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Sammanfattning 

Arvika Smide är en underleverantör till fordonsindustrin med inriktning på smidesprodukter 

för bl.a. drivlina och lager. Arvika Smide bygger sin verksamhet kring lång erfarenhet och 

hög kvalitet. Konkurrensen i dagens industri sätter höga krav på effektivitet där en strävan 

efter perfektion finns i alla företag. 

Arvika Smide har via examensarbetet efterfrågat en nulägesanalys av efterbehandlingen, vars 

effektivitet inte varit helt uppfylld enligt satta krav. Avdelningen innehåller produktionssteg 

som blästring, kvalitetskontroll och emballagering.  

Examensarbetet innehåller resultatet från nulägesanalysen samt jämförelser av kalkyler för 

den utvalda referensperioden kvartal 4 2009. Underlaget för nulägesanalysen har getts genom 

omfattande studier av produktionen i nära samarbete med avdelningens operatörer. För 

uppföljning och utveckling av dagens situation startades projektet Bläster 2010, vilket är ett 

effektiviseringsprojekt med syfte att utveckla dagens 5S-arbete på avdelningen och nå målet 

av ett e-tal på 1,0. Effektiviseringstalet, e-talet, är kvoten mellan förkalkylen och 

efterkalkylen. 

Effektivitetstalet får i arbetet en central roll vilket är för processen det viktigaste nyckeltalet. 

Ett antal förbättringsförslag utifrån nulägesanalysen presenteras vilka skall ses som 

inspirerande idéer för det fortsatta arbetet. 

Resultatet pekar på ett antal faktorer som berör orsaken till dagsläget. Avsaknaden av ett väl 

etablerat modernt produktionssystem ex. Lean Production tillsammans med kommunikation, 

utgör den mer abstrakta problemdelen, medan påtagliga mekaniska brister på främst 

blästermaskinerna står för en annan betydande del. 
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Abstract  

Arvika Smide is a supplier to the automotive industry with a focus on advanced drop forgings 

including powertrain and bearings. The great experience and high quality is Arvika Smide’s 

speciality. Today's competition in the industries puts high demands on the efficiency where 

each company has a quest for perfection. 

Arvika Smide has been through the thesis of Karlstad University, called for a situation 

analysis of aftertreatment whose effectiveness has not been fully desirable. The department 

includes the production steps blasting, quality control and packaging.  

The thesis contains the results from the situation analysis and comparisons of the calculations 

for selected reference period Q4 2009
th

. The basis for the situation analysis has been carried 

out by extensive studies of production in close cooperation with the department's operators. 

For monitoring and developing of the current situation the project Bläster 2010 was started, 

which is an efficiency project aimed at developing 5S-work of the department and reach the 

goal of an e-factor of 1.0.  

The Efficiency factor should work in a central part in the process which is the most important 

key figure.  

A number of suggestions based on the current situation analysis are presented which is seen as 

inspiring ideas for further work.  

The result reveals a number of factors affecting the cause of the current situation. The absence 

of a well-established production system, for example Lean Production together with 

communication, is the more abstract problems, while the mechanical defects of the blaster 

machines represents another significant part.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Arvika Smide AB är en utpräglad underleverantör för fordonsindustrin och har sedan 2001 

ägts och drivits av Bengt Lank. Arvika Smide är specialiserade på högkvalitativa 

smidesdetaljer för mycket krävande lastfall och förhållanden. 

Tung fordonsindustrin är företagets kunder där specialiseringen på sänksmidda ståldetaljer för 

bland annat drivlinor och lagerhus är dess signum. Arvika Smide lägger stor vikt på kvalitet 

och miljö och är certifierade enligt ISO/TS 16949:2002 och ISO 9001:2000. 

Då ständiga förändringar med hårda krav är standard inom fordonsindustrin är sökandet efter 

det mest konkurrenskraftiga produktionssystemet ständigt efterfrågat. ”Lean thinking” har 

blivit en nödvändig målsättning även för underleverantörer. 

Efterbehandlingsavdelningen där bl.a. produktionsgruppen Bläster WST-14 och BMD ingår, 

har de senaste åren inte visat någon produktivitetsförbättring. Gruppens arbetssituation har 

varit svårt att följa då arbetsuppgifterna är spridda både i omfattning och geografiskt. 

Arvika Smide har tidigare analyserat smidespressavdelningen på företaget där e-talet, kvoten 

mellan förkalkyl och efterkalkyl, ökats från 0,9 till 1,05. Detta visar en kraftig 

produktivitetshöjning. Fler avdelningar i produktionskedjan blir därför aktuella för fortsatt 

arbete. För blästeravdelningen är samma kvot, e-faktorn, bara ca 0,7. 

Med detta som bakgrund har frågeställningen om en nulägesanalys för produktionsgruppen 

bläster blivit aktuell, där även förslag på förbättringar bör ingå. 

1.2 Problemformulering 

En Nulägesanalys av produktionsgrupp Bläster WST-14 och BMD efterfrågas. 

Nulägesanalysen skall bilda en plattform varifrån ett effektiviseringsarbete kan startas. 

Åtgärdsförslag skall redovisas och resultatet av föreslagna åtgärder bör redovisas i sparad tid 

och kostnader. 

1.3 Syfte 

Syftet för hela företaget är att stärka sin position som underleverantör där så effektiv 

produktionsprocess som möjligt är den mest konkurrenskraftiga. För att nå detta krävs noga 

kartläggning i samtliga företagets delar där alla skall redovisa positiva resultat, inte minst för 

att nå kontinuerlig utveckling.  

1.4 Målsättning   

Målsättningen är att få efterkalkylen att stämma med förkalkylen med hjälp av 

nulägesanalysen, där e-talet minst skall bli 1,0. Utifrån detta kan ett antal förbättringsåtgärder 

presenteras, vilka bör knytas i möjligaste mån till läran om lean production. 
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1.5 Begränsningar 

Uppgiften begränsas till produktionsgrupp Bläster WST-14 och BMD och ett antal 

representativa artiklar som passerar aktiviteten. En kartläggning skall genomföras med 

insamling av nödvändiga data och på så sätt ge en grund till de förbättringsåtgärder som 

föreslås. Projektet i tid är begränsat till våren 2010, från v. 4 till v. 23, där även tid för bl.a. 

rapport inkluderas. 
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2. Förstudie och teoretisk bakgrund 

Nedan ges en beskrivning dels av företaget och dels information av metoder för att uppnå 

optimerad tillverkning. Materialet bör ses som en introduktion och bakgrund till det totala 

arbetet. 

2.1 Företagshistoria 

Arvika Smide AB är ett företag beläget i den västvärmländska industristaden Arvika. 

Företaget är specialiserade på högkvalitativa sänksmidesdetaljer för främst drivlina och lager 

ämnade för fordonsindustrin.  

Den långvariga industrikulturen i regionen tog sin början redan på 1700-talet, då det första 

järnbruket etablerades. År 1885 startades Arvikaverken, vilka valde att avskilja smidesdelen 

1967. Smidesdelen förvärvades först 1988 av Ovako Steel och senare av Novaterra år 1999, 

innan det 2001 fick sin nuvarande ägare Bengt Lank. Arvika Smide är således väl etablerad i 

den Värmlandsregionen.  

Omsättningen var 2009 ca 80 Mkr fördelat på 4400 ton gods. Antalet anställda uppgår för 

närvarande till ca 65 personer varav 19 tjänstemän. 2009 var ett ödesdigert år då antalet 

anställda liksom omsättningen reducerades kraftigt. 

Arvika Smides marknad finns inom fordons- och verkstadsindustrin i norra Europa där 

främsta kunderna är SKF, Leax Group och Volvo Powertrain. Det totala antalet produkter 

uppgår till 120 stycken varav ca 25 står för 95 % av omsättningen.  

Arvika Smides styrka är den gedigna kunskap och erfarenhet som finns inom företaget. Hela 

kedjan från produktutveckling och verktygstillverkning till smidesprocessen med 

friktionssvetsning och efterbehandling erbjuds kunderna. En egen konstruktionsavdelning 

finns inom företaget. 

Arvika Smide lägger stor vikt på miljö och kvalitet och är certifierade enligt ISO/TS 

16949:2002 och ISO 9001:2000. 

Företagets framtidsvisioner är att ha en god kundrelation och oklanderlig leveransprecision 

med bibehållen erfarenhet och kunskapsnivå inom området. Ökad konkurrenskraft skall nås 

genom utveckling av organisation och maskiner. 

2.2 Lean Production 

Begreppet ”Lean Production” är välkänt för de flesta knutna till de svenska industrierna. 

Fördelarna är de stora framgångarna detta system ofta leder till inom tillverkningsindustri. De 

första att utforma tänkandet med ”eliminering av allt tänkbart slöseri” var ledningen för 

Toyota som utformade Toyota Production System, TPS, som senare blivit förebilden för Lean 

Production, (Bergman & Klefsjö 2007).  

Det centrala i systemet är att fokusera på värdet för kunden och vad som skapar värde hos 

varje enskild produkt. Vikten av att identifiera värdeflödet blir nödvändigt för att uppnå en 

”flytande produktion” med hjälp av tillverkningens specifika takt. Kunderna skall helt styra 
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produktionen genom ett ”sug” i hela tillverkningskedjan. Begreppet Just In Time beskriver 

tankesättet att varje detalj eller handling skall komma eller ske i exakt rätt ögonblick, helt 

styrt av kunden genom så kallat kanban. Detta tillsammans med bortagandet av allt slöseri 

skapar ett mycket snabbt flöde utan störningar och lager. Japanernas ord för ständig 

förbättring genom slöserieliminering är Kaizen. 

En mycket viktig grundsten för att uppnå Toyotas lean production är 5S som förklaras mer 

ingående nedan.  

En populär problemlösningsmetod vid eliminering av slöseri är 5 varför och 1 hur, vilket ofta 

är mycket effektiv. Även denna är ett verktyg inom Toyotas förbättringssystem. 

Forskaren Jeff Liker har valt att beskriva lean production med hjälp av 14 punkter som i sin 

tur kan delas in i följande fyra grupper enligt (Bergman & Klefsjö, 2007:622-628): 

 Grundläggande filosofi – långsiktighet. Längsiktighet skall prioriteras högre än 

kortsiktighet även om ekonomiska uppoffringar måste göras. Varje anställds 

ansvarstagande är mycket viktigt. 

 Den rätta processen skapar de rätta resultaten. Värdeflödet skall flyta fram utan 

slöseri helt kundstyrt. Standardiserat arbetssätt som inte döljer problem och införandet 

av ett så kallat andon-system, vilket eliminerar slöseri genom att inte gå vidare förrän 

en lösning uppnåtts. 

 Addera värde till organisationen genom att utveckla människorna. Alla skall utvecklas 

både som enskilda personer och i grupper. Ledarskap är viktigt liksom relationen till 

kunder. 

 Arbeta ständigt med att lösa grundläggande orsaker till problem och skapa därmed 

organisatoriskt lärande. Förstå problem och fatta beslut med eftertanke men genomför 

dem snabbt. Reflektera över störningar och ständigt förbättra allt inom organisationen. 

Kännetecken för en organisation i lean production är starkt utvecklat ledarskap där förståelse 

och förmåga att lära ut är ovärderligt. Operatörer, tjänstemän och annan personal arbetar som 

team där målet att ständigt bli bättre är det samma för samtliga anställda. 

Poängteras bör att lean production snarare är ett tankesätt än en mall att arbeta efter.  

2.3 5S 

Toyotas sätt att skapa arbetsplatssäkerhet, ordning och renlighet är genom 5S. Grunden till 

systemet ligger i fem japanska ord som väl uttrycker systemets innebörd. Följande ord 

används med ungefärlig svensk betydelse och förklaring, (Henderson et al. 1999): 

 Sortera (Seiri) – Rensa ut alla föremål som är överflödiga och eliminera dem totalt på 

arbetsplatsen. 

 Systematisera (Seiton) – Arrangera alla nödvändiga föremål så att de är tydligt 

utmärkta och lättåtkomliga. Använd kanbanrutor för att identifiera placeringen av 

nyckelföremålen i arbetsområdet. 
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 Städa (Seiso) – Rengör alla maskiner för att upprätthålla oklanderlig renlighet och 

arbetsmiljö. 

 Standardisera (Seiketsu) – Gör rengöring och organisering till en rutin och en del av 

arbetsdagen. 

 Säkerställa (Shitsuke) – Håll kvar engagemanget för de fyra tidigare stegen och 

upprätthåll en ständigt förbättrande process. 

Det viktigaste med 5S är att bibehålla den befintliga nivån och på så sätt säkerställa en ständig 

utveckling, något som är förenligt med samtliga japanska förbättringssystem. 

Arvika Smide har sedan starten av 5S-arbetet i början av 2006 arbetat mer eller mindre 

kontinuerligt med systemet. Arbetet bör dock ses som nyligen uppstartat eller vilande, då 

tyvärr ekonomin tvingat fram omorganisationer som fått 5S att bli lidande. Då läran finns 

etablerad på företaget och utbildning hållits för personalen finns alla förutsättningar att 

återigen satsa målmedvetet på 5S.   

5S ses trots detta som en av stöttepelarna inom företagsorganisationen, vilket påvisar viljan 

och förankringen systemet faktiskt har. 

2.4 Kvalitetssystem ISO 9001:2000 och ISO/TS 16949:2002 

Genom certifiering av olika kvalitetssystem väljer företag att följa en utstakad plan för att 

säkerställa kvaliteten i arbetet, (Bergman & Klefsjö, 2007:508-518). Det mest primära i dessa 

planer är den ständiga förbättringen av kvalitetsledningssystemet.  

Standarden för ISO 9001:2000 är uppbyggt kring de fyra punkterna: 

 Ledningens ansvar, (ledningens åtagande, kundfokus, planering, administration mm) 

 Hantering av resurser, (personal, material, lokaler och verksamhetsmiljö) 

 Produktframtagning, (konstruktion och utveckling, kundknutna processer mm) 

 Mätning, analys och förbättring, (planering, analys, ständig förbättring) 

ISO/TS 16949:2002 är den internationella bilstandarden som krävs i tillägg för företag inom 

fordonsindustrin. Den är anpassad för att komplettera ISO 9001:2000. För företag inom den 

krävande fordonsindustrin är certifiering enligt ovan oftast en förutsättning för att godkännas 

som leverantörer.Certifieringen är en garanti för företaget att standardisera arbetssättet för att 

på så sätt säkerställa kvalitet inom en rad områden. 

Arvika Smide är, som tidigare nämnt, certifierade enligt ovan vilket givetvis är en grundsten 

hos företaget. Kvalitets- och miljöarbetet är frågor som Arvika Smide aktivt driver med 

framgång och något företaget ser som sin styrka och stolthet. 

Enbart vid en hastig blick visas tydligt den otroliga kraften i systemen vad det gäller att driva 

ett företag. ISO-standardens kvalitetssystem ligger mycket nära det begrepp vi kallar lean 

production och dess värderingar. 
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2.5 Visualisering 

Visualiserad produktion innebär att relevanta störningar som försämrar kvalitet och 

produktivitet i förädlingsprocessen lyfts fram och åskådliggörs. Vid produktion som bygger 

på JIT krävs ofta noga planering och uppföljning. För detta krävs ändamålsenliga, ständigt 

uppdaterade informationstavlor, så kallade Andon. Elektriska tavlor eller skärmar förstärkta 

med varningslampor visar information som produktionsmål, antalet färdigställda produkter, 

stilleståndstid mm. (Ståhl, 2009:294-295). Lämpligtvis presenteras statistik för respektive 

produktionsgrupp innehållande exempelvis kassationer och e-faktor på sådana tavlor.  

Det är vid all visualisering mycket viktigt att informationen är uppdaterad och relevant. Ett 

visualiseringssystem blir också betydligt mer kraftfullt om förbättringssystem och 

underhållsmodeller som TPM anknyts.  

På Arvika Smide finns stor potential att utveckla denna form av uppföljningsmetodik. 

Dessutom används i dagsläget Balanced Score Card i varierande omfattning på företaget 

vilket har till syfte att visuellt visa och följa upp verksamheten. 

2.6 Andra metoder för förbättringsarbete 

Metoder och system som efterliknar det Toyotas tillverkning gett upphov till finns det ett 

antal av. Några av de mest utarbetade är 6-sigma, TQM och ISO 9000, men ofta skapar varje 

företag sin egen tappning av ”snål produktion”. Svenska exempel är ABB Sveriges T50-

program.  

Förenligt med samtligt ovannämnda läror är den kundcentrerade produktionen utan slöseri 

och kassationer, det vill säga kvalitet i allt som produceras och görs. För 6-sigma, TQM och 

ISO 9000 märks vikten av kvalitet extra tydligt och likheten med begreppet lean production i 

alla avseenden är total.  

Det är återigen tankesättet som är det betydelsefulla och inte namnet eller antalet system som 

införts. 
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3. Genomförande 

3.1 Förstudie 

Enligt planering avsattes tid för förstudien, där tid lades på den berörda avdelningen. Tiden 

gav den nödvändiga kunskapen om arbetare, bakgrundsinformation, litteraturstudier och 

internutbildning. Få en förståelse för problemet är i detta skede av största vikt. Ett nära 

samarbete med berörd personal inleds för att skapa en öppen dialog om arbetet där 

avdelningserfarenheten liksom möjligheten till spontana intervjuer blir ovärderliga. Materialet 

från förstudien presenteras i avsnitt 2 som bakgrund för att underlätta för läsaren. 

Studiebesök på Partnertech Karlskoga med fokus på Lean production/visualisering ligger 

också till grund för delar av förstudien. 

3.2 Nulägesanalys 

Nulägesanalysen gjordes i syfte att skapa en helhetsbild av dagsläget varifrån förslag kunde 

presenteras. Relevanta produktgrupper samt specifika produkter följdes, men även andra 

orsaker som är av betydelse produktionsmässigt analyserades. 

I nulägesanalysen studerades problemet mer ingående. För- och efterkalkyl hade här en 

central roll där dessa analyserades och jämfördes för en förutbestämd tidsperiod. I detta fall 

blir kvartal 4 2009, (2009-10-01 till 2009-12-31), referensområde. En representativ grupp 

produkter utsågs för att avgränsa mängden data. Kalkyler fick i resultat en egen titel då detta 

område var relativt omfattande och där E-faktorn fick en betydande roll. 

Effektivitetstalet/faktorn är den uppföljning som används för produktionen. E-faktorn 

benämns som kvoten mellan förkalkyl och efterkalkyl.  

E-faktor för perioden samt effekten av den insamlade datamängden, hämtade dels från egna 

mätningar och dels från databanken Monitor, har presenterats för att skapa den tänkta 

plattformen. Egna mätningar har skett i form av uppföljning av blästertid, rapportering samt 

produkt- och emballageflöde. Detta gjordes i syfte att jämföra mot de angivna tiderna som 

finns i förkalkylen. 

En beskrivning av dagens sätt att rapportera och följa upp produktförädlingen samt att 

säkerställa den givna produktens kvalitet har också ingått. 

Analysen har i möjligaste mån setts ur lean-perspektivet och följande aspekter blev då 

aktuella: 

 Blästerprestanda/maskinparksläge 

 Informationsflöde 

 Rapporteringsrutiner/MPS-system 

 Produktval 

 Produktflöde 

 Värdeskapande tid 
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 Operatörsrörelser och transporter 

 Operatörsegenskaper och kunskaper knutna till utbildning. 

Studiebesök har gjorts på Arvika Gjuteri i syfte att få ökade kunskaper om blästring av 

ståldetaljer. 

3.3 E-faktorsuppföljning  

Det effektivitetsmått som finns att tillgå i dagsläget är som tidigare nämnt e-faktorn. Steg ett 

för att nå målet om effektivare produktion krävs information kring detta. Ett antal 

informationer och kortare utbildningar angående rapportering, e-faktor mm. för berörd 

personal har skett för att skapa förståelse för operatörerna. Ett projekt likt Smide 2010 har 

definierats för blästeravdelningen.  

Referensperioden har jämförts emot en tidsperiod senare under projektet för att se resultatet. 

3.4 Förbättringsförslag 

Ett antal förslag, mestadels avdelningsövergripande, har presenterats. Förslagen visar på 

möjligheter vilka troligen närmare behöver anpassas och utarbetas. 

Då tankesätt och förslag i stora delar hänger samman har i vissa fall upprepningar och 

hopslagningar skett.  
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4. Resultat 

4.1 Nulägesanalys  

Nulägesanalysen omfattar efterbehandlingsavdelningen på Arvika Smide, från då godset 

lämnar smidesavdelningen till de färdiga produkterna når utlastningen. De huvudsakliga 

uppgifterna på avdelningen är borttagningen av glödskal genom blästring, kvalitetskontroll 

samt paketering.  

4.1.1 Sammanfattning nulägesanalysen och kalkyler 

Konstaterats har gjorts att Arvika Smide har en gammal och sliten maskinpark med stora 

inbyggda slöserier i flödet p.g.a. av olämplig fabrikslayout och icke värdeskapande 

operationer. På grund av få förbättringar finns en hel del störningar i varierande omfattning 

som inte åtgärdats. 

Kommunikationen är den andra stora orsaken till problem i dagsläget. Operatörerna saknar 

lättillgänglig information om produktsteg och vad förkalkylen grundas på. Klyftor mellan 

företagsdelar får följder i form av ett rörigt informationsflöde, samt bristfällig effektivitet på 

grund av felaktig rapportering och uppföljning. 

Då operation 151, Bläster, och operation 152, okulärkontroll, redovisar en ökad kostnad av 

totalt 25,1 % för kvartal 4 2009, finns stora kostnader att spara. Dessa ökade kostnader stod 

för 1,6 % av totala bearbetningskostnaden i referenskvartalet. Min bedömning är att dessa 

procentsatser även är representativa för andra perioder. 

4.1.2 Översikt blästeravdelningen 

Genom blästeravdelningen passerar alla produkter hos Arvika Smide för blästring och 

kontroll innan slutpaketering och leverans. Blästeravdelning har fyra anställda på sammanlagt 

3,8 tjänster, vilka alla går dagskift. Totalt finns 7 anställda på efterbehandlingen.  

Avdelningspersonalen har en gedigen erfarenhet men maskinparken uppvisar alltför ofta 

driftstörningar p.g.a. hög förslitning, med undantag för de nyinförskaffade industrirobotar för 

mönsterpaketering, som är under installation. En viss rotation i arbetet förekommer, då bl.a. 

personal från produktionsgrupp M1, även den inkluderad i efterbehandling, avlastar 

blästerpersonalen. Övertid förekommer i relativt stor omfattning med tanke på blästrarnas 

kapacitet. 5S-arbete är som på övriga företaget uppstartat men mycket bristfälligt prioriterat 

och uppföljt. 

4.1.3 Maskinpark Blästeravdelning 

 

Ständig prioritering 

Enligt nuläge sker en ständig prioritering vid de två blästrar som finns, bläster WST och 

bläster BMD. Orsaken till detta är dels utformningen på blästertrumman och dels prestandan, 

som stadigt försämrats, framför allt på BMD.  
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Det stora problemet är förslitningen av maskinerna. Bläster WST har använts sedan starten av 

Arvikasmedjan 1967 då denna flyttades från moderbolaget Arvikaverken. Vid flytten, som 

fullbordades 1969, byttes en av de två ursprungliga WST-blästrar som då slitits ut. Bläster 

BMD är då följaktligen från 1969.  

Antalet driftstimmar baserat på enbart dagsskift och lågt räknat skulle för WST vara ca 50000 

timmar och för BMD 40000 timmar. 

Med tiden har prestandan sjunkit och körtiderna har därmed ökat. För BMD är läget akut då 

chassit är klart slitet liksom invändig lucka för blästersand. Följderna är stora läckage 

samtidigt som glappet och springorna gör det omöjligt att köra små och tunna produkter då 

dessa har en förmåga att ta sig ut. Prestandan är heller inte vad den har varit. Många detaljer 

körda i BMD blir bristfälligt blästrade vilket gör att flera produkter enbart eftersträvs att köras 

i WST, exempelvis OF-BTF-0110 för sprickkontroll. 

Trots BMD:s brister är konstruktionen mycket mer lämpad för blästring av friktionssvetsade 

Splinetappar, som produkterna 1122276 och 1304869. Även ”överfulla” häckar från smide 

oavsett produkt måste i stort sett alltid köras i BMD på grund av att de, vid för stort antal, likt 

drivaxlarna, fastnar i blästertrummans tak och orsakar programstopp. 

Läget för blästeravdelningen är det att båda blästrar är mycket viktiga för drift. Ett oplanerat 

stopp för någon av maskinerna får inte bara följder i drifttid utan även i akuta följder för 

specifika produkter, ex Splinetappar och OF-BTF-0110. 

Historiska data mm. ovan är hämtat bl.a. från intervju gjord 2010-03-02, Börje Haglund, 

operatör på efterbehandling Arvika Smide. 

Blästertider 

All tid i bläster baseras av operatörerna på att köra 4 häckar/bläster och timme, se även avsnitt 

4.1.4, Informationsflöde och 4.1.5, Rapportering. Standardtiden för ren maskintid är 10 

min/häck i båda maskinerna. Detta kan dock vid undantag variera i tid beroende på antalet i 

häcken, produkttyp, om godset är härdat mm. Denna information och vilket eventuellt tillägg i 

tid som måste göras bygger enbart på erfarenhet av avdelningsoperatörerna, vilka i och för sig 

är väl insatta i detta. Blästertiderna körs dock sällan kortare än 10 min utan snarare längre av 

främsta anledningen blästermaskinprestandan.  

För ett antal år sedan tillämpades frekvent olika blästertider beroende på produkt, men detta 

togs bort och ersattes av standardtiden. Effektivitetsmässigt är givetvis den varierande tiden 

att föredra. 

Då båda blästrar är i drift har den långsammaste en förmåga att sätta tempot. Den snabbare 

blästern med högre prestanda, oftast WST, får då ”vänta in” BMD. Detta kan handla om 3-4 

minuters väntetid per körning á 10 min på WST, vilket ger upphov till en avsevärd ökad 

cykeltid för körningen. 
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Installation robot 

I anslutning till rundmatningsbordet, där mycket av kontroll sker, har två robotar installerats 

vilka är under inkörning. (2010-03-02) 

Tanken med dessa är att i framtiden kunna få samtliga produkter mönsterpackade. Detta 

underlättar för kunden och avlastar personalen. Att försöka minska på emballage för 

färdigdetaljer har även varit en strävan då detta hyrs och utgör en relativt stor kostnad. 

På grund av en mycket lång inkörningsperiod av robotprogrammen skapar detta svårigheter 

för löpande produktion då ideliga stopp uppkommer. Flödet av emballage har också blivit 

lidande då robotstationen ”blockerar” infarten för tomma pallar. Produkter som kontrolleras 

vid rundmatningsbordet, men inte mönsterpackas, måste idag få sina pallar ”backade” in på 

bandet för ifyllning. Detta ger också upphov till en extra pallbyggnadsplats. 

Understrykas bör att området är under arbete och därmed inte tagit sitt slutliga utseende ännu. 

Övrig utrustning 

Minimal förändring och därmed modernisering har skett bortsett från införandet av robotar för 

paketering. Många transportband, ställningar och bord är därför slitna med gnisslande oljud 

och ”motbjudande utseende” som rådande faktum. Fabrikslayouten är ur utrymmesskäl 

mycket väl tilltagen vilket också påvisas under rubriken 3.2.7 Värdeskapande tid, transporter 

och operatörsrörelser.  

Lokalerna är av äldre snitt och har också de med tiden mörknat. Utrustning i form av bl.a. 

ventilation och centraldammsugaruttag är föråldrad och därmed bristfällig. 

Slutsats av maskinparken är att främst blästermaskinerna behöver förnyas. Blästertiderna 

stiger med sämre effektivitet som följd.  

4.1.4 Informationsflöde 

 

För att veta vad som skall köras för dagen på blästeravdelningen kontrolleras 

informationslapparna som finns på varje häck/sats, som sedan jämförs med leveransdatum i 

Monitor. Den produkten med snarast leveransdatum står först i kön. Det aktuella 

produktnumret knappas in i Monitor som visar detta tillsammans med antal i satsen och 

specifikt emballagesammansättning. Informationsflödet kräver därmed stort ansvar av 

operatören. Vid brådskande leveranser lämnar logistik- eller produktionsansvariga 

information via papper. Dessa går då oftast före i kön.  

Uppföljning av gjord produktion redovisas på mindre tavlor med bristfällig kontinuitet. 

Personalen får vanligtvis reda på nödvändig information via muntlig kommunikation. I många 

fall anser jag att personalen innehar bristfällig information och kunskap om vad som skall 

göras till vilken kvalitet i vilken tid. Detta bör helt och hållet ses som ett 

kommunikationsproblem och ett kvarlevande Tayloristiskt tankesätt. 
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Informationsflödet kring emballaget för respektive produkt kräver god operatörsplanering. 

För att få rätt emballage i rätt ordning på bandet krävs mycket god operations- och 

maskinegenskaper av operatören.  

Informationstavla finns idag uppsatt på blästeravdelningen men denna används i stort sett inte 

alls. 

4.1.5 Rapportering 

 

Inrapportering sker i dagsläget på blästeravdelningen dels för blästertid och dels för 

okulärkontroll. Antalet kassationer i respektive sats rapporteras också. Rapporterade tiden för 

okulärkontroll sammanfaller i stort sett alltid med blästertiden. Den ofta förekommande 

väntetiden som uppstår mellan varje blästerkörning rapporteras som okulärkontrolltid. 

Tiderna som rapporteras baseras oftast på 4 körningar/bläster och timme samt arbetsdagens 

längd. Rapportering sker enligt rutin och den effektiva, verkliga tiden jämfört med 

rapporterade tiden sammanfaller sällan. I okulärkontrolltiden ingår också tid för bland annat 

pallbyggnation. 

Med denna rapportering döljs en hel del spilltid, främst i okulärkontrollen. Vikten av 

tidsrapportering av denna post ses nästan som helt onödig då detta bara sker rutinmässigt.  

Alla operatörer rapporterar på samma sätt. Inga skillnader kan i detta avseende iakttas.  
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4.1.6 Produktval för analys och kalkyluppföljning 

 

Då Arvika Smide har ca 120 olika produkter inom sin verksamhet har en klassificering gjorts 

baserat på total omsättning. Produkterna har delats in i tre grupper, A, B och C, där grupp A 

utgör ca 80 % av total årsomsättning och grupp A och B tillsammans utgör ca 95 %. De 13 

utvalda produkterna nedan är 12 A-produkter samt en B-produkt, den sistnämnda. De utgör 

enligt tabell 1, Produktval, 83 % av rådande total försäljningsomsättning. 

Utvalda produkter har tillsammans med Arvika Smide tagits fram för att de på bästa sätt skall 

representera samtliga produkter på företaget. 

De rödmarkerade produkterna saknar relevant data i referenskvartalet och uppgifterna har 

därför kompletterats i närliggande perioder, kvartal 3 samt januari-februari 2010.  

 Grupp % total försälj.omsättn. 

OF-BTF-0110 A 18,94 

OF-BTH-0018A A 9,71 

1422428 A 9,42 

1122276 A 8,38 

OF-BTF0056 A 7,65 

G50119-2060 A 5,65 

G50068-2055 A 5,53 

1045372 A 4,13 

1788735 A 3,49 

G50120-2060 A 3,33 

G50067-2055 A 2,98 

1304869 A 2,25 

1531006 B 1,41 

  83 

 

Tabell 1, Produktval 

Ovanstående produkter blir vilka fokus kommer läggas på. Vid uppföljning kommer därför 

dessa produkter utgöra referensperiodens innehåll. För vidare information, se avsnitt 4.2 

Kalkyler och 4.1.7 Flödesanalys. 
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4.1.7 Flödesanalys 

 

Flöden 

Figur 1, Översiktligt flöde efterbehandling, visar en schematisk bild över operationerna de 13 

fokuserade produkterna genomgår på bläster/efterbehandlingsavdelningen och ger på så sätt 

en överblick över händelserna inför kommande kommentarer. All transport redovisas som 

pilar. Härdning sker på externt företag. Mönsterpaketering avser de två robotstationer som 

finns på företaget.  

 

Figur 1, Översiktligt flöde efterbehandling. 

Värdeskapande tid, analys 

För att göra en värdeskapande tidsanalys har tre produkter valts ut av de 13 fokuserade 

produkterna. Samtliga tre är A-produkter och står tillsammans för ca 25 % av total 

omsättning. 

Analysen har påbörjats från det detaljerna lämnar conveyourbanan på smide, där de samlas 

upp i häckar för transport till avsvalningen innan bläster, för att avslutas när färdig pall når 

slutlager/ände på rullband till slutlager, se figur 1, Översiktligt flöde efterbehandling. Visade 

tider och transporter avser en stålhäck med gods.   
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Produkten OF-BTH-0018A har sedan tidigare mönsterpackats, men har i och med 

robotinstallationen antagit ett nytt flöde. För 1422428 är mönsterpackning en ny företeelse 

och har därför helt nytt flöde. G50068-2055 går via station M1 och har ett väl beprövat flöde 

som även det inkluderar 

mönsterpackning, i detta fall med 

tidigare installerad ABB-robot.  

Analysen har ägt rum under 

tidsperioden kvartal 1 2010 och 

innehöll relativt ojämn beläggning. 

Sammanställningen fördes samman 

2010-03-18 och har i möjligaste mån 

anpassats efter normal beläggning 

där genomsnittstid tagits fram. 

Analysen innehåller endast arbetstid 

för bläster vilket kan göra att detaljer 

tillverkade på ett kvällsskift blivit 

stående mycket längre än angivet och 

därmed ökat genomloppstiden och 

mängden icke värdeskapande tid. 

Genomloppstiden på 5,4 timmar bör 

ses som ett idealt medelvärde. 

I tabell 2, Tid- och värdeanalys OF-

BTH-0018A, presenteras 

tidsanalysen för produkt OF-BTH-

0018A samt värdeskapande aktiviteter. Fullständiga tabeller för OF-BTH-0018A, 1422428 

och G50068-2055 hittas i bilaga 1, Flödesanalys. 

Vid tidsangivelse har medelvärden tagits och noggrannheten vid vissa tider har avrundats till 

halva minuter. Det mest väsentliga är att kategorisera de största posterna och inte minst 

väntetiderna, se tabell 3, Största slöserier. Tiderna anges i minuter och återigen för produkten 

OF-BTH-0018A. 

Total väntetid: 280,5 

Total transporttid rullband: 4,5 

Total transporttid truck: 3,0 

 

Tabell 3, Största slöserier. 

Enligt bilaga 2, Avsvalning av gods, kan även avsvalningstiden ses som väntetid då 

produkternas materialegenskaper inte kan påverkas vid de erhållna temperaturerna, intervallet 

300°C-50°C. Totala väntetiden ökar då följaktligen dramatiskt. Här bör en rejäl satsning göras 

vid ny layout för att minska andelen PIA och underlätta flödet, se förslag avsnitt 3.5.  

Tabell 2 Tid- och värdeanalys OF-BTH-0018A 
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Transporter av produkter 

För att länka samman tider med inre transporter ges i tabell 4, Tider kopplat till inre 

transporter, data för detta. Även här är OF-BTH-0018A vald att presenteras. På grund av 

variation mellan smidespressar för aktuell sats varierar även sträckorna. Samma sak gäller vid 

placering vid avsvalning i anslutning till blästern. Se även här bilaga 1 Flödesanalys, för 

kompletta tabeller. 

 Tid i min Meter transport 

Transport truck 1,5 135 

Avsvalning 150,0 0 

Väntetid avsvalning 110,0 0 

Transport truck avsvalning-bläster 1,5 27 

Transport bläster in 1,0 4 

Väntan (förladdning) 4,0 0 

Blästertid 10,0 0 

Väntan i blästertrumma 1,5 0 

Transport bläster ut 1,0 9,5 

Kontroll rundmatning 12,0 3,5 

Mönsterpackning 10,0 9,5 

Väntan i pall på transportband 15,0 0 

Transport pall på rullband 2,5 68,5 

Avrapportering 0,5 0 

Pallbygge 2,0 10 

Justering/extrakont. 1,0 0 

 323,5 267 

 

Tabell 4, Tider kopplat till inre transporter. 

Den transport som innehåller största slöseriet enligt ovan är självfallet trucktransporterna. Här 

har fabrikslayouten mycket att önska. Transporten på rullbandet från rundmatningsbordet till 

avrapporteringen är även den onödigt lång med skrymmande rullband som följd. Detta 

rullband går dessutom parallellt intill ytterväggen, som gränsar mot lastningsområdet. 

Anmärkningsvärt är att truckar ofta kör omkring ”tomma”. En lämnad häck med gods ersätts 

allt för sällan av tomma häckar som finns i överflöd. Dessa får istället köras separat med en 

extra tur som följd. 
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Operatörsrörelser 

I figur 2, Operatörsrörelser, åskådliggörs en störningsfri arbetscykel om 15 minuter baserat på 

3 operatörer samt en truck kopplad till röd operatör. Kartan visar tydligt de mängder av 

transporter, både via truck och till fots, som ingår i arbetet. Okulärkontrollens utformning med 

avseende på emballagebyggnation har tillsammans med blästerstyrbordets placering, främst 

mer att önska.  

Den flitigt använda passagen under transportbanan mellan nya emballageplatsen och 

våg/rundmatningsbordet är en uppenbar skaderisk. Även alternativet att gå runt blästern är 

inte heller det bra. Förutom betydligt längre sträcka körs här truckar för itömning, se figur 2.  

 

 

 

Figur 2, Operatörsrörelser.  
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4.1.8 Härdade detaljer 

 

En direkt utmärkande egenhet i flödet är de blästertider som tillämpas på 1122276 och 

1304869, båda Splinetappar. Innan friktionssvetsning passerar produktens ”huvud” genom 

bläster. Körtiden är enligt standardprogram, 10 min. Efter bläster går detaljerna till 

intilliggande okulärkontroll och friktionssvetsning, innan de lämnar smedjan för härdning. 

Detta sker på ett företag i Karlskoga. Tillbaka i Arvika ”pluggas” först detaljerna med en 

plastplugg i splineröret, innan de blästras och slutligen går till paketering. ”Pluggningen” sker 

i dagsläget manuellt och till syfte att stänga ute blästersand från splinerörets innersta del. 

En ändring i form av blästertider innan friktionssvetsning borde ske då blästringen i detta 

skede enbart sker i syfte att få bort glödskal som underlättar främst vid okulärkontrollen. 

Detaljerna behöver dock inte som i dagens läge hålla en blästerstandard av minst SA2,5 i 

detta läge. Standardtiden kan här kortas avsevärt i första läget, ex. till 3 min, för att på sikt 

helt tas bort. Notera blästerstandarderna före respektive efter svetsning/härdning, figur 3, 

1122276. 

Då främst 1122276 påvisar en låg e-faktor skulle här resultat ges omedelbart. Med minskad 

drifttid ökar också tillgängligheten för blästermaskinerna, vilket klart gagnar övriga 

produkter. 

 

Figur 3, 1122276. Till vänster ”huvudet” innan svetsning, till höger färdig produkt. Notera 

blästerstandarden. 
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4.2 Kalkyler 

Vid jämförelse av för- och efterkalkyl valdes kvartal 4 2009, (2009-10-01 till 2009-12-31), 

som referensperiod. Data från denna period kommer senare användas som utgångspunkt vid 

vidare arbete och uppföljning. Den provgrupp på 13 produkter som utsågs i avsnitt 4.1.6, 

Produktval för analys och kalkyluppföljning, utgör basen för kalkyljämförelsen. 

4.2.1 Förkalkyl 

 

Rådande förkalkyl är inte helt uppdaterad då vissa produkter ändrat flöde utan att kalkylen har 

korrigerats därefter. Detta gäller främst produkten OF-BTH-0018A, som numera kontrolleras 

på rundmatningsbordet och mönsterpackas av robotar. Även fler produkter som i framtiden 

kommer att robotpackas behöver också de få respektive förkalkyl uppdaterad.  

En stor förlust i förkalkylen är att ingen transporttid eller avsvalningstid följs upp. 

Förhållandevis mycket transporter förekommer i processen där främst trucktransporter är den 

mest kostsamma. Vad gäller avsvalningstid är detta ingen kostnad i det avseendet att 

produkten bearbetas. Produkterna stoppar dock upp flödet och bidrar till PIA, produkter i 

arbete, något som alltid vill minimeras. 

Förkalkylens föreskrifter för operation 152, okulärkontroll, nonchaleras av anställda då 

rapporterade blästertiden i de allra flesta fall även blir okulärkontrolltiden. Vitsen med 

rapportering av denna post ses av den anledningen som helt onödig. Följderna av denna 

rapportering blir i de flesta fall felaktigt e-faktorvärde för operation 152, döljandes betydande 

väntetider. 

En viktig aspekt att känna till är att all blästerkörning baseras på 800 kg/häck. Detta är inte 

verkligheten då olika produkters geometrier varierar kraftigt. Vikten följer därför inte 

volymen linjärt på något vis. För mer information om underlag av kalkylupprättande, se 

bilaga 3, Blästerdata som utgångspunkt vid kalkylupprättande. 

I det stora hela bör dock tilläggas att förkalkylen väl stämmer överens med verkligheten och 

bara i undantagsfall behöver korrigeras enligt min bedömning. 
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4.2.2 Efterkalkylsjämförelse kvartal 4 2009 

 

E-talet som används som effektivitetsvärde påvisar här tydligt att mycket tid och därmed 

kostnader, är mer än beräknat. I tabell 5, E-faktor kvartal 4 2009, syns dels e-faktor för enbart 

bläster, op. 151, och dels för okulärkontroll, op. 152, knutet till blästeravdelningen. 

De rödmarkerade produkterna saknar relevant data i perioden, de blåmarkerade är seghärdade 

produkter. Produkterna OF-BTF-0110 och OF-BTH-0018A rapporteras inte i operation 152.  

 Grupp e-faktor kvartal 4 -09 bläster e-faktor kvartal 4 -09 kontr. 

OF-BTF-0110 A 0,63   

OF-BTH-0018A A 0,75   

1422428 A 0,62 0,50 

1122276 A 0,8 0,99 

OF-BTF0056 A     

G50119-2060 A 0,81 0,72 

G50068-2055 A 0,9 0,73 

1045372 A 1,26 0,90 

1788735 A 0,97 0,75 

G50120-2060 A 0,74 0,58 

G50067-2055 A 0,85 0,77 

1304869 A 1,07 1,08 

1531006 B    

  0,85 0,72 

Tabell 5, E-faktor kvartal 4 2009. 

I tabell 6, Resultat kvartal 4 2009, op. 151 och 152, har en direkt resultattabell införts som 

visar effekten av e-faktorernas konsekvenser under samma period. Resultatet redovisas i 

kronor av ökade kostnader för aktuell process samt extra drifttimmar för produktionsgruppen. 

I ett fåtal enskilda körningar med bristfällig data har detta kompletterats med relevanta 

antaganden. Timkostnaden har tagits ur förkalkylen. 

Noterbart är att dessa ökade kostnader enbart avser den utvalda provgruppen. Den verkliga 

kostnadsökningen under perioden, med en genomsnittligt sämre e-faktor, är större. 

Referensperioden hade dessutom relativt låg beläggning. E-faktorerna visade dock inte på 

någon förändring med avseende på tidigare rapporter, vilket medför att vid ökad produktion 

antas också extrakostnaderna öka linjärt. 

 

Ökad kost. Bläster Ökad kost. Okulär. Extra tid Bläster Extra tid Okulär. 

45 212,00 kr 20 686,40 kr 69,7 tim. 25,2 tim. 

 

Tabell 6, Resultat kvartal 4 2009, op. 151 och 152. 

Den procentuella kostnadsökningen var totalt 25,1 % för bläster op. 151 och okulärkontroll 

op. 152. Detta motsvarar för op. 151 och 152, 1,6 % av företagets totala bearbetningskostnad. 
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De sämsta tio respektive bästa tio produkterna sattes ihop till en lista för att åskådliggöra 

dessa inför efterbehandlingspersonalen. Produkterna valdes ur den granskade 

referensperioden där alla produkter oavsett grupp ingick. Eventuella provkörningar och 

körningar med mycket få detaljer sållades dock bort. E-faktorn för samtliga produkter i 

referensperioden för operation 151, bläster, var 0,79, se bilaga 4, E-faktor kvartal 4 2009.  

Ytterligare lista med samma utseende uppsattes även efter kvartal 1 2010 för att belysa sämre, 

problemfyllda körningar samt bättre, störningsfria körningar. Listorna har i första hand 

använts som diskussionsunderlag med operatörer vid upprättande av förbättringslistan samt i 

utbildningssyfte länkat till produktionsteknik och rapportering, se vidare 4.3.1, Bläster 2010. 
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4.3 E-faktorsuppföljning 

E-faktorsuppföljningen syftar till det arbete som utfördes efter referenskvartalet 2009. En 

avstämning har skett efter kvartal 1 2010 och en senare gjordes i slutet av arbetet. För fortsatt 

effektivisering och uppföljning startades Bläster 2010. 

4.3.1 Bläster 2010 

 

För uppföljning av den bristande e-faktorn har ett projekt startats 2010-03-16, i syfte att öka 

e-faktorn samt medvetenheten hos avdelningens operatörer. Projektet kallas Bläster 2010 och 

bör ses som en utökning av dagens 5S-arbete och en vidare introduktion av lean-tänkandet 

bland de anställda. För projektplan, se bilaga 5, Projektplan Bläster 2010.  

De anställda gavs under min tid i projektet utbildning och stöttning nära förankrat till modern 

produktionsteknik. Med ökad kunskap och medvetenhet är förhoppningen att eliminera de 

största bristerna kring effektiviteten på avdelningen. En förbättringslista har upprättats i 

samarbete med de anställda, vilket lockar till ständiga förbättringar. Ett studiebesök som 

inspiration till alternativt efterbehandlingsarbete gjordes 2010-04-21 på Arvika Gjuteri med 

samtliga anställda på efterbehandlingsavdelningen. 

Enligt projektmålsättning för Bläster 2010 skall en tydlig trend till förbättring ske i kvartal 3 

och 4 2010. Uppföljningar av främst e-faktorn sker kontinuerligt för att nå det satta 

projektmålet med ett e-faktorvärde = 1,0. Fokus sätts på rapportering så att korrekt sådan 

görs. För att dra nytta av projektet för framtiden har ansvarig utsetts som aktivt driver detta 

vidare, med samma frekvens som under min tid, en dag/vecka.   
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4.3.2 Kvartal 1 2010 

 

Det något mer problematiska kvartalet perioden 2010-01-01 till 2010-03-31, främst med 

avseende på robotinstallation, visar liknande e-faktorer som kvartal 4 2009, se tabell 7, E-

faktor kvartal 1 2010. Ingen märkbar positiv förändring har förväntats då Bläster 2010 först 

startades 2010-03-16. De rödmarkerade produkterna saknar relevant data i referensperioden 

och har därför kompletterats med detta från intilliggande perioder för att en jämförelse skall 

vara möjlig. Detta gäller även i 4.3.3 Andra uppföljning, 16 mars-30 april. 

 Grupp 
e-faktor kvartal 4 
-09 bläster 

e-faktor kvartal 1 
-10 bläster 

e-faktor kvartal 4 
-09 kontr. 

e-faktor kvartal 
1 -10 kontr. 

OF-BTF-0110 A 0,63 0,66     

OF-BTH-0018A A 0,75 0,76     

1422428 A 0,62 0,71 0,50 0,71 

1122276 A 0,8 0,59 0,99 0,59 

OF-BTF0056 A 0,94       

G50119-2060 A 0,81 0,84 0,72 0,74 

G50068-2055 A 0,9 0,84 0,73 0,69 

1045372 A 1,26 1,31 0,90 0,92 

1788735 A 0,97 0,89 0,75 0,69 

G50120-2060 A 0,74 0,79 0,58 0,79 

G50067-2055 A 0,85 0,86 0,77 0,75 

1304869 A 1,07 0,76 1,08 1,00 

1531006 B 0,64 0,70 0,21 0,22 

  0,85 0,81 0,72 0,71 

 

Tabell 7, E-faktor kvartal 1 2010. 

Vad gäller e-faktor för OF-BTH-0018A, som radikalt ändrat flöde och fått utstå en rad 

störningar, har e-faktorn trots detta varit oförändrad runt 0,75. OF-BTF-0110, även den en 

produktionsmässigt mycket viktig produkt, visar på fortsatt låg e-faktor, 0,66. Noterbart är att 

nästan all rapporterad tid för okulärkontroll sammanfaller med blästertiden, vilket inte är 

verkligheten. Med detta i åtanke sätter i stort sett alltid blästertiden för op. 151 tempot. 

Förbättring i op. 151 ger automatiskt förbättrad e-faktor för op. 152, okulärkontroll.  

All rapportering och produktion jämfört mellan de två kvartalen bör ses som likvärdig, som 

därmed styrker den fortsatt låga nivån. 
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4.3.3 Andra uppföljning, 16 mars-30 april 

 

Tidsperioden 16 mars till 30 april har till syfte att ge en antydan till hur effektiviteten enligt 

Bläster 2010 förmaningar utfallit. Perioden hade en ökad produktion gentemot tidigare 

tidsperioder. 

Tabell 8, E-faktor 16 mars-30 april 2010, visar utfallet samt referensperioden kvartal 4 2009 

för bläster och okulärkontroll. Grönmarkerade e-faktorer visar en förbättring. 

 Grupp 
e-faktor kvartal 4 
-09 bläster 

e-faktor 16 mars-
30 april -10 bläster 

e-faktor kvartal 
4 -09 kontr. 

e-faktor 16 mars-
30 april -10 kontr. 

OF-BTF-0110 A 0,63 0,59     

OF-BTH-0018A A 0,75 0,94     

1422428 A 0,62 0,71 0,50 0,57 

1122276 A 0,8 0,60 0,99 0,87 

OF-BTF0056 A 0,94       

G50119-2060 A 0,81 0,86 0,72 0,77 

G50068-2055 A 0,9 0,82 0,73 0,71 

1045372 A 1,26 1,12 0,90 0,83 

1788735 A 0,97 0,87 0,75 0,68 

G50120-2060 A 0,74 0,74 0,58 0,57 

G50067-2055 A 0,85 0,84 0,77 0,77 

1304869 A 1,07 0,73 1,08 0,73 

1531006 B 0,64 0,72 0,21 0,23 

  0,85 0,80 0,72 0,67 

 

Tabell 8, E-faktor 16 mars-30 april 2010. 

Det förbättrade resultatet i den andra uppföljningen har tyvärr uteblivit. Anmärkningsvärt är 

att e-faktorerna över lag sjunkit trots ökad beläggning. Misstankarna kring bättre värden vid 

ökad produktion saknar därmed sin grund. Det mest positiva i perioden har setts hos OF-

BTH-0018A, som kontinuerligt ökat från starten av robotinstallationen. I övrigt har 

robotinstallationen fortsatt varit ett stort aber som lagts på en redan störningsrik process.  

För att nå de utsatta målen enligt Bläster 2010 krävs fortsatt hårt arbete för att få alla att dra åt 

samma håll.
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4.4 Förbättringsförslag 

4.4.1 Punktlista förbättringsförslag Arvika Smide 

Nedan följer en övergripande punktlista på lämpliga förslag för att öka effektiviteten. Mer 

redogörande och förklarande av förslagen följer därefter. Flertalet förslag behöver omfatta 

hela företaget för att få en bra genomslagskraft på efterbehandlingsavdelningen, varav ingen 

skarp gräns kunnat dras. Förslagen nedan har framför allt tillsammans, men även i många fall 

var för sig, potentialen att nå en e-faktor på minst 1,0.  

Grundläggande förslag  

 5S – basen för allt förbättringsarbete. 

 Införande av effektivitetsmätning enligt OEE för bättre produktionsuppföljning. 

 Kvalitetssäkring på konstruktionsavdelningen genom tvärfunktionella projektgrupper 

och simuleringar.  

 Ökande operatörsunderhåll 

 Aktiv tillämpning av modern produktionsteknik i form av Lean Production inklusive 

verktyg som SMED, TQM, 6σ, BSC och visualisering. Detta kommer bl.a. ge: 

 Mycket mer utvecklat underhåll 

 Färre kassationer – högre produktkvalitet 

 Högre produktivitet  

 Bättre trivsel bland personal 

 Nyinvesteringar Bläster BMD och WST. 

Alternativ 1, nuvarande layout på efterbehandling 

 Befäst 5S och introducera några punkter från grundläggande förslag samt 

nyinvesteringar av Bläster BMD och WST. 

 Aktiv fortsättning av projektet Bläster 2010 kommer på sikt ge mer av den befintliga 

maskinparken. 

 Bilda blästergrupper indelade i ex. 3 körprogram. Tillämpa flexibel blästertid. 

Industriell försöksplanering, IFP, bör kunna tillämpas. Examensarbetsförslag. 

 Skapa en bättre styrcentral. 

 Optimera hanteringen/byggnationen av emballage.  

 

Alternativ 2, ny layout och nya/kraftigt modifierade maskiner 

 Befäst samtliga grundläggande förslag 

 Flödesorienterad layout utan mellanlager och betydligt mer automatiserat. 

 Skapa flödesgrupper/liner i produktionen. 

 Helt flytta kvalitetskontroll i produktionen till Smide med aktiv tillämpning av 

styrdiagram för processen. Elimineras helt på sikt. 

 Kanbanstyrd produktion. 

 Stort fokus på maskintillgänglighet. Nyinvesteringar i alla led.  
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4.4.2 Förbättringsförslag utförligt 

 

Grundläggande förslag val av utvecklingsalternativ 

5S 

5S är grunden för allt förbättringsarbete kopplat till Lean Production. Utan ett väl fungerande 

5S-arbete kommer fortsatt satsning bli omöjlig. En organisation bestående av 5S-team med 

teamledare och en 5S-ansvarig på företaget, med obevekligt stöd från ledningen, är en bra 

början. 5S måste gälla för alla företagets delar, från kontor till produktionsgolv samt inte 

minst tillämpas kontinuerligt oavsett vad som än händer.  

Fortsatt Lean Production  

Då 5S-arbetet förankrats väl kan vidare utveckling ske. En väl utarbetad plan krävs för en 

effektiv Lean transformation. Centralt vid allt lean-arbete är långsiktighet. Ekonomiska 

uppoffringar kommer att behöva göras i startfasen. En prioriteringslista utifrån planen 

kommer behöva sättas upp där följande punkter bör komma i tidsmässig ordning: 

 Kvalitet 

 Flöde 

 Tillgänglighet 

 Förbättring 

Viktigt är att en tro och övertygelse finns att företaget skall nå en Lean produktion med allt 

vad detta innebär. En sk. Leanleader kommer att behöva tillsättas och stor vikt bör läggas på 

utbildning av personal. Leanverktyg som redan finns på företaget bör fortsätta drivas än mer 

effektivt för att nå en helhet. Helheten saknas i dagsläget på grund av brister i visualisering 

och visuellt ledarskap. 

Krafttag bör tas inom visualiseringsområdet och på så sätt få samtliga anställda inblandade 

och delaktiga. Ett teamroom/visualiseringplats bör byggas som skapar ett företagstorg och 

hjärta i fabriken. Placeringen av detta borde vara beläget mitt i fabriken, exempelvis där 

nuvarande kvalitet/verktygsutveckling har sin uppställningsplats, mitt emot förrådsluckan. 

Teamrummets syfte är att skapa en välkomnande informationsplats där produktionsmöten mm 

kan hållas. Vid varje team/maskingrupp skall också givetvis visualiseringstavlor mm upp, 

samt utrymmen för interna möten och uppföljningar.  

Tillsammans med visualiseringen bör Balance Score Card följa, vilket är ett utmärkt 

visualiseringssätt. Lagom bör vara att ha 2 mätparametrar/område. Ex. produktion/process 

skulle kunna ha e-faktor och OEE-tal. Införande av OEE-tal ses som nästintill oundvikligt.  

För att arbeta med att få bort okulärkontroll från produktionen och därmed höja kvaliteten bör 

tvärgrupper, (operatörer från varje del i produktionen), bildas tillsammans med en 

utvecklingsplan vid införande av nya verktyg och produkter. Checklista med kompletterande 
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FMEA bör fungera. Datasimuleringar av smidesverktygen i samband med diskussioner inom 

tvärgruppen skulle troligen ge omedelbar resultatpåverkan. Även utveckling av befintliga 

verktyg på samma sätt skulle troligen ge resultat. En halvering av dagens kassationer skulle, 

enligt min mening, relativt snabbt kunna nås. 

För flöde krävs en stabilare process. Här blir det viktigt att utveckla FU och införa 

tillståndsbaserat underhåll. Tillgängligheten på maskinerna måste öka markant från dagens 

läge för att nå Lean Production. Enligt Lean skall enstyckstillverkning tillämpas med en 

strävan av att eliminera allt mellanlager. I samband med utveckling av underhåll kommer en 

del instrument och utbildning behöva köpas in. Stor vikt bör läggas på operatörsunderhåll. Det 

akuta underhållet måste minimeras vilket i dagsläget utgör en för stor andel av 

underhållsarbetet. Ett bra arbetssätt är att följa 5 varför – 1 hur, för att på sikt konstruera bort 

alla typer av fel. Underhållsloggbok bör föras av en underhållsansvarig för varje 

maskingrupp, som tillsammans med underhåll, planerar FU-stopp och dagligt underhåll. 

Delegerat ansvar till operatörerna blir mycket viktigt. 

För att ideligen utvecklas krävs ständiga förbättringar. Här blir 5S-arbetet kärnan som på sikt 

skapar kvalitetscirklar och utvecklingsprojekt i företaget. Viljan att ständigt vilja bli bättre 

måste finnas bland samtliga anställda. 

 Viktigt att komma ihåg är att Lean Production inte är ett projekt,  

 det är ett arbetssätt utan slut. 

Frågan idag är inte om övergången till Lean Production och dess arbetssätt kommer att ske på 

Arvika Smide, utan när. Valet företaget kan göra är att själv vara förberedda och bestämma 

startdatum eller ta det som det kommer. Det förstnämnda rekommenderas självklart. 

Nyinvesteringar 

Några akuta nyinvesteringar bör göras. Nya blästermaskiner bör köpas in snarast om 

nuvarande layout tillämpas. För bläster BMD är läget mest akut. Maskinernas prestanda i 

dagsläget förlänger cykeltiden samt skapar onödig nerskräpning och maskinstopp.  

En utvärdering av vilken typ av bläster som skall införskaffas bör göras, så att denna i 

framtiden även kan användas vid en ny, mer flödesorienterad layout. 
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Alternativ 1, nuvarande layout på efterbehandling 

Utveckling 

Med ett högt prioriterat 5S-arbete och tillämpning av Bläster 2010, personalutbildning och 

utvecklat underhåll, kommer en klar förbättring nås. En grund för vidare lean-arbete läggs 

som bör ses som en smygstart av lean production på avdelningen. Vid den riktiga starten, som 

föregås av noggrann planering, skulle företaget stå mycket bättre rustat.  

Blästergrupper 

Tillämpning av flexibel blästertid, dvs. enbart köra den nödvändiga blästertiden för varje 

produkt, kommer spara mycket tid. Via en utarbetad försöksplanering skulle optimala 

blästertider köras. Här bör produktgeometri, blästermedel, blästerklassificering samt 

blästerprestanda tas i åtagande. Lämpligtvis bör 3 program med olika tider och effekt tas fram 

som täcker in de varierande behoven. Detta ses som ett lämpligt Examensarbete. 

Styrcentral 

Kopplat till operatörsrörelser bör en ny styrcentral arbetas fram. Dagens system vid bläster, 

okulärkontroll och mönsterpaketering skapar mängder med onödigt springande. Styrenheter 

bör sammanslås till högst två stationer, ex våg-okulärkontroll-robotcell-rapportering i den ena 

och blästercentralen i den andra. Befintliga blästercentralen bör utvecklas. 

Emballage 

En bra fungerande emballageplats med ergonomisk utformning måste anläggas. Allt 

emballage bör vara på samma ställe som enkelt kontrolleras genom bestämda nivåer och 

aktuella körningar. Här bör efterbehandlingspersonalen få stort inflytande vid utformningen. 

Det nya flödet av emballage ställer höga krav på operatörerna vilket kräver standardiseringar 

och klara rutiner. Arbetet kring utformningen av emballageplatsen måste ha högsta prioritet 

och startas omgående. 
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Alternativ 2, ny layout och nya/kraftigt modifierade maskiner 

Nedan kommer idé ges till ny layout. En så stor förändring kräver noggrann planering och bör 

ske i samband med flödesorienterat tänk som lean production. Omställningen till både ny 

layout och lean ses, enligt min uppfattning, som oundviklig inom överskådlig framtid. I 

samband med detta kommer också stora personalavgångar ske på företaget. 

Lean Production 

Införandet av lean production är helt nödvändigt med ny layout. Stora investeringar måste 

göras som ökar konkurrenskraften och produktionen kommer på sikt att betalas tillbaka. Med 

en sådan omställning kommer företaget gå in i en helt ny epok.  

Fokus läggs på möjligheter till enstycksflöde med kort genomloppstid. PIA minimeras och 

begreppet JIT leder produktionen. Både produkter och emballage styrs via kanban.  

Alla slöserier skall minskas och helst elimineras. Värdeskapande tid, kartlagt för några 

produkter tidigare i rapporten, blir här väsentlig data att beakta.    



Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Karlstads universitet. Erik Sundbäck, 2010 

35 

 

Förslag till ny layout 

Figur 4, Ny layoutidé, beskriver idén bildligt och anknyter till texten nedan. Flöde är 

nyckelordet. 

Godset från smide transporteras på 

conveyourbanan den bestämda tiden, i 

dagsläget ca 20 min. 

Från conveyourbanan ramlar vissa 

produkter rakt ner på avsvalningsbandet där 

godset först går genom ett vattenbad för att 

sedan torkas med fläktar. Resterande 

produkter följer sin linje via 

conveyourbanan. Uppskattad tidsåtgång 

<20 min. 

Då godset når lägre temperatur blästras 

detta i någon av blästermaskinerna, som 

startas då lämplig mängd erhållits. 

Påfyllning kan även ske från sidan, ex 

aktuellt för härdat gods. Två typer av 

blästrar erbjuds, en trumbläster och en för 

enstycksflöde, hängbläster, där godset 

fraktas på conveyourbanan genom blästern. 

Tidsåtgång <10 min. 

Efter blästring styrs godset till sin linje för 

mönsterpackning av robot. Fixturer för att 

minimera hanteringen av godset används.  

De flexibla produktlinjerna delas 

lämpligtvis in i 4 varianter, en för varje typ 

emballage samt en varierbar. 

Packningsenheten är i två våningar, där 

påfyllning av gods sker på etage 2 och emballageflödet sker på etage 1. Avrapportering och 

utlastning sker i direkt anslutning till paketering. Tidsåtgång 5 min. 

En styrcentral installeras där processen övervakas och styrs. Den totala tidsåtgången beräknas 

vara 35 min enligt den nya layoutidén, jämfört mot dagens 325 min. Främsta skälet till detta 

är reducering av avsvalningstiden och transporter, men även linjetänk och bibehållet 

enstycksflöde från smide.  

Avsvalnings-

band 

Bläster 

Trumma 

Bläster 

Enstyck 

E 
 

Styr-

central 

Conveyourbanor 

Figur 4, Ny layoutidé 
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Ett antal maskiner måste i detta fall flyttas vilket kommer frigöra stora golvytor. Figur 4, Ny 

layoutidé, bör ses som en idé till enstycksflöde. Enskilda detaljlösningar bör givetvis utarbetas 

för respektive område och anpassas till rådande tillverkning.  

Med fokus på enstycksflöde krävs att tillgängliga tiden är densamma för smide som för 

efterbehandling. Kapaciteten för ovanstående figur borde därför vara klart tillräcklig.  

Kvalitetskontroll 

Enligt läran om Lean production eftersträvs kvalitet enligt 6-sigma. Kvalitetskontrollen skall 

därför tas bort från efterbehandlingen, för att ersättas av processtyrd produktion vid 

smidespressarna. Datainsamlingen till detta måste ske automatiskt av rätt utrustning i direkt 

anslutning till smidningen av detaljen. 

Kanbanstyrd produktion 

För effektiv och enkel produktion används lämpligen kanbankort. För emballage används 

även här kanban, men också med stor fördel 2-bingesystemet. Enkelhet är nyckelordet. 

Maskintillgänglighet 

Tillgängligheten av maskinparken vid kortare ledtider blir än viktigare. Ett väl utvecklat 

underhåll baserat på FU och tillståndskontroll är en förutsättning.  Nyinvesteringar och 

modifieringar är en del av en ny layout.
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 5. Diskussion 

Utvärdering av resultat 

Den efterfrågade nulägesanalysen av efterbehandlingen, då i synnerhet operation 151 bläster, 

har presenterats. Brister som leder till de över lag låga e-faktorerna påpekas med hjälp av 

både figurer och tabeller. Inriktningen på nulägesanalysen är av klar verbal tappning då det 

visat sig att kommunikation varit en mycket stor och bidragande orsak till produktionens 

bristande effektivitet. Centrala begrepp inom Lean Production som delaktighet, visuellt 

ledarskap och förbättring, behöver för framtiden utvecklas och prioriteras enligt min åsikt. 

I processen framgår ett antal brister där blästerprestandan är den enskilt mest påtagliga. Enligt 

flödesanalysen visas tydligt andelen värdeskapande tid, 4-7 % av totala efterbehandlingstiden. 

Klart önskvärt vore en stabilare process som tillåter lite PIA och där inbyggda störningar 

elimineras. Tillämpning av flexibel blästertid tas upp vilket genom anpassning till önskvärda 

produkter skulle öka maskintillgängligheten och därmed minska blästerkostnaderna. 

En känd och ideligen påminnande störning är blästerprestandan, där främst bläster BMD 

uppvisar ett akut läge med läckage och förlängda blästertider som direkt följd. Små störningar 

i dagliga arbetet förekommer även och har åskådliggjorts, främst via Bläster 2010 

förbättringslista. Det kontinuerligt förekommande förbättringsarbetet har mycket stor 

potential.  

Knutet till nulägesanalysen är kalkylerna och e-faktorsuppföljningen. I kalkyljämförelsen 

framgår värdet på de olika e-faktorerna, vilka skall förbättras. Kunskapen kring förkalkylen 

och rapportering hos operatörerna samt klyftor mellan olika företagsbefattningar torde vara 

det största problemet. Värdet av projektet Bläster 2010 borde för framtiden, tillsammans med 

5S-arbete enligt min bedömning, vara mycket stort. 

Trenden i de perioder som kalkyljämförelserna avser visar ingen total förbättring. Det mest 

väsentliga är snarare att e-faktorerna sjunkit vid ökad beläggning, vilket skett mellan 16 mars 

till 30 april.  

De förbättringsidéer som föreslås är stegvis graderade efter vad som i tidsmässig ordning ses 

som mest rimligt. Det primära syftet med förslagen är att väcka idéer varifrån vidare 

utveckling kan ske. Företagets egen utformning är givetvis av största vikt. Viktigt att ha i 

åtanke vid en sådan utformning är de interna transporterna som finns i dagens layout, vilka 

ger upphov till omfattande transportsträckor. 

Det stora behovet av framtida personalrekryteringar gör att en stor andel kunskap snabbt 

kommer gå förlorad. Arbetsinstruktioner för både produktion och underhåll upprättade av 

dagens anställda och intagning av praktikelever kommer förebygga och underlätta en sådan 

övergång.  

Arvika Smide behöver satsa och därmed prioritera tänkande enligt Lean Production, för att på 

så sätt möta framtiden som är den stora möjligheten. 
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Utvärdering av examensarbetet 

Examensarbetet största eventuella brist är att det utförts under en period starkt påverkad av 

konjunkturläget. Värden i kalkyljämförelsen liksom nulägesanalysen har i möjligaste mån 

anpassats till normal beläggning. Nämnda procentsatser borde därför vara representativa även 

för andra perioder med högre beläggning. 

Den utförda nulägesanalysen innehåller ett antal utvalda produkter enligt den prioriteringslista 

som upprättats. Här ingår inte samtliga produkter, vilket gör att lägre prioriterade c-produkter 

med utmärkande flöde kan besitta brister som inte tagits upp i den mer generaliserade 

analysen. Metodvalet kring flödesanalysen har anpassats och valts att presenterats på ett så 

enkelt sätt som möjligt. Det viktiga har varit att belysa de grundläggande bristerna på 

avdelningen.   

I avsnittet förbättringsförslag uppkom frågeställningar till nya undersökningar som behöver 

analyseras, se nedan.  

Förslag för nya examensarbetsområden: 

 Utarbeta blästergrupper genom industriell försöksplanering, IFP.  

 Undersök möjligheten att styra produktionen i smide med styrdiagram samt upprätta 

detta. Medför underlag för flytt av detaljkontroll till smide. Omfattande 

Examensarbete. 
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6. Slutsats 

En nulägesanalys har upprättats på efterbehandlingsavdelningen där operation 151 bläster 

varit den huvudsakligt styrande aktiviteten. Ett antal orsaker av varierande vikt har visats i 

rapporten vilka borde ge en bra bild av nulägets brister.  

Kvartal 4 2009 har valts som referensperiod varifrån jämförande uppföljning kunnat ske. 

Samma period har granskats med avseende på kostnader och tid enligt de dokumenterade 

kalkylerna. Dessa redovisas dels som ökade kostnader, dvs. skillnaden mellan planerad 

kostnad och verklig kostnad, och dels som antalet extra produktionstimmar. Den ökade 

kostnaden för operation 151 och 152 står för knappt 2 % av totala bearbetningskostnaden. 

En åtgärd för att nå en bättre e-faktor har gjorts i form av etableringen av projektet Bläster 

2010. Förslag på förbättring i varierande omfattning har redovisats i resultatdelen.  

Problemet med låg e-faktor kvarstår och behöver en längre tid på sig för att nå ett faktorvärde 

av 1,0. Det är därför av största vikt att fortsätta driva Bläster 2010 vars specificerad 

målsättning är att nå förbättring i kvartal 3 och 4 2010. Grunden för detta arbete är dock lagd 

där medvetenheten och kunskapen kring effektiviteten markant ökat hos de anställda.  
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7. Tackord 

Ett stort tack riktas till handledaren på Arvika Smide, Jan Fredriksson, som föredömligt 

entusiastiskt gett råd och svarat på frågor som uppkommit under arbetets olika skeden. 

Ett stort tack riktas även till operatörerna på efterbehandlingsavdelningen och i synnerhet de 

anställda vid bläster och okulärkontrollen. Den dagliga konversationen och samarbetet har 

gett svar på många frågor och funderingar under arbetets gång.  

Övrig personal, däribland VD Bengt Lank och produktionsledare Jimmy Leverström, har 

givetvis också bidragit till arbetes genomförbarhet.  

Det har varit ett sant nöje att utföra Examensarbetet hos Er på Arvika Smide. Den ovanligt 

goda erfarenheten bland personal och på många sätt familjära stämningen är utmärkande. 

Framtiden är Er möjlighet! 

Erik Sundbäck, Karlstads universitet 
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Bilaga 1, Flödesanalys 

Analysmaterialet nedan syftar till värdeskapande aktiviteter och tid samt inre transporter.  

Värdeskapande tid 

 OF-BTH-0018A   
  Värdeskapande Tid i min 

1 Transport truck Nej 1,5 

2 Avsvalning Nej 150,0 

3 Väntetid avsvalning Nej 110,0 

4 Transport truck avsvalning-bläster Nej 1,5 

5 Transport bläster in Nej 1,0 

6 Väntan (förladdning) Nej 4,0 

7 Blästertid Ja 10,0 

8 Väntan i blästertrumma Nej 1,5 

9 Transport bläster ut Nej 1,0 

10 Kontroll rundmatning Nej 12,0 

11 Mönsterpackning Ja 10,0 

12 Väntan i pall på transportband Nej 15,0 

13 Transport pall på rullband Nej 2,5 

14 Avrapportering Nej 0,5 

15 Pallbygge Nej 2,0 

16 Justering/extrakont. Nej 1,0 

    

  Total värdeskapande tid:   20 

  Total tid i timmar: 5,4 323,5 

    

 Andel värdeskapande tid:   6% 

 
 1422428   
  Värdeskapande Tid i min 

1 Transport truck Nej 1,5 

2 Avsvalning Nej 160,0 

3 Väntetid avsvalning Nej 110,0 

4 Transport truck avsvalning-bläster Nej 1,5 

5 Transport bläster in Nej 1,0 

6 Väntan (förladdning) Nej 4,0 

7 Blästertid Ja 12,0 

8 Väntan i blästertrumma Nej 1,5 

9 Transport bläster ut Nej 1,0 

10 Kontroll rundmatning Nej 7,0 

11 Mönsterpackning Ja 11,3 

12 Väntan i pall på transportband Nej 15,0 

13 Transport pall på rullband Nej 2,5 

14 Avrapportering Nej 0,5 

15 Pallbygge Nej 2,0 

16 Justering/extrakont. Nej 2,0 

    

 Total värdeskapande tid:   20 

 Total tid i timmar: 5,5 332,8 

    

 Andel värdeskapande tid:   6% 

Bilaga 1 
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G50068-2055   

 Värdeskapande Tid i min 

Transport truck Nej 1,0 

Avsvalning Nej 150,0 

Väntetid avsvalning Nej 120,0 

Transport truck avsvalning-bläster Nej 1,5 

Transport bläster in Nej 1,0 

Väntan (förladdning) Nej 4,0 

Blästertid Ja 12,0 

Väntan i blästertrumma Nej 1,5 

Transport bläster ut Nej 1,0 

Väntan i häck Nej 3,0 

Transport truck Nej 1,0 

Mellanlager M1 Nej 200,0 

Transport truck mellanlager-M1 Nej 1,0 

Kontroll M1 Nej 10,0 

Transport rullband M1 kontr.-sprick Nej 2,0 

Sprickkontroll Nej 0,5 

Transport rullband M1 Sprick-robot Nej 0,5 

Mönsterpackning Ja 10,0 

Transport pall på rullband Nej 1,5 

Avrapportering Nej 0,5 

Pallbygge Nej 2,0 

Justering/slip Nej 25,0 

   

Total värdeskapande tid:   22,0 

   

Total tid i timmar: 8,5 509,5 

   

Andel värdeskapande tid:   4% 

 

  

Bilaga 1 
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Flödesanalys, största slöserier 

Nedanstående tabeller beskriver största slöserier med avseende på tid. All tid redovisas i 

minuter. Avsvalning räknas som väntetid.  

Observera att väntetider avser kontinuerlig drift utan stopp. Transport avser enbart tid av 

godstransport, ej tid till hämtningen. 

OF-BTH-0018A 

Total väntetid: 280,5 

Total transporttid rullband: 4,5 

Total transporttid truck: 3,0 

 

1422428 

 

Total väntetid: 290,5 

Total transporttid rullband: 4,5 

Total transporttid truck: 3,0 

 

G50068-2055 

Total väntetid: 475,5 

Total transporttid rullband: 6,0 

Total transporttid truck: 6,5 

 

  

Bilaga 1 
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Flödesanalys, inre transporter 

 OF-BTH-0018A 1422428   

 Tid i min Meter transport Tid i min Meter transport 

Transport truck 1,5 135 1,5 65-155 

Avsvalning 150,0 0 160,0 0 

Väntetid avsvalning 110,0 0 110,0 0 

Transport truck avsvalning-bläster 1,5 27 1,5 5-35 

Transport bläster in 1,0 4 1,0 4 

Väntan (förladdning) 4,0 0 4,0 0 

Blästertid 10,0 0 12,0 0 

Väntan i blästertrumma 1,5 0 1,5 0 

Transport bläster ut 1,0 9,5 1,0 9,5 

Kontroll rundmatning 12,0 3,5 7,0 3,5 

Mönsterpackning 10,0 9,5 11,3 9,5 

Väntan i pall på transportband 15,0 0 15,0 0 

Transport pall på rullband 2,5 68,5 2,5 68,5 

Avrapportering 0,5 0 0,5 0 

Pallbygge 2,0 10 2,0 10 

Justering/extrakont. 1,0 0 2,0 0 

 323,5 267 332,8 175-295 

 

 G50068-2055 
 Tid i min Meter transport 

Transport truck 1,0 95 

Avsvalning 150,0 0 

Väntetid avsvalning 120,0 0 

Transport truck avsvalning-bläster 1,5 5-35 

Transport bläster in 1,0 4 

Väntan (förladdning) 4,0 0 

Blästertid 12,0 0 

Väntan i blästertrumma 1,5 0 

Transport bläster ut 1,0 1,5 

Väntan i häck 3,0 0 

Transport truck 1,0 24 

Mellanlager M1 200,0 0 

Transport truck mellanlager-M1 1,0 15 

Kontroll M1 10,0 0,5 

Transport rullband M1 kontr.-sprick 2,0 6,5 

Sprickkontroll 0,5 0,5 

Transport rullband M1 Sprick-robot 0,5 3,5 

Mönsterpackning 10,0 1 

Transport pall på rullband 1,5 55 

Avrapportering 0,5 0 

Pallbygge 2,0 4 

Justering/slip 25,0 0 

 549,0 211,5-241,5 

  

Bilaga 1 
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Bilaga 2, Avsvalning av gods. 

I direkt anslutning till bläster byggs idag ett mellanlager upp huvudsakligen för avsvalning 

men också som buffert och flödesutjämning då blästerpersonal arbetar dagskift och 

smidespressar delvis jobbar tvåskift. 

Avsvalningen utgör ca 2,5 timme och är den tid varje häck med gods behöver för att sjunka 

den erforderliga temperaturen. Tiden påverkas främst av mängden gods i häcken samt 

kompaktheten av material. En häck innehållande ett litet antal ”ihåliga” detaljer där viss 

genomströmning tillåts kyls mycket snabbare. Utöver svalningstiden finns också en väntetid 

för att vara säker på att godset svalnat tillräckligt. Den totala tiden på avsvalningsplatsen blir 

därför oftast mycket längre än de 2,5 timmar som är avsatta, se bilaga 1, Flödesanalys. 

Avsvalningstiden i anslutning till blästern är något som inte är materialpåverkande. Godsets 

väg från smide börjar på en temperatur av dryga 1000°C för att sjunka kontrollerat av 

stillastående luft enligt angivelser till 300° under färden på conveyourbanan, på en tid av ca 

20 minuter, innan det släpps ner i väntande häck. Den tid det tar för godset att sjunka från ca 

300° till 50-60°, som är högsta blästertemperatur, är alltså den blästerrelaterade 

avsvalningstiden. Se utformning av avsvalningsplatsen i figur 6, Avsvalningsplats anslutning 

bläster. I detta temperaturområde anses materialets egenskaper ej vara möjliga att påverka 

oavsett svalningsteknik, Jörgen König, metallurg och kvalitetsuppföljare Arvika Smide. Då 

svalningshastigheten är direkt beroende av temperaturskillnaden, avtar 

temperaturförändringen kraftigt då enbart stillastående luft används som kylmedel. 

Temperaturen för bläster är huvudsakligen satt på grund av godshanteringen, vilket 

omöjliggörs vid högre temperaturer än 60°. Begränsningar finns också på in- och utgående 

transportbanor som är gummibeklädda. 

 

Figur 6, Avsvalningsplats anslutning bläster. 

Bilaga 2 
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Bilaga 3, Blästerdata som utgångspunkt vid kalkylupprättande  

Specifika data och processbeskrivning baseras på informationsskrift från Metabrasive AB, 

ämnat de maskiner som finns på företaget, samt anställda på avdelningen för efterbehandling 

och teknik. 

De blästrar som finns på Arvika Smide är av typen slunghjulsmaskiner. Detta innebär att 

rensmedlet slungas mot arbetsstycket i höga hastigheter, 50-100 m/s. Varje slunghjul är väl 

inbyggt i ett mycket slitstark skåp bestående av stål och mangan. Rensmedlet återanvänds och 

går likt ett kretslopp i maskinen. 

Prestandan på Arvika Smides blästrar ligger på ca 800 kg/körning. Maskinerna är på 40 kW 

styck, vilket inom smidesbranschen ses som elkonsumtionsmässigt försumbart. Varje körning, 

dock med korrigeringar för geometri, ytrenhetskrav, rensmedelsskick, maskinskick och 

produktens materialkvalitet, baseras på 10 min. Med i och urtömning räknas med att 4,5 

körningar görs/timme av standardgods och 3,5 körningar/timme för härdat gods. I förkalkylen 

förutsätts att alla körningar också görs med en vikt av 800 kg. Detta är inte fallet då olika 

detaljers volym inte är linjärt fördelad med avseende på vikt. OF-BTF-0110, OF-BTH-0018A 

och G50119-2060 har till exempel skrymmande och ihålig form. Fulla häckar av dessa har 

följaktligen en lägre vikt, se tabell 9, Vikt i häck.  

 ca antal/häck vikt/detalj vikt/häck 

OF-BTF-0110 58 11,7 678,6 

OF-BTH-0018A 125 5,05 631,25 

G50119-2060 90 7,5 675 

G50068-2055 100 8,17 817 

1045372 290 3,5 1015 

 

Tabell 9, Vikt i häck. 

Detaljer med en kompakt geometri får också häckar av högre vikt, se 1045372. Denna detaljs 

blästeregenskaper är mycket gynnsamma varför den också har det högsta e-faktorsnittet, läs 

vidare avsnitt 3.3 Kalkyler, Efterkalkylsjämförelse kvartal 4 2009. Produkterna i tabell 8, Vikt 

i häck, är alla utom G50068-2055, extremfall som belyser problematiken i förkalkylen baserat 

på enbart vikt. I dessa fall rekommenderas korrigering av förkalkylen, speciellt då flera av 

dessa produkter utgör en betydande omsättning. 

Inom blästringstekniken fokuseras ofta blästerbilder för att få en så optimal blästring som 

möjligt av varje produkt. Detta följs dagligen upp av anställd personal, för att vid behov 

justeras till det avsedda. Den vanligaste rensmedelshastigheten ligger på ca 80 m/s. 

Ett stort problem vid blästring är alla föroreningar som slås av de behandlade produkterna. En 

avancerad mekanism i respektive maskin fördelar detta och möjliggör återanvändningen av 

rensmedlet.  

 

Bilaga 3 
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Då blästring av detaljer ofta efterföljs av målning eller bearbetning krävs en önskvärd kvalitet. 

Vid all blästring är kornstorleken viktig. En bra sammansättning av lagom stora och små korn 

skapar den bästa ytan. Det finns också ett antal olika rensmedelstyper där kornen har olika 

utseende. Sammansättningen, utformningen och inte minst hårdheten på rensmedlet är alltså 

av största betydelse. Data kring detta bygger på mångårig erfarenhet hos Arvika Smide. 

I Sverige finns en speciell norm av ytrenhet för detaljer. Den norm som används på Smide är 

SA2,5 vilket syftar på en ”nästan ren” detalj. Som jämförelse kan nämnas att SA3, som är 

snäppet över, är ren metall. Blästerkraven är därför relativt högt satta. 

Enligt nulägesanalysen vet vi att maskinerna BMD och WST har många driftstimmar på sitt 

samvete och trots bra pålitlighet troligtvis frångått sin optimala prestanda. 

För upprättande av nya förkalkyler ligger följaktligen ovanstående tillsammans med stor 

erfarenhet till grund. 

  

Bilaga 3 
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Bilaga 4, E-faktor kvartal 4 2009. 

 

 E-faktor kvartal 4 2009, Bläster 151 

      
      

  Ordernr Artikelnr Satsantal E-faktor 

      
 
 
 

 S6673 1-20838392 1817 1,51 

  S6760 G24413-300 937 1,39 

  S6497 1045372 2467 1,37 

  S6781 1045372 1626 1,35 

  S6782 1045372 2884 1,31 

  S6997 OF-BTF0074 1299 1,27 

  S6637 1045372 3108 1,24 

  S7046 OF-BTF0074 1884 1,23 

  S6936 OF-BTF0074 2541 1,22 

  S6783 1045372 2004 1,11 

      
 
 
 

 S6838 OF-BTH-0018A 6021 0,66 

  S6843 1001869 1191 0,63 

  S6945 OF-BTF-0110 3788 0,63 

  S6641 30162011193 973 0,62 

  S6643 OF-BTF-0110 1495 0,62 

  S6835 OF-BTF-0110 3088 0,62 

  S6658 23530222 1773 0,59 

  S6896 G50120-2060 647 0,54 

  S6425 1301882 1519 0,53 

  S6387 4564016 3157 0,34 

      
      

  Medelfaktor för alla körningar i perioden:                                           0,79 
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Projektplan Bläster 2010 

Bakgrund 

På grund av företagssituationen eftersträvs en alltmer kostnadseffektiv och korrekt uppföljd 

produktion. Då ett projekt startats i detta syfte, Smide 2010, på smidesavdelningen med 

iögonfallande resultat står nu fler avdelningar av företaget på tur.  

Satsningar i form av robotinvesteringar för ökad andel mönsterpackning av gods har gjorts 

vilka måste vävas in i verksamheten. Ur denna synvinkel kommer uppföljning få än mer 

betydelse.  

Problem 

Avdelning för bläster och framför allt operation bläster 151 visar starkt avvikande 

rapporteringstider jämfört med förkalkyl. Detta får då självklara följder då förkalkylen blir 

svår att lita på och den faktiska kostnaden ökar kraftigt. Enligt effektivitetsfaktorn, E-faktorn, 

som är kvoten av förkalkyl och efterkalkyl visas detta tydligast. E-faktorn för tänkt 

referensperiod, kvartal 4 2009, är 0,74. 

Mål 

 E-faktor = 1.0 

 Korrekt rapportering 

 Ökat förbättringsarbete 

I kvartal 3 och 4 2010 skall en tydlig trend mot förbättring kunna ses. 

Omfattning 

Projektet omfattar avdelningen bläster, där främst operation 151 fokuseras. Informationer, 

utbildning, uppföljning och arbetsuppgifter kommer att ske av och i nära samarbete med för 

avdelningen anställd personal.  

De artiklar som har uppenbara fel i förkalkyl skall justeras till dagslägets maskinpark. 

Övrigt 

Starten av projektet och första uppföljning kommer ingå som en del i Examensarbete på 

Maskiningenjörsprogrammet vid Karlstads Universitet av Erik Sundbäck.  
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