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Förord 

I och med detta arbete avslutas tre års studier på Maskiningenjörsprogramet vid 

Högskolan i Gävle. Uppdraget vi fick ifrån HSP-Gripen innebar att ta fram ett 

materialflödessystem anpassat för deras produktion och har varit mycket intressant och 

givande. Tack till personalen på HSP-Gripen för det generella stödet. Ett speciellt tack 

till platschef Sigvard Weisbjerg för möjligheten och förtroendet och att utföra detta 

arbete samt Sven-Erik Lundberg för en aktiv och givande handledning. Vi vill även 

tillbringa ett stort tack till våra klasskamrater för bra stöd genom arbetet. 
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Abstract 

Like many small-time companies there is a need to improve the flow of materials at 

HSP-Gripen AB. The company develops and manufactures hydraulic-powered grapples 

for the machine- and forest industry. By mapping the material flow in the current 

production and gathering necessary data, suggestions on how different parts of the 

production could be controlled is presented in this dissertation. This has been achieved 

by the study of relevant scientific literature. The suggested ways of controlling the 

production consist of 2-bin systems, hybrid material flow system as well as a cyclic 

product-planning. In the later part of this dissertation it is discussed how reliable the 

calculated bin-size is, the need for the suggested production system to have a headstart 

and the fact that 90 percent of the grapple models are handled in this dissertation. 
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Sammanfattning 

Likt många producerande småföretag finns det behov av att förbättra materialflödet hos 

HSP-Gripen AB. Företaget utvecklar och tillverkar hydrauliskt styrda gripar till maskin- 

och skogsindustrin. Genom att kartlägga hur materialflödet ser ut i den nuvarande 

produktionen och insamling av nödvändig data har metoder att styra olika delar av 

produktionen föreslagits. Detta med hjälp av en litteraturstudie där relevant 

vetenskapligt underlag studerats. Den förslagna produktionsstyrningen består av 2-

bingesystem, ett hybridsystem av materialflöden och en cyklisk planering. Till sist 

diskuteras hur pålitlig en beräknad bingestorlek är, inkörningstiden av det förslagna 

systemet och att 90 procent av gripmodellerna hanteras i arbetet.  
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1 Introduktion och problembeskrivning 

HSP-Gripen, eller Hassela skogsprodukter AB, utvecklar och tillverkar hydrauliskt 

styrda gripar till maskin- och skogsindustrin. Bilaga 1 visar ett exempel på en 

standardgrip. Tillverkningsprocessen består av kapning och utskärning av råmaterial, 

bockning, svetsning, bearbetning i form av svarvning och fräsning, målning och 

montering. I dagsläget erbjuder företaget mer än 50 olika gripmodeller vilket resulterar i 

ett komplicerat flöde genom alla delar av tillverkningen. Bristfällig 

produktionsplanering och det faktum att dokumentation om vad som befinner sig i 

flödet och vart det befinner sig inte görs, gör det svårt för företaget att spåra fel i 

produktionen. 

 

En verksamhetsflytt från deras lokaler i Hassela till nya lokaler i Hudiksvall ska utföras. 

Orsaken till flytten är brist på plats i de gamla lokalerna tack vare en god tillväxt i 

företaget. I och med flytten till de nya lokalerna har hela produktionslayouten att göras 

om. Detta för att göra flödet så rakt som möjligt då detta anses effektivisera 

produktionen [1]. 

 

I samband med flytten vill företaget, inte bara förbättra utformningen av produktionen, 

utan även förbättra materialflödet genom att implementera ett lämpligt 

materialflödessystem. 

 

Syfte och mål 

Syftet är att förbättra HSP Gripens materialflöde, produktionsplanering och 

spårningsmöjligheter. 

 

Målet är att hitta ett materialflödessystem som både gör produktionsplaneringen enklare 

och förbättrar spårningsmöjligheterna. 
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Inledande frågeställningar 

De inledande frågeställningarna inför detta arbete: 

 

 Hur kan ett materialflödessystem för HSP-Gripens produktion konstrueras? 

 Hur kan spårningsmöjligheter av detaljer i produktion förbättras? 

 Hur kan produktionsplaneringen förenklas? 

 

Avgränsningar 

Införandet av systemet rent praktiskt kommer inte att utföras inom ramen för 

examensarbetet. Inga kostnadsberäkningar kommer att göras. Endast produktionslinan 

och gripar i sitt standardutförande samt gripmodeller som förekommer ofta kommer i att 

tas med i detta arbete, detta betyder att cirka 90 % av modellerna kommer att hanteras. 
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2 Logistiska begrepp 

Här beskrivs olika begrepp som har använts i detta arbete. 

 

PIA – Produkter I Arbete 

Produkter i arbete, PIA, är allt material som har undergått en förädlingsprocess, det vill 

säga även halvfabrikat som ligger på lager räknas som en produkt i arbete. Råmaterial 

räknas inte in då den inte gått igenom någon värdeökande process [1]. 

 

SMED – Single Minute Exchange of Die 

Single Minute Exchange of Die, SMED, är en metod som har till syfte att sänka 

ställtider genom att följa fyra steg, se Figur 1. Ställtider kan delas in i externa och 

interna tider. De externa behandlar moment som kan utföras samtidigt som maskinen är 

i drift. Medan interna ställtider behandlar moment som bara kan utföras när maskinen 

står stilla. 

 

 

Figur 1. De fyra stegen SMED-metoden innebär [1]. 

 

De fyra stegen som metoden går ut på är att först sammanställa den totala ställtiden för 

att få en bild över hur lång tid omställning av maskiner tar i nuläget, detta hjälper till att 

se förbättrings potential. Interna och externa ställtider separeras för att ge en grov 

uppskattning över hur mycket ställtiden kan sänkas. Detta då all tid som går till de 

externa ställen kan här direkt elimineras genom att utföra dem då maskinen är i drift. 

Därefter på lämpligt sätt konvertera interna ställtider till externa. Detta genom att 

analysera interna ställtider för att kunna se om dessa egentligen hör till de externa och 
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sedan hitta ett sätt att utföra dessa då maskinen är i drift. Till sist så ska alla aspekter 

berörande omställning av maskiner rationaliseras [2]. 

 

Layoutflödesdiagram 

Ett layoutflödesdiagram är en grafisk kartläggning där flödets olika resurser visas, Figur 

2 visar ett exempel på hur detta kan se ut. Dessa resurser kan vara till exempel maskiner 

och lager. Mellan dessa resurser ritas linjer. Dessa motsvarar produktens transportväg, 

och är ett bra hjälpmedel för att se hur flödet går. En strävan är att flödet ska vara så rakt 

som möjligt och inte korsas [1]. 

 

 

Figur 2 visar ett exempel på ett layoutflödesdiagram [1]. 

 

Materialflödesschema 

Ett materialflödesschema kan användas för att identifiera förbättringsområden som till 

exempel långa ledtider, se Figur 3. 
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Figur 3 visar hur ett materialflödesschema kan se ut [1]. 

 

Olika operationer representeras av cirklar och mellanlager av trianglar. Inuti dessa kan 

diverse information skrivas. I det här fallet står den totala tiden en tänkt produkt 

befinner sig i en enskild operation eller ett mellanlager. 

 

2-bingesystem 

2-bingesystem är ett visuellt materialflödessystem som består av två stycken bingar 

innehållande ett antal produkter. Dessa ställs upp så att en binge hamnar på en så kallad 

plockplats och den andra på en buffertplats, se Figur 4. När bingen på plockplatsen blir 

tom aktiveras produktionen så att den första fylls på och den som var på buffertplatsen 

förser nu de efterföljande processerna med delar. Antalet produkter i varje binge styrs 

av ledtiden att fylla på varje binge [3]. 

 

 

Figur 4 visar principen bakom 2-bingesystemet. Initialt ska båda bingarna vara fyllda. När binge 1 

har tömts plockade den ner och binge 2 ersätterden. Under tiden binge 2 töms fylls binge 1 på [3]. 
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3 Metod 

Här beskrivs det tillvägagångssätt som tillämpats i detta arbete. Det första steg som togs 

var att utföra en litteraturstudie där relevant litteratur studerades. Nästa steg var att 

analysera hur produktionen ser ut i nuläget för ge en klar bild över flödet i 

produktionen. Sedan valdes ett system som passar produktionen med hjälp av 

nulägesanalysen och en diskussion kring vetenskapligt underlag mellan författarna. 

 

3.1 Litteraturstudie 

Ett materialflödessystem kan vara av typen Push eller Pull system. Skillnaden mellan 

dessa två är hur produktionen startas. I ett Push-system startas produktionen vid ett 

speciellt datum som styrs av ett MRP (Material Requirement Planing) program. 

Grosfeld et al. [4] definierade Push systemet som att information skickas i samma 

riktning som delarna. Pull-system, kallas även Just-in-time (JIT), aktiverar produktionen 

genom att utifrån efterfrågan skicka behovssignaler bakåt i produktionskedjan. Dessa 

behovssignaler styrs av så kallade Kanban (japanska för signal) [4-6]. Rabbani et al. [7] 

och Wang et al. [8] menar att genom Kanban-system kan man minska olika kostnader 

till exempel lager- och kostnader för omstället av maskiner samt öka produktionens 

flexibilitet. Mukhopadhyay et al. [9] tillägger att detta bidrar till ökad belåtenhet hos 

företagets kunder, Grosfeld et al. [4] definierar Pull systemet som att delarna rör sig i 

samma riktning som Push-systemet, men informationen om delarna ges i en föregående 

process, se Figur 5 beskriver grafiskt hur Push- och Pullsystemet fungerar. 

 

 

Figur 5 beskriver grafiskt hur Push- och Pullsystemet fungerar. Heldragna pilar motsvarar 

materialflödets riktning och streckade Kanban signalen [6]. 
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En nackdel med Kanban-systemet är att det förekommer en viss försening av 

informationen [10]. Detta beror på att signalen hoppar endast ett steg per förflyttning 

vid materielbehov. 

 

Grosfeld et al. [4] visade att med två olika processer var Push bättre än Pull. Den första 

processen som analyserades var en så kallad deterministisk (förutbestämd) process. Den 

andra var en stokastisk (slumpvis) process. Den sistnämnda gäller när antalet 

produktionsnivåer är minst sju stycken. Trots detta resultat rekommenderas inte Push på 

grund av att nya strategier har utvecklats. 

 

Utifrån Push- och Pullsystemet har så kallade hybridsystem som är kombinationer 

mellan de två skapats [4] [6]. CONWIP, eller Constant Work In Progress, innebär att 

signalen skickas till början av produktionen istället för ett steg bakåt vilket är hur 

Kanban fungerar, se Figur 6. 

 

 

Figur 6. Beskriver grafiskt hur ett CONWIP system fungerar.  Tjocka pilar motsvarar 

materialflödets riktning och streckade är Kanban signalen [6]. 

 

Jämfört med Kanban är CONWIP överlägset när det gäller både serie- och 

monteringsproduktion. Men man ska i åtanke att vid specifika produktionssystem kan 

möjligheten finnas att Kanban blir ett bättre alternativ än CONWIP.  

 

Trots att antalet signaler är lika mellan CONWIP och Kanban visade det sig att med 

CONWIP blev medelnivån av produkter i arbete högre. Orsaken till detta är att korten i 

Kanban-systemet är fördefinierad mot varje tillverkningsstation jämfört med CONWIP 

där definitionen speglar hela produktionslinan [5]. 

 

Base-stock (BSCS) strategin bygger på att utifrån kundens produktsbehov skickas en 

aktiveringssignal i motsatt riktning till alla produktionsenheter i produktionsflödet. 
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Produktflödet har samma riktning som både Kanban och CONWIP. Mängden lager 

mellan varje produktionsenhet minimeras på grund av att alla enheter vet exakt vilken 

efterfrågan som finns. Den viktiga ingrediensen i denna strategi är informationsflödet. 

Utan informationsflödet skulle systemet fallera, likasom Kanban och CONWIP, se 

Figur 7. 

 

Figur 7. Visar hur Base-stock strategin fungerar. Behovssignalen skickas till alla 

produktionsenheter i kedjan [5]. 

 

Utöver MRP (ren Push), Kanban (ren Pull), CONWIP (hybrid Pull) och Base-stock 

(hybrid Pull) nämns också EKCS, eller Extended Kanban Control System. EKCS är 

vidareutveckling på Kanban samt Base-stock. Med EKCS meddelas behovet till alla 

produktionsenheter, som Base-stock, men materialflödet fungerar lika som Kanban med 

att skicka materielbehovet bakåt i produktionskedjan. Detta leder till att lagren mellan 

varje produktionsenhet kan optimeras på grund av att behovsinformation sprids i hela 

kedjan när det uppkommer [11]. 

 

Vid implementering av materialflödessystem är det viktigt att se till att personalen i hela 

företaget får en förståelse, genom utbildning, för hur det nya systemet kommer att 

fungera [12-13]. 

 

Spearman et al. [6]  nämner att ett materialflödessystem som följer Kanban principen 

bör uppfylla ett antal kriterier för att fungera effektivt. Ett antal av dessa kriterier är 

följande: 

 

 En jämn produktion med stabil produktmix 

 Korta ställtider 

 Bra maskinlayout 

 Standardisering av arbetsrutiner 
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Utifrån litteraturstudien har det undersökts vilka olika materialflöden som finns samt 

vilket är mest fördelaktigt. Följande slutsatser dras: 

 

 En hybrid mellan Kanban och CONWIP är mest fördelaktig 

 Produktionens karaktär är en viktig faktor vid val av materialflödessystem 

 

3.2 Nulägesanalys 

HSP Gripen tillverkar idag ca 50 modeller av sin egenutvecklade grip i olika storlekar 

och utförande för att passa in i deras markandsfokus som är entreprenad, skog och 

virkesterminal. Målet idag är att producera 180 gripar per månad, eller 9 gripar per dag, 

men företaget ser en ökad efterfrågan så det är aktuellt att effektivisera produktionen så 

att fler gripar kan tillverkas. 

 

Produktionen planeras idag med affärssystemet Monitor, genom olika rutiner som till 

exempel beredning, tillverkningsorder samt beläggningsplaner [14]. Trots att ett 

affärssystem som Monitor används så utnyttjas det inte till fullo. I och med detta kan 

inga rapporter om vad som är under produktion ges till affärssystemet. Detta gör det 

svårt för produktionsplaneraren att veta vad som är under produktion. Personal kan 

heller inte snabbt och enkelt få redan på vad som ska produceras. 

 

 

Figur 8.  HSP-Gripens layout i den nya lokalen. De olika operationerna och lagren benämns även. 
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I Figur 8 definieras lager, L, och operationer, Op, och kommer hädanefter att benämnas 

enligt dessa. Produktionen består idag av åtta operationer: 

 

 Kapning 

 Skärning 

 Bockning 

 Svetsning 

 Måleri 

 Maskinbearbetning 

 Renrum för cylindermontering 

 Montering 

 

Vid kapning, Op. 4, utförs kapning av alla runda råmaterial som stänger och rör till 

önskade längder. Den andra delen i denna operationsgrupp är skärningen, Op. 3, där 

önskade profiler skärs ut ur plåt med hjälp av en plasmaskärare. Vid bockningen, Op. 5, 

bockas vissa material som kommer från skärningen. I Op. 7 svetsas vissa delar ihop 

ifrån skärning, kapning och bockning. Svetsningen består av tre svetsrobotar samt en 

manuell svetsstation vilket används till exempel vid specialbeställningar. 

Maskinbearbetningen består av två fleroperations maskiner och två stycken svarvar. 

Maskinbearbetningen är den operationsgrupp som förekommer i alla produktflöden. I 

cylinderlabbet monteras hydraulcylindrarna ihop. Denna operation innehåller flera 

underoperationer som cylindersvetsning, cylindermontering och cylindermålning. Sista 

operationen i alla flöden är monteringen. Där monteras alla delar ihop tillsammans med 

de inköpta delarna till färdiga gripar. 

 

Delarna som tillverkas delas in i olika grupper. Dessa delas in genom att titta på 

produkternas flöde. De produkter som har liknande flöden, passerar samma maskiner, 

placeras i samma grupp. Figur 9 visar i vilka operationer och lager samt i vilken ordning 

produkterna flödar i de olika grupperna. Vad de olika grupperna innehåller samt vad 

färgkodningen innebär hittas i bilaga 2. 
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Figur 9. Materialflödet för de olika produktgrupperna. I Grupp B och D förekommer 

undergrupper vilka har egna flöden initialt och går sedan ihop med sin huvudgrupp. 

 

Genom att rita ett layoutflödesdiagram över den nuvarande produktionen gavs en 

lättöverskådlig bild över materialflödet. Materialflödet som visas i Figur 9 tar endast 

med produktionen av grip-modellen 028 vilket är den vanligaste modellen. Då praktiskt 

taget bara dimensioner skiljer modellerna åt ser flödet lika ut oberoende modell. Utifrån 

layoutflödesdiagrammet kan det utläsas att liknande operationer ligger nära varandra, 

undantag är måleriet och svetsoperationen. I och med detta delas produktionen in i olika 

zoner. Zon 1 behandlar kapning av rör och stång, utskärning av plåt och svetsrobotarna. 

Zon 2 innehåller all maskinbearbetning inklusive måleriet och robotsvetsningen samt 
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cylindermontering då de delar kommunikation med L9 och L6. Zon 3 behandlar endast 

monteringen av de kompletta griparna. 

 

Zon 1 innehåller kapning, skärning, bockning. Material hämtas ifrån L1 och L2. Denna 

zon har till uppgift att förse L6, se Figur 10Figur , med till för Op. 7 och 10. Det innebär 

att det är Op. 7 och 10 som styr behovet i Zon 1. 

 

Zon 2 behandlar svetsningen tillsammans med maskinbearbetning och 

cylindermonteringen. Svetsning utförs antingen i Op. 7, robotsvets, eller i Op. 14, 

rundsvets, beroende på delflöde. Efter Op. 7 transporteras de färdigsvetsade delarna till 

Op. 8 och från Op. 14 till L13 inför Op. 15, cylindermonteringen. När målningen i Op. 

8 är utförd placeras de målade delarna igen i L9 för att i nästa steg bearbetas i Op. 12. 

Bearbetade delar från Op. 12 transporteras till L13. Maskinbearbetningen tar även in 

material ifrån L6 till svarvarna i Op. 10. När dessa är färdiga transporteras till L13. 

Detta leder till att Op. 14 och 15 styr behovet i Zon 2. 

 

Zon 3 är slutmonteringen, Op. 16. Denna operation hämtar material från L13 och 

monterar ihop griparna som sedan placeras i färdigvarulagret eller skickas direkt till 

kund. Denna operation är beroende på efterfrågan från kunderna. 

 

Figur 10. Det totala flödet indelat i tre zoner vilka kommer att behandlas enskilt för att förenkla 

planeringen. 

 



 

13 

 

3.3 Val av system 

Här beskrivs flödet av material i de olika zonerna beskrivna i kapitel 3.2. 

 

Zon 1 

Zon 1 är väldigt enkel då den innefattar två raka flöden och är, per detalj, inte 

tidskrävande. I dagsläget planeras inte produktionen i Op. 4 på ett hållbart sätt, utan 

produktionen startar när lagernivåerna i L6 inte är tillräckliga för att klara efterfrågan av 

detaljer. I detta skede startas produktionen av den detalj som det finns behov av vilken 

tillverkan i en för stor serie. Detta är den största anledningen till att ett 2-bingesystem 

passar här då det är en självgående produktionsplanering. 

 

Eftersom att kapningen av stång och rör sker i samma maskin och med samma verktyg 

krävs inga verktygsbyten när till exempel byte från att kapa stång till rör utförs. Det 

enda som behöver bytas är stång eller rörmaterial. Olika längdutföranden på antingen 

rör eller stång kräver en kalibrering av maskinen, denna kalibrering tar inte lång tid. I 

och med detta så kan batch-storlekar hållas nere utan att mer frekventa omställ ökar 

kostnader för mycket.  Detta resulterar i att stora serier inte behöver tillverkas och 

kapitalbindningar kan därmed hållas nere. 

 

Alla kriterier beskrivna av Spearman et al. [6] uppfylls av Op. 4 och därmed väljs 2-

binge systemet, som är en typ av Kanban, för att styra produktionen i den här zonen. 

 

Utskärning av plåtdetaljer behandlas av Op. 3. Av stora råmaterial i plåt kan ett flertal 

olika plåtdetaljer skäras ut. Den här delen av Zon 1 uppfyller samma kriterier som Op. 4 

förutom att ställtiderna är långa. Men eftersom att flera olika detaljer kan produceras per 

omställ förhindras inte produktion av olika detaljer likt Op. 4. På grund av detta beslutas 

det att Kanban bör appliceras här, men inte av 2-bingetyp. Detta då användning av 2-

bingesystem till den här operationen skulle resultera i ett överflöd av bingar på grund av 

mängden olika plåtdetaljer. Målet med Op. 3 ska vara att att bygga upp lager i L6 med 

set innehållande delar till gripmodellerna som tas med i detta arbete. Dessa set ska 

innehålla plåtdetaljer för 6 stycken gripar och kommer att placeras på en pall. Hur 

många pallar av varje modell som ska finnas i L6 visas i Bilaga 3. 
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Op. 5 berörs endast av Grupp A och startas när delar i Grupp A kommer ifrån Op. 3. 

Innan pallen med ett set går från Op. 3 till L6 passerar den Op. 5 där plåtdetaljer 

tillhörande Grupp A bockas. 

 

Zon 2 

Till skillnad från Zon 1 och 3 behandlar denna zon inte ett eller flera raka flöden. Flödet 

är mycket mer komplext och kräver en planering som kan hantera mer än vad ett 2-

bingesystem kan hantera. Denna zon kan ses som knutpunkten av produktionsflödet, för 

att uppfylla behovet i L13 måste all produktion gå igenom här. I och med detta beslutas 

det att dela upp zonen i fyra delflöden och sedan behandla dessa separat för att förenkla 

planeringen. Dessa delflöden består av delarna av grupperna A, B, B1, C, D, D1, D2, 

D3 och D4 vilka flödar genom Zon 2, se Bilaga 9-12. 

 

Delflöde A 

 

Figur 11.  Den del av Grupp A som ingår i Zon 2. 

 

Figur 11 visar delflödet av Grupp A och startar i Op. 7 där plåtdetaljer svetsas samman. 

Därefter mellanlagras de i L9 i väntan på att målas i Op. 8. L9 används även som 

mellanlager innan detaljerna går till maskinbearbetningen i Op. 12. Flödet har sitt slut i 

L13 där Op. 16, monteringen, förbrukar detaljerna. 
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Delflöde B och B1 

 

 

Figur 12. Den del av Grupp B och B1 vilket ingår i Zon 3. 

Figur 12 visar delflödet av Grupp B och B1. Delflödet för grupp B går exakt lika som 

grupp A. Delflödet för Grupp B1 går in i Zon 2 från L6 och maskinbearbetas i Op. 10 

och sedan tillbaks till L6 för mellanlagring för att sedan gå samma väg som Grupp B. 

 

Delflöde C 

 

Figur 13. Den del av Grupp C vilket ingår i Zon 2. 
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Enligt figur 13 går delflödet för Grupp C först in i Zon 2 från L6 till Op. 10 för 

maskinbearbetning och slutar i L13 för mellanlagring innan monteringen. 

 

Delflöde D, D1, D2, D3 och D4 

 

Figur 14. Den del av Grupp D, D1, D2, D3 och D4 vilket ingår i Zon 2. Även alternativa flöden för 

D1 och D2 visas med streckade linjer. 

 

Figur 14 visar att delflödet för Grupp D1 börjar vid L9 och går antingen till Op. 10 eller 

Op. 12 för maskinbearbetning och mellanlagras i L13. Delflöde för Grupp D2 går, likt 

delflödet för Grupp D1, från L9 till antingen Op. 12 eller 10 och sedan till Op. 14 för 

rundsvetsning. Därefter lagras det i L13. Delflödet för Grupp D3 går in i Zon 2 från L6 

till Op. 10 och lagras sedan i L13. I delflödet för Grupp D4 hämtar Op. 14 delar från 

L13 som ska cylindersvetsas och transporteras sedan tillbaka till L13. Vid behov tar 

Grupp D delar producerade av Grupp D1, D2 och D3 från L13 till Op. 15. Efter 

cylindermonteringen i Op. 15 är klar skickas de till Op. 8 för målning och lagras sedan i 

L13. 
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4 Resultat 

Här beskrivs ett förslag hur produktionen kan styras. 

 

4.1 Det förslagna systemet   

Zon 1 

Det första lagret i flödet är L6 där material från Op. 3, Op. 4, Op. 5 och Op. 10 lagras. 

Alla delar tillverkade av HSP-Gripen passerar L6 förutom de gjutna delarna, tillhörande 

Grupp D, vilka placeras direkt i L9 inför bearbetning. Figur 10 visar en 

sammanställning av flödena i Zon 1 och dessa flödar mot L6. 

 

Figur 10. Sammanställning av flöden i Zon 1. 

 

Grupperna A och B kommer att tas fram i batcher om elva till tretton gripar. Antalet är 

modellberoende och är på grund av att i Op. 3, plasmaskärare, skärs det ut delar ur en 

hel plåt per gång vilket betyder att olika många plåtdetaljer kan skäras ut beroende på 

detaljernas storlek. Vid L6 kompletteras varje pall med tillhörande boomrör och kutsar 

så svetsningen får en komplett pall och undviker onödiga ställtider. Vad som ska köras 

fram styrs av efterfrågan för nästkommande två veckorsperioden och kommuniceras ut 

till berörda via en centralt placerad whiteboard (Kanban-tavla). Antalet pallplatser per 

modell hittas i Bilaga 3. 
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Grupp C, D3 och B1 kommer att hanteras med 2-bingesystem. Detta för att delarna i sig 

är enkla att producera och det säkerhetsställer att delar finns vid behov utan stor insats 

av produktionsplaneraren. Materialet kommer huvudsakligen från Op. 4 och Op. 10. 

Detaljerna i varje binge kommer att motsvara två veckors efterfrågan. Vilka volymer 

varje binge ska innehålla kan hittas i Bilaga 4-7. Antalet pallplatser för grupp C, D3 och 

B1 blir 55 stycken, men eftersom målet är att använda 2-bingesystem blir behovet 110 

pallplatser. 

 

Zon 2 

I L9 ska det finnas plats och behov av att lagra klor och ok till 54 stycken gripar per 

vecka. Detta på grund av en cyklisk planering. Eftersom att företaget inte vet i vilket 

intervall målningen kommer att ske antas det att detta kommer att utföras en gång i 

veckan. Den cykliska planeringen, se Bilaga 8, påbörjas av Op. 7, som bygger upp ett 

lager av 45 stycken omålade detaljer i L9. Dessa målas i Op. 8 och placeras sedan i L9 i 

väntan på bearbetning i Op. 12, vilken har kapacitet att bearbeta klor och ok till nio 

stycken gripar per skift. Det betyder att ett lager på 45 stycken gripar kommer att 

byggas upp i L9 innan målningen påbörjas. 

 

Detaljer som hanteras av Grupp D1 och D2 och deras alternativa flöden, Figur , lagras 

här istället för i L6 på grund av dess närhet till Op. 12 och 10. 

 

Lager 13 

L13 är det sista lagret och ligger vid Op. 16, monteringen. Målet med detta lager är att 

det ska förse monteringen, Op. 16, och cylindermonteringen, Op. 15, med delar så att 

arbetet inte avstannar. Den del av L13 vilket förser slutmonteringen med delar delas upp 

i två områden. Till det första området kommer alla smådetaljer som brickor, olika axlar, 

delar till expanderaxlarna samt P-stag att lagerhållas. För att underlätta planeringen 

kommer detta område styras med 2-bingesystem. Vid en täckningsgrad av 90 % behövs 

48 pallplatser för att täcka alla delar för detta område. När en binge med delar från 

Grupp C är slut i L13 placeras bingen vid Op. 10 på utmärkt plats så operatören vid 

denna operation ser att dessa måste tillverkas. Operatören hämtar sedan material från L6 

och tillverkar enligt behovet. 



 

19 

 

I område två kommer pallar innehållande set med ok, ytter- och innerklo. Idén är att när 

ett behov skapas signaleras det till L9 som i sin tur signalerar Op. 12 som då vet vilken 

modell och vilket antal som ska bearbetas i Op. 12 och skickas därefter till L13. 

 

De delar cylindermonteringen behöver är cylinderrör med påsvetsad cylinderbotten, 

kolvstång med påsvetsat cylinderstångsöra, kolv, toppmutter och låsmutter. Dessa 

kommer att styras med 2-bingesystem. Signalen för att Op.14 ska börja producera 

uppkommer när en binge, innehållande cylinderrör med botten och kolvstång med öra, 

är tom. Bingen och det material som krävs för cylindersvetsningen hämtas i L13 och 

skickas efter svetsning tillbaka till L13, se Bilaga 5-7. Samma tillvägagångssätt gäller 

för P-stag. 

 

Tomma bingar tillhörande kolv, toppmutter och låsmutter skickas till Op. 10 som ser 

behovet, hämtar material i L6, producerar, placerar delarna i bingen och skickar den till 

L13. Antalet pallplatser för att täcka detta 2-bingesystem är 38 stycken. Vilka detaljer 

och vilken volym kan läsas i Bilaga 5. 

 

De pallar som kommer ifrån Op. 12 innehållande målade och bearbetade klor samt ok 

hamnar tillfälligt i lager 13 i väntan på monteringen. Eftersom att Op. 16 har en högre 

produktionstakt än Op. 12 kommer Op.16 kunna hantera vad Op. 12 bearbetar behövs 

inte mer lagerplats än ett dagsbehov, det vill säga nio pallplatser. 

 

Zon 3 

Den här zonen behandlar endast monteringen av de kompletta griparna. När en order på 

en grip läggs av en kund är det här den första zonen som underrättas, detta skapar då 

behov i Zon 1 och 2. Monteringen, eller Op. 12, hämtar sitt material från L13. 

 

4.2  Kanban-kort och tavla 

En Kanban-tavla kan innehålla så många steg ett kort kan befinna sig i som användaren 

önskar. Eftersom att HSP-Gripen har som önskemål att ha ett simpelt system beslutats 

det att bara ha de allra nödvändigaste stegen med på tavlan. Dessa blir vad som är 

planerat, var varje order befinner sig i flödet samt ett steg där korten placeras när arbetet 

är klart. 
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Tavlans placering och hantering 

Produktionen har delats in i tre zoner och det föreslås att en Kanban-tavla ska hantera 

alla dessa. Det är viktigt att tavlan är centralt placerad för att ge närhet till alla zoner. En 

central placering kan vara vid Op. 10. 

 

Kanban-tavlan kan hanteras genom att varje morgon genomförs ett morgonmöte med 

zonansvariga och produktionsplaneraren. Zonansvariga har till uppgift att uppdatera 

tavlan när detaljer har gått igenom en viss operation i deras zon. Detta för att ge 

produktionsplaneraren en möjlighet att se vilken verksamhet det är i produktionens 

olika zoner. 

 

Tavlans funktion 

Kanban-tavlan, Figur 11, fungerar genom att ett Kanban-kort, Figur 12, för varje order 

som ska utföras läggs först ut av en produktionsplanerare på Kanban-tavlan under 

rubriken ”Planerat”. I den kolumnen placeras magnetiska Kanban-kort med information 

om den beställda modellen, antalet och ordernummer. De nästkommande order placeras 

sedan efter varandra och skapar ett FIFO system, First In First Out, och är därmed en 

prioriteringsordning för operationerna. 

 

 

Figur 11 visar den förslagna utformningen av Kanban-tavlan med kolumnerna Planerat, Zon 1, 

Zon 2 och Zon 2. 
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Figur 12. Förslag på hur Kanban-kort kan se ut. Här skrivs benämningen av order, artikelnummer 

och antal som ska produceras. 

  

Nästa steg blir att kortet flyttas till Zon 2 och Op.7, svetsningen, hämtar material till 

ordern från L6. När svetsning är klar flyttas kortet till Op.8 samt att materialet skickas 

till L9, omålat. Då detaljerna är målade skickas de till L9, målat, och kortet flyttas till 

Op.12. Sista steget i Zon 2 är att detaljerna har passerat Op.12 och skickats till L13 samt 

att kortet har placerats i Zon 2 klar och Zon 3, monteringen, får signalen att montering 

kan startas. När monteringen har färdigställt en order placeras detta kort på ”klart” vid 

Zon 3 och produkterna är färdiga att skickas iväg. Sista steget blir att när ordern skickas 

till kund tas kortet bort ifrån Kanban-tavlan. 
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5 Diskussion 

Trots att beräkningar angående storleken av bingarna i 2-bingesystemet har gjorts i detta 

arbete bör en överdriven bingestorlek prövas i första stadiet vid implementation. Dessa 

bör senare minskas då storleken bättre kan anpassas om detta provas i verklig 

produktion. 

 

Planeringen för Op. 7 och Op. 8, se Bilaga 8, kräver sex arbetsdagar av produktion utan 

försäljning för att få dessa att komma i fas med varandra. Detta innebär en inkörningstid 

vilket kommer att resultera i en stor kostnad för företaget. 

 

90 % av gripmodellerna hanteras i detta arbete. På grund av detta är det viktigt att 

komma ihåg att utöver de beräknade lagernivåerna måste dessa lager ha kapacitet för de 

uteslutna modellerna. 

 

Möjligheten finns att använda samma pall till bingar för olika artiklar. Bilaga 4-7 visar 

bingestorlekarna för olika detaljer. Vissa av dessa detaljer förekommer i små volymer 

och medför att en, till storlek liten, binge kan användas. Detta betyder att en pall kan 

rymma flera bingepar vilket reducerar antalet pallplatser. 

 

Fyra viktiga kriterier som en produktion bör uppfylla för att Kanban ska fungera är det 

ska vara en jämn produktion med en stabil produktmix, maskinerna ska ha korta 

ställtider, produktionen ska vara välplanerad med en bra maskinlayout samt 

standardisering av jobb. Generellt passar dessa kriterier in i HSP-Gripens produktion 

men det finns primärt tre operationer som har långa ställtider och de är Op. 7, Op. 10 

och Op.12. Vid dessa operationer rekommenderas ett aktivt arbete med SMED metoden 

för att minska både den interna och den externa ställtiderna. 

 

  



 

23 

 

6 Slutsats 

Då 2-bingesystem används i större delen av produktionen elimineras behovet att planera 

just den del där det tillämpas. Det enda planeraren behöver göra är att övervaka dessa. 

Kanban-tavlan tillåter visuellspårning av oken och klorna mot specifika order. Tavlan 

bidrar även till att produktionsplanen kan enkelt följas av produktionspersonal. 
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Bilaga 1, Bild på en HSP Grip 028 

 

 

 

Figur 13 visar en grip av modell 028. Detta är av standardutförande utan extra tillbehör. Består i 

stort av oket som är den del med texten ”Gripen 028”, två klor och fästs i oket, två 

hydraulcylindrar som sitter monterad i oket. 
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Bilaga 2, Operationer varje detalj passerar. 

 

Tabell 1 visar antalet operationer per detalj. Vit representerar första steget i flödet 

som är skärning och kapning, svart är bockning, brun är svetsning, gul är målning, 

lila är maskinbearbetning som svarv och flerop och grön är slutmontering. I grupp 

D förekommer också orange som är cylindermontering.   
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Bilaga 3, Antalet pallar av grupp A och B i lager 6 

 

  

Tabell 2 visar antalet pallar med set innehållande detaljer för sex stycken gripar i L6 med inner-, 

ytterklo och ok. Eftersom modell 028 och 028 HD säljs mest ska det finnas tre pallar av dessa 

modeller för att klara en två veckors efterfråga. 

Modell Antal pallar i lager

028 HD 3

028 3

035HD 2

035 2

025 1

040C 1

025C 1

040 1

028Bio 1

040C 1

035Bio 1

025Bio 1

028Duo 1

015HD 1

028V 1

020HD 1

040HD 1

050 1

020HDbio 1

015C 1

Total 26  

  



 

28 

 

Bilaga 4, Grupp B1 i lager 6. 

 

Tabell 3 visar antalet per binge av Grupp B1 i L6. Obearbetade detaljer visas i tabellensvänstra del. 

När dessa sedan är bearbetade lagerförs de som bearbetade kutsmaterial som är den högra delen 

av tabellen. Där visas även artikelnummer och volym för att täcka två veckors behov. 

7045 196 6350102 6

6350103 90

6350368 12

6350369 80

6351980 2

6352039 6

7045 231 6350101 147

6350459 84

280 91,5/57,5 360 6350104 102

6350370 98

6350104-F 82

6350370-F 78

7045 270 6350100 90

6350366 80

6350367 92

6351983 2

6352037 6

Kuts I-Y klo

Kuts Innerklo

Grupp B1

Obearbetad Bearbetad

Lager 6 Lager 6

Kuts ytterklo
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Bilaga 5, Grupp C i lager 6 och 13. 

 

Tabell 4 visar antalet per binge av Grupp C i L6 och L13. Obearbetade detaljer visas i 

tabellensvänstra del. När dessa sedan är bearbetade lagerförs de som bearbetade axel, brick och p-

stagskuts som är den högra delen av tabellen. Där visas även artikelnummer och volym för att 

täcka två veckors behov. 

Ø50*124 40 6350116 12

6350140 28

Ø50*130 48 6350440 26

6350475 22

Ø50*84 4 6351986 4

Ø50*161 100 6350439 100

Ø50*156 80 6350115 80

Ø50*217 96 6350312 96

Ø50*236 74 6350313 74

Ø50*280 10 6351984 10

Ø60*81 326 6350586 326

Ø60*87 34 6350775 34

Ø49*27 360 6350587 360

Ø65*26,5 360 6350589 360

9050 10 6352766 10

Axel Iklo cyl

Axel Ytterklo

Axel expander

Bricka inner

Bricka Ytter

P-stagskuts först

Grupp C

Obearbetad Bearbetad

Lager 6 Lager 13

Axel Iklo P-stag
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Bilaga 6, Grupp D1, D2 och D3 i lager 6, 9 och 13. 

 

Tabell 5 visar antalet per binge av Grupp D1, D2 och D3 i L6, L9 och L13. Obearbetade detaljer 

visas i tabellensvänstra del. När dessa sedan är bearbetade lagerförs de som bearbetade som är den 

högra delen av tabellen. Där visas även artikelnummer och volym för att täcka två veckors behov. 

 

Obearbetad

Lager 9

Toppmutter m.dämp 180 6352440 180

Obearbetad

Lager 9

121*60*86 180 6350569 180

93*85*122 6350639 180

121*60*86 6350567 170

Obearbetad

Lager 6

9575 180 6352675 180

Ø65 180 6352441 180

50*50*5 4 6352909 4

E470 50/35 90 6350568 24

6350572 36

6350581 12

6350764 12

6351982 2

6352009 2

6352705 2

Lager 13

Låsmutter

Kolv, dämpad

Profilrör P-stag

Rör p-stag

Lager 13

Kolvstångsöra

Cylinderbotten

P-stagkuts

Grupp D3

Bearbetad

Grupp D1

Bearbetad

Lager 13

Toppmutter

Grupp D2

Bearbetad
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Bilaga 7, Grupp D4 i lager 6 och 13. 

 

 

Tabell 6 visar antalet per binge av Grupp D4 i L6 och L13. Obearbetade detaljer visas i 

tabellensvänstra del. När dessa sedan är bearbetade lagerförs de som bearbetade som är den högra 

delen av tabellen. Där visas även artikelnummer och volym för att täcka två veckors behov. 

 

Obearbetad

ST52 78/63 180 6350646 70

6350737 48

6350739 24

6350815 24

6351963 6

6351999 4

6352709 4

280 Ø 40 180 6350643 70

6350718 48

6350727 24

6350817 24

6351965 6

6352001 4

6352711 4

Grupp D4

Bearbetad

Mantelrör

Kolvstång

Lager 13Lager 6
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Bilaga 8, Cyklisk planering mellan Operation 7 och 8. 

 

 

Tabell 7 visar planering av produktionen i Op.7 och Op.8. Från första dagen till dag sex bygger 

svetsningen upp ett omålat lager på 45 gripar innan dessa börjar målas. När dessa målas fortsätter 

svetsningen och bygger ett nytt lager med 45 gripar som sedan går in i målningen i slutet av dag 10.  

 

  



 

33 

 

Bilaga 9, Visuell beskrivning av Grupp A och B. 

 

Grupp A  

 

 

 

Grupp B 
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Bilaga 10, Visuell beskrivning av Grupp B1 och C. 

 

Grupp B1 

 

 

 

Grupp C 
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Bilaga 10, Visuell beskrivning av Grupp D och D1. 

 

Grupp D 

 

 

 

Grupp D1 
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Bilaga 11, Visuell beskrivning av Grupp D2 och D3. 

 

Grupp D2 

 

 

 

Grupp D3 
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Bilaga 12, Visuell beskrivning av Grupp D4. 

 

Grupp D4 

 

 
 


