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I  

SAMMANFATTNING 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som är genomfört vid Hydrauto Medium i 
Skellefteå. Hydrauto Medium är en del av Hydrauto Group och tillverkar hydraulikprodukter till 
mobila enheter såsom lastkranar, skogskranar och lastväxlare. Hydrauto Group är ensam leverantör 
av hydraulikprodukter till Konekoncernen där bland annat krantillverkaren Hiab ingår. Under det 
senaste året har Hydrauto Mediums leveransprecision försämrats och ett visst eftersläp har uppstått.  
 
Examensarbetet syfte var att undersöka problem som ledde till försämrad leveransprecision samt ge 
konkreta förslag för hur de skulle lösas. Aktiviteter från produktutveckling till produktion 
undersöktes i en fallstudie där intervjuer, litteraturstudier, observationer och data från affärssystemet 
utgjorde grunden för resultatet.  
 
I produktionen framkom att brist på material och komponenter är en av de främsta anledningarna till 
att en produkt inte kunde monteras och sedan levereras. Bristen är mest påtaglig för nya produkter. 
Då processen för att föra in produkter ofta tog lång tid och inköp av material kom sist in i processen 
innebar det att leverantörerna får kort tid på sig för att leverera inför produktion, detta är en av 
anledningarna till materialbrist. För att förbättra leverantörernas möjligheter att leverera i tid bör 
införandeprocessen följas upp och brister åtgärdas. För att göra det möjligt bör informationen i 
processen säkerställas och inköpsaktiviteterna bör alltid göras så tidigt som möjligt i processen. Om 
möjligt bör prognoser på en hög nivå delges till leverantörerna för att förbereda dem för kommande 
beställningar.  
 
Även vissa befintliga produkter visades ha stora leveransproblem. Dessa produkter bestod ofta av 
unika komponenter som endast användes till en eller ett fåtal slutprodukter. Produkterna med mer 
standardiserad karaktär hade inte leveransproblem i samma utsträckning. Sannolikt var brister i 
detaljplaneringen i komponenttillverkningen en av de större faktorerna till att produkterna inte kunde 
levereras. Då detaljplaneringen sker vid varje arbetsstation krävs det att alla operatörer får rätt 
information och att uppsatta prioriteringsregler klargörs och följs.  
 
Andra brister som indirekt leder till försämrad leveransprecision är för stora orderkvantiteter. 
Orderkvantiteterna hos Hydrauto Medium fastställs med hänsyn till täcktid och kostnader för inköp 
av material. Däremot är de inte ofta anpassade till förutsättningar i produktionen och kostnader för 
omställningar. När operatörerna anser att orderkvantiteterna är för små är det vanligt att de förstorar 
dem vilket bidrar till beläggningen i maskinerna ökar mer än planerat. För att undvika att 
operatörerna förstorar partistorlekarna bör dessa ses över med jämna mellanrum och när de fastställs 
bör man ta hänsyn till förutsättningarna i produktionen såsom omställningstider som också påverkar 
kostnaderna.  
 
Även informationen om beläggning och kapacitet är bristfällig. Detta gör det svårt att ta hänsyn till 
informationen i olika beslut. I beredningen tas ingen hänsyn till beläggning eller kapacitet när 
tillverkningen planeras in i de olika maskinerna. Detta innebär att beläggningen kan öka utan att detta 
märks förrän eftersläp och leveransproblem redan är ett faktum. Hydrauto Medium bör arbeta för att 
säkerställa information om beläggning och kapacitet i affärssystemet. Förslagsvis bör också beredare 
få ett större ansvar för att kontrollera beläggningen i maskinerna innan de planerar in produktion i 
dem.  
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ABSTRACT 

This report is the result of a project performed at Hydrauto Medium. Hydrauto Medium is a part of 
Hydrauto Group, which is one of Europe’s leading suppliers of hydraulic cylinders and valve 
solutions for mobile applications such as mobile cranes, excavators, lorries and dumpers. Hydrauto 
Group is a preferred supplier for Kone Group. During the last year the delivery precision for 
deliveries from Hydrauto Medium towards the customers has gotten poorer.  
 
The purpose of this project is to examine the problems that could cause poor delivery precision and 
make tangible proposals for solving these problems. All activities from product development to 
manufacturing have been investigated. The data in the case study consisted of interviews; literature, 
observations and data from the ERP system were the foundation of the results. The following 
problems and suggested solutions is presented:  
 
Newly implemented products were most affected from the poor delivery precision. This was mainly 
caused by delays in the implementation process where purchasing and forecasting was the last 
activity. To avoid delays for purchasing and forecasting it is suggested that forecasts should contain 
less information but have to reach the suppliers in time. It is also suggested that the implementation 
process are recorded so that flaws can be discovered, then improvements can be made.  
 
Some of the present products had poor delivery precision as well. These products often contained 
components that were unique or used by a few products. The more standardised products had fewer 
problems with late deliveries. One reason for this could be poor detail planning where large lot sizes 
are prioritised. To solve these problems it is suggested that small lot sizes will get higher priority 
then the large lot sizes. The operators should be given written and clear information so that the new 
priority rules can be conducted correctly and systematically.  
 
Other flaws that indirectly led to failing delivery precision were inappropriate lot sizes. Due to this 
operators often consider it suitable to enlarge the lot sizes when needed, this has led to increased 
covering and cover over plan. To avoid that the operators enlarges the lot sizes it is suggested that 
the lot sizes should be established with respect for conditions such as setup time and it should then 
be followed up on a regular basis.  

 
Lack of information about covering and capacity was making the ERP system less trustworthy. In the 
function manufacture preparation where the products way trough the plant was decided no concern 
for covering or capacity was taken. One possible cause could be the weakness of the information. 
This is one reason for overloading in the production and is therefore a probable cause for poor 
delivery precision. Hydrauto Medium should work harder to secure information about covering and 
capacity in the ERP system. Suggestible the preparation role should get more responsibility to avoid 
overloading the production. 
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TERMINOLOGI 

Leveransprecision och Leveranssäkerhet 
Hos Hydrauto Medium används order leveranssäkerhet för det som i teorin betyder 
leveransprecision. Leveranssäkerhet kommer att benämnas leveransprecision i arbetet. Definitionen 
för leveranssäkerhet hos Hydrauto är leveranser som är tre dagar tidig eller noll dagar försenad.  
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1 Inledning 
I denna inledning presenteras bakgrunden till problemet, problemformulering, syftet med att lösa 
problemet, avgränsning av problemet samt målet med arbetet.  

1.1 Problembakgrund 
Hydrauto Group är en koncern som verkat inom verkstadsindustrin sedan 1930-talet. Koncernen 
består idag av fem tillverkande företag i Sverige och ett i Finland. Alla företag producerar 
hydraulikprodukter. En av dessa företag är Hydrauto Medium som är beläget i Skellefteå, 
Västerbotten.  
 
Det senaste året har varit ett händelserikt år för Hydrauto Medium. Hösten 2003 införskaffades ett 
nytt affärssystem. Under våren 2004 förklarades att Hydrauto Group har blivit ensam leverantör av 
hydraulcylindrar till alla Konekoncernerns företag. Detta innebar att Hydrautogruppen skulle 
tillverka 90 % av Kones behov av hydraulcylindrar. Kones egna fabriker (en i Finland och en i 
Ljungby) köptes av Hydrauto, en tredje i Spanien ska sluta med produktion av hydraulcylindrar och 
tillverka andra saker.  
 
Under våren märks det att man inte klarar av att hålla de högt ställda leveransvillkoren. Sommaren 
2004 flyttade Hydrauto Special in till Hydrauto Mediums fabrik samtidigt som nya artiklar började 
tillverkas och konjunkturen oanat börjar stiga. Efter semesterperioden sommaren 2004 blev allt fler 
leveranser försenade och ett eftersläp uppstod. En av de mest påtagliga faktorerna som 
leveransförseningarna anses bero på att det inte finns nödvändiga komponenter eller ämnen.  
 
I examensarbetets initierande skede undersöktes möjligheterna till förbättringar för bland annat 
planering i produktionen. Dock leder brist på råämnen och komponenter till att det inte går att 
planera på ett tillfredsställande sätt. Detta beror på att produktionen ständigt är beroende av vilka 
ämnen och komponenter som finns att tillgå. För att förbättra möjligheterna för Hydrauto Medium att 
leverera inom satta ramar har examensarbetets främsta fokus varit att undersöka hur bristen av 
råmaterial och komponenter ska undvikas. Då andra problem som påverkar leveransproblemen har 
uppdagats har dessa även tagits med i resultatet.  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att utreda problem som leder till låg leveransprecision och ge konkreta förslag 
för hur problemen kan åtgärdas. 

1.3 Avgränsning 
Studien ska utföras på den begränsade tiden 10 veckor. För att fokusera på de enskilt största 
problemen som påverkar leveransprecisionen mest - kommer arbetet därmed inte att innefatta 
optimeringar vid enskilda arbetsstationer eller tidsstudier.  
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2 Företagsbeskrivning 
Hydrauto Group är ett gammalt företag inom verkstadsindustrin sedan 1930-talet. Koncernen består 
av fem produktionsenheter i Sverige och ett i Finland. Alla företag tillverkar hydraulik av olika slag. 
En av dessa enheter är Hydrauto Medium i Skellefteå. Produkterna som tillverkas vid Hydrauto 
Medium är hydraulcylindrar som används som komponenter i lastkranar, skogskranar och 
lastväxlare.  

Bild 1 Hydraulcylindrarnas olika användningsområden 

2.1 Affärsidé  
Hydrautos Groups affärsidé är att marknadsföra, utveckla och tillverka kundanpassade hydrauliska 
cylinder- och ventilkoncept för mobila applikationer som t ex mobilkranar, grävmaskiner, lastbilar 
och dumpers. Produkterna skall framför allt inriktas mot applikationer med höga krav på kvalitet och 
funktion. 

2.2 Mål och strategier 
2003 utarbetades en strategi som skulle gälla till och med 2005. Strategins övergripande mål för 
enheten var nöjda ägare, nöjda kunder och engagerade och positiva medarbetare.  
 
Några av delmålen var 
- vinstmarginal på minst 6 % av omsättningen 
- 35 % soliditet  
- 5 % tillväxt i genomsnitt per år 
- effektivitetsutveckling minst 5 % per år  
- sänka inköpspriserna med 2 % per år 
- leveranssäkerheten (leveransprecisionen) vara 100 % 
- halverade kvalitetskostnader  
 
Den tillväxt som önskades skulle vara anpassad till strukturen för dagens produktionsapparat. 
Satsningen på nya kunder skulle utgå från dagens potential. Produktionsapparaten skulle 
vidareutvecklas för serieproduktion, man skulle sträva mot ett högt förädlingsvärde och arbeta för att 
minimera ledtiderna. Leveranskvalité och leveransprecision skulle ökas och maskiner och utrustnings 
tillgänglighet skulle säkerställas.  
 
Kvalité utstakas som ett nyckelord för Hydrauto Mediums målsättning. I strategin avses att det ska 
vara bra information till de anställda. Ett löpande arbete med att lösa tekniska problem i 
produktionsprocessen eftersträvas. Det avsågs även att ständigt ifrågasätta arbetssättet för att uppnå 
högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Organisationen skulle ha en bred basorganisation 
med korta besluts- och uppföljningsvägar och styras med hjälp av målstyrning. 
Organisationsutvecklingsarbetet skulle fokusera på arbete i grupper och arbetsrotation mellan 
grupper skulle uppmuntras. På inköpssidan avsåg man att fortsätta ett aktivt arbete med befintliga 
leverantörer samt söka efter alternativa leverantörer. Egen förädlingsgrad skulle värderas högre.  
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I verkligheten har den utarbetade strategin omkullkastats. På koncernnivå har det nya avtalet med 
Konekoncernen inneburit ett nytt tillskott som inte var anpassad till den befintliga 
produktionsapparaten. Även starka band med leverantörer har knutits på koncernnivå vilket motsäger 
det aktiva arbetet med att finna alternativa leverantörer.  

2.3 Kunder 
Konekoncernen, som är ägare av bland annat krantillverkaren Hiab, är totalt sett den största av 
Hydrauto Mediums kunder. De står för uppskattningsvis 90 % av Hydrauto Mediums omsättning. 
Hydrauto har ett förflutet som dotterbolag till HIAB och bakom samarbetet ligger en lång historik.  

2.4 Historik 
Den 11 augusti 2003 lät Hydrauto meddela i en pressrelease att de hade förvärvat Kone Materials 
Handlings företag Nummi Oy AB i Bjärnå i Finland samt Nummi Cylinders AB i Ljungby. Därmed 
skulle Kone Materials Handling i huvudsak koncentrera sina cylinderinköp, utveckla och 
standardisera sina cylinderprodukter tillsammans med Hydrauto. Affären skulle innebära mer än 
fördubblad produktion över en treårsperiod. Olov Larsson Hydrautos koncernchef räknade med 
möjligheter för att göra ”betydande rationaliseringsvinster genom tillkommande volymer”. Även 
marknadspositionen och konkurrenskraften skulle gynnas av förvärvet.  
 
I Hydrauto News nr 3 2003 kungjordes att en viktig del av Hydrautos utvecklingsstrategi var att 
starkt fokusera på kvalité och leveransprecision. Detta i sin tur skulle innebära höga krav på 
underleverantörer. Som en följd av detta ingick Hydrauto i ett nära samarbete med Simrit Service 
Center Stockholm som blev prefferred supplier av tätningar, packningar, spårringar och stödringar 
från och med den 15 december 2003. Ett viktigt mål för samarbetet var 98 % leveransprecision. 
Partnerskapet betraktades som en Vinna-Vinna affär som skulle leda till att Hydrautos kunder skulle 
vinna allra mest. 
 
I Hydrauto News nummer 2 2004 meddelades att Hydrauto Special Cylinders flyttade in i samma 
lokaler som Hydrauto Medium Cylinders som ett led i de ständiga interna förbättringarna och 
effektiviseringarna. Syftet med effektiviseringen var att stärka kundfördelar som kvalité, 
kostnadseffektivitet och leveransprecision. Genom att dela lokal- och administrationskostnader avsåg 
man att spara kostnader.  
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel förklaras hur examensarbetet har genomförts - vilka metoder som ligger till grund för 
undersökningen och varför just dessa metoder valdes. Valet av metod är relevant för hur pålitligt 
resultatet blir.  

3.1 Undersökningsansats 
Undersökningen har bedrivits som en fallstudie. En fallstudie är enligt Patel och Davidson (1994) en 
undersökning av en mindre avgränsad grupp. Ett fall kan vara en individ, en organisation eller en 
grupp individer eller organisationer. En fallstudie kan bedrivas för ett eller flera fall. Utgångspunkten 
är ett helhetsperspektiv med så täckande information som möjligt. Generaliserbarheten hos de 
resultat som erhålls beror på hur fallen har valts ut. 

3.2 Litteraturstudie 
Då examensarbetet berör många olika områden inom ämnet logistik har en bred litteraturstudie 
gjorts. Facklitteratur har gallrats och valdes ut beroende på relevansen med problemformuleringen 
och problembakgrund. I valet av litteratur har sekundärkällor undvikits när det har varit möjligt att 
finna ursprungskällor. För att läsaren tydligt ska se vart teorier är hämtade har referenser med 
Harvardsystemet använts.  

3.3 Metoder för datainsamling 
Examensarbetets slutliga resultat baserar sig på data från flera källor som är samlade på flera sätt. 
Olika metoder för datainsamling har olika brister. Tillsammans utgör de en stabil grund som arbetet 
vilar på. Nedan förklaras hur dessa data har samlats och hur de sedan användes. 

3.3.1 Praktik och observationer 

Examensarbetet initierades med tre veckor praktik i fabriken. Praktiken innebar praktiskt arbete, men 
även pratstunder med de anställda och observationer av det dagliga arbetet. Detta lade en grund för 
god allmänförståelse för produktionssystemet, de anställdas arbetssituation och kontakter som kunde 
vara värdefulla i det fortsatta arbetet.  
 
Viss del av studien grundar sig på observationer som gjordes under praktiken. Det är möjligt att 
observationerna var situationer som förvrängdes på grund av författarens närvaro. Observationer har 
även gjorts under arbetets gång, de har inte filmats utan händelser har endast antecknats med penna 
och papper.  

3.3.2 Intervjuer 

Enligt Patel och Davidson (1994) kan intervjuer vara mer eller mindre standardiserade. Att en 
intervju har hög standardiseringsgrad innebär att samma frågor ställs i en samma ordning till alla 
tillfrågade – det vill säga en enkät som ger ett kvantitativt resultat. Ett kvalitativt resultat uppnås när 
få intervjuer med ett större djup genomförs.  
 
Syftet med intervjuerna vid Hydrauto var att skapa en så innehållsrik bild av problemet som möjligt. 
Ett annat syfte var att många personer ska kunna komma till tals så att de skulle känna att alla hade 
bidragit till det slutliga resultatet. Intervjuerna har haft stor inverkan på hur företaget beskrivs och hur 
flödena sägs fungera. Respondenterna har haft en mycket varierande referensram och vitt skilda 
roller i företaget varför kvalitativa intervjuer var det bästa alternativet för att inte ställa fel sorts 
frågor till fel personer. Respondenterna fick tala fritt om de öppna frågorna utifrån sin egen kunskap 
och kännedom om området. Svararutrymmet var stort och frågor som kunde besvaras med Ja eller 
Nej undveks. Alla intervjuer och diskussioner har inte dokumenterats då det var en dialog som fördes 
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under examensarbetets gång. De mer innehållsrika intervjuerna skrevs ner för att sedan bekräftas av 
respondenten. Flera av intervjuerna kunde användas som ledtrådar att följa upp och bekräfta med 
andra intervjuer och data. Alla respondenter är i rapporten anonyma och förblir så även efter 
examensarbetet.  

3.3.3 Data från affärssystemet 

Hydrauto AB använder sig av affärssystemet Jeeves. Det installerades under hösten 2003 och har 
sedan dess fungerat tillfredsställande, dock är inte alla vid företaget helt nöjda med det. Det har bland 
annat uppmärksammats att poster från systemet har försvunnit. Att den mänskliga faktorn kan ha 
bidragit till detta går dock inte att utesluta.  
 
De flesta monteringsgrupper i fabriken led av samma problem med brist på komponenter. Därför har 
data från en monteringsgrupp används och fått representera problem som även de övriga grupperna 
har. Den valda monteringsgruppen var ”Lyft och Vipp”.  
 
För att få en överskådlig bild användes begränsade data från oktober månad. Data från september 
månad hade med stor sannolikhet gett ett annat resultat då vissa av leverantörernas underleverantörer 
har semester under augusti vilket påverkar Hydrauto Mediums tillgång på material.  

3.3.4 Övrig dokumentation 

I arbetet har även intern dokumentation från företaget varit till nytta för rapporten framförallt för dess 
beskrivande delar. Dokumentationen bestod av projektplaneringar, informationsblad, presentationer, 
pressreleaser och interna rapporter etc. Även tidningsartiklar har använts för att bekräfta påståenden 
som kommit fram i intervjuerna.    

3.4 Avstämning och rapportering 
För att inte missuppfattningar ska prägla arbetet har en löpande dialog förts med handledaren på 
Hydrauto. Rapporten har redovisats i olika stadier löpande under arbetet så att eventuella 
missförstånd ska kunna korrigeras innan slutsatser fattas på ofullständiga grunder. 

3.5 Precision, Validitet och Tillförlitlighet 
Enligt Denscombe (2004) kopplas begreppen precision, validitet och tillförlitlighet (även kallat 
reliabilitet) ofta ihop. Precision speglar hur valida, mätbara och exakta den data undersökningen 
resulterat i är. Denscombe menar att man även måste ta hänsyn till om man har fokuserat på de rätta 
frågorna och de mest avslöjande indikatorerna. Då anspråk görs på validitet menas att det måste 
finnas förankring i något som är relevant, verkligt och autentiskt. Metoderna för datainsamling 
påverkar tillförlitligheten. Descombe hävdar att metoderna ska vara stabila så att fynden inte 
förvrängs varken av författaren eller av de personer som förmedlar informationen för att 
tillförlitligheten ska säkras.  
 
I litteraturstudien har författaren försökt att undvika andrahandskällor samt använt sig av en 
konsekvent referensmetod. På så vis kan det hävdas att litteraturstudien har tillfört en hög 
tillförlitlighet då det på ett bra sätt går att följa upp källor. 
 
Det finns risker med att involvera sig på de sätt som praktiken har varit förlagd. Enligt Denscombe 
(2004) kan författarens objektivitet påverkas när hon involverar sig i för stor utsträckning i den miljö 
som undersökningen utförs. Det finns då en risk att resultatets tillförlitlighet påverkas. Däremot 
kunde undersökningens validitet påverkats negativt om författaren inte kunna engagera sig i den 
miljö som undersökningen genomfördes i. Praktiken innebar att författaren gavs många ledtrådar 
vilket har påverkat uppfattningen om problemsituationen i ett tidigt skede. Ledtrådarna innebar även 
att rätt frågor kunde ställas vid intervjuerna i det senare skedet.  
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Observationer som gjordes kan ha skett av sådant som inte var normalt beteende. Då observationerna 
inte dokumenterades med videokamera eller ljudband är detaljeringsgraden låg. Alla observationer 
kan tolkas subjektivt och därmed har även tolkningen av observationerna i detta arbete innehåll av 
subjektivitet. Då enstaka händelser inte alltid har observeras flera gånger finns det risker om att det 
inte var det normala beteendet som iakttogs. Observationerna kan därmed sägas ha låg validitet och 
tillförlitlighet. Dess betydelse för det slutliga resultatet får därmed inte vara helt avgörande.  
 
Affärssystemet har brister gällande beräknade operationstider och ställtider. Det är en generell 
uppfattning att tiderna inte är helt rättvisande, men ändå kan användas som grund för uppskattningar. 
Dock har inte arbetet syftat till att optimera enstaka operationer. Därför har uppgifterna ändå ansetts 
vara visualiserande för det som detta examensarbete vill åstadkomma. Dock är precisionen i 
uppgifterna från affärssystemet under kritik. Det är därför relevant att rapportens slutsatser inte 
enbart bygger på information från systemet.  
 



Teoretisk referensram 
 

 

 
 
7  

4 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för analys och slutsatser i den empiriska 
undersökningen. Främst presenteras teorier inom ämnet ”Logistik” som har valts ut efter relevans 
och lämplighet i sammanhanget. 

4.1 Orsak och verkan 

4.1.1 Orsak och verkan 

Enligt Senge (2000) ligger inte orsak och verkan nära varandra i tid och rum. Senge menar att orsak 
är det som påverkar situationen och orsaka symtom för problem eller också förbättra situationen på 
lång sikt. Det är vanligt att det tas för givet att orsak och verkan ligger nära varandra i tid och rum. I 
verkligheten är ett komplext system ofta annorlunda än vad man föreställer sig. Det är också vanligt 
att skylla problem på någon omständighet som inte kan påverkas eller på någon annan. Senge menar 
att det inte finns några externa omständigheter utan att problemen ingår i ett och samma system och 
att lösningen ligger i ditt förhållande till ”fienden”.  

4.1.2 Tillväxtbegränsningar 

Senge (2000) menar att en process själv kan skapa en accelererande tillväxt. Sedan minskar 
tillväxten, oftast utan att de i systemet förstår varför. Till slut kan tillväxten avta helt och till och 
accelerera negativt.  
 

 
Bild 2 Tillväxtbegränsningar, "Limits to Growth" (Senge, 2000) 

Tidiga symtom på försämringar kan vara uttryck såsom ”Varför skulle vi oroa oss för problem som vi 
inte har? Tillväxten är ju fantastisk.”. Senare ”Visst har vi vissa problem men det gäller bara att 
arbeta som tidigare. Det fungerade bra.”. Till slut ”Ju mer kraft vi lägger ner på att komma framåt 
desto mindre framsteg gör vi”. Senge (2000) rekommenderar att istället för att fokusera på den 
förstärkande processen bör den begränsande faktorn reduceras.  

4.2 Vad är Logistik? 
Logistik handlar enligt Lumsden (1998) om flöden av material och system som är relevant till detta. 
För att kunna leverera produkter till en låg kostnad krävs att styrningen och materialflödet är 
effektivt. Begreppet ”Logistik” innefattar både strategiska och operativa aspekter på materialflödet. 
De strategiska aspekterna innebär att hjälpa företaget genom ett materialorienterat synsätt nå en 
högre yttre effektivitet (att göra rätt saker). Det finns flera definitioner av logistik en av 
definitionerna som Lumsden lyfter fram är definitionen där logistikens nytta sätts i centrum:  
 
”Logistik omfattar de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service vid rätt plats vid rätt tidpunkt och 
i ratt kvantitet till lägsta möjliga kostnad.” 

Orsak till förbättring Tillstånd Orsak till försämring 
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4.2.1 Lönsamhet 

Alla företag strävar efter lönsamhet vilket går att mäta på olika sätt. Oftast mäts avkastningen 
(räntabiliteten) i förhållande till de pengar som ägarna har investerat i företaget, det vill säga det egna 
kapitalet.  
 
Lumsden (1998) menar att det finns tre sätt att öka ett företags lönsamhet; (1) att minska 
kostnaderna, (2) att öka intäkterna och (3) att minska det bundna kapitalet eller omsätta det fortare. 
Det bästa sättet att öka lönsamheten är enligt Lumsden att arbeta med alla tre metoder. Kapitalets 
omsättningshastighet kan ökas dels genom att omsättningen ökar utan att man binder mer kapital i 
verksamheten eller genom att minska det totala kapitalet. Den logistiska effektiviteten kan beskrivas 
med termer såsom leveransservice, kostnader och kapitalbindning. Dessa kan i sin tur delas upp i 
ytterligare beståndsdelar.  

Figur 1 Den logistiska målmixen (Lumsden, 1998) 

Lumsden (1998) beskriver den logistiska målmixen (Figur 1) som ett dilemma där man eftersträvar 
en lämplig balans mellan de tre effektivitetsmåtten för logistik. Förändringar för att komma närmare 
något av de logistiska målen får oftast konsekvenser i något av de övriga målen i den logistiska 
målmixen. Tillexempel kan man försöka minska transportkostnaderna genom att leverera mindre 
ofta. Då minskar kostnaderna, men färdigvarulagret blir större och det bundna kapitalet ökar, 
dessutom upplever kunden en sämre leveransservice. Företagets prestation mot sin kund, det vill säga 
den service man kan tillhandahålla, är den intäktsskapande delen av den logistiska målmixen. Både 
marknadsföring och logistik har gemensamma intressen i begreppet service. Förenklat kan sägas att 
marknadsföring skapar affärer och logistik ser till att de kan genomföras.   

4.3 Material- och produktionsstyrning 
Styrning av materialflödet inom tillverkande företag kallas ofta material- och produktionsstyrning. 
Andersson et al (1992) hävdar att den vanligaste orsaken till problem med styrsystemet är att man har 
valt system och rutiner som är avsedda för en annan typ av tillverkning. Målet med styrningen är att 
maximera lönsamheten. Andersson hävdar att styrningens kvalité därmed påverkar företagets 
konkurrensförmåga och överlevnad. Ett problem som han framlägger är att den beräknade 
operationstiden sällan stämmer. Detta leder i sin tur till att tidsplaner och kapacitetsbedömningar inte 
stämmer.  
 
Andersson et al (1992) menar att tillförlitlig information om kapacitet och beläggning är nödvändig 
för att kunna hålla tidsplaner och leveranstider. När informationen saknas resulterar det i långa köer 
och hög kapitalbindning. Köer kan uppstå även om beläggningen är i balans med kapaciteten. Alla 
köer innebär fördröjningar, i produktionen innebär denna ökning av bundet kapital och användning 
av fysiskt utrymme. Det finns också fördelar med köbildning.  
 

Leveransservice 
Leveranstid 
Leveranssäkerhet 
Servicenivå 
Flexibilitet 

Kostnader 
Hantering 
Transport 
Styrning 
Produktion 

Kapitalbindning 
Förråd 
PIA 
Komponentlager 
Färdigvarulager 
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Andersson et al (1992) menar att då de beräknade operationstiderna bör uppdateras och korrigeras 
löpande. Fel i beläggningen under en viss period kan också bero på att operationer inte kan göras i 
planerad tid på grund av eftersläp. Andra orsaker till fel i beläggningen kan vara kassationer, 
omarbetningar och felaktiga avrapporteringar.  

4.4 Planering på operationsnivå 
Andersson et al (1992) kallar planering på operations för tids- och beläggningsplanering. Syftet med 
den är att starta operationer i rätt tid så att leveranstider kan hållas. För att en operation ska kunna 
göras måste nödvändigt material och kapacitet finnas tillgängligt. Då planeringen sker på ordernivå 
menar Andersson att detta kan detta leda till återkommande förseningar, störningar och en obefintligt 
överblick om beläggningssituationen. Ett acceptabelt resultat kan däremot nås om tre villkor 
tillgodoses: 
1. Planeringsparametrarna måste återspegla rätt genomsnittliga tider, exempelvis tid i kö.  
2. Variationen i de genomsnittliga köerna får inte vara för stor.  
3. De olika order som passerar samma resurs får inte vara av för olika karaktär.  

4.4.1 Körplanering 

Segerstedt (1999) hävdar att det är svårt att undvika köer. När köer uppstår bör det finnas regler för 
hur de ska avverkas. Reglerna som används kallas prioriteringsregler och några exempel på dessa är:  
- Först in Först ut – (First in First Out - FIFO) order avverkas i den ordning de anländer till 

produktionsgruppen.  
- Operationer med samma verktyg först; kan vara användbar då ställtiden är en stor del av den 

totala operationstiden och ställtiden kan påverkas av tillverkningsordningen.  
- Kortaste operationstid först – den beräknade operationstiden beaktas, metoden leder till låg 

medelväntetid för order, men order med långa operationstider får vänta längre.  

4.4.2 Omplanering 

När leveranstider inte håller och när leveranser flyttas uppstår eftersläp. Eftersläp som inte åtgärdas 
innebär, enligt Andersson et al (1992) att mängder av operationer tids och beläggningsmässigt ska 
utföras under en aktuell period fastän det inte är möjligt. Det uppstår även en falsk bild av den 
aktuella beläggnings- och leveranssituationen. Andersson menar att det blir svårt att använda dessa 
som underlag vid beslut.  

4.4.3 Material och brist på material 

Andersson et al (1992) fastställer att en order inte kan startas utan nödvändigt material. Han menar 
att det inte alltid är lätt att planera så att materialet finns tillgängligt när en resurs blir ledig och 
behöver det. Då det gäller halvfabrikat krävs det att det har fungerat bra i tidigare led. Då materialet 
köps in är man beroende av hur leverantörer sköter sig och hur det egna materialstyrningssystemet 
fungerar. Enligt Andersson så är operationer där många delar, som kan vara egentillverkade eller 
köpta, ska sättas ihop särskilt känsliga. Sannolikheten att någon artikel saknas då en produkt har 
många ingående artiklar är hög. En åtgärd i dessa fall är att sätta in buffertar där störningar kan bli 
kostsamt. 

4.5 Lagerstyrning 
Lagerstyrning innebär enligt Krajewski Ritzman (2002) att ha rätt mängd lager för att företaget ska 
kunna nå upp till de prioriterade konkurrensmedlen. Det finns flera olika anledningar att ha mer eller 
mindre lager, mellan dessa måste man balansera. Kostnaden att hålla varor i lager årligen kan uppgå 
till ca 20-40 % av varornas eget värde. Dessa kostnader uppkommer från bland annat ränta, 
förvaring, försäkring och hantering. Några av anledningarna till varför lager behövs är att det behövs 
för att tillgodose servicen mot kund, hålla nere kostnader för inköp, ställtider samt att utnyttja 
kapacitet maximalt. 
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4.5.1 Orderkvantiteter 

Den logistiska målmixen (Figur 1) representerar konflikten mellan kundservice, kostnader och 
kapitalbindning. Krajewski & Ritzman (2002) menar att ett sätt för att balansera konflikten mellan 
kostnader och kapitalbindning är att använda ekonomiska partistorlekar. Ekonomiskt optimala 
partistorlekar innebär att påfyllning av lagret sker så ofta som det behövs i förhållande till 
årsförbrukningen på ett sätt som minimerar den totala kostnaden för att hålla lager samt 
lagerpåfyllning.  
 
Segerstedt (1999) menar att genom att använda formeln för optimal orderkvantitet, även kallad 
Wilsonformeln, som ger den lägsta totalkostnaden. I ett datorsystem kan optimala orderkvantiteter 
räknas ut direkt. Formeln som räknar fram optimala orderkvantiteter tar hänsyn till flera olika 
faktorer; ordersärkostnaden, årsförbrukning, räntekostnader och varans värde.  
 

l
opt pc

Dc
q 02

=  

 
qopt = optimal orderkvantitet   
D = årsbehovet av artikeln 
c0 = ordersärkostnad per påfyllning 
P  = pris eller värde på artikeln 
cl  = kostnad för ränta  
 
Området väldigt nära kan ge en liten extra kostnad. Andersson et al (1992) anser att resultatet av 
Wilsonformeln kan avrundas så att det blir lika många som på en pall eller ett annat passande tal.  

4.5.2 Nackdelen med stora partistorlekar 

Andersson et al (1992) menar att tillverkning med stora partistorlekar kräver längre anskaffningstid 
vid inköp och ger större köer och därmed längre genomloppstider. Även Hopp & Spearman (1996) 
menar att det sämsta tänkbara scenariot uppstår då man tillämpar sig av stora partistorlekar där 
transporten till nästa arbetsstation inte sker förrän den sista delen i satsen är färdigt. Större satser 
medför att nivån av PIA blir hög, genomloppstiden lång och dessutom blir den takt man kan leverera 
till kund låg. Andersson et al (1992) menar att detta förhållande innebär att stora serier bidrar till 
längre ledtider, sämre marknadsanpassning och högre kapitalbindning.  
 
De japanska filosofierna med begreppet Just In Time (JIT) lanserades i början av 80-talet enligt 
Andersson et al (1992). Då var ett av målen ”partistorlek = 1”, små partier skulle vara mål och 
företagspolicy. En del företag som okritiskt anammade filosofierna fick problem då de sänkte 
partistorlekarna och fick stora kostnadsökningar. Värdet med små partier kommer med bland annat 
kortare ledtider och ska därför inte underskattas. För att göra det ekonomiskt med små partistorlekar 
krävs att ordersärkostnaderna reduceras till ett minimum. Ordersärkostnaden inom tillverkningen kan 
reduceras genom kortare ställtider vilket kan genomföras med hjälp av nya tekniker. I nya maskiner 
kan fler operationer skötas i en och samma arbetsstation, tre ställ ersätts då av ett. Med kortare 
ställtider blir det ekonomiskt att tillverka mindre partier.  

4.5.3 Säkerhetslager 

Säkerhetslagrets funktion är enligt Lumsden (1998) att försäkra sig om att lagret täcker efterfrågan 
under ett partis hela cykel. Säkerhetslagret ska gardera mot brist i lager under ledtiden vid oväntat 
höga utleveranser, långa ledtider för inleveranser, långa transporttider och långa leveranstider. 
Variationerna i efterfrågan genereras av kunderna då efterfrågan avviker från den normala. Då kan ett 
säkerhetslager ligga som reserv för att möta kundens krav på hög servicenivå.  
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Andersson (1992) menar att kostnaderna som uppstår till följd av brist såsom kostnader för 
specialfrakter samt marknadsmässiga förluster är svåra att uppskatta. I monterande industrier är det 
viktigt att göra det näst intill omöjligt för brist av lågvärdeartiklar att uppstå. För artiklar som har ett 
större värde bör man undvika brist, men utan att bygga för stora säkerhetslager. Nivån på 
säkerhetslagret är beroende av ledtiderna före och efter lagret. Ju fler lager och förråd som och längre 
tider mellan förråden, desto större svängningar i efterfrågan uppstår – vilket skapar behov av ännu 
mer säkerhetslager. Genom att reducera genomloppstiden minskas PIA, nivån i färdigvarulager och 
nivån i råmaterialförråd.  

4.5.4 Sortimentsbegränsning och modularisering 

Segerstedt (1999) menar att begränsningar genom sortimentet leder till väsentligt lägre 
kapitalbindning och förmodligen också en bättre leveransservice. Om antalet varianter av en produkt 
ökar från ett till n och den ursprungliga efterfrågan fördelas på de nya varianterna ökar 
kapitalbindningen med n . Genom att modularisering kan produkter byggas upp och framställas av 
ett begränsat antal komponenter. Istället för att arbeta mot färdigvarulager fokuserar man på 
komponentlager. 

4.6 Kundservice 
Storhagen (1995) menar att kundservice är ett brett begrepp som innefattar alla aktiviteter som 
innebär kontakter med kunden. Enligt Storhagen så innehåller begreppet kundservice det något 
snävare begreppet leveransservice. Service har på senare tid hamnat mer och mer i fokus, Storhagen 
hävdar att man inte bara kan tillverka en vara – man måste även förpacka och leverera den såsom 
kunden önskar. Att leverera varan en vissa avtalad tid kan betraktas som en service som kunderna tar 
för givet enligt Storhagen. Han hävdar däremot att en utökad service så som en viss förpackning, 
dokumentation, leveransavisering kan ge direkta konkurrensfördelar. Lumsden (1998) menar att det 
är servicen som är den del av den logistiska målmixen som påverkar intäkterna.  

4.6.1 Traditionell partsstrategi 

Mattson (1999) menar att det traditionella förhållandet mellan kund och leverantör brukar vara ett 
vinna/förloraspel. Det innebär att kunden och leverantören konkurrerar om vinstmarginalen och där 
respektive part försöker reducera motpartens styrkeposition. Beroendesituationer och annat som 
påverkar förhandlingsutrymme undviks.  

4.6.2 Kund och leverantör med partnerskapskaraktär 

Enligt Mattson (1999) så stödjer partnerskapsperspektivet på kund/leverantörsförhållandet de krav 
som ställs för att utveckla effektivare försörjningskedjor. Det stödjer även helheltsperspektivet och 
den flödesorientering som tillämpas i synsättet för supply chain management. Enligt detta synsättet är 
det den samlade konkurrenskraften som är av intresse för framgång. Oavsett vilket av förhållandena 
som råder mellan en kund och en leverantör så finns det enl Mattsson (1999) ett styrkeförhållande 
mellan parterna. Maktbalansen reglerar förhållandet mellan parterna och pris och leveransvillkor 
påverkas eller bestäms helt av den starkare parten. Enligt Mattson (1999 s 89) har Buffa 
dokumenterat ett antal maktfaktorer.  
 

 
 

Figur 2 Faktorer som påverkar maktbalansen i förhållandet mellan kund och leverantör 

Leverantörens styrkefaktorer 
- Få alternativa leverantörer finns 
- Alternativa produkter saknas 
- Kundföretagets bransch av mindre intresse 
- Leverantörens produkt väsentlig för 

kundproduktens kvalité och image 

Kundens styrkefaktorer 
- Kunden svarar för en stor del av 

leverantörens omsättning 
- Produkterna är priskänsliga 
- Produkterna är av standardiserade 
- Kunden har lätt att finna alternativ och låg 

omställningskostnad för byte av leverantör 
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Mattson menar att det finns flera nivåer i relationen mellan leverantör och kund. Den lägsta nivån 
kallas kundservicenivån, här sätter leverantören egna mål för sitt agerande mot sin kund och följer 
upp dessa. Den andra kundtillfredställelsenivån, innebär att man först och främst tar reda på vad 
kunden blir tillfreds av sedan mäts dessa prestationer och följs upp. Den tredje nivån är 
kundframgångsnivån, här strävar man efter att uppfylla mer än vad kunden förväntar sig och 
dessutom bidra till kundens framgång.  

4.6.3 Inköp i produktutvecklingsprocessen 

Den traditionella produktutvecklingsprocessen sker enligt Van Weele (2002) i följande led: 
 Produktutveckling: Funktionell design 
 Produktdesign: Detaljerad design samt prototyp 
 Produktionsplanering: Förberedelse för att seriertillverka produkten, inköp av ny utrustning 
 Start av produktion: Feedback om fel och problem 

Hur processen ser ut i olika företag beror på produktens egenskaper. Desto längre man kommer i 
processen desto svårare blir det att införa förändringar och därmed också dyrare. Detta innebär också 
att det blir svårare att påverka designen när den är långt gången. 
 
Van Weele (2002) menar att inköpare är generalister och ingenjörer är specialister. Van Weele menar 
att dessa två roller bör samarbeta i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen. Då kan man vinna i ökad 
kunskap och förståelse för konstruktionen, lämpliga material och möjliga leverantörer. Van Weele 
hävdar att detta kan leda till betydande kostnadsbesparingar och förbättringar av produkten. Vid 
utveckling av nya produkter måste tiden från utvecklingsstart tills produkten kan säljas kartläggas 
och planeras. Det mest ideala vore om projektplanerna också innehåller planer för när och hur 
leverantörer ska involveras i projektet. 

4.7 Supply Chain Management 
Krajewski & Ritzman (2002) menar att flödet av material startar vid inköp av råmaterial och tjänster 
från externa leverantörer. Integrationsnivån för informationsflödet om materialhanteringen kan 
befinna sig på flera olika nivåer. Intern integration innebär att informationsflödena sker smidigt inom 
företaget – från inköp till leverans. Fasen innebär att information mellan avdelningarna marknad, 
ekonomi och produktion integreras. Därefter kan företaget integrera med andra aktörer såsom 
leverantörer och kunder i olika stor utsträckning.  

4.7.1 Dynamik i materialkedjan 

Dynamik i materialkedjan innebär enligt Krajewski & Ritzman (2002) en rad kedjereaktioner som 
beror på aktörerna i materialkedjans handlingar.    
 

Förändringar för leverantör A, kan påverka resterande aktörer i kedjan. Informationen mellan 
företagen flödar med en viss fördröjning. Om slutkunden temporärt ökar efterfrågan och A beställer 
mer än vad som är brukligt kan B uppfatta det som en trendökning. B beställer därför mycket större 
mängder av material från leverantören C. När efterfrågan var tillfälligt hög så går den ner och nästa 
gång B beställer från C är det väldigt små mängder. Detta medför att leverantörer uppströms behöver 
ha stor flexibilitet för att kunna tillgodose förändringarna. Detta kallas enligt Krajewski & Ritzman 
(2002) för bullwipeffekten. 
 

A B C Slutkunder 

Figur 3 Materialkedjan, "Supply Chain" 
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Bullwipeffekten orsakas enligt Krajewski & Ritzman (2002) av volymförändringar, förändringar i 
produktmixen, materialbrister är några av orsakerna som orsakas av externa aktörer vilket inte kan 
påverkas. Interna faktorer till bullwipeffekten är brist av material hos en firma på grund av 
maskinproblem eller oerfarna operatörer. Förändringar i konstruktion och design påverkar efterfrågan 
av olika material hos leverantörerna, vilket påverkar dynamiken i kedjan. Då nya produkter 
introduceras påverkar detta alltid leverantörskedjan. Introduktion av nya produkter kan innebära att 
kedjan måste förändras på något sätt. Kampanjer som påverkar efterfrågan bidrar även till dynamik i 
leverantörskedjan.  
 
Krajewski & Ritzman (2002) menar att även informationsproblem såsom fel i prognoser eller orders 
innebär att för mycket eller för lite material införskaffas. Kommunikationen mellan leverantören och 
köpare kan vara orsaken till problem. Om fel information förmedlas eller om informationen kommer 
för sent så kommer detta att medföra ytterligare dynamik i leverantörskedjan.  

4.8 Prognoser 
Enligt Krajewski & Ritzman (2002) kan prognoser gälla olika aggregationsnivåer. Detta innebär i 
praktiken att prognoser inte behöver gälla en detaljerad enhet såsom ett artikelnummer. Även 
prognoser för en mer övergripande nivå såsom enheter per produktfamilj kan vara lämplig.  

Tabell 1 Prognoser - olika aggregationsnivåer 

 0-3 månader 3 månader till 2år 
Kvantitet Individuell nivå Total försäljning eller 

produktfamilj 
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5 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs nuläget och den problemsituation som upplevs hos Hydrauto Medium. De 
data som presenteras är insamlade enligt de redovisade metoderna i metodavsnittet. 

5.1 Så fungerar fabriken 
I fabriken tillverkas flera olika typer av komponenter och flera olika monteringsgrupper använder 
dessa. Vissa delar av produktionen påminner om en funktionell verkstad medan andra delar fungerar 
som lineproduktion (Figur 6, s.37). Layouten har byggts upp med tiden och ingen större översyn har 
skett under den senaste tiden. I fabriken arbetar cirka 180 verkstadsarbetare med svarvning, 
montering och svetsning.  

5.1.1 Affärssystemet och dess användningsområde 

Affärssystemet Jeeves installerades under hösten 2003 efter omfattande problem med det gamla 
systemet. Systemet sköter lagerhållning, ekonomi och produktion. Affärssystemet har avancerade 
funktioner som inte alla användare har nytta av därför är vyerna som används anpassade efter de 
olika användargruppernas behov. Få användare vid Hydrauto Medium kan använda affärssystemet 
fullt ut.  
 
Tillverkning, prognoser och inköp planeras efter en nettobehovsplan. Här bryts behovet av en 
produkt ner till en detaljerad nivå. Utifrån detta kan sedan prognoser läggas, inköp göras och 
tillverkningsorders utfärdas. De komponenter som är nödvändiga för att tillverka en slutprodukt 
tillverkas veckan innan den planerade monteringen om de inte redan finns i lager. Tillverkningen 
sker inte mot lager, men då ekonomiska partistorlekar används får det effekten att ett sorts lager 
skapas.   
 
Vid varje maskin eller maskingrupp hämtas körplaner med tillverkningsförslag ut från 
affärssystemet. Utifrån dessa körplaner väljer maskinoperatörerna ut vilka artiklar som ska tillverkas 
i just dennes arbetsområde. Vanligtvis bestäms körordningen utan inverkan av ledare, men vid behov 
beslutar produktionscheferna tillverkningsordningen. Vissa grupper i fabriken tar ut körplaner med 
förslag på tillverkning flera gånger varje dag. Andra operatörer gör det en gång i veckan. 
Nettobehovet uppdateras varje natt och informationen som går ut till operatörerna kan ändras från 
dag till dag.  
 
Informationen som finns i affärssystemet har visat sig ha brister. Ställtider och processtider är ibland 
grovt uppskattade och ibland helt felaktiga. Bland annat kan 200 timmars beläggning i en maskin 
avverkas på en vecka med två skift vilket är 70-80 timmar, när det förhåller sig på det viset är 
informationen helt felaktig. För nya artiklar och för nya arbetsstationer stämmer informationen minst. 
Som ett resultat av detta används inte beläggningsrapporter som genereras av affärssystemet fullt ut. 
Som beslutsunderlag används det endast som en grov bild.  
 
Redovisad kapacitet i affärssystemet är även den felaktig. I en övergripande kalender bestäms antalet 
produktionsdagar där hänsyn tas till röda dagar och andra lediga dagar vid logistikavdelningen. Det 
går inte att lita på informationen om kapacitet i enskilda maskiner eftersom produktionscheferna inte 
ändrar information om antal skift i en maskin eller om någon operatör är frånvarande. Då en operatör 
är sjuk eller ledig visar affärssystemet samma kapacitet som om denne hade varit på arbetsplatsen. 
Produktionscheferna ändrar inte informationen då de varken vet att det hör till deras uppgift eller hur 
det ska göras i affärssystemet. Ett annat problem är att inte alla operatörer bokar materialet innan de 
hämtar det. Detta kan bidra till materialbrist när någon annan operatör ska hämta samma material och 
det såg ut som att det skulle finnas. Detta innebär att operatören som drabbas av brist kan ha plockat 
material och kört truck runt om i fabriken helt i onödan.  
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5.2 Produkterna 
Produkterna som tillverkas av Hydrauto Medium är hydraulcylindrar som används i lastkranar, 
skogskranar och lastväxlare. Generellt består hydraulcylindrarna av samma komponenter, fastän de 
har olika funktioner och egenskaper.  

Figur 4 Olika hydraulprodukter som tillverkas av Hydrauto Group 

 
Hydraulcylinderns vanligaste ingående delar:   

• Kolvstång 
• Kolv  
• Topp 
• Kolvstångshuvud 

• Anslutning 
• Cylinderbotten 
• Mantelrör 
• Tätningar

 
De flesta komponenter är svarvade i den egna fabriken. Vissa tillverkningskomponenter köps in från 
externa leverantörer, plastdetaljer såsom packningar och tätningar köps in från leverantörer. Flera av 
de nya produkterna som har börjat tillverkas under det senaste halvåret är längre än de traditionella 
hydraulcylindrarna. Detta har medfört nya krav på utrustningen samt logistiken i fabriken.  

5.2.1 Tillverkning av komponenter 

Tillverkning av halvfabrikat sker i de olika komponentgrupperna. Kolvstänger svarvas, kromas och 
putsas. Korta komponenter såsom toppar, kolvar och kolvstångshuvuden svarvas. De olika svarvarna 
som finns i fabriken är anpassade till att tillverka olika komponenter. Därför är varje svarv mer eller 
mindre unik. Det finns många olika maskinmodeller och olika märken, även olika programspråk 
används. Operatörerna lär sig en maskin och blir mer eller mindre specialist för en den och därmed 
svåra att ersätta vid sjukdom eller annan frånvaro. 

5.2.2 Montering av slutprodukter 

I fabriken finns en monteringsgrupp för varje produktgrupp. För att variera arbetet ska personalen 
inom en grupp cirkulera mellan de olika rollerna. På så vis får alla i gruppen kunskap om alla 
arbetsuppgifter och utrustningen inom gruppen. En av rollerna är att samordna arbetet i gruppen, 
vilket innebär att fatta beslut om vilka produkter som ska monteras. Det är hos samordnaren ansvaret 
för urvalet i körplanerna finns. När monteringen är klar skickas produkterna till måleriet. Där målas 
de oftast i svart kulör och torkas därefter i sex timmar innan de levereras.  
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5.3 Tillverkningsordning 
Den prioriteringsordning som normalt råder är att den äldsta ordern ska tillverkas först. En annan 
grundregel är att tillverkningsförslaget som är högst upp på de utdragna körplanerna går först. I 
september upptäcktes att planerat tillverkningsdatum alltid flyttades fram till dagens datum när 
eftersläp rådde. Där det var eftersläp var antalet tillverkningsförslag med dagens datum som 
tillverkningsdatum väldigt många. Det första tillverkningsförslaget på listan behövde inte vara 
kopplad till den mest försenade ordern. Kundorderdatum lades då in i operatörernas körplaner där 
artikeln med äldsta kundorderdatum skulle prioriteras. 
 
Efter förändringen kunde operatörerna med större säkerhet säga vilken tillverkning som var mest 
akut. Då olika kunder har olika villkor för service och leverans innebär det att då äldsta kundordern 
prioriteras kan den näst äldsta kundordern ändå kan vara mer akut. Däremot är det inte alltid som 
körplanerna som genereras av affärssystemet stämmer med de mest akuta behoven. Om den äldsta 
kundordern för ett tillverkningsförslag innebär tillverkning av 30 stycken av en produkt kan 
tillverkningsförslaget tillhöra flera beställningar varav tillverkningen av två produkter kan vara mest 
akut. De övriga tillverkas ändå fastän de kanske inte ska levereras förrän en vecka efteråt. De två som 
var akuta kan då få vänta tills hela partiet är tillverkat innan de kan gå vidare till nästa arbetsstation. 
 
Att låta operatörerna skriva ut egna körplaner ger möjlighet att minska ställtiderna när operatörerna 
om möjligt kan välja ut nästa operation för tillverkning beroende på beräknad ställtid. Däremot kan 
inte tillverkningen synkroniseras om inte produktionscheferna styr tillverkningsordningen. Dessutom 
är riktlinjerna ofta vaga och ibland beslutar operatörerna själva vad de vill tillverka.   

5.3.1 Större partistorlekar prioriteras före mindre 

I produktionen kunde det observeras att det fanns ”fina körningar” vilket innebar att operatörerna kan 
sätta igång en maskin och låta den gå väldigt länge utan något nytt ställ. Att göra så få ställ som 
möjligt tycks eftersträvas bland operatörerna. Att ställa om maskinen för att tillverka ett mindre antal 
produkter anses jobbigt och onödigt. Då det finns orderförslag på mindre partier som har samma 
datum (och därmed prioritet) så valdes hellre den större satsen. Även i affärssystemets historik kan 
man upptäcka spår av tänkesättet i fler än en maskin. Tabell 2 visar en helt vanlig produktionsdag i 
en svarv som har förhållandevis lång ställtid.  

Tabell 2 Exempel på prioriteringsordning i en maskin 

Arbetsorder Antal Datum Tid 
312646 180 040901 05.37 
312646 76 040901 14.57 
312842 2 040901 21.38 

5.3.2 ”För små” partistorlekar förstoras 

Enligt resultat från intervjuerna finns antydningar om att det fanns problem med att maskinoperatörer 
ibland startade större satser än vad som var föreslaget i affärssystemet. Även detta kunde observeras 
under praktikperioden. När de mindre satserna ska köras så händer det att operatörer förstorar satsen 
lite. Om det finns 42 stycken material i lager och satsförslaget är 20 så kan operatören startar en sats 
på 42 istället för 20. Den generella uppfattningen tycktes vara att majoriteten av operatörer förstorar 
partistorlekar och det sker systematiskt. Bland operatörerna anses detta inte vara något problem. När 
det sker så är det av välvilja och för att minska den totala ställtiden.  

5.4 Det nya avtalet med Kone 
Under hösten 2003 tecknade Hydrauto Group ett avtal med Konekoncernen. Det nya avtalet 
beräknades påverka Hydrauto Groups omsättning så att den nästan skulle komma att fördubblas. 
Avtalet innebar att Hydrauto Group blev ensam leverantör av hydraulcylindrar till alla Konebolag. 
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All tillverkning av hydraulcylindrar som tidigare skedde inom Kone skulle i framtiden ske hos 
Hydrauto, därför köpte Hydrauto Group två av Kones fabriker. En annan av Kones fabriker i Spanien 
slutar med tillverkningen av hydraulcylindrar till fördel för Hydrauto Group. Detta innebar att 
Hydrautos befintliga fabriker tid fick ta över all produktion från fabriken i Spanien. För Hydrauto 
Medium innebar detta att de skulle ta över produktion som motsvarade all tillverkning i en mindre 
fabrik, närmare bestämt ett värde på 40 miljoner.    
 
Avtalet tecknades under hösten 2003. Under januari/februari 2004 fanns informationen om alla 
detaljer att tillgå för Hydrauto Medium. Med start under våren 2004 har produktionen successivt 
trappats ner i fabriken i Spanien och trappats upp för Hydrautos fabriker. Allt enligt planer som 
utvecklades av Hydrauto själva. När fabriken i Spanien under januari 2005 slutar tillverka 
produkterna helt så kommer all produktion ligga hos Hydrautos fabriker. Produktionsflytten till 
Hydrauto Medium delades upp i 16 delprojekt. I Maj 2004 hade endast två av dessa projekt 
genomförts.  
 
Inför övertagandet av produktionen gjordes inga tidiga förberedelser i form av utredningar om 
kapacitet eller investeringsbehov. Införandeprocessen har för de olika produkterna ibland börjat så 
pass sent att tidsgränsen för respektive projekt precis skulle bli teoretisk möjlig att hålla. Många 
problem med de nya produkterna har uppmärksammats i sista stund, bland annat i samband med att 
råmaterialet tagits emot i godsmottagningen, då produkterna bereddes eller så sent som i 
tillverkningen. 
 
Vad som är signifikant för flera av de nya produkterna är att de var längre och hade större diameter 
än hydraulcylindrarna som normalt tillverkades hos Hydrauto Medium. Då den egna utrustningen 
inte alltid var anpassad till detta uppstod problem som följd. I samband med beredningen av 
produkterna upptäcktes att vissa produkter var för långa för att kunna målas i den egna 
målerianläggningen. Målningen av dessa produkter fick därför skötas av underleverantörer. Då 
beredningen inte tar hänsyn till vare sig kapacitet i de egna maskinerna eller hos leverantörer har 
målningen hos leverantören blivit en flaskhals. Längden har även inneburit att varken råmaterialet 
eller de färdiga produkterna kunde förvaras i de vanliga pallställen som normalt används. Därmed har 
fabriksgolvet blivit lagerlokal för många av dessa råmaterial, artiklar och slutprodukter.   

5.5 Samarbetet med leverantörer 
Hydrauto Group har avtal med flera leverantörer på koncernnivå för artiklar som är gemensamma för 
alla företag inom Hydrauto. Några av dessa artiklar är tätningar och stålrör. Prognoser lämnas 
löpande för en sexmånadersperiod framåt för material i stål och uppdateras löpande varje veckan. 
Dock följs inte prognoserna upp från Hydrauto Mediums sida. Leverantörerna tycks däremot anse att 
prognoserna stämmer väl överens med efterfrågan. Däremot är det inte alla av Hydrauto Groups 
bolag som lämnar prognoser till leverantörerna. Eftersom samma leverantörer används av flera av 
bolagen påverkar dåliga eller obefintliga prognoser från ett bolag leverantörernas möjligheter att 
tillgodose även de övriga bolagens behov.  
 
I världen är det ett högt tryck på metallmarknaden till en följd av expansionen av marknaden i Kina. 
Även 2005 förväntas marknaden slå nya rekord. För Hydrauto Medium har materialbristen i världen 
inneburit att leverantörerna fått längre ledtider. Den egna processen har till viss del anpassats till 
detta, men inte systematiskt och inte i förutseende syfte utan bara som åtgärd när ett stundande 
leveransproblem uppmärksammas. Även om det finns externa begränsningar på grund av brist av 
metaller har inte löftena till kunderna påverkats.   
 
En av de stora leverantörerna av stålrör är Structo. Hydrauto är en av de 5 största kunderna som 
prioriteras. Structo behöver prognoser i god tid innan leverans av stora mängder material. De 
prognoser som Hydrauto Medium lämnar till Structo är generellt mycket bra och bättre än de 
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prognoser som de övriga Hydrautobolagen åstadkommer. Structo behöver prognoserna upp till 10 
veckor innan de ska leverera materialet. Det tar 6-8 veckor innan de kan få hem råmaterialet till 
Sverige. Därefter ska rören tillverkas vilket kan ta några veckor till, då är totala ledtiden till Hydrauto 
8-10 veckor. I Europa där Structos underleverantörer finns har de semesterperiod en månad senare än 
i Sverige, det vill säga i augusti.  
 
En leverantör av kuts1 finns vägg i vägg med fabriken. De har ett bra samarbete och är mycket 
flexibla. När de har materialet hemma kan de leverera material omgående till Hydrauto Medium.  
 
Inför det stora avtalet med Kone fanns inget övergripande organiserat samarbete med alla 
leverantörer. Leverantörerna fick inte tillräcklig information för att kunna möta den ökade efterfrågan 
som affären skulle komma att innebära för dem. Detta har inneburit att leverantörerna har dåliga 
möjligheter att förbereda sig genom att införskaffa kapacitet och eventuellt nya underleverantörer 
inför produktionsökningen.  

5.6 Ökad orderingång  
Under nästan hela året 2004 har orderingången hos Hydrauto Medium varit betydligt högre än under 
föregående år (Diagram 2 s38). Ökningen beror inte endast på nytillkomna produkter i och med 
avtalet med Konekoncernen, utan även på de befintliga produkterna.  

5.7 Inflyttade ”Special” 
Tidigare har Hydrauto Group haft två tillverkningsenheter av hydraulcylindrar i Skellefteå, Hydrauto 
Special och Hydrauto Medium. Under sommaren 2004 har Hydrauto Special flyttat in i samma 
byggnad som Hydrauto Medium. Syftet var bland annat att dela lokal- och administrationskostnader. 
Då Hydrauto Special flyttade in minskade antalet pallplatser i fabriken. Maskiner från Hydrauto 
Specials tidigare fabrikslokal flyttades in i fabriken. Några lämnades kvar i flytten, delar av 
produktionen belades i Hydrauto Mediums maskiner. När Hydrauto Special flyttade in innebar detta 
också att antalet artiklar som tillverkas och köps in ökade. Samtidigt minskades lagringsutrymmet för 
att få plats med Hydrauto Specials verksamhet.  

5.8 Processen för införandet av nya produkter 
När kunder vill ha en produkt som inte finns i sortimentet redan utvecklas en ny produkt. Innan en 
produkt kan tillverkas går den igenom flera processer genom företagets kontor. Först konstrueras 
produkten, sen bereds den och slutligen läggs prognoser och eventuella order startar. Den planerade 
totala ledtiden är 6-8 veckor, då ingår allt från konstruktion till leverans. 

5.8.1 Konstruktion 

Vid konstruktionsavdelningen hanterar man ritningar från kunderna och ritar även nya ritningar efter 
kundernas önskemål. Konstruktionerna gäller inte bara för slutprodukten utan även för ingående 
komponenter. Även planering för införandet av nya produkter sker på konstruktionsavdelningen.  
 
Normalt sett tillverkas några prototyper innan produkterna börjar serieproduceras. På så vis kan 
maskinprogram samt verktyg justeras och eventuella problem åtgärdas innan serieproduktionen tas 
igång. När prototyperna tillverkas är konstruktörer, produktionstekniker och maskinoperatörer 
inblandade. Vid behov testas prototypen i laboratoriet. Normal tid mellan beställning av en prototyp 
och serieproduktion är några månader. Det finns ingen generell projekttid vid framtagningen av en 
produkt. Det finns olika omfattande projekt. Det nya avtalet med Konekoncernen har dock inneburit 
att många produkter tagits in till produktion på kort tid. För att hinna med alla produkter har därför 
prototypframställningen hoppats över. Produkterna har gått direkt till serieproduktion.   

                                                      
1 Kuts = Massiva järnstänger som har delats upp i mindre delar 
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När det kommer in önskemål om nya produkter eller då kunden har befintliga ritningar används detta 
som underlag för de konstruktioner som framställs vid konstruktionsavdelningen. Just nu finns det 
inget bra arbetssätt för att återvinna befintliga komponenter i nya produkter. Detta beror på att 
kunderna inom Konekoncernen äger rätten till sina ritningar och därmed har inga ändringar kunnat 
ske. Det nya avtalet med Kone innebär däremot att Hydrauto får ta över ritningsansvaret efter att den 
gamla produkten har tillverkats i 6 månader. Därmed kan ett sortiment som täcker alla kunders behov 
byggas upp. Detta har inneburit att det finns en stor mångfald av artiklar. Det finns bland annat flera 
likandana artiklar med samma egenskaper men med olika artikelnummer. Det bedrivs ett projekt som 
startade hösten 2004 som ska underlätta för konstruktörerna att standardisera komponenterna, vilket 
kan genomföras tack vare avtalet med Konekoncernen.  

5.8.2 Beredning 

Beredningen är en funktion vid avdelningen för produktionsteknik. Beredning innebär att 
informationen om en hydraulcylinder och dess ingående komponenter förs in i affärssystemet. 
Produktstrukturen som läggs in i affärssystemet ligger sedan till grund för nettobehovsplaneringen. 
Varje produkt och komponent ges ett eget artikelnummer. I beredningen bestäms flödet för 
tillverkningen i och med att tillverkningen tilldelas olika maskiner. Utifrån produktens egenskaper 
och prognostiserat behov fattas beslut om egen tillverkning eller legotillverkning av komponenter.  
 
När beredningen bereder in tillverkningen av komponenter i maskiner brukar de samarbeta med 
produktionsteknikerna för att ta reda på vad maskinen klarar av att köra för typ av produkter. Ingen 
hänsyn tas dock till kapacitet eller beläggning.  
 
För att en produkt ska kunna beredas krävs det att beredningsfunktionen har all nödvändig 
information. De behöver ritningsunderlag och artikelnummer. Det har hänt att de som arbetar med 
beredning får förfrågningar på artiklar som inte har nått fram till dem ännu. De har då varken fått 
underlag eller information om artiklarna. I dessa fall har de inte passerat konstruktionsfasen ännu. 
Vid beredningen anser man att de får underlag från konstruktionsavdelningen för sent för att de ska 
hinna göra sitt jobb. 
  
För att det ska vara möjligt att köpa material till produkten så fort som möjligt brukar en del beredare 
kopiera underlaget som de fått från konstruktionsavdelningen och ge det direkt till inköpare. På så vis 
kan inköpare beställa nödvändigt material innan beredningen har gjort klart sitt jobb.  

5.8.3 Produktionsteknik 

Produktionsteknikerna samarbetar med beredningen. De avgör vilka maskiner som kan klara av att 
tillverka olika sorters produkter. De programmerar även program till maskinerna i fabriken. Om det 
behövs nya verktyg till maskinerna så beställs dessa av produktionsteknikerna. Leveranstiden för nya 
verktyg är upp till fyra veckor.  

5.8.4 Prognoser och inköp vid nya produkter 

Vid inköpsavdelningen tas underlaget för produkten, såsom prognoser och eventuella orders emot. 
Prognoserna för en produkt bryts ner i affärssystemet till prognoser för de olika komponenterna och 
därmed råmaterial. Inköpsavdelningen hanterar även inköp för legotillverkning när beredningen eller 
produktionscheferna anser att det är nödvändigt. Vid införandet av en ny produkt kan råmaterial 
beställas ”på konto” vilket innebär att materialet köps in mot kundens order och inte för 
artikelnumret. Detta sker då innan produkten har passerat beredningsfunktionen och arbetssättet är en 
genväg som brukar användas då det är bråttom. Det går dock inte att beställa på konto om 
konstruktionen inte är klar. Leverantörernas ledtider har stora variationer.  
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Tabell 3 Uppskattade ledtider för leverans av råmaterial från leverantörer 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Snabb leverans 8 veckor Normal leverans efter godkänd prototyp   

 
Leverantörer för formgods vill helst ha årsprognoser eftersom de gärna tillverkar för ett helt år åt 
gången. När det finns mycket goda förutsättningar kan det gå att få material till den första serien 
tidigast efter 8 veckor från beställning. Därefter ska den tillverkade serien godkännas, eventuellt kan 
ändringar ske. Leverantörerna vill i regel inte lägga in löpande prognos förrän de med säkerhet vet att 
det inte blir några ändringar på materialet som Hydrauto beställer. När den första serien är godkänd 
accepterar leverantören löpande prognoser för material till produkten och dess komponenter. Efter 
godkännande serien är leverantörens ledtid 12 till 14 veckor och ibland ännu längre, beroende på 
vilket sorts material det handlar om.  
 
Då beställningarna föregås av prognoser som når leverantörerna i god tid finns bra förutsättningar för 
att inleveranserna sker i tid. Dock brukar sällan beställningar av material för nya produkter föregås av 
prognoser.  

5.8.5 Problem vid införandet av nya produkter 

Det nya avtalet med Kone innebar att Hydrauto Medium skulle tillverka en stor mängd nya 
slutprodukter. Detta medförde en hög belastning på konstruktions- och beredningsfunktionerna. På 
konstruktionsavdelningen har konsulter anlitats för att anpassa kapaciteten efter den anpassade 
beläggningen. För beredningsfunktionen har inte samma förstärkning gjorts.  
 
Enligt vissa uppgifter har beredningen eftersläp, men enligt dem själva får de projekten för sent och 
hinner då inte hantera allt arbete som strömmar in inom utsatt tid. Beredningen måste bereda alla 
produkter innan en prognos kan läggas inför serieproduktion. Det har hänt att prognoserna lämnas 
vidare till beredning och inköp 3-4 veckor innan produkten ska levereras till kund. Detta problem har 
delvis övervunnits genom att köpa in material ”på konto” innan en produkt är beredd. Dock beställs 
materialet för sent ändå för att det ska vara möjligt för leverantören att leverera i tid.  
 
I tillverkningen är det vanligt med problem för nya produkter och det har också varit det väldigt 
länge. Det händer att tillverkning av olika produkter bereds in i fel maskin, maskinen kanske inte har 
rätt verktyg eller förutsättningar att klara av att tillverka artikeln. I produktion så får operatörerna 
ingen förvarning om vilka nya artiklar som ska tillverkas, de bara dyker upp i körplanen. När 
artiklarna ska tillverkas saknas det backar för att hålla fast artikeln, det kan saknas verktyg för 
bearbetningen och det kan även saknas program till maskinerna. Process och ställtider är dessutom 
ofta felaktiga i vissa maskiner.  

5.9 Det bundna kapitalet 
Affärssystemet som används har möjligheten att löpande hantera lagerplatser. När uttag från lager 
ska ske så sker detta enligt principen ”First-In-First-Out” med styrning från affärssystemet. Råämnen, 
komponenter, halvfabrikat och färdiga varor förvaras runtom i fabriken i pallställ.  
 
Vid inleveranser av nytt material samt vid lagring av halvfabrikat har personalen vid Hydrauto 
Medium uppmärksammat att det är svårt att finna utrymmen. Vissa av de nya produkterna är längre 
än en vanlig pall och därmed är de gamla platserna inte användbara vid lagring av dessa. När de 
längre produkternas delkomponenter och råmaterial ska förvaras sker detta oftast på golvet – där det 
finns utrymme.  
 
Under hösten har lagret av egentillverkat halvfabrikat och köpt material ökat till de högsta nivåerna 
sedan årsskiftet 2001/2002. (Diagram 3 s38)  
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5.10 Leveransproblem  
Nedan presenteras resultat som är hämtade från Hydrauto Mediums affärssystem under oktober 2004. 
Statistiken tar dock inte hänsyn till beställningar utöver kundens prognoser. Under hela hösten har 
problem med sena leveranser och eftersläp varit extra påtagliga. Situationen som rådde under hösten 
2004 var inte ett normaltillstånd. 

5.10.1 Leveransförseningar 

Hos Hydrauto Medium finns en generell åsikt att brist på material är orsaken till de stora 
leveransproblem som företaget lider av. Under oktober var totalt 42,60 % av de levererade 
hydraulcylindrarna försenade, vilket motsvarade ett värde till 12 639 384 kronor. Det är tydligt att 
leveransstatistiken varierar mellan olika slutprodukter. Generellt lider alla monteringsstationer av 
samma problem i mer eller mindre utsträckning. Leveransstatistiken varierar mellan olika kunder. I 
Tabell 4 redovisas leveransstatistik för de fem största kunderna under oktober 2004.  

Tabell 4 Leveransstatistik för de fem största kunderna under oktober 2004 
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Kund 1 40,04% 45,40% 56,69% 4,8 
Kund 2 26,29% 32,43% 76,62% 11,8 
Kund 3 55,27% 58,22% 43,32% 7,1 
Kund 4 21,82% 24,69% 75,98% 7,1 
Kund 5 77,51% 80,97% 23,23% 6,8 

 
Det kan sägas att produkter som nyligen tagits i produktion väldigt ofta är försenade. Under oktober 
gjordes 14 leveranser med nya lyft- och vippcylindrar vilka var nya under hösten. Endast en av 
leveranserna kunde levereras i tid, resterande leveranser var alltid mer än 5 dagar försenade. (Tabell 
7, s. 38)  
 
Det är dock inte bara nya produkter som är drabbade av sena leveranser, även produkter som har 
tillverkats många gånger har liknande problem. I produktgruppen Lyft & Vipp är det tydligt att vissa 
produkter väldigt ofta har problem med leveranserna, medan andra produkter har mycket små 
problem.  
 
Vid en närmare undersökning av några av produkterna med minst och mest leveransproblem kan det 
konstateras att produkterna med mer standardiserade komponenter har bättre leveransstatistik. Tre av 
de 4 produkter med god leveransprecision hade samma kolvstångshuvud, B49040A. Denna artikel 
används till totalt 26 olika cylinders. När den tillverkas framställs den i stora satsstorlekar och det är 
mycket sällan brist på just den komponenten. Mantelröret var unika för i stort sett alla de undersökta 
slutprodukterna.  
 
För produkterna med sämre leveransstatistik var även mantelrörsbotten och kolvstång ofta unika. 
Produkterna med sämre leveransstatistik har i större utsträckning unika komponenter som endast 
används till en slutprodukt. Dock finns det exempel på produkter som bryter mönstret. En produkt 
med bättre leveransstatistik har flera unika komponenter och en annan produkt med sämre 
leveransstatistik har inga unika komponenter förutom mantelröret.  
(Tabell 10 och Tabell 11 s.39) 
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Produkten med sämst leveransstatistik D2 var inte helt ny och hade levererats fem gånger innan 
oktober 2004. Trots detta var den i medel 19,6 dagar försenad. Som bäst levererades den 10 dagar sen 
och sämst 29 dagar försenad. Vad som är speciellt med D2 är att nästan alla komponenter är unika 
och används inte till någon annan hydraulcylinder. Endast anslutningen används till andra produkter. 
(Tabell 11 s.39)  
 
Vid en djupare analys av de sena leveranserna för D2 under oktober kan det konstateras att 
leveransförseningarna mestadels beror på brist av ett mantelrör. Mantelröret har tre ingående delar, 
alla delarna fanns enligt lagerhistoriken att tillgå och bristen på mantelrör berodde således inte enbart 
på brist av komponenter längre ner i strukturen. Mantelröret sätts ihop i samma grupp som 
cylindrarna, men arbetsstationerna som tillverkar dem har en annan plocklista.  
 
En annan sak gällande produkt D2 som kan påverka leveransstatistiken är orderkvantiteterna. 
Kunden lägger oftast order på 30 produkter åt gången, men i produktion tillverkas i regel 20 åt 
gången av varje produkt och komponent.  

5.11 Framtidens kundkrav 
I framtiden kommer kunderna att kräva att hydraulcylindrarna förpackas och levereras direkt mot 
deras produkters chassinummer. De cylindrar som ska monteras först på kundens produkt förpackas 
tillsammans och levererar först i samma förpackning. Därefter kommer de resterande 
hydraulcylindrarna levereras i den ordning som de monteras hos kunden. Detta kommer bland annat 
att innebära ökade behov för förvaring av färdiga produkter hos Hydrauto Medium om inte 
produktionen kan leverera Just-In-Time.   

5.12 Ojämn beläggning 
Beläggningen i de maskinerna kan variera mycket vecka från vecka. Beläggningen är ojämn vilket 
innebär att en maskin som skulle kunna klara av den totala beläggningen blir överbelagd vissa 
veckor, för att sedan vara underbelagd andra veckor.  
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6 Analys 
I avsnittet analyseras Hydrauto Mediums situation som behandlas i nulägesbeskrivningen. De 
problem som uppdagats presenteras och konkretiseras. 

6.1 Tillväxtbegränsningar 
Hydrauto Mediums framgångar beror bland annat på Hydrauto Groups affärer med bland annat 
Konekoncernen. Detta är den främsta anledningen till ökad orderingång som gör det möjligt för 
Hydrauto Medium att få intäkter.  

 
Figur 5 Tillväxtbegränsningar hos Hydrauto Medium 

De positiva framgångarna begränsas dock av orsaker försämrar det som de förbättrande processerna 
skapar. I Hydrauto Mediums fall är dessa orsaker alla anledningar som leder till materialbrist och 
kapacitetsbegränsande faktorer (Figur 5). För att inte hindra tillväxt måste orsakerna till försämring 
röjas undan eller reduceras enligt Senge (2000).  

6.2 Externa faktorer 
Enligt Krajewski & Ritzman (2002) finns interna och externa faktorer till dynamik i materialkedjan. 
Några av de externa faktorerna är volymförändringar, förändringar i produktmixen och materialbrist. 
Dessa externa faktorer har Hydrauto Medium drabbats av. Senge (2000) menar att det inte finns 
några externa omständigheter utan att problemen är en del av samma system som man befinner sig i 
och att det därför inte går att skylla problemen på en annan part eller någon omständighet.  
 
Vid Hydrauto Medium har de allra flesta någon extern faktor att skylla på. Några av 
omständigheterna är materialbristen i världen, högkonjunktur och avtalet med Konekoncernen. 
Problemen som har uppstått beror främst på Hydrauto Mediums samarbete med omvärlden och dess 
möjlighet att fungera i samma miljö. Genom att på ett bättre sätt anpassa sig och ständigt sträva efter 
förbättring kan Hydrauto Medium samverka med miljöns faktorer på ett bättre sätt. På så sätt kan 
även affärsmöjligheter såsom viktiga kundavtal och konjunkturuppgångar förvaltas på ett bättre sätt.  

6.2.1 Materialbrist i världen 

Situationen som råder i världen med materialbrist som följd av expansionen av Kina har för Hydrauto 
Medium inneburit längre ledtider från leverantörerna. Den egna processen för inköp har förvisso 
anpassats till viss del, men ändå anländer inleveranser för sent. Leverantörerna är inte helt nöjda med 
de tidsramar de har att agera inom. Prognoser för gamla produkter fungerar tillfredställande, men för 
nya produkter ges inte leverantörerna möjlighet att leverera i tid på grund av att de får nödvändig 
information för sent. Materialbristen i världen har bidragit till minskad flexibilitet hos leverantörerna 
vilket ställer större krav på Hydrauto Mediums prognoser och beställningar.  
 

Orsak till förbättring 
Teckna avtal 
Duktig på att sälja 
Marknadsföring 

Tillstånd 

Orsak till försämring 
Alla anledningar till 
materialbrist samt 
kapacitetsbegränsande 
faktorer



Analys 
 

 

 
 

24  

6.2.2 Avtalet med Konekoncernen – stora möjligheter med stora krav 

Avtalet med Konekoncernen har inneburit ökad orderingång och ökat antal produkter i 
produktsortimentet. Under införandet av nya produkter har det även inneburit ett stort tryck på 
avdelningarna konstruktion, produktionsteknik och inköp. I tillverkningen har det inneburit ökad 
beläggning och ibland till och med överbeläggning. Den tidigare strategin innebar att produktionen 
skulle anpassas till den befintliga kapaciteten.  
 
När avtalet med Konekoncernen tecknades innebar detta en helomvändning. Höga krav på 
leveransprecision i kombination med ökad beläggning är två motparter i den logistiska målmixen 
som motarbetar varandra (se 4.2 Vad är Logistik?). Att sträva mot båda målen samtidigt som rester 
av den gamla strategin befinner sig i verksamheten (att anpassa beläggning efter 
produktionsmöjligheterna) har förmodligen bidragit till att ingen av målen kunnat uppfyllas.  
 
De nya produkterna drabbas i mycket större utsträckning av leveransproblem. Detta beror framförallt 
på att dessa produkter ledtid inkluderar konstruktion, beredning, produktionsteknik och inköp som 
inte har kunnat hålla sig inom sina tidsramar. Bättre planering och uppföljning av kapaciteten inom 
dessa områden är angeläget när arbetstrycket ökar. En bättre framförhållning och analys så snart 
informationen om Koneaffären fanns tillgänglig skulle ha kunnat förebygga problem som uppstod till 
följs av det ökade trycket på verksamheten. 

6.3 För nya produkter läggs prognoser och beställningar för sent 
Under oktober var 13 av 14 leveranser med nya lyft- och vippcylindrar minst 5 dagar försenade. 
Främsta anledningen till att de nya produkterna är mer försenade än de gamla är att materialet från 
leverantörerna inte kommer fram i tid. Detta i sin tur beror på att prognoser och beställningar från 
Hydrauto Medium görs för sent.  

6.3.1 Långa ledtider hos leverantörer ställer högre krav på Hydrauto 

Hydrauto Medium har en god relation till sina leverantörer, de strävar inte mot att spela ut dem mot 
varandra utan främjar samarbete för att uppnå bättre kvalité och leveransprecision. För leverantörerna 
är Hydrauto Group en mycket viktigt kund med hög prioritet. I gengäld kräver Hydrauto 98 % 
leveransprecision från sina leverantörer. Med hänsyn till leverantörernas ledtider når information från 
Hydrauto Medium i form av prognoser för sent. De förutsättningar som leverantörerna behöver ges 
inte till dem från Hydrauto Mediums sida.  
 
Krajewski & Ritzman (2002) menar att kommunikationen mellan leverantören och köpare kan vara 
orsaken till dynamik i materialförsörjningskedjan. Om fel information förmedlas eller om 
informationen kommer för sent så kommer detta att medföra ytterligare dynamik i leverantörskedjan. 
För att kunna få in nödvändigt material bör samarbetet mellan Hydrauto Medium och leverantörerna 
förbättras. Genom att på ett tidigt stadium delge information om nya produkter och ökade kvantiteter 
till leverantörerna skulle sannolikheten för brist av material minska. Detta ger leverantörerna 
möjlighet att undersöka vilken kapacitet de har och vad som krävs för att kunna leverera enligt 
Hydrauto Mediums önskemål.  
 
Ett annat alternativ skulle kunna vara att använda samma råmaterial till fler artiklar. Detta kan 
förverkligas genom harmoniseringsprojektet som har initierats under hösten 2004 vid Hydrauto 
Mediums konstruktionsavdelning. Ett säkerhetslager av standardiserade råmaterial innebär mindre 
kostnader då färre inköpta produkter behöver finnas i säkerhetslagret. Då råmaterialet kan användas 
till många produkter är det dessutom befogat att låta lagret inneha större kvantiteter.  
 
Idag sker prognoserna på en detaljerad nivå upp till 6 månader i förväg. Prognoser kan utfärdas på 
flera aggregationsnivåer. Leverantörerna anser dock att prognoserna i regel är bra, bortsett från 
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prognoser och beställningar inför nytillverkning av produkter. Även om det inte med säkerhet går att 
ge prognoser på detaljnivå bör det vara möjligt att på en aggregerad nivå. Genom att förbereda 
leverantörerna genom information på aggregerad nivå kan de få en rimlig chans att förbereda sig 
även om detaljerna i ritningarna inte är klara. 

6.3.2 Det saknas spårbarhet i införandeprocessen 

Vid införandet av nya produkter saknas spårbarhet i projekten vad gäller processerna konstruktion, 
beredning och inköp. Detta inverkar på kvalitén på arbetet eftersom systematiska fel i processen inte 
kan åtgärdas och felen som kan uppstå inte märks förrän problemen är ett faktum i produktionen. 
Ledtiden i dessa processer kan inte heller mätas, följas upp eller förbättras. Därför är det även svårt 
att införa förbättringar eller avgöra när det saknas kapacitet eller om det finns överkapacitet. Det är 
därför lämpligt att införa rutiner för att dokumentera start- och klardatum för varje projekt i varje del 
av införandeprocessen.  

6.4 Beläggningen överstiger kapaciteten (med dagens arbetssätt) 

6.4.1 Bristfällig informationen om beläggning och kapacitet 

I affärssystemet finns uppgifter om varje operations tidsåtgång för ställtid och processtid. Dessa 
ligger till grund för den uppskattade beläggningen som mäts i timmar. Eftersom operationstiden ofta 
är felaktig så blir också beläggningsbilden felaktig. Andersson et al (1992) menar att en felaktig 
beläggningsbild bidrar till att eftersläp och förseningar, vilket Hydrauto Medium också har drabbats 
av.  
 
Det finns även problem med informationen om kapacitet. Produktionscheferna rapporterar inte 
kapaciteten i affärssystemets kalender vilket gör det svårt för någon som inte vet hur många skift 
respektive maskin används att uppskatta hur situationen egentligen ser ut. Dock är inte 
produktionscheferna medvetna om att det hör till deras uppgift att använda kalendern för att 
dokumentera aktuell kapacitet.  
 
Varje natt uppdateras nettobehovet och de nya behoven kommer då ut till de olika tillverkande 
enheterna. Dock tas informationen inte till vara på varje dag i alla arbetsstationer. I vissa 
arbetsstationer skrivs informationen ut veckovis, dock kan det då innebära att den uppdaterade 
informationen såsom omplanering, nya orders med hög prioritet inte kan tillverkas i tid då gammal 
information används. 
 
Alla de tre nämnda förhållandena beror på information och kommunikationsproblem. 
Beläggningsbilden är felaktig på grund av felaktig information, kapacitetsbilden är felaktig på grund 
av att några personer inte informerats om sina arbetsuppgifter och produktionspersonalen använder 
informationen på fel sätt. För att åtgärda problemen dessa problem bör informationen och 
kommunikationen dokumenteras och finnas tillgänglig för alla vid företaget.  
 
Förslagsvis bör produktionscheferna arbeta mer för att säkerställa informationen om kapacitet och 
beläggning. Ett alternativ är att samarbete med operatörerna för att uppskatta ställtiderna, detta är ett 
sätt som accepteras av operatörerna och inte skapar intressekonflikter bland dem. Däremot finns det 
risker då de uppskattade ställtiderna uppskattas olika av olika operatörer. Den mest sanna 
informationen fås genom mätningar, men det är inte en omtyckt lösning bland operatörerna då de får 
känslan av att ledarna inte har förtroende för dem.  
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6.4.2 Beredningen tar inte hänsyn till beläggningen i egna maskiner eller kapacitet hos 
leverantörer 

När produkter bereds in i affärssystemet tas ingen hänsyn till hur beläggningsbilden och kapaciteten 
ser ut. Det beror delvis på att uppgifterna om kapacitet och beläggning sällan stämmer särskilt bra. 
En annan anledning det inte är en del av deras funktion. Vid legotillverkade produkter har det visat 
sig att beredningen inte heller tar hänsyn till det legotillverkande företagets kapacitet vilket har lett 
till leveransförseningar. På flera ställen i fabriken är maskiner och arbetsstationer överbelagda till 
följd av att beredningen inte tagit hänsyn till beläggningen.  
 
En anledning som gör det svårt för beredningen att uppskatta beläggningen är att uppgifterna om 
kapacitet och beläggning sällan stämmer helt. När informationen inte stämmer så kan den heller inte 
tas på allvar. När rätt information kan säkerställas kan den också användas genom att vid 
beredningstillfället se till årsbeläggningen i de olika maskinerna och arbetsstationerna. När maskiner 
riskerar att bli överbelagda kan detta åtgärdas genom legoutlägg eller investeringar innan stora 
problem med eftersläp uppstår. 

6.5 Planeringsproblem 
Hos Hydrauto Medium görs den övergripande planeringen av affärssystemet Jeeves. Någon egentlig 
uppföljning för hur bra affärssystemets planering är finns inte. På operationsnivå sker planeringen av 
operatörerna själva. Andersson et al (1992) menar att brister i planeringsparametrarna och för stora 
variationer kan orsaka förseningar och störningar. Hos Hydrauto Medium finns stora brister i 
parametrarna kapacitets- och beläggningsinformation. Variationerna är dessutom relativt stora på 
grund av de många produkt- och artikelvarianter som tillverkas, nya artiklar har dessutom ännu större 
variationer i de första tillverkningstillfällena.  
 
Enligt Andersson et al (1992) bör planeringsparametrarna säkerställas, variationerna minskas och 
operationerna i en arbetsstation får inte vara av för olika karaktär för att det ska vara möjligt att 
planera på operationsnivå. Detta kan man göra genom att kontinuerligt arbeta med information om 
ställ- och processtider så att de överensstämmer med verkligheten. För att minska variationerna bör 
man minska antalet produktvarianter som tillverkas i respektive maskin och bereda tillverkning av 
liknande karaktär i samma maskiner.  

6.5.1 Ekonomiska partistorlekar är inte alltid anpassade till verkligheten och kan medföra 
ökade väntetider, längre genomloppstid och ojämn beläggning 

Ekonomiska partistorlekar tillämpas vid Hydrauto Medium, det är dock inte alltid som de är väl 
anpassade till verkligheten och de förutsättningar som finns. Ibland beställer kunden 30 åt gången, 
medan Hydrauto tillverkar 20. Även maskiner med mycket kort ställtid kan få stora 
tillverkningsförslag – exempelvis 50 stycken, även om det bara finns kundorder för att leverera fem 
av dessa. Vissa maskiner med mycket lång ställtid (upp mot tre timmar) kan få tillverkningsförslag 
på 5 stycken komponenter. Detta kan dels bero på föregående och efterföljande arbetsoperationer, 
men framförallt är det så att partistorlekarna inte är tillräckligt genomtänkta.  
 
Mindre partistorlekar skulle kunna minska variationerna i beläggningen, den skulle bli jämnare i 
varje maskin. Dock så innebär mindre satsstorlekar fler omställningar och fler ställtider. 
Totalkostnadskalkylen skulle således öka per tillverkad enhet. Andra kostnader såsom kostnader för 
materialadministration och ränta för bundet kapital skulle å andra sidan minska. Det finns även en 
viss osäkerhet om den tillverkningscykel som de nuvarande partistorlekarna medför blir för lång för 
att kunna täcka behovet under cykelns tid. Då behovet inte kan täckas i en cykel blir följden eftersläp.  
 
För att säkerställa att rätt partistorlekar används bör de följas upp löpande och revideras efter varje år 
då det verkliga årsbehovet och historik om kundens beställningar under året kan sammanställas. Idag 
uppskattas partistorlekarna som ska tillverkas ”på en höft” vilket inte alltid ger det bästa resultatet.  
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6.5.2 Brist på kapacitet bidrar till eftersläp och förseningar i tillverkningen 

I produktion finns flera maskiner som är belagda med mer arbete än vad det finns kapacitet för. Även 
förmonteringen som inte är beroende av dyra maskiner är överbelagd. Vilket kan tyda på brist av 
kapacitet, varvid man antingen bör anpassa verksamhetens kapacitet efter beläggningen alternativt 
begränsa beläggningen. Beläggningen i enstaka maskiner kan minskas genom att operationer flyttas 
till andra maskiner inom fabriken. Ett annat alternativ är att låta legotillverkare hantera delar av 
produktionen.  
 
Brist på kapacitet leder till eftersläp vilket är ett stort problem som Hydrauto Medium har drabbats av 
under hela hösten 2004. Eftersläp innebär i praktiken att planerad tillverkning blir försenad och får 
vänta i kö mellan flera på varandra efterföljande operationer vilket leder till försenade leveranser. För 
att få bukt med problemen har övertid tillämpats och personalstyrkan har utökats i den mån det har 
varit möjligt att hitta personal.  
 
Eftersläp hos Hydrauto Medium innebär köer före arbetsstationer vilket innebär att varje 
maskinoperatörs urval blir större. När urvalet blir större så ökar minskar möjligheten att rätt 
operation väljs. När körplanerna som operatörerna använder sig av sträcker sig utöver den 
tillverkningsperiod (veckan) som de befinner sig i ökar urvalet ännu mer. Därmed ökar också 
riskerna att fel operation väljs.  

6.5.3 Partistorlekar förstoras  

Att köra stora satser för att ställtider är dyra är ett gammalt tankesätt som genomsyrar hela 
verksamheten. Att köra satser som är mycket större än de ekonomiska kvantiterna medför att 
kostnaden per tillverkad enhet minskar i den aktuella operationen, men ändå medför det en ökning av 
andra kostnader och totalkostnaden blir högre. Dessutom medför förstorande partistorlekar negativa 
effekter för flexibilitet, kapitalbindning och leveransservice.   
 
När operatörer förstorar partistorlekar innebär detta stora problem för hela produktionen. Det finns 
vinster i form av mindre antal omställningar och därmed mindre ställkostnader. De negativa 
effekterna är dock mycket större än vinsterna. Hopp & Spearman (1996) hävdar att det sämsta 
tänkbara scenariot uppstår då stora partier tillverkas utan transport förrän hela partiet är färdigt. 
Resultatet blir en hög nivå av PIA, längre genomloppstid och utleveranstakten till kunden blir låg. 
Stora partier kräver enligt Andersson et al (1992) bland annat längre anskaffningstid, skapar längre 
köer, längre ledtider, sämre marknadsanpassning och högre kapitalbindning. Genom att förstora 
partistorlekarna ökar dessa beskrivna problem ytterligare.  
 
Andra problem som uppstår till följd av förstorade partistorlekar är ökade kostnader för 
materialadministration och materialbrist. Materialbrist kan innebära förseningar i tillverkningen av en 
annan komponent vilket kan leda till brist på komponenter i monteringsgrupperna vilket innebär 
leveransförseningar. Leveransförseningar bidrar till kostsamma specialleveranser och förluster i 
Goodwill. När leverantörerna dessutom har längre ledtider som följd av materialbrist i världen är det 
extra onödigt att förstora partistorlekarna eftersom det tar så lång tid att beställa nytt. Även andra 
resurser såsom; personal och tid används på ett slösaktigt sätt då partistorlekar förstoras. När 
maskiner är överbelagda är även maskinen och personalen begränsade resurser.  
 
Förstorade partistorlekar innebär helt enkelt slöseri med kapacitet, slöseri med material och att 
dessutom orsakar det problem såsom materialbrist, kapacitetsbris, platsbrist och binder onödigt 
mycket kapital.  
 
Det är dock ingen som vet i hur stor utsträckning partistorlekar förstoras, det finns uppskattningar om 
att 90 % av maskinoperatörerna gör det. Anledningen till att de förstoras är bland annat för att få 
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mindre ställtid under arbetspasset samt för att partistorlekarna inte är anpassade till maskinens 
omställningstider.   
 
Det är svårt att följa upp fenomenet. Affärssystemet lagrar information om den faktiska 
tillverkningen, men inte om den föreslagna tillverkningen. Det är endast genom att jämföra tidigare 
utskrivna körplaner med tillverkningsförslag mot information om vad som faktiskt tillverkade, som 
informationen erhålls.  
 
För att råda bot på problemet bör man uppskatta i hur stor utsträckning partistorlekarna förstoras och 
undersöka detta. Därefter kan produktionscheferna kommunicera ut vilka problem som kan uppstå 
till de grupper som bör förändra sitt beteende. För att undvika att orimligt små partistorlekar föreslås 
av affärssystemet är det viktigt att informationen om ställtider tas med i beräkningen av 
partistorlekarna i systemet.  

6.6 Leveransproblemen är vanligare för unika produkter 
I en jämförelse mellan produkter med bra och dåliga leveranser har det framkommit att leveranser av 
produkter som består av unika komponenter oftare är sena än för produkter bestående av 
standardiserade komponenter. För standardiserade komponenter som används till flera olika 
slutprodukter finns ett större årsbehov och därmed tillverkas de i större partistorlekar och finns i 
större utsträckning i lager än de komponenter som inte är standardiserade. De standardiserade 
produkterna är därmed inte lika störningskänsliga som de unika.   
 
För att minska effekten av de många produktvarianterna är ett alternativ att separera produktionen av 
små serier och förlägga dem hos legotillverkare eller låta en annan av Hydrauto Groups fabriker 
sköta tillverkningen av små serier. Ett annat mer sofistikerat alternativ är att sträva mot 
standardisering av sortimentet. Detta är också något som pågår hos Hydrauto Medium. Det är inte 
bara de ekonomiska aspekterna som förbättras vid standardisering, även känsligheten för störningar i 
materialflödet minskas.  

6.6.1 Problemen förstärks när större partistorlekar prioriteras 

När unika produkter med unika komponenter ska tillverkas görs det oftast i ganska små 
partistorlekar. När maskinoperatörerna prioriterar de större partistorlekarna innebär detta att de unika 
komponenterna som tillverkas i mindre partistorlekar får vänta längre. Effekten blir den omvända av 
prioriteringsregeln ”Kortaste operationstid först” (Segerstedt, 1999) – operationer med korta 
operationstider blir försenade. Den totala operationstiden blir densamma för alla operationer i just 
den maskinen – oavsett i vilken ordning som artiklarna tillverkas. Spearman och Hopp (1996) menar 
att det sämsta tänkbara scenariot uppstår när stora partistorlekar tillverkas utan att leverans sker 
förrän hela partiet är klart. När stora ekonomiska partistorlekar prioriteras före de mindre bidrar detta 
till att det blir värre än det sämsta tänkbara scenariot.  
 
Om de kortare mindre partistorlekarna skulle ha tillverkats först hade behovet i följande led uppfyllts 
fortare och risken för brist i monteringsstationerna minskat. För att inte produkterna som tillverkas i 
små kvantiteter systematiskt ska bli försenade är det viktigt att man strävar efter att minska det gamla 
tankesättet där stora kvantiteter prioriteras. Förslagsvis bör prioriteringsregeln ”Först in Först Ut” 
vara styrande därefter bör operationer med kortaste operationstid prioriteras. Dock har inte alla 
kunder samma leveransvillkor. När prioriteten baseras på orderdatum kan förseningar ändå uppstå. 
Den allra bästa lösningen vore om datumet för den utlovade leveransdagen kunde finnas med på 
körplanerna.  
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6.7 Standardisering kan förbättra mycket 
Hos Hydrauto Medium bedrivs ett projekt för att standardisera komponenter och modularisera 
tillverkningen.  

6.7.1 Standardisering bidrar till mindre lager 

Segerstedt (1999) hävdar att när antalet varianter av en produkt ökar från ett till n och den 
ursprungliga efterfrågan fördelas på de nya varianterna ökar kapitalbindningen med n . Detta innebär 
också att när n varianter ersätts av en minskar kapitalbindningen med den omvända formeln.  
 

n
1     

2
1

4
1 =  

 
Fyra varianter där genomsnittslagret för alla varianter totalt är 200 ersätts av en. Då minskar lagret 
således med ½. Detta innebär att genomsnittslagret fortsättningsvis är 100. Minskningen av 
genomsnittslagret gäller både råmaterial och komponenter. Detta skulle innebära mindre 
kapitalbindning, mindre kostnader för materialadministration och det skulle även ta mindre plats i 
fabriken.  

6.7.2 Standardisering bidrar till färre omställningar  

Standardisering innebär att sortimentet begränsas. När ett färre antal artiklar ska täcka behovet för 
många innebär det att behovet av dessa blir större. Ett större behov innebär att de ekonomiska 
partistorlekarna ökar. Istället för att tillverka 4 olika kolvstänger kan en maskin svarva en. Detta 
bidrar till färre omställningar i maskinerna och därmed lägre totalkostnad.  
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7 Förändringsförslag 
Här presenteras de förändringsförslag vilka analysen har diskuterat fram.  
 
Att komma tillrätta med de problem som leder till materialbrist och leveransproblem är det samma 
som att komma tillrätta med de begränsande faktorer som hindrar Hydrauto Mediums tillväxt. För att 
inte undanröja de möjligheter som det positiva marknadsläget för med sig bör problemen och 
förbättringsmöjligheterna tas på allvar.   

7.1 Prognoser på flera nivåer 
Leverantörerna uppskattar Hydrauto Mediums prognoser mycket bra, bortsett från nytillkomna 
produkter. För att komma förbi problemen med de långa ledtiderna i införandeprocessen skulle 
leverantörerna kunna delges information på en annan aggregationsnivå än idag. Exempelvis skulle 
uppskattade försäljningskvantiteter för de nya cylindrarna kunna slås ihop såsom förslaget i Tabell 5 
demonstrerar.  

Tabell 5 Förslag för prognos på en högre aggregationsnivå för nytillverkning av hydraulcylindrar  

 Lyft och Vipp Vrid och Sväng 
Augusti 200 150 
September 250 170 
Oktober 120 100 
November 100 120 
December 40 20 

 
Om leverantörerna har information om materialbehov för respektive produktfamilj kan de uppskatta 
det till antal ton för respektive material. Detta kan då leverantörerna använda för att beställa hem 
nödvändigt material från sina underleverantörer.  

7.2 Utveckla införandeprocessen 
Det finns brister i införandeprocessen som involverar konstruktion, beredning, produktionsteknik och 
logistik. Det går dock inte att kartlägga problemen eftersom det inte går att följa upp och se hur lång 
tid varje delprocess behöver. Ett enkelt sätt att lösa detta är ta fram ett dokument i exempelvis Word 
som varje avdelning fyller i. Exempelvis kan ett dokument hantera ett artikelnummer för en 
slutprodukt. Dokumentet sparas på intranätet så att alla kan få tillgång och läsa det. Dokumentets 
namn bör ha någon koppling till artikelnumret. 

Tabell 6 Förslag på innehåll i dokument för uppföljning av införandeprocessen 

 Konstruktion Beredning Produktionsteknik Inköp/Logistik 
Startdatum     
Klartdatum     
Notering     
     
     
     
      
Signatur     

 
Genom att följa upp och utvärdera hur ledtiden fördelas på de olika delprocesserna går det att 
kartlägga och utvärdera införandeprocessen. Då kan processen på ett bättre sätt effektiviseras genom 
att bättre arbetssätt kan utvecklas, där man ser att det finns behov. När en kund vill beställa en 
produkt som inte har passerat alla faser i införandeprocessen kan även information om i vilken fas 
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produkten befinner sig i hittas via intranätet. Det finns möjligheter att utveckla ett redan befintligt 
system för detta. Systemet heter PDMLink, att använda detta bidrar inte till några större 
kostnadsökningar då det redan är inköpt. Förslagsvis bör också någon vid företaget ansvara för 
processen och se till att den fungerar så effektivt och smidigt som möjligt. Rollen skulle kunna kallas 
processägare. Processägaren bör arbeta gränsöverskridande utan byråkratiska begränsningar.  

7.3 Fastställ kapaciteten 
Ett grundläggande problem för hela Hydrauto Mediums verksamhet är att det inte finns något grepp 
om vilken kapacitet som finns. Det är viktigt att fastställa kapaciteten och de kapacitetsbegränsningar 
som finns så att en jämn produktionstakt kan tillämpas. När kapaciteten är kartlagd är det också 
lättare att se var investeringar eller skiftförändringar kan behövas. När det finns behov att öka 
beläggningen kan även kapaciteten anpassas därefter.   

7.4 Säkerställ information och kommunikation  
En förutsättning för att kunna fastställa kapaciteten är att ha säker information. Det gäller främst 
information om ställ- och processtider samt maskinernas begränsningar. Det finns även brister i 
kommunikationen hos Hydrauto Medium vilket även bör säkerställas.  

7.4.1 Dokumentation om maskinernas begränsningar 

För att göra det möjligt för beredningsfunktionen att veta vilken maskin som är lämplig för att 
tillverka en viss artikel bör rätt information finnas tillgänglig. För varje maskin bör det dokumenteras 
information om vilka mått artiklarna får ha, vilka verktyg som finns tillgängliga, vilken form och 
utseende artikeln får ha för att den ska kunna tillverkas. Om det finns absoluta begränsningar bör 
även dessa tas med i informationen. Genom att sammanställa sådan information och kontinuerligt 
uppdatera den går det att undvika problem som uppstår på grund av felberedning. Genom att bereda 
in rätt artikel i rätt maskin reduceras också variationerna som felberedning orsaker.  

7.4.2 Uppdatera ställ- och processtider 

Processtider och ställtider stämmer inte alltid, de stämmer bäst för artiklar som har tillverkats under 
väldigt lång tid. Dock har det kommit många nya artiklar till sortimentet. När det gäller 
nytillverkning finns inget underlag från tidigare tillverkning. För information om operationstider och 
ställtider bör då operatörerna tillfrågas då de är specialister på sin maskin. För regelbundet 
återkommande artiklar bör ställ- och processtider uppdateras kontinuerligt. Informationen samlas 
idag in av operatörer och produktionschefer, men informationen tas inte alltid till vara av alla 
beredare. Där större förändringar har skett i maskiner bör tiderna kartläggas extra noga.  
 
En möjlig lösning är omfattande tidsstudier av alla processer i hela fabriken. Tidsstudierna bör dock 
vara omfattande och pågå under en längre tid för att ge säker information. Den säkraste 
informationen fås genom tidsstudier som görs av externa aktörer som objektivt beaktar och också tar 
hänsyn till arbetsmomentens arbetsbelastning. Ett alternativ är att låta produktionspersonal samla 
informationen. Detta kan dock ge mycket varierande resultat eftersom varje operatörs subjektiva 
uppfattning kommer att påverka tiderna.  

7.4.3 Säkerställ kommunikation 

I arbetet har det framkommit att produktionscheferna har vissa arbetsuppgifter som de inte själva 
visste om att de hade. Det har även visat sig att körplanerna inte används på sättet det är tänkt att de 
ska användas på. Det finns även oklarheter om vilka prioriteringsregler som gäller. Dessa brister 
beror på ofullständig information. Även om något kommuniceras en gång, bör det dokumenteras så 
att alla har tillgång till informationen även efter mötet där kommunikationen förekom.  
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7.5 Mer ansvar till beredningsfunktionen 
Genom att ta hänsyn till information om kapacitet, beläggning och funktionalitet i olika maskiner kan 
flera problem åtgärdas. Överbeläggning kan upptäckas och åtgärdas innan det uppstår eftersläp i 
produktion. Tillverkning berett till fel maskin behöver inte inträffa alls om kunskap som operatörer 
och produktionstekniker innehar dokumenteras och används. För att detta ska bli möjligt krävs att 
arbetssättet och rutiner för beredningsfunktionen ändras och att det finns tillgång till säker 
information.  

 
Bild 3 Beslutsgrundande information till beredningsfunktionen 

7.6 Klara prioriteringsregler 
Hos Hydrauto Medium bedrivs planeringen dagligen på operationsnivå av maskinoperatörer och 
samordnare i monteringsgrupperna.  
 
När det gäller prioriteringsregler har operatörerna fått ändrade direktiv vid flera tillfällen och är inte 
alltid helt säkra på vilka direktiv som faktiskt gäller. Förslagsvis bör FIFO alltid gälla så länge inget 
”lovat leveransdatum” kan finnas på körplanerna. Därefter bör de minsta partistorlekarna prioriteras 
så att inte de unika komponenterna systematiskt ska bli försenade. Dessa prioriteringsregler bör 
finnas till hands på papper för alla i hela fabriken vid varje dator som används för att hämta ut 
körplaner. Ett alternativ skulle kunna vara att låta affärssystemet sköta all prioritering. Detta skulle 
dock innebära en begränsning i operatörernas frihet samt ökade ställtider.  

7.7 Partistorlekar 

7.7.1 Använd rätt metod för att fastställa partistorlekar  

Idag används ingen metod för att fastställa partistorlekar. Hänsyn tas till kundens 
beställningskvantiteter, beräknad täcktid och materialens värde. Däremot tycks inte ställtider eller 
ränta vara något som påverkar partistorlekarna. Ibland är de för stora, ibland för små. Förslagsvis bör 
formeln för optimal orderkvantitet användas (se 4.5.1 Orderkvantiteter). Resultaten kan därefter 
avrundas så att de passar in på kundernas beställningskvantiteter alternativt en summa som är lämplig 
på varje pall.  

7.7.2 Regelbunden uppföljning 

Partistorlekarna som tillämpas bör följas upp och revideras regelbundet för att inte få för stora lager 
och undvika onödiga kostnader. När kundens årsbehov, materialpriser, beställningskvantiteter eller 
produktionsförutsättningar förändras bör också de ekonomiska partistorlekarna ändras.  

7.7.3 De får inte förstoras av operatörerna  

Då partistorlekarna förstoras innebär detta slöseri med kapacitet, slöseri med material och att 
dessutom problem såsom materialbrist, kapacitetsbris och för stora lager uppstår. Det verkar dock 
vara mycket vanligt förekommande hos Hydrauto Medium. För att förändra detta måste alla 
operatörer tydligt informeras om att det inte får förändra partistorlekarna.  

Jeeves 
– Kapacitet 
– Beläggning 

Maskininfo: Intranät 
– Tillgängliga verktyg 
– Begränsningar 

Produktspecifikationer 
(ritning) 

- Bredd  
- Längd 
- Krav på verktyg 
- Hårdhet  
- Årsbehov 
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När partistorlekarna förstoras så innebär det att den inre effektiviteten höjs – fler saker tillverkas per 
tidsenhet, men den yttre effektiviteten sänks – man tillverkar fel saker. Det handlar inte alltid om att 
tillverka många artiklar på liten tid, det handlar också om att tillverka rätt artiklar. För att komma 
tillrätta med detta problem bör de ekonomiska partistorlekarna revideras så att operatörerna också 
anser att de stämmer överens med produktionens förutsättningar. Sedan bör produktionscheferna 
förklara vilka problem som beteendet leder till och ge order om att partistorlekar inte får förstoras 
utan produktionschefens medgivande.  

7.8 Standardiseringsprojektet är mycket viktigt 
Det påbörjade standardiseringsprojektet är mycket viktigt och bör drivas så långt som det är möjligt. 
Att sortimentet begränsas innebär bland annat att många olika slutprodukter kan tillverkas men att 
färre komponenter behöver tillverkas. Detta innebär färre omställningar vilket innebär mindre 
kostnader per tillverkad enhet.  
 
Då färre artikelvarianter tillverkas innebär detta att färre artiklar behöver hållas i lager vilket minskar 
kapitalbindningen, materialadministrativa kostnader och minskar behovet för lagerutrymmen. När 
färre artikelvarianter behöver finnas i lager innebär det att det blir mindre kostsamt totalt sett att ha 
säkerhetslager av komponenter, därför kan man också ha större säkerhetslager vilket förebygger 
leveransproblem utan att det kostar för mycket.  
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8 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras arbetet, förändringsförslag och förslag på fortsatt arbete.  
 
Detta arbete fokuserar på att finna lösningar på problem som bidragit till försämrad leveransprecision 
vid Hydrauto Medium. Denna ansats kan medföra att bilden av Hydrauto Medium som förmedlats i 
rapporten kan verka mer mörk och negativ än hur verkligheten egentligen är.    
 
Fallstudien vid Hydrauto Medium vilar på en grund av kvalitativa data från observationer och 
intervjuer, samt kvantitativ data från affärssystemet och annan dokumentation. På grund av 
behörighetsproblem i affärssystemet senarelades framtagningen av de kvantitativa resultaten. Detta 
bidrog till att resultatet påverkades mer av den kvalitativa undersökningen i arbetets första del. I 
efterhand har de kvantitativa resultaten tillkommit och kompletterat de kvalitativa resultaten. Både 
kvantitativa och kvalitativa data har då pekat åt samma håll och stödjer varandra. Därmed kan sägas 
att det slutliga resultatet inte påverkats av den försenade kvantitativa undersökningen.  
 
De kvantitativa data som användes var taget från oktober 2004. Arbetet bedrevs under november 
2004 och data som sträckte sig senare var inte möjligt att använda. Resultat som genererades under 
september var inte heller helt rättvisande. Då vissa av leverantörernas leverantörer hade 
semestermånad i augusti blev leveranserna mer sena än vanligt då. Dessutom var orderingången 
under september exceptionellt hög. Därför ansågs inte september 2004 som en lämplig månad att 
använda sig av i undersökningen. Data som genererades innan semesterperioden innehöll inte lika 
många nya produkter och var inte representativ för den situation som rådde under arbetets gång. Om 
undersökningen skulle gälla för en tidigare situation skulle de intervjuer som gjordes inte behandla 
samma sak.  
 
Flera av intervjuerna har varit motsägelsefulla och respondenterna har inte alltid kunnat ge enhetliga 
svar. Framförallt har detta märkts på respondenternas tendens att ”skylla på någon yttre 
omständighet”. I dessa fall har författaren försökt bekräfta eller dementera genom att fler 
respondenter tillfrågades om saken, vill viss del kan det hända att författaren tvingats göra en 
subjektiv bedömning.  
 
Examensarbetets resultat stämmer väl överens med de teorier som finns inom området. För företagets 
del har arbetet till viss del genererat redan kända resultat. Även resultat som inte var kända och som 
berodde på bristande information inom Hydrauto Medium har framkommit.  
 
Förhoppningsvis kommer resultatet att arbetas vidare med för att lösa de uppdagade problemen. 
Många föreslagna förändringar går att genomföra utan större investeringar. För att ta till vara och 
förvalta de goda affärsmöjligheter som finns hos Hydrauto Medium bör man kontinuerligt förbättra 
och utveckla logistiken i verksamheten. Det finns ingen stabil situation utan omvärlden förändras 
hela tiden, därför måste även Hydrauto Medium anpassa sig för att förändras med den genom 
kontinuerligt logistikarbete.   
 
I framtiden ställer kunderna andra krav på priser och leveranser samtidigt som produkterna bör vara 
standardiserade. Detta innebär möjligheter för en mycket effektivare tillverkning om 
produktionssystem och layout även förbättras. För att uppnå den mest optimala lösningen bör 
Hydrauto arbeta vidare med visionen om framtidens produktionssystem och utreda hur den ska 
uppnås. 
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9.3 Respondenter 
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Andersen, Arly Chef för Inköp och logistik 
Andersson, Assar Beredning 
Arvidsson, Per Maskinoperatör 
Bergström, Gösta Maskinoperatör 
Bergström, Magnus Konstruktionschef 
Broman, Magnus Produktionschef 
Eriksson, Mattias Maskinoperatör 
Fors, Eva-Charlotte Ekonomi 
Forsberg, Erik  Maskinoperatör 
Forslund, Valter Inköp och logistik 
Granbom, Tage VD 
Granberg, Mikael Maskinoperatör 
Gustavsson, Martin Maskinoperatör 
Hedström, Charlotte Beredning 
Holmström, Ola Maskinoperatör 
Hägglund, Mikael Maskinoperatör 
Hägglund, Robert Maskinoperatör 
Johansson, Daniel Maskinoperatör 
Larsson, Thomas Maskinoperatör 
Lindholm, Robert Maskinoperatör 
Lindström, Ulrik Maskinoperatör 
Lundgren, Claes Maskinoperatör 
Lundström, Bo-Lennart Leverantörens kontaktperson 
Lundström, Christer Data  
Marklund, Greger Maskinoperatör 
Norgren, Lars-Olov Maskinoperatör 
Nyström, Eva-Lena Maskinoperatör 
Nyström, Stig  Maskinoperatör 
Puikko, Ari  Maskinoperatör 
Selin, Erik  Marknad 
Sjöberg, Kent  Inköp och logistik 
Söderberg, Bengt Maskinoperatör 
Tjärnström, Kent Ekonomi 
Ulander, Erika  Produktionschef 
Wiklund, Robert Maskinoperatör och Metallordförande 
Öhman, Tomas Teknisk chef
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10 Bilagor  
 

 
Figur 6 Layout Hydrauto Mediums fabrik 
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Diagram 1 Exempel på hur beläggningsbilden kan se ut i en maskin 
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Diagram 2 Orderingång 2001-2004 
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Diagram 3 Bundet Kapitel 2000 - Oktober 2004 

Tabell 7 Leveransstatistik för nya Lyft- och vippcylindrar under oktober 2004 

Artikelnummer Antal dagar sent 
Ny artikel 1 37 
Ny artikel 2 20 
Ny artikel 3 15 
Ny artikel 4 11, 16 
Ny artikel 5 5, 16 
Ny artikel 6 5, 16 
Ny artikel 7 10 
Ny artikel 8 11, 6 
Ny artikel 9 18, (-2) 

 
Tabell 8 Ett urval av produkter med bäst leveransstatistik under oktober 2004 

 B1 B2 B3 B4 
Medeldifferens mellan planerad leverans och 

verklig leverans 
-0,1 -0,4 -0,5 -0,5 

Antal leveranser differensen är fördelad på 18 21 4 10 
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Tabell 9 Ett urval av produkter med sämst leveransstatistik under oktober 2004 

 D1 D2 D3 D4 
Medeldifferens mellan planerad leverans  

och verklig leverans 
4,4 19,6 7,6 5,7 

Antal leveranser differensen är fördelad på 10 5 14 7 

 
Tabell 10 Antal slutprodukter som respektive komponent används till för produkterna med god leveransstatistik 

 B1 B2 B3 B4 
Anslutning 34 34 X 34 

Botten 10 10 1 4 
Mantelrör  1 1 1 1 

Cylindertopp  16 16 3 20 
Kolv  8 8 1 16 

Kolvstång  2 2 3 2 
Kolvstångshuvud  26 26 4 26 

 

Tabell 11 Antal slutprodukter som respektive komponent används till för produkter med sämre leveransstatistik 

 D1 D2 D3 D4 
Anslutning X 18 57 34 
Botten 8 1 1 4 
Mantelrör  1 1 1 1 
Cylindertopp  9 1 2 20 
Kolv  6 1 2 17 
Kolvstång  3 1 1 1 
Kolvstångshuvud  4 1 2 26 

Tabell 12 Maskinerna där komponenterna tillverkas 
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D1 001, 135 X 880, 042 880, 041 147, 800, 641 664 
D2 202, 304 X 880, 206 880, 206 168, 658, 290 044 
D3 X 066 880, 041 880, 041 147, 800, 641 664 
D4 001, 435 014 880, 042 880, 041 147, 800, 641 435 
B1 001, 435 014 880, 042 880, 041 147, 800, 641 435 
B2 001, 435 014 880, 042 880, 041 147, 800, 641 435 
B3 001, 435 X 880, 042 880, 041 147, 800, 641 664 
B4 001, 435 014 880, 042 880, 041 147, 800, 641 435 

Tabell 13 Underleverantörerna till komponenterna 
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D1 1320 1076 1050 1376 2570 1322 
D2 1443 1076, 2585 1050 1050 1375 1001 
D3 1322 1076 1050 1050 1076 1322 
D4 2570 1322 1050 1401 2570 1323 
B1 1322 2570 1050 1401 2570 1323 
B2 1322 1076 1050 1401 2570 1323 
B3 1320 1076 1050 1401 2570 1322 
B4 1322 2570 1050 1401 1076 1323 

 


