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Abstract 

 

 

Abstract 

This report is the result of a case study at Peltor AB during the spring semester of 
2007. The task Peltor gave us was to improve the delivery accuracy and to lower the 
high finical value of delayed orders (backorder), and to divide the products into 
logical groups. The logical group will be a useful tool to remain a high level of 
service. If the level of service increases the company will be more competitive. 
 
The electronic department at Peltor has problems with delayed orders. According to 
Peltor, the problem is based on delivery lead time which is presumed.  
To increase the delivery accuracy, a lead time analysis is made to find the 
accumulated delivery lead times for each product. This is a way for Peltor to give the 
customer a more correct delivery lead time when the order is placed.   
 
The analysis shows that many of the delivery lead times which the company use 
today, are often miscalculated. The difference can be either longer or shorter than the 
presumed lead time. One example of a longer lead time is when the accumulated lead 
time is 91 days and the presumed lead time is 30 days. The difference will be 61 days, 
and this is the major reason why Peltor thinks products end up in the “backorder”.  
Our result shows that there are more factors than the delivery lead time which affects 
whether an order will be delivered on time or not.
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Sammanfattning 

 
Denna rapport är resultatet av en fallstudie vid Peltor AB under vårterminen 2007. 
Problemställning som vi fick av Peltor var att öka företagets leveransprecision och 
minska det ekonomiska värdet av försenade order, i backordern, samt göra en logisk 
gruppindelning av elektronikprodukterna. Gruppindelningen ska kunna användas som 
ett verktyg för att bibehålla en hög leveransservicenivå. Om Peltors leveransprecision 
ökar blir företaget mer konkurrenskraftigt på marknaden och får fler nöjda kunder. 
 
Peltor har på elektronikavdelningen problem med många försenade order. Enligt 
företaget grundar sig detta problem i att de använder leveransledtider som är dåligt 
uppskattade. För att öka Peltors leveransprecisionen görs en ledtidsanalys där 
ackumulerade leveransledtider tas fram för att företaget ska få en mer korrekt 
leveransledtid mot kund. 
 
Analysen visar att många av de leveransledtider som Peltor använder sig av idag, i 
hög grad är felberäknade. Skillnaden mellan de ackumulerade leveransledtiderna och 
de som företaget använder idag, är både längre och kortare. Ett exempel på detta är då 
den ackumulerade leveransledtiden är 91 arbetsdagar och den tidigare uppskattade 
ledtiden var antagen till 30 dagar blir skillnaden 61 dagar (91 - 30 = 61). Detta tror 
Peltor är den bidragande orsaken till att produkter blir försenade och hamnar i 
backordern. Det resultat vi kommit fram till är att det är fler faktorer än 
leveransledtiden som är avgörande om en order blir försenad eller inte.  
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1 Inledning 
I inledningen berättas kort om företagets bakgrund, nulägesbeskrivning – hur det ser 
ut för företaget idag, och vår problemfokusering. Tanken är att läsaren ska kunna 
skapa sig en uppfattning om vad vårt examensarbete behandlar och vilka mål och 
syften vi har. 
 

1.1 Peltor  
 
Peltor AB bildades 1950 av Birgit & Tore Palmaer på Lidingö i Stockholm och 
flyttade senare till Värnamo i Småland. Namnet Peltor är en sammansättning av 
grundarnas smeknamn och namn: Birgit alias Pelle, + Tore = Peltor. Peltor ingår 
sedan 1996 i Aearo-koncernen som ägs av ett amerikanskt investmentbolag. I Europa 
har koncernen två varumärken under namnen Peltor och E.A.R. Peltor är 
världsledande inom hörselskydd och kommunikation vilket innebär att företaget har 
mer än väl 50 % av marknadsandelarna (Assistant Brand Manager, Peltor AB). Andra 
produkter som tillverkas eller monteras i fabriken i Värnamo är hjälmar, visir, 
ögonskydd och olika typer av hörselskydd, både med och utan 
kommunikationsfunktion. Totalt produceras drygt 2 miljoner hörselskydd per år varav 
85 % av produkterna exporteras främst till europeiska länder. Några av de 
konkurrenter som Peltor har är: 3M, Bacou-Dalloz, MSA Sordin och David Clark.  
Idag har Aearo-koncernen cirka 1900 anställda varav 350 arbetar i Värnamo. 
Varumärket Peltor omsätter cirka 790 miljoner SEK årligen och hela koncernen cirka 
3 240 miljoner SEK (462 miljoner USD). 

1.1.1 Värnamo fabriken 

Fabriken i Värnamo är på hörselskyddstillverkningen uppdelad i två områden, Safety 
och COMS. På Safety tillverkas hörselskydd enbart för att stänga ute ljud och på 
COMS-avdelningen tillverkas hörselskydd med kommunikationsfunktioner. COMS är 
uppdelad i tre mindre produktionsenheter (PE) där varje enhet består utav en eller 
flera mindre produktionsgrupper. Vårt arbete genomförs i produktionsenhet PE1 där 
planeringsgrupperna E1C – E1Z ingår, se Figur 1.1. 
 

Peltorfabriken i Värnamo

Safety Coms

PE1 PE2 Pcom
I PE1 ingår 

planeringsgrupperna 
E1C – E1Z

Peltorfabriken i Värnamo

Safety Coms

PE1 PE2 Pcom
I PE1 ingår 

planeringsgrupperna 
E1C – E1Z

 
Figur 1.1 Ett organisationsschema över Peltorfabriken i Värnamo 
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Planeringsgrupperna E1C - E1Z är sju stycken till antalet (E1C, E1D, E1F, E1H, E1L, 
E1S och E1Z). Produkterna är indelade i dessa sju grupper beroende på vilken 
produktfamilj de tillhör och i vilken produktionsgrupp de tillverkas. Även om de bara 
är sju till antalet så benämner vi dem fortsättningsvis som E1C – E1Z eller 
planeringsgrupperna. 

1.1.2 Nulägesbeskrivning 

Peltor har under en tid försökt minska antalet slutprodukter i lager för att inte behöva 
binda onödigt kapital. Med mindre slutprodukter i lager kan kapital frigöras för att 
istället användas till bland annat produktutveckling. Den störst växande 
produktgruppen idag är hörselskydd med kommunikationsfunktioner. Genom att satsa 
på nya produkter kan företaget ta nya marknadsandelar och upprätthålla sin ledande 
position. Att ha färre produkter i lager har dock medfört att kunderna får vänta längre 
innan de får sina produkter. Ofta kommer produkterna efter utsatt leveransdatum 
vilket leder till att Peltor har en låg leveransprecision. 
 
På senare tid har leveransprecisionen haft en negativ trend. Det har en direkt koppling 
till att slutprodukter inte lagerförs i samma utsträckning som tidigare. Tidigare 
användes lagret för att balansera produktionens kapacitet mot den osäkerhet som finns 
i efterfrågan. När nu inte lagret finns tror Peltor att problemet med den låga 
leveransprecisionen grundar sig i att de har felaktiga leveransledtider i sitt 
affärssystem, SAP. Leveransledtiderna som används idag är en grov uppskattning av 
hur lång tid det tar att köpa in komponenter och tillverka slutprodukter. Den grova 
uppskattning stämmer troligen inte överens med hur lång tid det egentligen tar att få 
fram slutprodukter till kund. 
 
De kundorder som inte börjar produceras på utsatt tid samlas i en backorder. I 
backordern finns en sammanställning av det ekonomiska värdet av försenade order. 
De produkter som står för det högsta ekonomiska värdet i backordern är 
elektronikprodukterna, det vill säga de produkter med inbyggd elektronik. 
Elektronikprodukterna motsvarar i dagsläget cirka 80 % av det totala ekonomiska 
värdet i backordern, vilket Peltor anser inte är acceptabelt. Peltor tror att backordern 
kan minskas om de justerar leveransledtiderna och om denna ledtid blir mer verklig 
kommer kunderna att få sina varor på utlovat datum, därmed ökar Peltors 
leveransprecision vilket leder till nöjda kunder. 
 
För att uppnå en hög leveransprecision vill företaget även ha möjligheten att kunna 
justera leveransledtiden med hjälp av en logisk gruppindelning av 
elektronikprodukterna. Möjligheten att kunna justera leveransledtiden leder till att 
kunden får ett så verkligt leveransbesked som möjligt vid beställning. Om kunden får 
sina produkter på utsatt datum, även om det tar längre tid än normalt, hamnar inte 
produkterna i backordern. En sådan justering ska endast ske vid de tillfällen då något 
oförutsett inträffat till exempel när inköpta komponenter inte kommer i tid vilket leder 
till att Peltor inte kan börja producera som planerat. 
 
Under de senaste åren har konkurrensen av billiga produkter ifrån Asien ökat. Peltor 
upplever inte detta som ett hot i dagsläget på grund av den erfarenhet företaget 
besitter samt den kvalitet de har på sina produkter. Inom några år kan dock hotet öka 
när länderna i Asien kan leverera likvärdiga produkter, därför behövs resurser sättas in 
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redan nu för att klara de krav kunderna ställer och för att behålla marknadsandelar. 
 

1.2 Syfte och Mål 
 
Syftet med examensarbetet är att göra en ledtidsanalys och en logisk gruppindelning 
av elektronikprodukterna. Analysen och gruppindelningen är ett steg i att förbättra 
Peltors leveransprecision, minska det ekonomiska värdet i backordern samt att öka 
Peltors servicenivå, så att de kan förbli konkurrenskraftiga på marknaden. 
 
Målet är att öka Peltors leveransprecision. Målet uppnås genom att fastställa 
ackumulerade leveransledtider och dela upp produkterna i en logisk gruppindelning. 
För att öka leveransprecisionen krävs det att företaget har en korrekt leveransledtid 
mot kund. Gruppindelningen är ett verktyg som Peltor kan använda för att justera 
leveransledtiden om oförutsedda händelser inträffar. 

1.2.1 Problemfokusering 

De problem som Peltor vill ha hjälp med att analysera är: 
 

o Felaktiga leveransledtider 
o Ett högt ekonomiskt värde i backordern 
o Låg leveransprecision 

 
Problemet med felaktiga leveransledtider och det höga värdet i backordern leder till 
att produkterna i planeringsgrupperna E1C – E1Z analyseras. Anledningen är att dessa 
produkter står för det största andelen av det ekonomiska värdet. De produkter som har 
en årsförbrukning som är 10 stycken eller mer är de som är intressanta. Detta för att 
de produkter som har en lägre årsförbrukning troligtvis inte påverkar värdet i 
backorder i samma utsträckning som de med hög årsförbrukning. För att kunna ta 
fram en mer verklig leveransledtid på varje produkt granskas produktens uppbyggnad. 
I analysen kan vi se vilka komponenter som varje slutprodukt är uppbyggd av och om 
de har någon typ av säkerhetslager.  
 
Anledningen till analysen av produktens uppbyggnad är att när komponenten tar slut 
så finns det inget säkerhetslager som täcker upp behovet. Att komponenten behöver 
köpas in på nytt från leverantören innebär att kunden får vänta ytterligare tid innan 
slutprodukten kan levereras. 
 
Data som vi får från affärssystemet SAP när det gäller inköpsledtider och 
säkerhetslager presenteras i ett excelark och vi antar att dessa är korrekta. I det resultat 
som vi presenterar kommer leveransledtiderna att presenteras i arbetsdagar. I samråd 
med planeringsavdelningen på Peltor beslutat att planeringstid och slutmontering tar 
tillsammans 6 arbetsdagar vid normaltillstånd. 
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2 Genomförande 
I detta avsnitt beskriver vi hur arbetets genomförande ser ut och vilket 
tillvägagångssätt vi använder oss av. Här finns beskrivet vilka förutsättningar vi har, 
de metoder vi valt att använda och vad vi fokuserat på vid genomförandet av 
examensarbetet. 
 

2.1 Förutsättningar 
 
Inför examensarbetet på Peltor tillsätts en projektgrupp bestående av nyckelpersoner 
inom företaget som ger oss en hjälpande hand under projektets gång. Uppgiften som 
Peltor ger oss är att förbättra företagets leveransprecision genom att fastställa 
leveransledtiderna på de slutprodukter som i dagsläget inte har någon typ av 
säkerhetslager på komponentnivå. Peltor vill även ha en logisk gruppindelning av 
elektronikprodukterna för att kunna justera leveransledtiderna vid behov och 
därigenom bibehålla den satta servicenivån. Vår handledare på Peltor hämtar 
slutprodukternas strukturer så som de är representerade i affärssystemet SAP och görs 
tillgängliga för oss i ett excelark för att mer lätthanterligt kunna analyseras. 
 
Den data som återfinns i excelarket är bland annat vilken inköpsledtid komponenterna 
har, hur många enheter som produceras varje år, tillverkningskostnad på slutprodukt 
och komponenter, vilken typ av säkerhetslager komponenten har och vilken 
planeringsgrupp artiklarna tillhör. Vi har möjlighet att använda en skuggversion av 
SAP vid de tillfällen då vi saknar information om någon produkt. 
 

2.2 Metodval 
 
Det finns två olika metodtyper, dessa benämns som kvantitativa och kvalitativa (Patel 
& Davidsson, 2003). Lite kortfattat och förenklat kan de båda metoderna beskrivas 
som olika sätt att samla in, bearbeta och analysera data. Den kvantitativa metodens 
data är olika sorters siffror som hittas i statistik och mätningar, även kallad ”hård 
data”. Den mjuka informationen finns inom ramen för den kvalitativa metoden och 
innebär ofta intervjuer och tolkade analyser (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Detta examensarbete behandlar både kvalitativ och kvantitativ data (Patel & 
Davidsson, 2003). Insamlingen av den kvalitativa datan sker löpande under arbetets 
gång. Mycket av den kvalitativa datan är ostrukturerade intervjuer (Patel & 
Davidsson, 2003) som används i nulägesbeskrivningen. Vid analys av 
produktstrukturer och ledtider i excelarket används den kvantitativa metoden (Patel & 
Davidsson, 2003). Den kvantitativa datan ligger till grund för vår analys och 
diskussion. 

2.2.1 Litteraturstudier 

Vi gör litteraturstudier (Patel & Davidsson, 2003) för att få en grund till vår teoretiska 
bakgrund. I den teoretiska bakgrunden vill vi skapa en förståelse för de 
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nyckelbegrepp, synsätt och tillvägagångssätt som analysen bygger på. Teorin hjälper 
oss att lösa den problemställning vi står inför och en hjälp för att bredda analysen. 
 

2.3 Tillvägagångssätt 
 
Examensarbetet inleds med en förstudie på Peltor för att ge oss en överblick av hur 
organisationen och anläggningen på Peltor ser ut och vilka olika typer av produkter de 
tillverkar. Genom en produktgenomgång av personal från marknadsavdelningen 
inhämtas ytterligare information om elektronikprodukterna, bland annat de 
produktegenskaper de har. För att få en känsla av produkterna och dess uppbyggnad 
görs ett besök på produktionsenheten PE1. Produktionen i PE1 är indelad i fyra 
enheter, där varje enhet tillverkar och monterar sina produktgrupper. Under förstudien 
genomför vi ostrukturerade intervjuer (Patel & Davidsson, 2003) med personal från 
olika avdelningar för att få kvalitativ data (Patel & Davidsson, 2003) om 
problemställningen. Resultatet av förstudien är en nulägesbeskrivning som presenteras 
i rapportens inledning och där problemställningen formuleras. 
 
De produkter som Peltor anser vara viktiga att analysera, i fråga om dess ledtid, är 
elektronikavdelningens produkter eftersom de står för det högsta ekonomiska värdet i 
företagets backorder. Dessa produkter är väldigt många och därför måste vi fokusera 
på en del utav helheten. Denna del består av de produkter som tillverkas i 
produktionsenheten PE1 och tillhör planeringsgrupperna E1C-E1Z. 
 
Nästa moment är att hitta de produkter vilka kan vara orsaken till de problem som 
Peltor har med leveransprecisionen till kund och det höga ekonomiskavärdet i 
backordern. Peltor tror att problemet finns bland de produkter som saknar någon typ 
av säkerhetslager och för att hitta dessa analyserar vi produkterna i 
planeringsgrupperna E1C-E1Z. Systematiskt analyseras den kvantitativa datan (Patel 
& Davidsson, 2003) i excelarket för att hitta de produkter som saknar säkerhetslager.  
Det resultat som den kvantitativa datan ger analyseras ytterligare för att hitta 
komponenternas inköpsledtid och därmed kunna ackumulera inköpsledtiden med 
planerings-, tillverknings- och monteringstid. I Figur 2.1 visas ett exempel på hur 
ledtiderna är beräknade på ett ospecificerat antal produkter. 
 
Topp artikel

Planerings

grupp

Ledtid 

idag

Inköpsletid-

kalenderdagar

Egentillverkade-

Arbetsdag ledtid

Planering +

Monteringstid

Total ledtid i

arbetsdagar

MT72H7A-40 E1S 30 91 20 6 91
HT61A-02 143-SV E1S 30 112 2 6 88
MT15H7P3E2-77 SV E1F 30 112 0 6 86
MT1H7B2-07 E1F 30 112 0 6 86
MT1H7F2-07 E1F 30 112 0 6 86
MT1H7F2-77 E1F 30 112 0 6 86
MT1H7P3E2-07 E1F 30 112 0 6 86
MT15H69FB-48 E1C 30 105 2 6 83  
Figur 2.1 Exempel från excelarket - hur lång leveransledtiden är då de olika 
ledtiderna ackumulerats. 

 
De produkter som saknar säkerhetslager jämförs med den statistik som finns över de 
produkter vilka varit med i sena leveranser, det vill säga backordern. En breddning av 
analysen visar på skillnader mellan den använda leveransledtiden i SAP gentemot vårt 
resultat av ledtider. Här frågar vi oss om problemet ligger i att Peltor har felaktiga 
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leveransledtider eller om det kan finnas andra orsaker till att produkterna hamnar i 
backorder. Ett steg i analysen är att se hur fördelningen av försenade order ser ut i 
planeringsgrupperna, vilket kan vara en hjälp för att hitta andra faktorer som påverkar 
leveransprecisionen. 
 
En ABC-analys av elektronikprodukterna tas fram för att se vilka produkter som är 
viktiga att företaget har kontroll över, A-produkterna (Olhager, 2000), då de har ett 
högt volymvärde. Analysen kan användas för att visa på vilka produkter som är 
viktiga att ha säkerhetslager på för att nå en hög leveransprecision (Jonsson & 
Mattson, 2005). 
 
För att företaget ska kunna bibehålla den uppsatta servicenivån delar vi in produkterna 
i logiska grupper efter deras respektive leveransledtider. Peltor gör en första indelning 
av produkterna i familjer och huvudgrupper eftersom de har bättre kunskap om 
produkterna. Grupperingen är ett verktyg för att bibehålla den uppsatta servicenivån. 
Sammanställningen av den analys som vi gör utifrån problemställningen vi fått 
av Peltor, visas i denna rapport. 
 

2.4 Metodproblem och felkällor 
 
De val av metod som görs i arbetet måste beaktas i fråga om vad som undersöks och 
vilken tillförlitlighet den information som tas fram har. Detta kallas enligt metodiken 
för validitet och reliabilitet (Patel & Davidsson, 2003). Validiteten syftar till att den 
data som tas fram är den data som man vill få fram genom sin undersökning och 
säkerställa dess reliabilitet. Med reliabilitet menas hur tillförlitliga de metoder som 
används i en analys är. (Patel & Davidsson, 2003) 
 
I de kvantitativa studier (Patel & Davidsson, 2003) vi gör, kan reliabiliteten säkras av 
en bra genomgång om hur excelarket ska hanteras och hur skuggversionen av SAP 
fungerar. För att säkerställa validiteten har vi löpande avstämningar med handledaren. 
Trots detta finns det ett antal felkällor som vi måste ta hänsyn till i vårt arbete. De är 
följande: 
 

o Informationen som finns i excelarket kan ha vissa brister på grund av fel som 
uppstår vid överföringen från SAP. 

o Den information som finns i SAP, gällande inköpsledtider, kan vara fel 
inmatade eller kan ha ändrats av olika anledningar. 

o Information om ledtider anges både i arbetsdagar och veckodagar vilket kan 
leda till missförstånd och felberäkningar. 

o Den kvalitativa datan som sker vid ostrukturerade intervjuer kan uppfattas fel 
från vår sida, samt de frågor vi ställer kan tolkas fel. Den intervjuade personen 
kan missförstå frågorna eller undanhålla information. 

o Vid de beräkningar som görs kan fel uppstå vid skapandet av formler som 
används i Microsoft Excel. 

Den information som hämtas från Internet kan innehålla felaktiga uppgifter och vi kan 
misstolka den litteratur som används i teoretisk bakgrund. 
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3 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer den litteratur som ligger till grund för vår analys att 
presenteras genom olika litteraturjämförelser. Kapitlet inleds med de olika element 
som påverkar företags servicenivå. 

3.1 Leveransserviceelement 
 
Enligt Jonson & Mattsson (2005) finns det olika leveransserviceelement som 
tillgodoser kundernas olika behov. Elementen ger även en heltäckande bild av vad 
leveransservice är. Andra författare så som Storhagen (2003) och Aronsson et al., 
(2004) tar upp ytterligare element i sina definitioner se i tabell nedan: 
 

Tabell 3.1 Leveransserviceelement 

 Jonson & Mattsson Storhagen Aronsson et al. 
Leveranssäkerhet X X X 
Leveransprecision X   
Lagertillgänglighet  X X 
Lagerservicenivå X   
Leveranstid X X X 
Leveransflexibilitet X  X 
Leveranspålitlighet  X X 
Information   X 
Säkerhetslager   X 

 
Utav dessa element görs en närmare beskrivning av: 

o Leveranssäkerhet 
o Leveransprecision 
o Lagerservicenivå/Lagertillgänglighet 
o Säkerhetslager 

 
Att kunna leverera rätt produkt i rätt antal och med rätt kvalitet utmärker en hög 
leveranssäkerhet. Kunden förväntar sig en hög leveranssäkerhet. Om den upprätthålls 
kan arbetet på kundens leveransmottagning minskas eftersom de inte behöver 
kontrollera inkommande gods. Orsaker till att det kan vara fel på den levererade 
ordern är till exempel felplock hos leverantör eller skador vid leveransen. Dessa 
orsaker handlar ofta om bristande rutiner (Jonsson & Mattson, 2005). 
 
Leveransprecisionen utgörs av att få ordern på överenskommen tid, inte tidigare och 
inte senare. Ofta förknippas leveransprecision med produkter som inte finns i lager 
utan tillverkas mot kundorder. Att få varorna på rätt tid har blivit allt viktigare med 
åren då fler företag minskar lagerutrymmet och försöker arbeta med filosofin ”Just-in-
time” för att minska kapitalbindning. Med det nya tänkandet anser kunderna att det är 
viktigare att få varorna på utsatt tid även om ledtiden blir längre än tidigare. Att kunna 
ge en korrekt ledtid när kunden lägger sin order anses mycket viktigt (Aronsson et al., 
2004; Jonsson & Mattson, 2005). 
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I den utsträckning som lagerförda produkter finns tillgängliga för leverans då de 
efterfrågas av kund är ett mått på lagerservicenivå eller lagertillgänglighet. Detta mått 
uttrycks ofta i procent (Jonsson & Mattson, 2005). För att skapa balans mellan 
försäljning och produktion väljer företag att producera mot lager, MTS, och 
orderstock, MTO. En orderstock består utav de order som företaget fått in från kund 
och som väntar på produktion. Företag med kontroll över sin orderstock har skapat 
den balans de eftersträvar mellan försäljning och produktion och lagom lång 
leveranstid mot kund (Olhager, 2000; Arnold & Chapman, 2004). 
 
Företag upprättar olika typer av säkerhetslager för att hålla en hög servicenivå 
gentemot kund. Säkerhetslager behövs för att det förekommer osäkerheter i de 
prognoser som företaget baserar sin tillverkning på, en obalans mellan försäljning och 
produktion. För att kunna beräkna ett så korrekt och bra säkerhetslager bör företag, 
enligt Aronsson et al., (2004), basera sina beräkningar på vald servicenivå som de har 
mot kund. 
 

3.2 Produktstruktur 
 
En produktstruktur kan ses som ett recept där alla ingredienser finns med angivna 
mått. Om receptet följs blir resultatet en lyckad slutprodukt (Arnold & Chapman, 
2004). 
 
”En produktstruktur specificerar hur en produkt är uppbyggd från råmaterial och 
köpkomponenter, via tillverkade detaljer och halvfabrikat till den slutliga 
tillverkningen eller monteringen av en produkt.” (Jonsson & Mattson, 2005, s 181) 
 
Produkter tillverkas av råmaterial och/eller komponenter som kan vara 
egentillverkade eller inköpt halvfabrikat. För att veta vilka komponenter och 
råmaterial som ingår i en slutprodukt skapas en produktstruktur. I strukturen framgår 
även hur många av varje delkomponent som behövs för att tillverka en slutprodukt. 
Information ges även om delkomponenternas ledtid det vill säga hur lång tid det tar att 
anskaffa nytt material och monteringstid (Jonsson & Mattson, 2005). 
 

råmaterial

halvfabrikat

Djup

Bredd

D E F =

=

=

komponent

råmaterial

halvfabrikat

Djup

Bredd

D E F =

=

=

komponent

 
Figur 3.1 Djup och bredd i produktstrukturer (Olhager, 2000, modifierad) 
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Strukturerna i Figur 3.1 visar hur variationer mellan djup och bredd kan se ut. D-
produkten består av ett råmaterial som bearbetas i flera steg, till exempel plåtdetaljer. 
En struktur som E är grund och bred, den monteras ihop av enbart inköpta artiklar. 
Motsatsen till D är F-produkten som är både djup och bred. Här bearbetas råmaterial, 
komponenter och halvfabrikat som sedan monteras ihop. Detta sker i olika nivåer och 
till slut är en komplex slutprodukt klar, exempelvis en bil (Olhager, 2000). 
 

3.3 Flödet av material 
 
”Logistik handlar om att skapa effektiva materialflöden.” (Jonsson & Mattsson, 2005, 
s. 13) Flödet av varor betecknas av Storhagen (2003) som ”olika logistiska aktiviteter” 
(s. 73) till, inom och från ett företag. ”Populärt ser man ibland skillnaden uttryckt som 
att materialstyrning innefattar att göra saker rätt, medan logistik också innefattar att 
göra rätt saker.” (Storhagen, 2003, s. 44) 

3.3.1 Materialplanering 

Materialplanering enligt Olhager (2000) är att garantera materialförsörjningen till 
produktionen och ut mot kund. Detta ska ske på ett sådant sätt att materialet 
ankommer till företaget på utsatt tid för att uppnå hög effektivitet i produktionen. 
Kopplingarna mellan de olika komponenterna, se Figur 3.2, skapar behov som kan 
vara beroende eller oberoende. Ett oberoende behov uppstår när till exempel en kund 
lägger en order, det vill säga att ett externt behov har uppstått. När behovet är 
beroende kan det kopplas mellan de olika komponenterna och materialbehovet kan 
härledas från andra artiklar i produktstrukturen. Om materialplaneringen och 
produktstrukturen utnyttjas på ett effektivt sätt menar Olhager (2000) att lager kan 
elimineras. 
 

=  Slutprodukt

=  Komponenter

=  Material

=  Slutprodukt

=  Komponenter

=  Material

 
Figur 3.2 Slutprodukten består av komponenter vilka benämns som material. 
(Inspirerad av Olhager, 2000) 

 
”Med materialplanering menas den planeringsfunktion som skall säkerställa 
materialflöden från leverantörer, genom produktion och ut till kunder. Detta 
åstadkoms principiellt genom att identifiera obalanser mellan behov och tillgång på 
material och att när obalans inträffar initiera nya order. Materialplanering ligger på 
planeringsnivå under huvudplanering” (Mattsson, 2004). 
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Materialplanering enligt Arnold & Chapman (2004) är mycket lik Olhagers syn, de 
kallar det ”Material Management”. Även de anser att företag som vill minska sina 
logistikkostnader och öka sin kundservicenivå behöver en avdelning som planerar och 
kontrollerar materialflödet. Arnold & Chapman påpekar vikten av att använda 
produktstrukturen för att producera rätt produkter i rätt tid. 
 
Aronsson et al., (2004) kallar materialplanering för materialförsörjning och har en 
beskrivningen som liknar Olhagers (2000). Materialförsörjning innebär anskaffning 
av råmaterial och komponenter till den egna produktionen. Detta ska ske så 
kostnadseffektivt som möjligt med leveransservice och låga kostnader i fokus. En 
förutsättning för att klara av den leveransservicenivå som företaget satt upp och för att 
kunna utnyttja produktionen effektivt behöver företaget ha leverantörer som kan 
leverera rätt material i rätt kvantitet och på rätt tid (Aronsson et al., 2004). 

3.3.2 Materialstyrning 

Materialstyrning handlar om att för varje artikel bestämma antal och tidpunkt för de 
tillverknings- och inköpsorder som inkommit i syfte att påbörja det materialflöde som 
ska tillfredställa kommande behov. Detta ska ske så effektivt som möjligt med tanke 
på hur mycket kapital materialet binder samt den leveransservice företaget vill hålla 
och graden av resursutnyttjande (Jonsson & Mattson, 2005). 
 
”Materialstyrning avser den operativa inriktade verksamhet som krävs för att styra 
flödet av material och produkter inom en given fysisk produktions- och 
distributionsstruktur” (Storhagen, 2003, s. 44) 
 

3.4 Ledtid 
 
”Med ledtid avses den tid som förlöper från det att behovet av en aktivitet eller grupp 
av aktiviteterna har utförts.” (Olhager, 2000, s. 20) 
 
Leveransledtiden är den ledtid som används för att benämna tiden mellan en lagd 
order och dess leverans. Leveransledtiden ses alltid ur kundens perspektiv (Storhagen, 
2003). 
 
Produktionsledtiden är de värdeskapande processerna från att material hämtas ut från 
lagret tills produkten levereras till kund eller läggs på färdigvarulager. Den totala 
genomloppsledtiden innehåller alla aktiviteter som görs för att producera en viss 
produkt där inköp- och produktionsledtid är delar av genomloppstiden (Olhager, 
2000). 
 
Ledtider är ett tidsbegrepp som kan ha olika innebörd. Den ovanstående definitionen 
är generell. De olika typer av ledtider som används beror på när aktiviteterna sker. 
Några exempel på aktiviteter och deras ledtider är inköpsledtid, leveransledtid, 
produktionsledtid och genomloppsledtid. Dessa ledtider uppstår när ett behov finns 
som måste tillgodoses. Behoven kan vara råmaterial till tillverkande företag eller en 
kunds behov av slutprodukt (Olhager, 2000). 
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3.4.1 Ledtidsanalys 

Ledtidsanalys är ett verktyg för att kartlägga vad företagen använder sin tid till och 
hur effektivt den används. Beroende på vad som ska analyseras väljs ett perspektiv 
tillexempel hur tiden används från att kunden lägger en order till dess den levereras. 
De olika tiderna som framkommer under analysen presenteras vanligtvis i ett diagram 
där alla delar sammanfattas i olika arbetsmoment så som planering, montering och 
packning (Storhagen, 2003). 
 
”Ledtidsanalys innebär att på ett strukturerat sätt analysera ett informations- eller 
materialflöde med syftet att minska den totala tiden i flödet” 
(Aronsson et al., 2004, s. 207) 
 

3.5 ABC-analys 
 
En ABC-analys kan göras utifrån flera olika parametrar. Den vanligaste är att 
företagen använder sig av volymvärdet på produkterna, det vill säga hur mycket som 
producerats senaste året multiplicerat med självkostnaden på produkten. Här bör, 
enligt Aronson et al., (2004), företagen inte använda sig utav försäljningsvärdet vid 
analysen eftersom det inte är säkert att företaget gör någon vinst på produkterna. 
 
Vid en ABC-analys delas företagets produkter upp i tre grupper. A gruppens 
produkter är viktigast för företaget och står vanligtvis för 80 % av värdet men utgör 
ofta bara 20 % av deras totala sortiment. Grupp B är något större och utgör upp till 30 
% av produkterna med ett värde mellan 15 och 30 %. Sista gruppen, C, är resterande 
50 % av produkterna men dessa uppgår som mest bara till 20 % av det totala värdet. 
Vid behov kan en fjärde grupp, D, läggas till där de produkter som inte har haft någon 
försäljning under de senaste 12 månaderna hamnar (Aronsson et al., 2004). 
 
Enligt Arnold & Chapman (2004) bör de komponenter som tillhör C-gruppens 
produkter läggas på lager eftersom de inte utgör en så stor del av det totala värdet av 
produkterna. Kostnaden uppstår bara vid de tillfällen som komponenterna inte finns 
på lager. Pengar och kraft skall istället läggas på att reducera antalet A-produkter i 
lager (Arnold & Chapman, 2004). 
 
För företag som vill se vilka produkter som genererar mest vinst i förhållande till den 
krävda resursinsatsen och som är strategiskt viktiga kan en ABC-analys upprättas. 
Analysen visar vilka produkter som är viktiga att ha säkerhetslager på för att kunna 
säkerställa leverans till kund (Jonsson & Mattson, 2005). 
 

3.6 Prognos 
 
Enligt Jonsson & Mattson (2005) är en prognos ett sätt att uppskatta framtida 
efterfrågan av produkter och tjänster, en så kallad efterfrågeprognos. I den dagliga 
verksamheten behövs prognoser för att kunna besluta om i vilken utsträckning 
resurser anskaffas och används. 
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”Efterfrågans storlek är av helt avgörande betydelse både för styrning av så väl 
materialflöden som produktion.” (Jonsson & Mattson, 2005, s. 309) 
 
Prognoser bygger på historisk data från tidigare års försäljning. Mönstret på 
efterfrågan ser olika ut för olika produkter, de variationer som finns är: säsong, trend, 
slump och jämn efterfrågan. Ofta har produkten en kombination av de olika 
variationerna. För företag är det viktigt att veta att hur de än gör så kommer 
prognoserna inte att stämma till fullo utan ger bara en indikation av framtiden 
(Aronsson et al., 2004). 
 

3.7 Materialprofil 
 
Materialprofilen kan illustrera tre olika typer av produktvarianser inom företaget. 
Dessa tre typer kallas för A-, V- och X-profiler, se Figur 3.3. 
 

Slutprodukt

Halvfabrikat

Råmaterial

Antal artikelnummer

Slutprodukt

Halvfabrikat

Råmaterial

Antal artikelnummer

 
Figur 3.3 Materialprofiler A, V och X (Olhager, 2000, modifierad) 

 
Det karakteristiska med A-profilen är att ett fåtal slutprodukter tas fram med hjälp av 
många komponenter och råmaterial. V-profilen är A-profilens motsats då många 
slutprodukter tillverkas av några få artiklar. X-profilen kan ses som en kombination av 
de båda övriga profilerna. Här börjar tillverkningen med köpkomponenter som 
monteras ihop till halvfabrikat (A-profil) vilka sedan blir slutprodukter (Olhager, 
2000). 

3.7.1 Produktvarianter 

För att komma till rätta med hög kapitalbindning i lager kan företagen börja producera 
mot kundorder istället för att producera slutprodukter mot lager. På detta sätt ligger 
komponenter och råmaterial i lager vilka inte har ett lika högt lager värde som 
slutprodukter (Jonsson & Mattson, 2005). 
 
”Ett brett sortiment är ett sortiment där många av de ingående produkterna inte har 
speciellt mycket släktskap med varandra, medan ett djupt sortiment karakteriseras av 
att många produkter kan vara varianter av ett fåtal grundtyper.” (Jonsson & Mattson, 
2005, s.189) 
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Många av dagens kunder ställer höga krav på att produkter ska anpassas efter deras 
behov. Detta leder till att de tillverkande företagen måste ha en bredare variantflora. 
Denna bredd skapar konflikter inom företaget om de producerar mot lager och det 
kommer att leda till höga lagerkostnader då kunderna kräver kortare leveranstider. 
Korta leveransledtider påverkar samordningen av utleveranser eftersom godset måste 
skickas direkt till kund när ordern är klar. I produktionen tillverkas små serier som ger 
en hög styckkostnad och utnyttjandegraden sjunker då det blir fler ställtider. 
Kapitalbindningen ökar och inkuranskostnaderna kommer att bli allt större när 
produkter som ligger i lager får skrotas då efterfrågan sviker (Jonsson & Mattson, 
2005). 
 
Det kanske enklaste alternativet att hantera ett brett sortiment är att skapa en 
grundprodukt som sedan lätt kan varieras med olika tillbehör se, Figur 3.4. Figuren 
beskriver hur det ser ut när alla produkter tillverkas mot lager. Den högra 
symboliserar när grundprodukten tillverkas mot lager och sedan kompletteras med 
olika tillbehör vid efterfrågan (Jonsson & Mattson, 2005). 
 

Varianter av 
slutprodukter

Varianter av 
slutprodukter 
med hjälp av 
tillbehör

Köpkomponenter och råmaterial

Varianter av 
slutprodukter

Varianter av 
slutprodukter 
med hjälp av 
tillbehör

Köpkomponenter och råmaterial

 
Figur 3.4 Varianthantering med hjälp av tillbehör (Jonsson & Mattsson 2005 
modifierad) 

 
Med modularisering tillverkas de olika produkterna i moduler. Produkterna måste 
vara välutformade och standardiserade för att de lätt ska kunna kombineras ihop. Alla 
bitar tillverkas mot lager som senare monteras ihop till en slutprodukt efter kundernas 
order (Jonsson & Mattson, 2005), se Figur 3.5. 
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Köpkomponenter och råmaterial
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Figur 3.5 Varianthantering genom modularisering (Jonsson & Mattsson 2005, 
modifierad) 
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3.7.2 Tillverkningsstrategier 

Om kunderna kräver en kortare leveransledtid än den tid det tar att tillverka en 
slutprodukt måste företaget producera mot prognos. Då ligger kundorderpunkten 
(KOP) sent i tillverkningsprocessen, se Figur 3.6, det vill säga slutprodukten bör 
finnas på lager för leverans. Denna typ av tillverkningsstrategi kallas för produktion 
mot lager (Make-to-stock, MTS). Produkter som har en kundorderpunkt vid 
montering i tillverkningsprocessen behöver mindre prognosstyrning än tidigare 
tillverkningsstrategi. Det beror på att företaget redan har komponenter och moduler 
liggande i lager som de lätt kan montera till olika slutprodukter vid en kundorder 
(Assembly-to-order, ATO). Då produktion sker mot kundorder köps allt eller delar av 
komponenter in när ordern läggs och kundorderpunkten ligger innan 
tillverkningsfasen, produktion mot kundorder (Make-to-order, MTO). När kunden 
beställer en helt kundspecifik produkt finns ingen grundkonstruktion klar och allt 
måste ske mot order, konstruktion mot kundorder (Engineer-to-order, ETO), det vill 
säga att kundorderpunkten ligger innan konstruktion och inköp. (Olhager, 2000) 

3.7.2.1 Kundorderpunkt (KOP) 

”Med kundorderpunkt menas den punkt i en produkts materialstruktur från och med 
vilken produktens tillverkning och leverans är kundorderbestämd.” (Jonsson & 
Mattson, 2005) 
 
Kundorderpunktens placering bestäms av hur lång tid kunden är beredd att vänta på 
sin beställda order. Hur mycket arbete som lagts ner på slutprodukten kan också vara 
avgörande var kundorderpunkten placeras (Aronsson et al., 2004) se Figur 3.6. 
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Figur 3.6 Kundorder punkt längs förädlingskedjan (Olhager, 2000, modifierad) 
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4 Analys 
I detta kapitel analyserar vi problemställningen som vi fått av Peltor med hjälp av den 
valda teorin. Kapitlet inleds med en ledtidsanalys för att säkerställa hur företagets 
ordergång ser ut och därefter kan vi ta fram de ackumulerade leveransledtiderna. 
Analysen breddas bland annat genom en jämförelse mellan de slutprodukter som 
saknar säkerhetslager och de produkter som återfinns i backordern. 
 

4.1 Ledtidsanalys 
 
Problemet med felaktiga leveransledtider grundar sig i att Peltor uppskattat den totala 
leveransledtiden, utan att se till den verkliga tid det tar att planera en order, köpa in 
komponenter, montera slutprodukten och till slut leverera ordern. Enligt Storhagen 
(2003) kan en ledtidsanalys göras för att fastställa ordergången och därigenom se vart 
tid läggs som egentligen kan användas på annat håll. I analysen bortser vi från icke 
värdeskapande och värdeskapande tid i de aktiviteter Peltor har i sin ordergång. Det är 
på grund av att vi istället har fokuserat oss på den ackumulerade tidsåtgången och inte 
om den är värdeskapande eller ej. 
 
Analysen börjar med att urskilja aktiviteterna i Peltors ordergång och bestämma de 
ledtider som ingår i leveransledtiden. Då det finns en väl definierad ordergång kan en 
mer korrekt leveransledtid tas fram för varje specifik slutprodukt och kunden kan vid 
beställning få ett mer verkligt besked om när leverans kommer att ske. Enligt 
Aronsson et al., (2004) är det mycket viktigt att kundtjänst kan ange en så korrekt 
ledtid som möjligt till kund vid orderläggning. Definieringen av ordergången är ett led 
för att öka företagets leveransprecision. 

4.1.1 Peltors ordergång 

Ordergången börjar med att kunden lägger en order hos kundtjänst 
som placerar in ordern i affärssystemet. Om produkterna är 
prognosstyrda, eller av annan händelse finns i lager, kan produkterna 
skickas direkt till kund. Då kunden beställer produkter som är 
kundorderstyrda, eller inte finns i lager, förs ordern 
vidare till planeringsavdelningen. Denna fas kallar vi 
ordermottagningen. 
 
Order som inte kan levereras direkt går vidare till 
planeringsavdelningen. Här behandlas ordern för 
att se om material finns tillgänglig för produktion eller 
om materialet är på väg in från leverantör. Om material 
saknas läggs en inköpsorder på framtida materialbehov 
och en produktionsorder planeras in när material är 
tillgängligt och ledig kapacitet finns i produktionen. 

 

Figur 4.1 Beslutsvägar i Peltors ordergång 
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Faserna ordermottagning och planering definierar vi som anskaffningsledtid. I 
anskaffningsledtiden ingår följaktligen planeringsledtiden som varierar från 1 - 5 
arbetsdagar samt inköpsledtiden vilken bestäms av det material som har den längsta 
leveransledtiden från leverantören. Planeringsledtiden har ett uppskattat medelvärde 
på 3 arbetsdagar. 
 
För att underlätta definitionen av de begrepp vi använder kallar vi den tid från det att 
produktionen påbörjas tills dess att ordern finns klar för leverans för 
produktionsledtid. Monterings och liggtid som ingår i produktionsledtiden har ett 
uppskattat medelvärde på 6 arbetsdager. 
 
Sammanfattningsvis läggs dessa faser och ledtider ihop och bildar leveransledtiden 
det vill säga den tid det tar från att kunden lägger ordern tills den står klara för 
leverans, Peltors ordergång. Se Figur 4.2. 
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Figur 4.2 Peltors ordergång 

 

4.2 Produkter som analyseras 
 
Efter att ha analyserat ordergången och definierat vilka ledtider som ingår gör vi ett 
urval av vilka produkter som ska analyseras. Första urvalet görs till 
elektronikavdelningen eftersom det är dessa produkter som utgör det största värdet i 
backordern. Totalt tillverkas 1032 stycken säljartiklar på elektronikavdelningen, det 
vill säga produkter som finns tillgängliga för försäljning. Säljartiklarna kommer i 
fortsättningen att benämnas som slutprodukter och de produkter som analyseras är de 
slutprodukter som tillhör planeringsgrupperna E1C – E1Z, se Figur 4.3. 
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Figur 4.3 Fördelningen mellan de produkter som kommer att analyseras eller ej. 

 
Av de 1032 slutprodukterna är det 482 produkter som ingår i planeringsgrupperna och 
är de produkter som vi nu tittar närmare på. Om produkten har en årsförbrukning som 
det senaste året är mindre än 10 stycken har vi valt att bortse från dessa i vår analys. 
Produkterna kan antingen vara en utgående modell eller en ny produkt som inte har 
kommit igång med försäljning ännu. Därför tror vi inte att de produkterna utgör en 
risk att frekvent förekomma och därmed påverka det ekonomiska värdet i backorden. 
Elektronikprodukterna har ett högt enskilt värde och en förbrukning på 100 stycken 
per år kan ses som en stor volym. De slutprodukter som har en förbrukning mindre än 
10 stycken per år och tillhör planeringsgrupperna E1C – E1Z är 166 stycken. 
 
De produkter som nu finns kvar, det vill säga 316 stycken (1032 - 550 - 166 = 316), är 
de produkter som vi analyserar djupare genom produktstrukturen. Peltors produkter 
har en djup och bred struktur, enligt Olhagers (2000) beskrivning, vilket innebär att 
det är många komponenter som sätts samman till en slutprodukt. Komponenterna kan 
vara egentillverkade av råmaterial (plastkåpor till hörselskydden), inköpta 
komponenter (kretskort från Kina) och halvfabrikat (sladdar tillverkade i Polen). 
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Figur 4.4 Beskriver slutproduktens komponentnivåer samt visar olika komponenters 
ledtid. (Inspirerad av Olhager, 2000) 
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De produkter vi vill hitta med hjälp av produktstrukturen är de som saknar någon typ 
av säkerhetslager på komponentnivå. Figur 4.4 visar komponenternas olika nivåer i 
produktstrukturen samt ger ett exempel på komponenters olika ledtider. Exemplet 
visar att ledtiden för komponenten på nivå 2 adderas med ledtiden för komponenten 
på nivå 1 och får en ledtid på 23 dagar. Denna ledtid ackumuleras med de övriga 
ledtiderna, som vi definierat i Peltors ordergång, och blir leveransledtiden för 
slutprodukten. 
 
Analysen visar att av de 482 produkter som finns i E1C – E1Z är de 166 produkter 
som har en för låg förbrukning och 14 stycken som har säkerhetslager och är därmed 
inte intressanta för en fortsatt analys. De som fokuseras på är de 302 produkterna som 
saknar säkerhetslager på någon komponentnivå och de utgör 29 % av totalt 1032 
produkter som finns på elektronikavdelningen. Urvalet av planeringsgrupperna 
sammanfattas i Figur 4.5. 
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Figur 4.5 Resultatet av analysen över planeringsgruppernas slutprodukter 

4.2.1 Antagen ledtid respektive verklig ledtid 

Komponenterna som ingår i de slutprodukter som saknar säkerhetslager (302 stycken) 
analyseras för att få fram den ackumulerade leveransledtiden. Detta görs för att kunna 
jämföra den verkliga leveransledtiden mot den antagna som används idag. 
Leveransledtiden bestäms genom att lägga samman de olika komponenternas 
inköpsledtider med de övriga ledtider som ingår, se Figur 4.2 Peltors ordergång.  
 
Vid ett första antagande om varför Peltor har problem med sena leveranser förmodas 
leveransledtiden vara lägre i verkligheten än angivet i systemet och därmed vara 
orsaken till problemet. För att ta reda på om detta stämmer gjordes en analys. Utav de 
302 produkterna, har dock fler än hälften en kortare leveransledtid än den antagna och 
ingen produkt har en ledtid som stämmer överrens med den antagna. Detta är en 
överraskning både för oss och för företaget. I och med detta börjar vi ana att 
problemet ligger någon annanstans än i ledtiden. Som Figur 4.6 visar har 127 stycken 
produkter en längre leveransledtid och 175 stycken en kortare. 
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Figur 4.6 Längre respektive kortare leveransledtid än antagen 

 
För att se hur stor differensen är mellan angiven och verklig leveransledtid tar vi fram 
två diagram. Det första diagrammet visar de 127 produkter som har en längre ledtid än 
antagen och hur mycket felberäknad ledtiden är, resultatet redovisas antal veckor, se 
Figur 4.7. Ett exempel på en produkt, MT72H7A-40, har i SAP en antagen 
leveransledtid på 30 dagar, men vårt resultat visar att den verkliga ledtiden är 91 
dagar:  
 
91-30 = 61 arbetsdagar felberäknat, det vill säga 61/5 = drygt 12 veckor.   
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Figur 4.7 Slutprodukter med en längre ledtid än antagen 

 
Nästa diagram visar de produkter som har en kortare leveransledtid än den antagna. 
Här kan vi konstatera att företaget ”bara” gissat upp till 6 veckor fel. 
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Figur 4.8 Slutprodukter med en kortare ledtid än antagen 

När vi summerat de olika ledtiderna, framkommer det att inköpsledtiden är den ledtid 
som påverkar leveransledtiden mest. Ett tydligt exempel på detta är att det tar lång tid 
att skeppa varor från Kina. I de tillfällen då leveransledtiden är kortare än beräknat, 
beror det på att de komponenterna som saknar säkerhetslager är egentillverkade och 
har därmed en relativt kort anskaffningsledtid. 
 

4.3 Ledtidsanalys i jämförelse med backorder 
 
I backordern samlas försenade kundorder som inte har levererats på utsatt tid. Under 
en 18 månaders period (vecka 42 - 2005 till vecka 6 - 2007) fanns det totalt 1019 olika 
produkter i backorderlistan. Produkterna representeras av alla Peltors produkter och är 
inte bara elektronikprodukter. De produkter som tillhör planeringsgrupperna E1C – 
E1Z är 183 stycken. 
 
I en jämförelse av de 183 stycken produkterna i backordern och de 302 
slutprodukterna, som utgör vårt resultat, kan 164 stycken, av 302 stycken, kopplas till 
backordern. De 19 stycken som inte matchade vårt resultat har troligen ett 
säkerhetslager på komponentnivå men kan också ha en årsförbrukning som är mindre 
än 10 stycken, se Figur 4.9. 
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Figur 4.9 Slutprodukter som matchar backordern 
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4.3.1 Är det leveransledtiden som gör att produkterna hamnar i 
backordern? 

Frågan i rubriken kan vi inte besvara fullt ut men vi vill ändå lyfta fram och analysera 
kring den. Vi gör detta då vi anser att det är viktigt för företaget att se till fler aspekter 
än leveransledtiden som en faktor som påverkar backordern. En inledande fråga kring 
problemet är:  
 
Hur stor andel av planeringsgruppernas produkter finns med i backordern? 
 
För att besvara frågan om andelen produkter i backordern tittar vi på förhållandet 
mellan de 164 produkter vi identifierat i backordern och varje planeringsgrupps totala 
antal produkter. Detta ger en översikt över hur många av varje planeringsgrupps 
produkter som finns med i backordern, se Figur 4.10. 
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Figur 4.10 Förhållandet mellan antal produkter i backordern och antalet produkter 
per aktuell planeringsgrupp 

 
Ur Figur 4.10kan vi läsa att planeringsgrupp E1H har totalt 18 produkter varav 12 
stycken förekommer i backordern vilket innebär att 67 % av gruppens produkter 
återfinns i backordern under en 18 månaders period. 67 % är den högsta andelen av 
planeringsgrupperna och oroväckande hög. Grupperna E1F, E1L och E1S har också 
en hög andel men deras andelar ligger runt 40 %. Vad kan den höga andelen bero på?  
 
Det bör även påpekas att planeringsgrupp E1Z ser ut att gå väldigt bra men denna 
grupp består av nya produkter som säljs i liten eller ingen skala. Därför drar vi inga 
ytterligare paralleller med denna grupp. 
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En förklaring kan vara att Peltor har eventuella brister i sin materialplanering och 
därmed inte kan utföra den på ett effektivt sätt. Detta betyder att material inte finns 
hemma när behov uppstår, och produktionen kan inte påbörjas, vilket resulterar i att 
slutprodukter hamnar i backordern. Enligt Olhager (2000) måste det inkommande 
materialet ankomma på rätt tid och Aronsson et al. (2004) anser att det även måste 
komma i rätt kvantitet för att produktionen skall bli effektiv. Författarna anser även att 
materialplaneringen syftar till att hålla den satta leveransservicenivå företaget 
bestämt. Olhager hävdar också att om företag har en effektiv materialplanering så 
behöver inte företagen ha något lager men i Peltors fall kommer det kosta mer i 
förlorad försäljning än vad bundet kapital i lager kostar om komponenter inte finns 
tillgängliga när kunden kräver. Alltså kan den mängd produkter som hamnar i 
backordern bero på dåligt planerad materialförsörjning till produktion. 
 
Av de grupper som vi ser har en hög andel av sina produkter i backordern vill vi nu se 
om de även har en hög frekvens. Det vill säga hur ofta produkterna förekommer i 
backordern. Diagrammet kan ändå ge en indikation om vilken planeringsgrupp som 
har problem. I Figur 4.11 kan vi utläsa att i planeringsgrupp E1H förekommer de 12 
produkterna, av gruppens totala 18 stycken, 317 gånger i backordern under en 18 
månaders period. Detta innebär att i snitt så förekommer ett artikelnummer ur gruppen 
E1H 4,7 gånger i veckan. För grupperna E1F och E1S är siffrorna 4,7 respektive 4,3 
gånger i veckan. 
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Figur 4.11 Frekvensen av produkternas förekomst i backordern 

 
Detta leder oss tillbaka till huvudfrågan, är det leveransledtiden som är problemet? Vi 
tror att det finns fler aspekter att beakta för att kunna svara på frågan. Vid jämförelse 
av de produkter vi hittar i backordern och de verkliga ledtider vi analyserat fram ser vi 
att 75 produkter har en längre ledtid och 89 stycken har i verkligheten en kortare 
leveransledtid. Detta ger oss ett bevis på att det inte bara är ledtiden som är problemet. 
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4.3.2 De 20 mest frekvent förekommande produkterna i backordern 

En analys över de 20 mest frekvent förekommande produkter i backorden görs. Det 
som analysen visar är att alla de 20 produkterna har ett högt värde, i fråga om 
självkostnad på slutprodukt. 14 stycken av de 20 har en årsförbrukning som är högre 
än 500 stycken. Återigen vill vi påpeka att 500 stycken i årsförbrukning kan för Peltor 
innebära en volymprodukt. Bland de 14 produkterna med hög årsförbrukning är det 
12 stycken som är prognosartiklar och de 12 är en tredjedel av de prognosartiklar som 
återfinns i backordern.  
 
För att se vad det totala värdet av produkterna i respektive planeringsgrupp är, i 20-i-
topp-listan, multiplicerar vi årsförbrukningen med självkostnaden för varje produkt 
och adderar produkterna med varandra. Resultatet visas i Tabell 4.1. 
 

Tabell 4.1 Värde av 20-i-topp-listan 

Planeringsgrupp Antal produkter per 
planeringsgrupp representerade i 
20-i-topp-listan 

Totala årsförbrukningen 
* självkostnadspriset = 
”Gruppens” totala värde 

E1L 4  7,8 miljoner kronor 
E1S 5 7,4 miljoner kronor 
E1H 3 5,3 miljoner kronor 
E1D 3 3,0 miljoner kronor 
E1F 5 0,6 miljoner kronor 
 
Som en överraskning visar analysen att E1Ls 4 produkter har det högsta värdet på 20-
i-topp-listan. Detta värde överstiger E1Hs produkter som tidigare har varit i fokus 
eftersom gruppen har haft flest produkter i backordern och produkterna har haft en 
hög frekvens. En planeringsgrupp som inte förekommer i listan är E1C eftersom dess 
produkter inte förekommer speciellt ofta. Peltor kanske ska se över denna 
planeringsgrupp då den kan vara ett bra exempel på hur produkterna ska hanteras för 
att inte hamna i backordern. 
 
Av de resultat som framkommit i analysen är det endast 6 produkter som har en för 
lång leveransledtid och vi kan konstatera att det måste finnas fler faktorer som 
påverkar om en produkt hamnar i backordern eller inte. 
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4.4 Klassificering 

4.4.1 ABC-analys 

Med en ABC-analys kan företaget hitta de produkter som är strategiskt viktiga att ha 
säkerhetslager på eftersom produkterna kan ge företaget en bra vinst (Jonsson & 
Mattson, 2005). Har företaget sina strategiskt viktiga produkter på lager kan de 
upprätthålla en bra leveransservicenivå mot kund (Storhagen, 2003). Vi väljer att göra 
en ABC-analys över planeringsgrupperna E1C – E1Z (som totalt innehåller 482 
slutprodukter) utifrån de vanligaste parametrarna, volymvärde och antal artiklar 
(Olhager, 2000). Volymvärdet är den totala förbrukningen en slutprodukt har under ett 
år multiplicerat med den enskilda produktionskostnaden för produkten (Aronsson et 
al., 2004). Med ABC-analysen kan vi bland annat se hur Peltors prognosprodukter 
och de med låg årsförbrukning är fördelade. 
 
Vi har valt att dela in produkterna i fyra grupper (Olhager, 2000) istället för de 
normala tre. Detta på grund av att Peltor har många produkter där årsförbrukningen är 
noll. Analysen visar följande siffror: 
 

Tabell 4.2 Sammanställning av ABC-analysen 

 Ackumulerad % av 
volymvärdet 

Ackumulerad % av 
antal produkter 

Antal produkter det 
utgör: 

A-produkter 80,2 % 11,8 % 57  
B-produkter 99,1 % 50,0 % 185 
C-produkter 100,0 % 70,0 % 97 
D-produkter - noll i 
årsförbrukning 

100,0 % 100,0 % 143 

Summa 100,0 % 100,0 % 482 
 
Ur Tabell 4.2 kan det utläsas att endast 11,8% av Peltors elektronikprodukter utgör 
cirka 80 % av det totala volymvärdet. Normalt sett brukar 20 % av produkterna 
motsvara 80 % värdet (Aronsson et al., 2004). Detta innebär att Peltor har en mindre 
andel A-produkter som utgör ett stort värde men inget säger att den mindre andelen 
skulle vara lättare att kontrollera (Aronsson et al., 2004). I tabellen redovisas det 
ackumulerade volymvärdet, det vill säga att vid uträkningen av volymvärdet läggs B-
produkternas värde ihop med A-produkternas värde och ser vad dessa båda utgör 
totalt. I Peltors fall motsvarar A- och B-produkterna tillsammans 99,1 %. Det innebär 
att C- och D-produkterna tillsammans knappt utgör 1 % av det totala värdet av alla 
produkterna i planeringsgrupperna, vilket motsvarar 240 stycken produkter (97 + 143 
= 240) eller cirka 50 % av antalet produkter i E1C – E1Z. 
 
För att förklara ytterligare betyder detta att 243 produkter står för ett mycket litet 
värde i förhållande till alla produkters totala värde. Enligt Arnold & Chapman (2004) 
skall C-produkterna lagerföras eftersom de inte utgör någon större del av det totala 
volymvärdet, det vill säga att de inte kostar speciellt mycket för företaget. Hos Peltor 
ser vi det tydligt i Tabell 4.3. Sammanfattningsvis konstateras att Peltors variantflora 
är mycket bred men så länge företaget kan kontrollera och hantera A-produkterna kan 
detta vara ok (Arnold & Chapman, 2004). 
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4.4.2 Logisk gruppindelning 

Den logiska gruppindelningen är ett verktyg för hela företaget och ska användas för 
den övergripande styrningen av produkterna. Planeringsavdelningen ska kunna 
använda verktyget vid de tillfällen då leveransledtiden förändras på grund av att 
inköpt material försenas eller att produktionens resurser inte räcker till, det vill säga 
att kapacitetsbrist har uppstått. När planeringsavdelningen gör dessa förändringar ser 
kundtjänst att leveransledtiden ändrats och kan då meddela kunden en mer verklig 
leveransledtid vid orderläggning. Gruppindelningen blir ett verktyg för att kunna 
upprätthålla, en för företaget, bra leveransservicenivå. 
 
Huvudindelningen av grupperna bygger på vilken flödesgrupp de olika produkterna 
tillverkas i, samt till vilken planeringsgrupp de hör. Denna första indelning gör Peltor 
själva på grund av deras kunskap om produkternas tillverkningssätt och struktur. 
 
Fördelningen av undergrupper och själva strukturen i grupperingen har vi baserat på 
de resultat vi tidigare fått fram genom att analysera slutprodukternas ackumulerade 
leveransledtid. En första indelning visar om produkterna tillverkas i Värnamo eller 
fabriken i Polen. Alla produkter som tillverkas i Polen sätts till att ha en ledtid på 15 
arbetsdagar. ”Värnamo produkterna” delas in undergrupper som styrs av produkternas 
respektive leveransledtider. Analysen har en begränsning på grund av att de 
slutprodukter som har säkerhetslager eller har en årsförbrukning som är mindre än 10 
inte har analyserats och har därför fortfarande en antagen, och förmodligen felaktig 
ledtid. Dessa produkter måste Peltor gå igenom innan verktyget kan användas fullt ut. 
Ett exempel på hur fördelningen ser ut visas i tabellen nedan. 
 

   Undergrupper 
Familj MT  HEADSET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

MTA ATEX  MTA2        
MTB Blue Tooth  MTB2        
MTG Ground Mec.  MTG2 MTG3       
MTH Standard  MTH2 MTH3      MTH9 

Huvud- 
grupp 

MTM Military     MTM5     

Tabell 4.3 Ett exempel på en ”MT”-familjs gruppindelning 

 
Som exemplet visar finns en familj, MT – HEADSET, som delas in i fem 
huvudgrupper, MTA – MTM, efter vilken funktion de olika hörselskydden har. Det är 
denna fördelning som Peltor gjort. En fördelning av undergrupper sker utifrån 
produkternas leveransledtider samt kriterier som: 
 
Undergrupp 1 Tillverkade i Polen 
Undergrupp 2-4 Leveransledtid – den kortaste ledtiden av grupperna finns i 
 grupp 2 och den lägsta i grupp 4 
Undergrupp 5 Kundspecifika produkter 
Undergrupp 8 Noll i förbrukning 
Undergrupp 9 För lång ledtid som måste korrigeras 

 
Undergrupperna 6 och 7 finns tillgängliga för företaget att dela in produkterna utefter 
fler leveransledtider eller andra kriterier. 
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4.5 Val av tillverkningsstrategi 
 
Det val av tillverkningsstrategi som Peltor väljer att tillverka sina produkter efter, är 
avgörande för hur produkterna ska hanteras ifråga om vilken leveransledtid 
slutprodukten får och om komponenter och eventuellt slutprodukten ska lagerföras. 
 
Peltors produktion sker både mot prognos och kundorder. Prognosprodukterna 
tillverkas mot lager, Make-to-Stock (MTS), (Olhager, 2000) vilket innebär att när en 
kund lägger en order så kan produkterna levereras direkt från färdigvarulagret och får 
då en kort leveransledtid. När det gäller de kundorderstyrda produkterna har Peltor 
tänkt att dessa ska delas upp i Assembly-to-Order (ATO) och Make-to-Order (MTO). 
Att ha en mix av MTS och ATO skapar balans mellan försäljning och produktion 
(Olhager, 2000). Balansen ger en kundanpassad leveransledtid för företagets 
produkter och en hög leveransservicenivå (Olhager, 2000; Arnold & Chapman, 2004). 
 
Det vi har sett i analysen över de produkter som saknar säkerhetslager, är att 
tillverkningsstrategierna MTO och ATO inte följs. Produkter som tillverkas enligt 
ATO saknar i stor utsträckning säkerhetslager på komponentnivå och behandlas då 
som MTO produkter. Detta betyder att kundorderpunkten (Aronsson et al., 2004) har 
flyttats bakåt och leveransledtiden blir längre än vad företaget från början avsett. Det 
är bra med MTO då denna tillverkningsstrategi inte binder kapital men 
leveransledtiden kan bli så lång att kunden inte är villig att vänta på produkten 
(Aronsson et al., 2004). Om leveransledtiden tar för lång tid så kan företaget tappa 
kunder och därmed marknadsandelar. ABC-analysen kan ge företaget en vink om 
vilken tillverkningsstrategi de olika produkterna ska ha. 

4.5.1 Prognosprodukter 

Vid ett flertal tillfällen under arbetets gång har prognosprodukterna, det vill säga de 
som tillverkas mot lager (MTS) uppmärksammats. Många av prognosprodukterna 
saknar säkerhetslager på komponentnivå och har vid flertalet tillfällen förekommit i 
backordern. Figur 4.12 visar hur många prognosprodukter det finns bland de 
produkter som ligger till grund för vår analys. 
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Kundorderstyrda produkter 

Prognosprodukter

Totalt: 302 stycken

 
Figur 4.12 Andelen prognosprodukter 
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De slutprodukterna som är prognosstyrda har enligt Peltor säkerhetslager i 
färdigvarulagret. Vi anser att en förutsättning, för att snabbt kunna fylla på ett sinande 
färdigvarulager, är att det finns säkerhetslager på alla ingående komponenter, då en 
löpande produktion sker och alla komponenter måste finnas tillgängliga för att hålla 
prognos och efterfrågan. Enligt Aronsson et al., (2004) används säkerhetslager för att 
skapa en balans mellan försäljning och produktion. Eftersom prognosprodukterna 
tillverkas och säljs i stora volymer och ska ha en kort leveransledtid får inte 
komponenter ta slut i lagret. Peltor vill med sina prognosprodukter hålla en hög 
lagerservicenivå (Jonsson & Mattsson, 2005), det vill säga, kunna leverera direkt från 
lager.
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5 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi kring den problemformulering som detta arbete bygger 
på. Vi delar med oss av våra egna tankar och åsikter som uppkommit under arbetets 
gång för att få företaget att få upp ögonen för aspekter som de kanske inte tänkt på. 
 

5.1 Hur når Peltor en högre servicenivå? 
 
Peltor har en god servicenivå i fråga om både leveranssäkerhet och 
leveransflexibilitet. Detta stöds av den definition som Jonsson & Mattson (2005) har 
på de båda områdena. Däremot har företaget brister i leveransprecisionen som vi 
tidigare nämnt. När analysen av elektronikprodukterna inleddes förvånades vi att av 
482 slutprodukter så är det endast 14 stycken som hade säkerhetslager på 
komponentnivå. Mer förvånande är att 166 slutprodukter har en årsförbrukning som är 
mindre än 10. Detta var en nyhet även för företaget. Enligt Peltor beror detta på att de 
har en bred variant flora för att kunna tillgodose både kundernas och marknadens 
krav, men de trodde inte att antalet var så högt. En bred variantflora kan enligt 
Jonsson & Mattsson (2005, s. 189) vara positivt då företaget tillgodoser just kunderna 
behov men det kan ha en negativ inverkan på logistikarbetet eftersom företaget får 
svårt att prioritera vilka produkter och komponenter som ska lagerföras. Svårigheten i 
att prioritera vad som ska lagerföras är ett mycket påtagligt problem hos Peltor. 

5.1.1 Begränsning av sortimentet 

Ett verktyg som Peltor kan använda sig av för att prioritera rätt, när det gäller vilka 
produkter som ska lagerföras, är en ABC-analys. Den ABC-analys vi gjorde på 
företagets elektronikprodukter visade att knappt 12 % av slutprodukterna står för 80 
% av volymvärdet. De 12 % utgör endast 57 stycken av 482 elektronikprodukter. 
Företaget har alltså 57 produkter med stor årsförbrukning och dessa produkter står för 
en hög kostnad för företaget. Ett annat konstaterande är att hälften av produkterna i 
E1C - E1Z utgör endast 1 % av det totala volymvärdet. Är dessa produkter lönsamma 
för företaget eller bör de tas ur sortimentet? 
 
Vi tror att en ABC-analys baserat på täckningsbidraget istället för volymvärde skulle 
vara mer intressant för företaget för att se vilka produkter som genererar mest pengar 
och därmed bidrar till en högre lönsamhet. Täckningsbidraget är skillnaden mellan 
försäljningspris och självkostnad, det vill säga vinsten per produkt. Om Peltor vill 
begränsa sin variantflora kan ABC-analysen vara en hjälp för att hitta de produkter 
som ska finnas kvar i sortimentet. Detta eftersom en begränsning av 
produktsortimentet har många fördelar. Några av de fördelar som Jonsson & Mattsson 
tar upp, och som vi vill trycka på, är att det blir lättare att göra prognoser, företaget 
binder inte lika mycket kapital och de får en förbättrad leveransservice. 
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Vi är medvetna om att Peltor vill behålla ett brett sortiment eftersom de anser att det 
sortiment de har idag tillgodoser många kunders behov. Detta är ett kulturellt synsätt 
som präglar företaget i stort. Vi tror att en viss begränsning skulle gynna företaget på 
många sätt. Med en mindre variantflora och ett ökande användande av modularisering 
tror vi ändå att de kan tillgodose de flesta kunders behov på grund av att det är små 
skillnader i produktfunktionen. 

5.1.2 Öka användandet av modularisering 

För att begränsa variantfloran men ändå tillgodose många kunders behov tror vi att 
Peltor ska arbeta mer med modularisering i större utsträckning än de gör idag. 
Företaget använder modularisering när det gäller sladdar, mikrofoner och vissa andra 
komponenter. Fördelen med att bygga produktvarianter utifrån ett antal moduler är att 
det som behöver lagerhållas är moduler med ingående råmaterial och komponenter, 
vilka ofta är billiga att lagerhålla istället för slutprodukter. Modulariseringen innebär 
att kunden inte upplever att sortimentet begränsats eftersom de har tillgång till ett 
antal förutbestämda moduler som de kan komponera efter eget tycke. Detta kan vara 
något som Peltor kan utveckla vidare utifrån de förutsättningar de har. 

5.1.3 Vilka produkter ska ha säkerhetslager på komponentnivå? 

Vi har märkt att Peltor är restriktiva i att lagerföra komponenter i den utsträckning 
som kan behövas, då de anser att vissa komponenter är dyra och skulle binda för 
mycket kapital. Detta tror vi beror på att de helt enkelt inte vet vilka komponenter 
som de skall fokusera på. Den extra kapitalbindning som komponenterna utgör om de 
lagerhålls kan företaget troligen vinna tillbaka i form av en ökad försäljning eller 
åtminstone inte en förlust av kunder. Jonsson & Mattson (2005, s. 140) poängterar att: 
”Kostnaderna för förlorad försäljning är oftast svåra att uppskatta.” 
 
ABC-analysen visade att det är 57 stycken A-produkterna som är viktiga för företaget 
att ha kontroll över. Olhager (2000) menar att produkter med hög volym är lättare att 
prognosstyra. Detta innebär, enligt Olhager, att företaget lätt kan förutse efterfrågan 
och därefter tillverka och köpa in de tillhörande komponenterna för att lägga på lager. 
Av de 57 A-produkterna är det bara 2 stycken som har säkerhetslager på 
komponentnivå vilket förvånar oss. Om vi utgår ifrån vår ABC-analys, där 
volymvärdet bestämmer klassificeringen, så borde alla A-produkterna ha 
säkerhetslager på komponentnivå. 
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Av Peltors 57 A-produkter är det 33 stycken som är prognosstyrda. Totalt har 
företaget 48 stycken elektronikprognosprodukter som alla ska kunna levereras direkt 
till kund från färdigvarulagret. Av de totala antalet (48) saknar 42 stycken 
säkerhetslager på komponentnivå och flertalet (av de 42) återfinns i backordern, det 
vill säga att produkterna inte har kunnat bli levererade på rätt tid till kund. Givetvis 
undrar vi vad detta kan bero på, är det på grund av att företaget inte lagerför 
slutprodukterna i tillräckligt stor utsträckning? Eller beror det på att komponenterna 
har för lång återanskaffningstid? En kort analys av ledtidsresultatet på prognosstyrda 
produkter visade att det var endast ett fåtal produkter som hade en längre 
leveransledtid än den som Peltor har angivit i SAP. Vi ställer oss då frågan om 
problemet kan ligga i att företaget inte har tillräckliga resurser för att tillverka nya 
slutprodukter? Svaret på de tre frågorna sammanfattar vi med att oavsett vad som är 
orsaken till varför prognosprodukterna hamnar i backordern så anser vi att dessa 
produkter ska ha en högre prioritet eftersom Peltor vill kunna leverera 
prognosprodukter direkt från lager. 
 

5.2 Verktyg för att förbättra och bibehålla en hög 
leveransservicenivå 
 
Peltor tror att backordern minskar om ledtiderna korrigeras till mer verkliga 
leveransledtider än de antagna som företaget använder idag. Vi anser att problemet 
med order som inte levereras i tid är mer komplext än att bara se till ledtiderna. 
Givetvis kommer resultatet av de nya ledtider vi analyserat fram att bli positivt för 
företaget men inte ge det utfall som de hoppats på. 
 
Ur kundens synvinkel är inte längden på leveransledtiden som är viktigast, den har en 
stor betydelse, men den måste vara så korrekt som möjligt (leveransprecision). Vi vet 
att en leveransledtid aldrig kan bli 100 % korrekt på grund av att man inte kan sia om 
framtiden. Att felmarginalen ligger på ett par dagar är godtagbart (Olhager, 2000). 
Men om felberäkningen uppgår till veckor, vilket det gjort hos Peltor, är detta inte 
acceptabelt, varken enligt litteraturen eller företaget. Av de ledtider som vi tagit fram i 
vår analys kan vi konstatera att det finns vissa brister eftersom inga mätningar på 
planerings-, monterings- och liggledtider har gjorts utan bara grova uppskattningar. 
Därför behöver Peltor göra mer exakta beräkningar och föra in dessa i SAP. 

5.2.1 Logisk gruppindelning 

Peltor vill kunna justera ledtiderna med hjälp av en logisk gruppindelning. Det tycker 
vi är ett bra verktyg och ett första steg mot en stor förbättring av leveransservicenivån 
som företaget behöver för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. 
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Den gruppindelning vi gjort är inte färdigställd på grund av de fokuseringar vi gjort 
med detta arbete. Vi har tagit fram ackumulerade leveransledtider på de 302 
slutprodukter som ingår i vår analys. De resterande (482 – 302 = )180 stycken 
produkterna som har säkerhetslager eller har en förbrukning som är under 10 stycken 
per år har fortfarande antagna leveransledtider som företaget måste se över. Vissa 
produkter i vår analys har en verklig leveransledtid som överstiger fyra månader. En 
leveransledtid på fyra månader skulle ingen kund acceptera och därför måste åtgärder 
sättas in för att förkorta ledtiden. När dessa åtgärder har gjorts och en uppdatering av 
leveransledtider genomförts tror vi att gruppindelningen kommer att hjälpa företaget 
att få en bättre överblick av produkter och ledtider. Med en bättre överblick kan 
produkter som behöver åtgärdas hållas på en rimlig nivå och styras på rätt sätt. 
 
När de ackumulerade leveransledtiderna ska föras in i affärssystemet bör Peltor tänka 
på att planerarnas position är mycket viktig. De har kunskap om vilka produkter som 
vanligtvis går snabbt att få fram för leverans och vilka som behöver extra 
övervakning. Detta kan vara en anledning till att felaktiga ledtider har kunnat förbises. 
Med detta vill vi säga att den information som planeringsavdelningen har om 
produkterns ledtider måste lyftas fram för att få den ackumulerade leveransledtiden på 
produkterna att bli så korrekt som möjligt. 

5.2.2 ABC-analys 

En ABC-analys är ett verktyg som vi anser att företaget ska använda sig mer utav. 
Den analys som vi gjort säger inte mycket mer än att de ska ha kontroll över de 
produkter som har ett högt volymvärde, det vill säga utgör en stor kostnad i 
förhållande till årsförbrukningen. Dessutom innehåller den bara ungefärliga 
självkostnadsvärden då företaget inte vill lämna ut de verkliga kostnaderna. Vi anser 
att det nu är upp till Peltor att uppdatera de uppgifter vi har i analysen med verkliga 
kostnader och se över om de får ett likvärdigt resultat. 
 
Utifrån de olika parametrar som en ABC-analys kan baseras på tror vi att Peltor skulle 
ha stor nytta av att göra en analys där täckningsbidraget ligger till grund, vilket vi 
tidigare nämnt. Där kan de lätt avgöra vilka produkter som de tjänar pengar på och 
vart de ska sätta in extra resurser samt vilka produkter de kan plocka bort från 
sortimentet och vilka likvärdig produkter de istället kan erbjuda kunderna.  
 
En analys som baseras på inköpsledtider kan också vara mycket intressant då 
företaget får svar på de olika produkternas anskaffningsledtid och kan med 
informationen förbättra den logiska gruppindelningen.  
 

5.3 Har vi uppfyllt vårt syfte och nått vårt mål? 
 
Syftet med examensarbetet var att genom en ledtidsanalys ta fram de slutprodukter 
som saknar säkerhetslager på komponentnivå och räkna fram den ackumulerade 
leveransledtiden för de produkterna (302). Detta har gjorts, och en breddning av 
analysen skedde då vi jämförde de produkter vi hittat med vilka som förekom i 
backordern. Om det ekonomiska värdet i backordern ska minska måste Peltor börja 
använda de nya leveransledtiderna för att till viss del undkomma problemen med sena 
leveranser. Detta är inte tillräckligt utan företaget måste även börja använda den 
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logiska gruppindelningen som ett verktyg i den dagliga verksamheten. 
Gruppindelningen är ännu inte färdigställd eftersom vi på grund av avgränsningar inte 
analyserade alla företagets produkter, det är ett fortsatt arbete för Peltor. Vi tror dock 
att gruppindelningen tillsammans med ett aktivt användande av ABC-analyser 
kommer att förbättra företagets sevicenivå, minska backordern och öka 
leveransprecisionen. 
 
Det mål som vi satte upp med examensarbetet var att öka Peltors leveransprecision. 
Om företaget använder de förslag vi kommit fram till tror vi att det kan leda till 
förbättringar i leveransprecisionen. Den process som ska leda dem till en bättre 
leveransprecision har vi påbörjat i och med detta arbete. Vi har pekat på en rad olika 
faktorer som har en betydande roll där kraft och resurser behövs för att öka 
precisionen. Dessa faktorer och vår analys kommer företaget att ha stor nytta av då de 
tar vid för implementering och fortsatt arbete. 
 

5.4 Fortsatt arbete 
 
För att Peltor ytterligare ska kunna förbättra sin leveransprecision och minska det 
höga ekonomiska värdet i backordern borde de: 
 

o Se till att få rätt ackumulerade leveransledtider på ALLA produkter 
o Skaffa säkerhetslager på komponentnivå på prognosstyrda- och andra 

strategiskt viktiga produkter 
o Färdigställa den logiska gruppindelningen så att den blir ett effektivt verktyg 
o Arbeta aktivt med ABC-analyser med olika parametrar 
o Begränsa sortimentet, framförallt med de produkter som inte förbrukats alls 

under det senaste åren 
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7 Bilaga 
 
Vid uträkningarna i ABC-analysen har vi gjort enligt följande: 
 
Produktens SJÄLVKOSTANDSPRIS multiplicerat med ÅRSFÖRBRUKNINGEN 
för produkten. Av detta får vi fram VOLYMVÄRDET. 
 
Exempel: 
En produkt som har en kostnad på 1 000 kr för företaget vid tillverkning och har en 
årsförbrukning på 101 stycken kommer att ha ett volymvärde på 101 000 kronor. 
 
Ovanstående uträkning har gjorts på alla produkterna i planeringsgrupperna E1C-E1Z. 
Därefter sorteras produkterna efter volymvärde. Där den med högst årsförbrukning 
återfinns överst i listan. 
 
Se exempel: 

Artikelnummer Årsförbrukning Pris Volymvärde 

MT15H68FB-01 3 943 500 1 971 500 

MT7H79P3E-50 1 876 500 938 000 

M2RX7AWS3 194 1 000 194 000 

FL5040-02 290 500 145 000 

MT53H7A4610 101 1 000 101 000 

MT53H7A430B 100 1 000 100 000 

MT53H7A440B 99 1 000 99 000 

MT53H7A4400 90 1 000 90 000 

FMT110 169 500 84 500 

MT15H68FB-02 138 500 69 000 

MT7H79A 101 500 50 500 

MT15H69FB-18 0 500 0 
 
Därefter räknas andelen av volymvärdet och antal produkter ut. Det ackumulerade 
volymvärdet får man fram genom följande formel: 
 
VOLYMVÄRDE PER PRODUKT dividerat med det TOTALA 
VOLYMVÄRDET för alla produkterna multiplicerat med 100 för att få talet i % 
 
Exempel: 971 500/3 860 500 * 100 ≈ 25 % 
 
Värdet man får fram ackumuleras, det vill säga adderas med ovanstående produkts 
procent så att man till slut når 100 %. 
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Det samma gäller för antal artiklar. Men här är det totala antalet artiklar istället för 
volymvärde som ackumuleras. 
 
Exempel: 1 produkt dividerat med 12 produkter ≈ 8 % 
 
Se exempel nedan. 
 
Antal 
artiklar 

Artikelnummer Volymvärde Ackumulerad 
procent av 
volymvärdet 

Ackumulerad 
procent av antal 
produkter 

1 MT15H68FB-01 1 971 500 51 % 8 % 

2 MT7H79P3E-50 938 000 75 % 17 % 

3 M2RX7AWS3 194 000 80 % 25 % 

4 FL5040-02 145 000 84 % 33 % 

5 MT53H7A4610 101 000 87 % 42 % 

6 MT53H7A430B 100 000 90 % 50 % 

7 MT53H7A440B 99 000 93 % 58 % 

8 MT53H7A4400 90 000 95 % 67 % 

9 FMT110 84 500 97 % 75 % 

10 MT15H68FB-02 69 000 99 % 83 % 

11 MT7H79A 50 500 100 % 92 % 

12 MT15H69FB-18 0 100 % 100 % 

 SUMMA 3 860 500   
 

A-produkter 

B-produkter 

C-produkter 


