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Abstract 

The competitive situation within the process industry has increased due to the global 

industrialization. Companies operative within the industry are being forced to develop 

more efficient supply chains in order to sustain their competitive advantage on the 

market. An efficient supply chain is characterized by a combination of material and 

information flow where the objective is to reduce costs via reduced throughput times 

and material that arrives when needed.  

The purpose of this study is to obtain an understanding concerning factors that 

characterize an efficient supply chain within the mining industry with focus on reducing 

costs associated with material handling. Furthermore, this study aims to design a cost-

effective supply chain within the mining industry.  

A case study is conducted at Boliden Mineral AB, where focus has been on the total 

supply chain from the mines to the concentrator within the Boliden area. Boliden 

Mineral AB is operative within the mining industry, belonging to the process industry, 

with their core competence ore mining where the minerals mainly consist of copper, 

zinc, lead, gold, and silver. The data has been gathered through interviews, observations, 

and written materials in both literature and from Boliden Mineral ABs intranet. This 

method has created conditions for the authors of this study to obtain an understanding 

about affecting factors on an efficient supply chain within the mining industry. The 

collected data has been summarized in a description of the current situation which has 

been the main source of information to identify the factors that negatively affect the 

material flow between mines and concentrator within the studied company.  

The most important thing for the company to take into account is to reduce the 

variations in the system in order to increase the availability. In order to reduce the 

variations this study has resulted in a template for reporting any unforeseen blockages 

that affects the material flow. Based on a summary of the reported data, target areas for 

improvement can be identified.  

Furthermore, a recommendation has been given about changing the shift form of ore 

transports. This would result in more leveled out material flows that leads to lowered 

storage levels due to that material is arriving when needed.  The recommended shift 

form concludes that the total amount of trucks needed can be reduced which leads to a 

safer traffic situation. This recommendation would generate a cost reduction for Boliden 

Mineral AB because of a reduced amount of material handling and less bound capital in 

storage. 

Additionally, an efficient supply chain needs a material flow that is supported by an 

information flow. Thereby, the authors of this study have developed activities along with 

responsibilities that are needed in order to achieve efficiency in the information flow.   

These recommendations would generate an increased control and a capacity to manage 

the material flow within the company.  This will result in shorter throughput times since 

material is arriving when needed and reduced storage levels, which will lead to a cost 

reduction.   



 
 

Sammanfattning 

För företag verksamma inom processindustrin har konkurrensen ökat i takt med den 

globala industrialiseringen. Företag tvingas utveckla mer effektiva logistiklösningar för 

att bibehålla konkurrenskraft på marknaden där fokus ligger på att effektivisera flöden. 

Ett effektivt flöde innebär en samordning av material- och informationsflödet där målet 

är att minimera kostnader genom en kort genomloppstid och material som anländer vid 

behov.  

Syftet med studien är att skapa en förståelse kring de faktorer som karaktäriserar 

effektiva flöden inom gruvindustrin, där fokus ligger på att reducera kostnader 

associerade med manuell hantering. Vidare syftar studien till att utforma ett förslag för 

ett kostnadseffektivt flöde inom gruvindustrin.  

Studien är baserad på en fallstudie vid Boliden Mineral AB, där fokus har varit på 

verksamheten inom Bolidenområdet. Boliden Mineral AB är ett företag verksamt inom 

gruvindustrin, som är kategoriserat under processindustrin, där den huvudsakliga 

verksamheten består av mineralbrytning innehållande metallerna koppar och zink men 

även guld, silver och bly. Datainsamlingen under studiens gång har bestått av intervjuer, 

observationer samt skriftligt material i form av litterära källor, men även kvantitativ 

data från företagets intranät har använts. Detta har bidragit till att studiens författare 

skapat förutsättningar för att förstå problemområdet och vad som påverkar ett flöde 

negativt. Informationen har sammanställts i en nulägesbeskrivning vilken har legat som 

grund för identifiering av påverkande faktorer för flödet mellan gruvor och 

anrikningsverk inom fallstudieföretaget.  

En rekommendation till Boliden Mineral AB är att i första hand minimera variationer i 

systemet för att öka tillgängligheten. För att kartlägga systemets tillgänglighet har en 

stopprapporteringsmall utvecklats för att möjliggöra en kontinuerlig stoppuppföljning 

över problemområdet där förbättringsområden kan identifieras utifrån en 

sammanställning av stopprapporteringen.  

Vidare har ett förslag tagits fram på hur ett effektivt materialflöde bör utformas genom 

en förändrad skiftgång för materialtransporterna. Den rekommenderade skiftgången 

skulle innebära ett jämnare materialflöde vilket leder till lägre lagernivåer då materialet 

anländer vid behov. Skiftgången innebär att antalet lastbilar kan reduceras vilket 

genererar en säkrare trafiksituation. Denna rekommendation skulle innebära en 

kostnadsreduktion för Boliden Mineral AB på grund av minskad andel manuell 

materialhantering samt mindre bundet kapital i lager.  

För att uppnå effektivitet i värdekedjan krävs det ett informationsflöde som stödjer 

materialflödet. Studiens författare har utvecklat aktiviteter för informationsförmedling 

som krävs för att uppnå ett effektivt informationsflöde där förslag på ansvarsfördelning 

för respektive aktivitet tagits fram för att rätt information ska nå rätt person i rätt tid.  

Dessa rekommendationer skulle skapa en ökad kontroll och en aktiv styrning av 

materialflödet hos fallstudieföretaget. Detta leder till kortare genomloppstider då 

material anländer vid behov samt mindre tonnage i lager, vilket leder till en 

kostnadsreducering. 



 
 

Terminologi 

Det inledande avsnittet innehåller en ordlista där begrepp som studien har behandlat 

förklaras. Dessa kommer senare att användas i rapporten. 

Anrikning Separering av olika mineraler med syfte att öka 
mineralhalten för materialet. 

Bergbult  Armeringsjärn som borras in i bergväggar och tak med 
syftet att förstärka berget i gruvgångarna. 

DK2  En skiftgång där arbete sker på vardagar under för- och 
eftermiddag. Två personer delar på skiftgången där en 
person arbetar förmiddag en vecka och eftermiddag andra 
veckan för att sedan alterneras. 

Gavel Den vägg som bearbetas längst in i en ort i en 
underjordsgruva. Här sker sprängning och övriga moment i 
en salvcykel. 

Gråberg Berg innehållande för låga mineralhalter för att vara 
ekonomiskt brytbart.  

Infrakt  Infraktsområdet, eller infrakten, är det område dit all malm 
som transporteras från gruvorna till anrikningsverket 
hamnar inledningsvis. Här sker all mellanlagring och 
hantering av malm innan vidare förädling i 
anrikningsprocessen. 

Inlastningsficka Ett intag på infraktsområdet där lastbilarna kan tippa den 
malm som de transporterar.   

K2  En skiftgång där arbete sker på vardagar under för- och 
eftermiddag samt under helger på förmiddag. Tre personer 
delar på skiftgången där en person arbetar förmiddag 
måndag - söndag en vecka, ledig andra veckan samt arbetar 
eftermiddag måndag - fredag tredje veckan för att sedan 
alterneras. 

K2 Max En skiftgång där arbete sker under för- och eftermiddag alla 
dagar i veckan. Fyra personer delar på denna typ av 
skiftgång. 

K3 En skiftgång där arbete sker dygnet runt, alla dagar i veckan. 
Fem personer delar på denna typ av skiftgång.  

Kampanj  Produktionsplaneringen läggs i kampanjer som är den 
period som en viss malmtyp anrikas i anrikningsverket.  

Komplexmalm Malmtyp innehållande flera olika basmetaller. 

Lastmaskin  Ett fordon, även benämnt traktor, vars uppgift är att hantera 
malm med hjälp av exempelvis en lastskopa. 

Lave  Ett vertikalt lagringsutrymme där mellanlagring av malm 
sker.  



 
 

Malm  Berg innehållande tillräckligt höga mineralhalter för att den 
ska vara ekonomiskt brytbar. 

Malmstig  Underjordiska gångar där transport av malm sker med hjälp 
av transportband. 

Metallkoncentrat Metallkoncentrat, även benämnt slig, är slutprodukten från 
anrikningsverket och består av anrikad malm.  

Mineral  En oorganisk substans med speciell kemisk sammansättning 
med olika fysikaliska egenskaper. 

Ort  En horisontell gruvtunnel.  

Salvcykel  Brytningsprocessen i gruvan definieras av en salvcykel, där 
olika moment ingår för att bryta malmen. De ingående 
momenten är borrning, laddning, sprängning, tömning, 
skrotning, betongsprutning och armering. 

Schakt  En vertikal gruvtunnel. 

Silo  Lagringsutrymme vid anrikningsverket där malmen 
mellanlagras innan den tas in i produktionen. 

Skipp  En typ av hiss med syftet att transportera malm via 
uppfodringsschakt. 

Skut  Stort bergblock med en icke önskvärd storlek. 

Slig  Se mineralkoncentrat. 

Stacker  Ett flyttbart band vid infraktsområdet med syftet att fördela 
och särskilja olika malmtyper i speciella högar för 
lagerhållning. 

Stup  Vertikala stup vid infraktsområdet där malmen passerar 
efter att ha gått in i systemet via inlastningsficka. 

Upplag  Lager som innebär minst en manuell malmhantering med 
lastmaskin. 
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1 Inledning 
Detta kapitel syftar till att ge en introduktion till ämnesområdet samt en förklaring till 

varför problemområdet är intressant att studera. Detta mynnar ut i studiens syfte med 

tillhörande forskningsfrågor som studien ämnar besvara. Kapitlet avslutas med att 

presentera rapportens fortsatta disposition. 

Kostnadskonkurrensen har ökat för företag verksamma inom processindustrin i takt 

med industrialiseringen av Kina och Östeuropa (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 

2013). Inom gruvindustrin, som är kategoriserad under processindustrin, är 

konkurrensen stor med många aktörer på marknaden, framförallt i Australien, Kina, 

Afrika och Latinamerika (Swecon, 2012). Björklund och Lööf (2012) menar att 

efterfrågan på metaller och mineral ständigt ökar i takt med den ökade globaliseringen 

som sker runt om i världen. För att klara av en allt hårdare konkurrens på marknaden 

menar Pewe (2002) att företag tvingas utveckla mer flexibla och effektiva 

distributionssystem. Paulsson, Nilsson och Tryggestad (2000) anser att företag måste 

vara effektiva genom hela värdekedjan för att vara konkurrenskraftiga på marknaden 

där det inte räcker med att vara individuellt effektiv.  

”Idag räcker det inte att vara på rätt spår. Det gäller också att färdas tillräckligt snabbt, 

för att inte bli överkörd”.  Pewe (2002, s. 17) 

Logistik definieras som den del av värdekedjan som planerar, implementerar och 

kontrollerar flödet av varor, service och information för att möta kundernas krav 

(Rutner och Langley, 2000). Under de senaste decennierna har begreppet logistik 

utvecklats från att bara fokusera på lager och transporter till att inkludera samtliga 

processer med fokus på totalkostnaden (Coyle, Bardi och Langley, 2003). Coyle et al. 

(2003) menar att resultatet av en effektiv materialhantering leder till en ökad 

produktivitet vilket i sin tur leder till kostnadseffektiva processer. Pewe (2002) menar 

att kostnader för materialhantering och transport står för nästan hälften av den totala 

kostnaden i många företag, varför det är viktigt att fokusera på dessa områden för att 

vara konkurrenskraftig. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2006) beskriver 

materialhantering som samtliga aktiviteter förknippade med lager så som 

godsmottagning, förflyttning till lagringsplats, omlagring av materialet samt utplockning 

ur lagret. Lager, transporter samt onödiga materialrörelser är något som Jones, Hines 

och Rich (1997) beskriver som slöserier vilket är aktiviteter som endast tillför en 

kostnad men inget värde.  

Logistik anses vara en viktig faktor för att skapa konkurrenskraft och lönsamhet med 

målet att skapa kostnadseffektiva flöden (Oskarsson et al., 2006). Mattsson (2012) 

menar att ett effektivt flöde innebär en samordning av material- och informationsflödet 

med målet att minimera kostnader. Bititci och Carrie (1990) beskriver ett materialflöde 

som allt fysiskt material med tillhörande delar som ett system behöver för att fungera, 

medan ett informationsflöde är enligt Coyle et al. (2003) definierat som ett system med 

tillgänglig relevant information med syfte att planera, implementera och kontrollera. Ett 

effektivt logistiksystem är grunden för ett företag med stark konkurrenskraft och ökad 

lönsamhet (Bititci et al., 1990; Coyle et al., 2003).  
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1.1 Problemdiskussion 
Processindustrin kännetecknas av att råmaterial bearbetas samt att processen är mer 

känslig för driftstopp och produktionsavbrott jämfört med tillverkningsindustrin 

(Chronéer, 2005), vilket ytterligare poängterar vikten av ett kontinuerligt och effektivt 

materialflöde. Stora produktionsvolymer, som karaktäriserar gruvindustrin, är 

förknippade med höga materialkostnader i och med en stor andel materialhantering. 

Problematiken inom gruvindustrin är att det är en rörlig industri med mycket 

variationer i form av att det inte finns några fasta anläggningar då nya gruvor tas i drift 

kontinuerligt samt att brytningen och dess förutsättningar ständigt förändras (Nyström 

och Persson, 2012). Detta ställer krav på effektiva flöden där det finns möjlighet att 

hantera variationer. 

Då materialhanteringen står för en stor del av totala tillverkningskostnaden för ett 

företag verksamt inom gruvindustrin är det viktigt att fokusera på att förbättra flödet 

för att reducera kostnaderna associerade med den manuella hanteringen. För att uppnå 

ett effektivt flöde är det viktigt att det finns ett effektivt informationsflöde som stödjer 

materialflödet (Bititci et al., 1990). Eftersom marknadspriset på metaller inte går att 

påverka (Nyström et al., 2012) är det viktigt att företag inom gruvindustrin arbetar 

kostnadseffektivt för att uppnå lönsamhet och konkurrenskraft på marknaden. 

Materialhantering i form av onödiga förflyttningar och transporter är enligt Petersson, 

Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009) slöseri som om möjligt ska undvikas 

för att kunna minska ett företags kostnader. 

För att kunna identifiera ett effektivt flöde krävs en förståelse för hur gruvindustrin 

fungerar samt vilka förutsättningar som ligger till grund för branschen. Industrin 

karaktäriseras av flera närliggande gruvanläggningar där ett gemensamt materialflöde 

ligger till grund för vidare förädling i processen. Ett gemensamt materialflöde ställer 

höga krav på ett flöde som har kapacitet att kunna hantera variationer samt materialens 

fysikaliska egenskaper. Denna studie ämnar undersöka hur ett effektivt flöde kan 

anpassas till gruvindustrin där olika typer av råmaterial från olika gruvor ska 

koordineras i samma flöde. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att analysera flödet inom gruvindustrin samt undersöka hur flödet 

kan bli effektivare för att uppnå minskade kostnader. Om kännedom kring karaktären 

på ett flöde kan skapas i kombination med vad som karaktäriserar ett effektivt flöde kan 

en förståelse skapas kring hur utformningen på flödet kan se ut. Utifrån detta är syftet 

nedbrutet i tre forskningsfrågor som studien ämnar besvara. 

1. Vilka egenskaper är karaktäristiska för ett flöde inom gruvindustrin?  

2. Vad karaktäriserar ett effektivt flöde inom gruvindustrin? 

3. Hur kan ett kostnadseffektivt flöde utformas inom gruvindustrin? 
 

1.3 Avgränsning 
Studien fokuserar på material- och informationsflödet från gruva till anrikningsverk, 

men avgränsas till att inte behandla flöden internt i respektive gruva, flödet från 

anrikningsverk till smältverk samt det finansiella flödet. Vidare kommer arbetet endast 

inkludera transporter förknippade med malm, det vill säga att transporter av andra 
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material är något som studien inte kommer att ta hänsyn till. Avslutningsvis kommer en 

eventuell implementering av framtagna rekommendationer inte att inkluderas i studien 

med anledning av den begränsade tiden studien omfattar. 

1.4 Studiens disposition 
Rapportens disposition presenteras i tabell 1.1 där innehållet för respektive kapitel 

beskrivs på en övergripande nivå.  

Tabell 1.1 Rapportens disposition 

Huvudområden Innehåll 

Kapitel 2 Metod Beskriver de olika metoderna som innefattas i en 
vetenskaplig studie samt presenterar vilka 
metodval som tagits i denna studie.  

Kapitel 3 Teoretisk referensram Detta kapitel innehåller den teori som är kopplad 
till studien samt syftar till att skapa en djupare 
förståelse för problemområdet.  

Kapitel 4 Företagspresentation En presentation av fallstudieföretaget Boliden 
Mineral AB där en beskrivning av företagets 
historik, verksamhetsområden och området som 
studien berör finns presenterad. 

Kapitel 5 Nulägesbeskrivning En kartläggning av nuläget där hela värdekedjan 
innefattas och beskrivs, från gruvbrytning till 
anrikning. 

Kapitel 6 Nulägesanalys I detta avsnitt analyseras och jämförs 
nulägesbeskrivningen med den framtagna 
teoretiska referensramen.   

Kapitel 7 Resultat Kapitlet presenterar de resultat som framkommit 
under studiens gång samt de rekommendationer 
till fallstudieföretaget som studien resulterat i. 

Kapitel 8 Slutsatser Slutsatser syftar till att återkoppla till studiens 
ursprungliga syfte samt besvara studiens 
forskningsfrågor. 

Kapitel 9 Diskussion Det avslutande kapitlet sammanfattar författarnas 
tankar som har uppstått under studiens gång och 
ger förslag på fortsatt forskning inom området.   

 

Vidare tillkommer en litteraturförteckning i slutet av rapporten där både muntliga, 

skriftliga och elektroniska källor finns presenterade. Därefter avslutas rapporten med 

en samling bilagor.  
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2 Metod 
Metodkapitlet beskriver de metoder som finns att tillgå vid en forskningsstudie samt en 

motivering av de tillvägagångssätt som använts för att besvara studiens syfte. Syftet med 

kapitlet är att försöka skapa en förståelse kring studiens genomförande, där kapitlet 

avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet.  

Figur 2.1 visar en sammanställning över de metoder som finns att tillgå vid en 

forskningsstudie där de valda metoderna i studien med avseende på de olika 

metodvalen är illustrerade.  

 

2.1 Forskningssyfte 
Det finns tre olika klassificeringar av forskningssyftet enligt Saunders, Lewis och 

Thornhill (2009), nämligen att studiens syfte kan vara av antingen explorativ, deskriptiv 

eller explanativ karaktär. Författarna menar att det även finns forskningsprojekt som 

kan kombinera flera av dessa i sitt syfte. 

En explorativ studie används för att skapa förståelse inom ett nytt problemområde, en 

så kallad problemidentifierande studie (Saunders et al., 2009). Författarna förklarar att 

studien innebär att söka efter ny kunskap, förstå händelseförlopp samt att identifiera 

viktiga variabler. Enligt Saunders et al. (2009) finns det tre sätt att genomföra en 

explorativ studie, nämligen: 

 En litteratursökning 

 Intervjua experter inom området 

 Genomföra intervjuer med fokusgrupper. 
 

Figur 2.1 Sammanställning över studiens metodval 

Forskningssyfte 

Forskningsansats 
 

Datainsamlings-
metod 
 

Forsknings-
strategi 
 

Metodansats 

Explorativ Deskriptiv Explanativ 

Arkivstudie Fallstudie Experiment 

Enkätundersökning Historiskt material 

 

Kvantitativ  Kvalitativ 

 Intervju Observation    Enkät Litteraturstudie 
 

Deduktiv Induktiv Abduktion 
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En deskriptiv eller en förklarande studie innebär en objektiv beskrivning av personer, 

händelser eller situationer (Saunders et al., 2009). För denna typ av studie är det viktigt 

att det finns en tydlig bild av området som data ska samlas in om (ibid.).  

En explanativ studie syftar till att undersöka relationer mellan variabler samt att förstå 

dessa (Saunders et al., 2009). Inom denna typ av studie används ofta experiment för att 

försöka hitta orsak-verkan samband och därmed kunna beskriva korrelationen mellan 

de ingående variablerna (ibid.). 

2.1.1 Studiens forskningssyfte 

Studien syftar till att skapa en förståelse för vilka faktorer som påverkar ett effektivt 

flöde inom gruvindustrin samt hur detta påverkar totalkostnaden. Informationen till 

studien har samlats in via litteraturstudier, intervjuer och observationer. Utifrån 

informationsinsamlingsmetoden samt studiens forskningsfrågor har ett explorativt 

forskningssyfte legat som grund.  

2.2 Forskningsansats 
Enligt Saunders et al. (2009) finns det två olika forskningsansatser, nämligen deduktiv 

och induktiv ansats. Vilken ansats som väljs beror på om det finns existerande teori om 

problemområdet eller inte.  

En deduktiv forskningsansats förknippas ofta med en vetenskaplig studie och innebär 

att en hypotes, ett påstående baserad på nuvarande teori, testas mot empirin för en 

eventuell omprövning och testning (Wallén, 1996). Vidare påpekar Saunders et al. (2009) 

att en deduktiv ansats används för att förklara samband mellan olika variabler och 

undersöka hur väl verkligheten stämmer överens med teorin.  

En induktiv forskningsansats innebär att nya teorier byggs upp utifrån empirisk data 

där syftet är att få en förståelse för problemet (Saunders et al., 2009). Denna ansats 

används framförallt när ett nytt problemområde ska förklaras och där det saknas 

tidigare forskning (ibid.). 

Wallén (1996) menar att det även finns en tredje forskningsansats, abduktion, som är en 

kombination av en deduktiv och en induktiv forskningsansats. För att kunna använda 

abduktion som forskningsansats krävs ingående kunskap om det studerade området 

(ibid.). 

2.2.1 Studiens forskningsansats 

Den insamlade informationen i studien har sammanställts i en nulägesbeskrivning där 

syftet var att skapa en förståelse för problemområdet. Vidare har nuläget jämförts med 

den teoretiska referensramen för att kunna se samband och dra slutsatser baserade på 

analysen. Därav har studien en abduktiv forskningsansats då studien har en blandning 

av en deduktiv och en induktiv forskningsansats.  

2.3 Metodansats 
Enligt Yin (2009) kan en studie vara antingen av kvantitativ eller kvalitativ karaktär. 

Båda dessa angreppssätt har som syfte att skapa en bättre förståelse för 

problemområdet, varför det kan vara bra att kombinera dessa (Holme och Solvang, 

1997). 
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En kvantitativ studie innebär att stora mängder numerisk data samlas in (Saunders et al., 

2009). Vidare förklarar författarna att insamlad data analyseras med hjälp av olika 

diagram och statistiska hjälpmedel.  

En kvalitativ studie innebär, till skillnad från en kvantitativ studie, att icke-numerisk 

data uttryckt i ord samlas in (Yin, 2009). Denna typ av data kan inte kvantifieras utan 

den kategoriseras istället enligt författaren. Kvalitativa studier används framförallt för 

att studera komplexa problem där en djupare förståelse efterfrågas (Saunders et al., 

2009). En kvalitativ studie används främst tillsammans med ett explorativt eller 

deskriptivt forskningssyfte (ibid.). 

2.3.1 Studiens metodansats 

Den största delen av all insamlad information har haft en kvalitativ karaktär där 

intervjuer med anställda vid fallstudieföretaget och entreprenören med olika 

befattningar skett kontinuerligt under studiens gång. Tillsammans med intervjuer har 

även en stor del observationer ägt rum vid området för fallstudien. I och med studiens 

informationsinsamling har en djupare förståelse erhållits för området genom att studien 

haft en kvalitativ metodansats.  

2.4 Forskningsstrategi 
Enligt Yin (2009) är experiment, enkät, arkivundersökning, historiskt material samt 

fallstudie de fem vanligast förekommande forskningsstrategierna. Tabell 2.1 kan 

användas för att avgöra vilken forskningsstrategi som bör användas i vilka sammanhang. 

Vilken strategi som därefter väljs beror på vilken typ av forskningsfråga studien har, till 

vilken omfattning utredaren kan kontrollera situationen samt graden av fokus på 

samtida händelser (ibid.).  

Tabell 2.1 Relevanta situationer för olika forskningsstrategier 

Källa: Yin (2009) s. 8 

Strategi Forskningsfråga Kräver kontroll av 
beteendestyrda 

händelser 

Fokuserar på 
samtida 

händelser 

Experiment Hur, Varför? Ja Ja 

Enkät Vem, Vad, Var, Hur 
många, Hur mycket? 

Nej Ja 

Arkivundersökning Vem, Vad, Var, Hur 
många, Hur mycket? 

Nej Ja eller Nej 

Historiskt material Hur, Varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, Varför? Nej Ja 

 

Experiment är en hypotesprövning där syftet är att studera kausala samband mellan 

olika variabler (NE, 2013a). Enligt Saunders et al. (2009) används experiment 

framförallt vid explorativt och explanativt forskningssyfte för att besvara frågorna hur 

och varför.  

Enkäter är en form av en intervju där den tillfrågade svarar skriftligt på ett 

frågeformulär (NE, 2013b). Enkäter används vanligtvis vid en deduktiv forskningsansats 
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samt vid ett explorativt eller deskriptivt forskningssyfte för att besvara frågorna vem, 

vad, var, hur många samt hur mycket (Saunders et al., 2009). Författarna menar att 

fördelen med enkäter är att det går att samla in stora mängder data på ett strukturerat 

och kostnadseffektivt sätt. 

Arkivundersökning används vid forskningsfrågor som tenderar att förändras över tiden 

eller med fokus på dåtid (Saunders et al., 2009). Denna metod fungerar bra för alla typer 

av forskningssyfte och använder administrativa dokument som huvudsaklig källa (ibid.). 

I en studie med historiskt material används historiska dokument som källa för studien 

där historiska händelser och fenomen generaliseras (Yin, 2009). 

Yin (2009) förklarar att en fallstudie är en empirisk utredning där ett fenomen inom en 

verklig kontext undersöks under en längre period. Enligt Wallén (1996) används 

fallstudier främst om djupgående kunskap efterfrågas och fördelen med denna 

undersökningsmetodik är att problemområdet studeras under verkliga förhållanden. 

Resultaten i en fallstudie baseras på kvalitativ data varför Saunders et al. (2009) 

påpekar vikten av triangulering1. En fallstudie kan bestå av intervjuer, observationer, 

litteraturundersökningar samt frågeformulär som datainsamlingsmetoder (ibid.). 

2.4.1 Studiens forskningsstrategi 

Studiens forskningsstrategi är baserad på en fallstudie vid företaget Boliden Mineral AB. 

Strategin fallstudie är vald på grund av att information kommer från flera olika källor, 

bland annat genom intervjuer, observationer samt genom en omfattande 

litteraturstudie. Detta har lett till att författarna har skapat sig en helhetsbild av hur 

flödet fungerar i dagsläget samt erhållit en djupgående kunskap kring problemområdet. 

Vidare indikerar studiens syfte och typ av forskningsfrågor att en fallstudie är ett 

lämpligt val av forskningsstrategi då studien syftar till att finna svar på vilka egenskaper 

som är karaktäristiska för ett flöde inom gruvindustrin, vad som karaktäriserar ett 

effektivt flöde samt hur ett kostnadseffektivt flöde kan utformas. Avslutningsvis har 

även studien antagit en kvalitativ metodansats som också ligger i linje med den valda 

forskningsstrategin. 

2.5 Datainsamling 
Det finns två olika kategorier av data, nämligen primär- och sekundärdata, som kan 

användas för att besvara studiens syfte samt de framtagna forskningsfrågorna 

(Saunders et al., 2009). Primärdata är data som samlas in för ett specifikt syfte, medan 

sekundärdata är insamlad för ett annat syfte än studiens. 

2.5.1 Primärdata 

Primärdata är insamlad data för den aktuella studien och dess syfte. Vanliga metoder 

som används för att samla in primärdata är enligt Saunders et al. (2009) observationer, 

intervjuer och enkäter.  

Primärdata som blivit insamlad med hjälp av observationer innebär att observatören 

observerar, beskriver och analyserar olika händelser (Yin, 2011). Enligt Saunders et al. 

                                                             
1 Triangulering innebär att informationen säkerställs med hjälp av två eller flera oberoende 
källor. (Saunders et al., 2009)  
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(2009) kan observatören antingen ha en passiv eller deltagande roll och 

observationerna kan vara öppna eller dolda. Generellt sett är observatören deltagande 

när denne ämnar samla in djupgående data och passiv för att samla in kvantitativ data 

såsom vid repetitiva händelser (ibid.). 

En intervju är en diskussion mellan två eller flera personer med ett specifikt syfte 

(Saunders et al., 2009). Enligt författarna finns det i huvudsak tre olika typer av 

intervjuer:  

 Strukturerade intervjuer 

 Semi-strukturerade intervjuer 

 Djupgående intervjuer 
 

Saunders et al. (2009) menar att en strukturerad intervju grundar sig i ett frågeformulär 

med standardiserade frågor som är desamma för alla personer som intervjuas. 

Författarna förklarar att semi-strukturerade och djupgående intervjuer är, till skillnad 

från strukturerade intervjuer, inte standardiserade intervjuer. I en semi-strukturerad 

intervju är några frågor eller ämnesområden förutbestämda men kan variera från 

person till person. En djupgående intervju är den mest informella intervjutypen och 

används för att skapa en djupare förståelse inom ämnesområdet där flera personer kan 

delta för att bidra med kompetens till forskningsområdet (ibid.). Enligt Yin (2011) kallas 

de två senare typerna av intervjuer för kvalitativa intervjuer. Författaren menar att i en 

kvalitativ intervju finns möjlighet till tvåvägskommunikation och frågorna är av en 

öppen karaktär där en djupare förståelse kan erhållas. 

2.5.2 Sekundärdata 

Sekundärdata inkluderar både kvantitativ och kvalitativ data och är information som 

tidigare samlats in av någon annan i ett annat syfte (Saunders et al., 2009). Vidare menar 

författarna att en fördel med sekundärdata är att det är väldigt tids- och 

kostnadseffektivt att använda. 

Det finns tre olika typer av sekundärdata enligt Saunders et al. (2009). Den första typen 

är dokumentär sekundärdata och kan innehålla både skrivet och icke skrivet material så 

som rapporter, mötesanteckningar, videoinspelningar samt bilder. Enkätbaserad 

sekundärdata är insamlad data via enkäter och frågeformulär som är analyserad utifrån 

ett annorlunda syfte. Det tredje alternativet, sekundärdata med multipla källor, är alla 

olika kombinationer mellan dokumentär och enkätbaserad sekundärdata (ibid.). 

2.5.3 Studiens datainsamlingsmetod 

Denna studie är baserad på både primär- och sekundärdata. De primärdata som är 

använd i studien är insamlad genom intervjuer och observationer medan sekundärdata 

kommer till största del från litteraturstudier men även från Boliden Mineral ABs 

intranät. De insamlade data har legat som underlag för de framtagna 

rekommendationerna i studien. 

De genomförda intervjuerna har varit av en kvalitativ karaktär, så kallade semi-

strukturerade och djupgående intervjuer, där ämnesområden och frågor varit 

förutbestämda och fungerat som ett stöd för studiens författare. Under de semi-

strukturerade intervjuerna har dessa frågor omformulerats alternativt exkluderats 
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beroende på kompetensområde hos respondenten i fråga. Liknande frågor har ställts till 

flera respondenter för att försöka verifiera svaren, men även för att skapa en så rättvis 

bild som möjligt av verkligheten. Frågorna berör områdena transporter, 

produktionsplanering, lager och processen i gruvorna, se bilaga A för intervjumall. 

Respondenterna som intervjuats har valts utifrån deras kunskap om specifika delar av 

värdekedjan där de haft varierande men även liknande positioner och ansvarsområden 

då studiens författare ämnade skapa en så helhetstäckande bild som möjligt av 

nulägessituationen. Både anställda vid Boliden Mineral AB som arbetar i gruvorna, vid 

anrikningsverket och på kontoret samt personer som arbetar för åkeriföretaget Renfors 

Åkeri AB har intervjuats under studiens gång. Urvalet av respondenter har skett löpande 

under studiens gång och främst med hjälp av snöbollsmetoden, vilket innebär att den 

intervjuade personen gav rekommendationer på ytterligare respondenter (Saunders et 

al., 2009). Intervjuerna skedde löpande under studiens gång och varade ungefär 45-90 

minuter beroende på vilken information som efterfrågades.  

En djupgående intervju ägde rum i slutet av studien där studiens författare ämnade 

diskutera påverkande aktiviteter för ett informationsflöde. På intervjun närvarade nio 

respondenter som var inbjudna utifrån dess kompetens för problemområdet. Intervjun 

inleddes med en genomgång av det materiella flödet där sedan en frågeställning lyftes 

fram kring vilka aktiviteter som ett informationsflöde behöver för att kunna stödja 

materialflödet. En diskussion ägde rum i grupper om tre för att sedan diskuteras i hela 

gruppen i slutet av intervjun.  

För att studiens författare skulle kunna skapa en egen uppfattning har observationer 

skett löpande inom verksamheten för Boliden Mineral AB. Observationerna var både 

deltagande och öppna för att kunna samla in djupgående information om hela flödet. De 

deltagande observationerna skedde i och med en praktik på infraktsområdet i två dagar 

där författarna till studien deltog i ett för- och eftermiddagsskift. Författarna har även 

genomfört passiva observationer för att samla in kvantitativ data i form av repetitiva 

tidtagningar för olika moment.   

Den insamlade sekundärdata har framförallt bestått av artiklar och böcker, även kallat 

sekundärdata med multipla källor. Både tryckt och elektroniskt material har legat till 

grund för den teoretiska referensramen. De använda databaserna vid sökning av 

litteratur har bestått av PRIMO vid Luleå tekniska universitet samt 

Nationalencyklopedin. Vidare har databaser för artikelsökning, som fanns att tillgå via 

universitetsbiblioteket i Luleå, varit Emerald, Google Scholar, Scopus och Web of Science. 

Detta är information som tagits fram ur ett annat syfte än studiens och är använd i den 

mån det är relevant information.  

Studien har även använt material från Boliden Mineral ABs intranät samt interna 

dokument och avtal från dess interna databas, vilket kan benämnas dokumentär 

sekundärdata. Dessa data har bestått av kvantitativ data i form av vågdata, lagersaldo, 

produktions- och transporttonnage samt fakturor.  
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2.6 Trovärdighet 
För att kunna avgöra trovärdigheten för en studie används de två måtten reliabilitet och 

validitet för att bedöma kvaliteten på mätningarna (Wallén, 1996). Enligt Holme et al. 

(1997) handlar det om att avgöra huruvida det finns systematiska eller slumpmässiga 

fel vid informationsinsamlingen.  

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en studie bestäms genom att en och samma mätning utförs flera gånger 

(Wallén, 1996). Enligt Holme et al. (1997) handlar reliabiliteten om hur mätningarna är 

utförda samt hur den insamlade informationen bearbetats. Wallén (1996) förklarar att 

för att kunna mäta reliabiliteten och bedöma trovärdigheten i en mätning krävs en stabil 

process utan alltför mycket variation. En studie med hög reliabilitet fås genom att flera 

oberoende mätningar har genomförts med samma eller liknande resultat (Holme et al., 

1997).  

2.6.2 Validitet 

Wallén (1996) menar att validitet handlar om att mäta det som var tänkt att mäta, där 

Holme et al. (1997) tillägger att insamlad data ska kunna återkopplas till studiens 

frågeställning. För att skapa en hög validitet i en studie är det viktigt med tydliga 

förklaringar av bakgrundsfaktorer samt eventuella orsak-verkan-relationer (Wallén, 

1996).  Vidare förklarar Saunders et al. (2009) att validitet även handlar om huruvida 

resultaten är generaliserbara för andra organisationer och branscher eller inte.  

2.6.3 Triangulering 

Triangulering innebär att två eller flera oberoende källor används för 

informationsinsamling i en studie (Saunders et al., 2009). Bryman (1997, s. 157) 

förklarar att källorna ska komma från mer än ett forskningsinstrument med en 

kombination av ”många olika observatörer, teoretiska perspektiv, informationskällor och 

metodologier”. Saunders et al. (2009)  menar att triangulering används för att säkerställa 

att informationen är sanningsenlig.  

2.6.4 Studiens trovärdighet 
Studien har endast inkluderat ett fallstudieobjekt vilket innebär att det är svårt att dra 

generella slutsatser för hela gruvindustrin. Vidare saknade författarna en förförståelse 

för gruvindustrin vid studiens början vilket medförde ett problem med att avgöra 

huruvida resultaten är applicerbara inom andra företag verksamma inom gruvindustrin. 

Önskvärt hade varit att undersöka hur andra organisationer inom process- och 

gruvindustrin har hanterat problematiken kring effektiva flöden.  

För att stärka studiens trovärdighet har intervjuer kompletterats med kontinuerliga 

observationer samt flera olika litterära källor för insamling av information. Intervjuer 

har skett med flera olika respondenter som innehar liknande befattningar för att 

säkerställa att informationen blir så sanningsenlig som möjligt. Vidare har även 

intervjuer skett med respondenter där de har haft en varierande erfarenhet inom det 

studerade området och därmed har studiens författare använt sig av triangulering. 

För att ytterligare stärka trovärdigheten i de framtagna resultaten har en djupgående 

intervju ägt rum i slutet av studien där nio inbjudna respondenter deltog för att bidra 
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med kompetens till problemområdet. Syftet med intervjun var att diskutera kring vilken 

information som krävs för att uppnå ett effektivt flöde och huruvida det framtagna 

förslaget, som studien resulterat i angående informationsflöde, skulle fungera för 

Boliden Mineral AB. Respondenterna fick först resonera kring vilken information som 

krävs innan studiens författare presenterade deras rekommendation för ett effektivt 

informationsflöde. Den djupgående intervjun resulterade i en signifikant 

överensstämmelse med den framtagna rekommendationen av aktiviteter rörande 

informationsförmedling samt ansvarsfördelning.  

Vidare är studien baserad till stor del på kvalitativ information insamlad via intervjuer, 

vilket är uppskattningar och tankar från anställda vid Boliden Mineral AB. Studien har 

haft en hög deltagarkontroll där informanter har fått ta del av den sammanställda 

informationen och även korrigerat eventuella felaktigheter och missuppfattningar. En 

risk med intervjuer är att respondenterna kan ha ett förändringsmotstånd vilket kan 

innebära en viss negativ påverkan på den insamlade informationen under intervjuerna. 

Trovärdigheten i informationen har i största möjliga mån blivit jämförd med faktisk data 

hämtad från företagets intranät och styrsystem för verifikation. Studiens författare har 

även använt sig av egna tidtagningar för vissa moment med syftet att verifiera 

operatörers tidsangivelser. De egna mätningarna kunde inte enbart användas då dessa 

var baserade på en för kort tidsperiod.  

Författarna har även samlat in kvantitativ data från styrsystemet som är kopplat till 

flera olika vågar för att kunna få fram information om bland annat lagersaldo och 

produktionsvolym. Generellt sett när data inhämtas från vågar, speciellt bandvågar, 

finns det ofta en viss felmarginal då vågar kräver kontinuerligt underhåll för att ge 

korrekt information. Vid brister i underhåll kommer vågarna att ge felaktig data, detta är 

något som studien inte har tagit hänsyn till.  

Problematiken under studiens gång har bland annat bestått av att de data som varit 

behövlig för analysen har varit svår att få tag i då systemet inte haft den spårbarhet som 

studien krävt. Detta innefattar bland annat problem med att säkerställa lagernivåer, hur 

mycket materialhantering som sker samt hur materialet förflyttas inom området. Detta 

har lett till att studiens författare gjort antaganden, som förvisso bekräftats av personal 

vid Boliden, men som bidrar till osäkerhet kring studiens resultat och slutsatser. 

2.7 Studiens genomförande 
En principskiss över studiens genomförande är presenterad i figur 2.2. Figuren 

illustrerar hur studien är upplagd och hur de olika delarna är sammankopplade med 

varandra. Studiens syfte är nedbrutet i tre forskningsfrågor som besvaras med hjälp av 

relevanta teorier och en detaljerad nulägeskartläggning. Nuläget analyseras med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen utifrån områdena Flödesproblematik, 

Totalkostnad, Lagerhållning samt Flödesutjämning. Med analysen som grund har 

faktorer för ett flöde inom gruvindustrin samt karaktärsdrag för ett effektivt flöde inom 

gruvindustrin kunnat identifieras. Vidare har även rekommendationer lämnats om hur 

ett kostnadseffektivt flöde kan uppnås inom gruvindustrin.  
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I och med att det empiriska materialet till största del tagits fram genom en 

flödeskartläggning har studiens författare lagt mycket tid på att förstå flödet och 

problematiken med detta kopplat till vad teorin säger. Vidare har analysen bestått av att 

identifiera de problemorsaker som bidrar till en kostnadsökning som har legat som 

grund till rekommendationerna. Studien resulterade i slutsatser där forskningsfrågorna 

besvarades med hjälp av empirin, teorin och analysen som utgångspunkt.  

   

  

Flödeseffektivisering 
inom gruvindustrin

 

Vad karaktäriserar ett 
effektivt flöde?

 

Hur kan ett kostnadseffektivt 
flöde utformas? 

 

Vilka egenskaper är 
karakteristiska för ett flöde?

 

Analys
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Totalkostnad

Lagerhållning
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Empiriskt 
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Forskningsfråga 1: Identifiering av faktorer för ett flöde inom gruvindustrin
Forskningsfråga 2: Karaktärsdrag för ett effektivt flöde inom gruvindustrin
Forskningsfråga 3: Rekommendationer för att uppnå ett kostnadseffektivt flöde

 

Figur 2.2 Studiens genomförande 
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel avser att presentera den teoretiska referensram som ligger till grund för 

denna studie samt att tillgodose läsaren med relevanta teorier och begrepp. Kapitlet inleds 

med en introduktion kring området logistik för att sedan beskriva flödesteori, kapacitet, 

lagerhållning, Lean Production och avsluta med en återkoppling till syftet där en 

illustration ges över vilken teori som ligger till grund för att besvara respektive 

forskningsfråga.  

Logistik innebär att planera, genomföra och kontrollera att det uppnådda resultatet blev 

det efterfrågade (Oskarsson et al., 2006). Författarna menar att logistik även inkluderar 

förflyttning och lagerhållning av material i hela värdekedjan, från råmaterial till dess att 

slutprodukten nått kund. Rutner et al. (2000, s. 73) förklarar att logistik är en nödvändig 

funktion i ett företag och definierar det enligt följande: 

”Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, and controls the 

efficient, effective flow and storage of goods, services, and related information from point 

of origin to point of consumption in order to meet customers’ requirements”. 

Enligt Pewe (2002) är logistik en filosofi som handlar om att koordinera och styra ett 

företags resurser samtidigt som helhetssynen behålls. Oskarsson et al. (2006) påpekar 

vikten av att “göra saker rätt” men framförallt att “göra rätt saker”, vilket innebär att 

arbeta för att hitta nya och bättre arbetssätt för att minimera den totala kostnaden för 

logistik. 

3.1 Logistikens totalkostnad 
Logistikens totalkostnad innebär att den totala kostnaden för alla logistikrelaterade 

aktiviteter tas i beaktande för att fatta ett beslut (Oskarsson et al., 2006). Författarna 

menar att eftersom vissa kostnader kommer att minska medan andra kommer att öka 

ges den totala kostnadsförändringen för respektive alternativ genom att ta hänsyn till 

alla logistikrelaterade aktiviteter. 

Enligt Oskarsson et al. (2006) ska modellen anpassas efter rådande situation. I tabell 3.1 

är de vanligast förekommande kostnadsposterna för en totalkostnadsmodell listade. 

Tabell 3.1 Kostnadsposter i en totalkostnadsmodell 

Källa: Modifierad från Oskarsson et al., 2006 

Kostnadspost Förklaring 

Lagerföringskostnader Kostnader associerade med produkter i lager, det vill säga 
kostnader för kapitalbindning, försäkring och 
kassationskostnader. 

Lagerhållning och 
hanteringskostnader 

Den sammanlagda kostnaden för alla aktiviteter ett lager kräver. 
Denna kostnadspost inkluderar hyra för lagerlokal, 
personalkostnad samt transporter på området. 

Transportkostnader Transportkostnader inkluderar såväl interna som externa 
transporter samt kostnader som kan uppstå i samband med 
kvaliteten på leveranssäkerheten. 
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Administration Administrationskostnader innebär samtliga kostnader 
associerade med ordermottagning, fakturering, löneutbetalning 
samt ekonomisk uppföljning. 

Övriga 
logistikkostnader 

Innefattar bland annat kostnader för emballage, 
materialkostnader samt kostnader för informationssystem. 

 

Pettersson och Segerstedt (2012a) menar att även kostnader för tillverkning och 

installation ska inkluderas i den totala kostnaden för att tydligt kunna upptäcka var de 

stora kostnadsposterna finns. Författarna förklarar att tillverkningskostnaden 

innefattar kostnader för material, tester, maskiner och anställda i produktionen, medan 

installationskostnaden inkluderar kostnader för verktyg samt installationspersonal. 

Syftet med totalkostnadsmodellen är bland annat att mäta extern prestation hos ett 

företag (ibid.). 

Studien ”Measuring supply chain cost” visar att många företag inte mäter totalkostnaden 

utan bara en del av den, vanligtvis kostnaden för tillverkning och transport (Pettersson 

och Segerstedt, 2012b). Detta leder till problem då anställda i organisationen kan fatta 

fel beslut eftersom beslutsunderlaget kan vara bristfälligt (ibid.). Vidare nämner 

författarna att en totalkostnadsmodell tar hänsyn till samtliga kostnader associerade 

med hela värdekedjan för en organisation. 

3.2 Flödesteori 
Ett flöde kännetecknas av en förändring i värdekedjan där en förflyttning av information 

eller material sker (Berry och Towill, 1992). Författarna menar att en förändring kan 

bestå av en omvandling, en förflyttning eller en lagring inom systemet eller dess 

underliggande sektioner. Bititci et al. (1990) nämner att processindustrin kännetecknas 

av en sammanfogning mellan tillverkning och planering där dessa måste samverka för 

att möjliggöra ett fungerande flöde. För att skapa ett fungerande flöde argumenterar 

författarna för att det krävs ett informationsflöde vars funktion är att integrera de två 

skilda sektionerna. En integration mellan tillverkning och planering skapar en 

förutsättning för ett fungerande materialflöde där material färdas längs med hela 

värdekedjan (ibid.). Figur 3.1 visar hur fördelningen mellan tillverknings- och 

planeringskapaciteten inom en process bör se ut för att skapa ett system i balans. 
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Låg                                   Tillverkningskapacitet                                   Hög 

Slöseri tillverkningskapacitet 

   -Skapar slack 

             I balans 

Slöseri planeringskapacitet 

   -Skapar förvirring 

Figur 3.1 Fördelning mellan planerings- och tillverkningskapacitet inom en värdekedja för ett balanserat flöde 

Källa: Modifierad från Kaipia (2009), s. 148 

Figur 3.1 poängterar vikten av att ett företags värdekedja är i balans vad avser önskvärd 

planerings- och tillverkningskapacitet (Bititci et al., 1990). Oskarsson et al. (2006) 

nämner att ett användbart verktyg för att beskriva nuläget för värdekedjan är 

flödeskartläggning. Verktygets syfte är att visa hur de olika flödena är sammankopplade 

inom värdekedjan (ibid.). Både informations- och materialflödet illustreras med syftet 

att beskriva vilka flödesvägar som finns samt vilka sektioner eller individer som är 

delaktiga i flödet (ibid.). Vidare beskriver författarna att en kartläggning av flödet utförs 

med syftet att belysa viktiga moment och flöden där fokus bör vara att identifiera 

förbättringsområden. 

3.2.1 Materialflöde 

Bititci et al. (1990) menar att ett materialflöde representerar allt fysiskt material, 

verktyg, fixturer samt delar som ett system behöver för att fungera. Kaipia (2009) 

beskriver att ett materialflöde kan karaktäriseras som ett företags 

produktionsflexibilitet där en klassificering av det fysiska flödets anpassning till 

förändringar sker. Författaren menar att flödet kan anpassas efter förändringar vad 

gäller produktionsvolym, variation för produktdimensioner samt produktionstakt. Den 

mest avgörande faktorn för flexibiliteten hos ett flöde är anpassningsmöjligheten för 

utifrån förändringar (ibid.). Bititci et al. (1990) menar att eftersom materialflödet 

genom värdekedjan består av ett antal processer där materialet måste hanteras kräver 

det information om hur materialhanteringen ska gå till.  

3.2.2 Informationsflöde 

Ett informationsflöde är definierat som ett interagerande system av individer, 

utrustning och processer som tillsammans skapar ett system med tillgänglig relevant 

information med syfte att planera, implementera och kontrollera produktionen (Coyle et 

al., 2003). Traditionellt sett är informationsflödet designat så att det ska följa det fysiska 

materialflödet längs värdekedjan (Kaipia, 2009). Författaren förklarar att ett bristande 

informationsflöde kan leda till suboptimering av genomförandet längs med värdekedjan 

där varje sektion agerar isolerade från helhetsbilden. Vidare menar Kaipia (2009) att ett 
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effektivt informationsflöde inte bara leder till ett bättre helhetsperspektiv, utan ställer 

även högre krav på att information är kvalitativ.  Utmaningen blir att sortera 

informationen efter viktig informationen, som kan vara användbar som beslutsunderlag, 

samt oviktig information som kan ignoreras (ibid.). Detta är även något som Berry et al. 

(1992) påpekar som en viktig faktor att ta i beaktande vad gäller utnyttjandet av 

informationen i flödet.  

3.2.3 Effektivt flöde 

Bititci et al. (1990) beskriver ett effektivt flöde som en interagerande miljö mellan 

informations- och materialflöde. Paulsson et al. (2000) och Mattsson (2012) menar att 

det även krävs ett finansiellt flöde för att kunna skapa en effektiv förädlingskedja där 

fokus ligger på transaktionen mellan leverantör och beställare. Författarna förklarar att 

transaktionen måste ske på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt för att inte bromsa upp 

materialflödet.  Zelbst, Green, Sower och Reyes (2012, s. 330) definierar effektivitet i 

detta sammanhang som ”att göra rätt saker” samt ”att göra saker rätt”. För att skapa 

effektivitet inom hela värdekedjan menar Mattsson (2012) att det även är viktigt att 

använda resurserna på ett effektivt sätt för att uppnå produktivitetsfördelar. 

Med hjälp av ett korrekt beslutsunderlag baserat på kvalitativ information kan rätt 

beslut tas med avseende på materialflödets och produktionens anpassningsmöjligheter 

(Bititci et al., 1990). Coyle et al. (2003) menar att kvaliteten på informationen beror på 

huvudsakligen tre faktorer, nämligen hur tillgänglig informationen är, hur pålitlig 

information är samt hur effektivt informationen kommuniceras ut. Kaipia (2009) 

demonstrerar i figur 3.2 det förhållande som bör råda för att möjliggöra ett effektivt 

flöde med avseende på den information som finns tillgänglig och den önskvärda 

produktionsflexibiliteten. 

Figur 3.2 beskriver beroendet av kvalitativ information utifrån önskad flexibilitet i 

produktionen. Kaipia (2009) förklarar att en balans måste erhållas mellan informations- 

och materialflödet för att skapa ett effektivt flöde, annars finns det risk att systemet 

Figur 3.2 Fördelning mellan informations- och materialflöde för att skapa ett system i balans inom värdekedjan 

Källa: Modifierad från Kaipia (2009), s. 153 

Systemet i balans 
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utsätts för felanpassning och slöseri. Mattsson (2012) anser att det aldrig går att uppnå 

effektiva materialflöden utan stöd av ett effektivt och tillförlitligt informationsflöde.  

I artikeln ”Coordinating material and information flows with supply chain planning” 

illustrerar Kaipia (2009) ett exempel på hur planeringen bör anpassas efter ett företags 

informations- och materialflöde. Där särskiljer författaren på två olika 

planeringsmetoder inom en värdekedja, nämligen orderbaserad planering och 

prognosbaserad planering.  

 

Kaipia (2009) förklarar med figur 3.3 att om ett företag har en planering som baseras på 

en framtidsbedömning, prognosbaserad planering, behöver systemet tillgodose den 

med ett effektivt och högt informationsflöde. För en planering som baseras på 

kundorder, orderbaserad planering, är behovet av information inte lika stort för att 

uppnå en balans i flödet. En obalans i flödet leder till ett slöseri av planeringsresurser 

alternativt ett system med för hög produktionsflexibilitet som inte utnyttjas. Paulsson et 

al. (2000) menar att det även finns en tredje planeringsmetod som kan initiera ett flöde 

vilket är en blandning mellan prognosbaserad och orderbaserad planering. Detta 

innebär att det inledande flödet som ligger nära råvaruleverantören är prognosinitierat, 

medan flödet mot kund är orderinitierat (ibid.).   

Strategier för effektivare försörjningskedjor 

En försörjningskedja består av olika aktörer eller värdeadderande aktörer där Mattsson 

(2012) menar att för att skapa ett effektivt flöde räcker det inte att varje enskild aktör 

arbetar effektivt utan det krävs att alla inblandade parter är interagerande och 

samarbetar för att skapa en effektiv försörjningskedja. För att uppnå effektivitet inom 

hela försörjningskedjan krävs det att de processer som behandlar informations- och 

materialflödet samt det finansiella flödet effektiviseras separat (ibid.). Vidare förklarar 

författaren att det är processerna som sätter gränserna för hur effektivt och 

Figur 3.3 Illustrering över de olika planeringsmetodernas korrelation mot informations- och materialflödet  

Källa: Modifierad från Kaipia (2009), s. 155  
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konkurrenskraftigt en organisation kan bli. Mattsson (2012) nämner fem strategier för 

att uppnå effektivitet, dessa finns beskrivna i tabell 3.2.  

Tabell 3.2 Strategier för att uppnå effektivitet 

Källa: Modifierad från Mattsson (2012), s. 178 

Strategi Förklaring 

Förenkling/Rationalisering Effektivisering uppnås genom en eliminering av icke 
värdeskapande aktiviteter med hjälp av förenklade 
flöden och processer. 

Informationsutbyte Ett snabbt informationsutbyte med korrekt information 
bidrar till effektivitet. 

Automatisering Genom att automatisera med hjälp av datoriserade 
system uppnås effektivitet.  

Omkonfigurering Med hjälp av omfördelning och sammanslagning av 
aktiviteter med avseende på utförande och ansvar 
mellan avdelningar uppnås effektivitet inom företaget. 

Samverkan Effektivitet uppnås genom ett samarbete inom hela 
försörjningskedjan med en samordning av resurser och 
materialflöden. 

 

För att uppnå en hög grad av effektivisering är det viktigt att företag arbetar så 

övergripande och helhetstäckande som möjligt med hela förädlingskedjan i fokus, där en 

strategi tillämpas i taget (Mattsson, 2012). Vidare påpekar författaren att i praktiken är 

det svårt att effektivisera hela värdekedjan direkt utan arbete bör istället riktas mot ett 

delflöde inom värdekedjan i taget.  

Spårbarhet 

Ett flöde med en fungerande materialspårbarhet är enligt Wall (1995) något som kan 

anses ligga till grund för ett effektivt flöde och ett konkurrenskraftigt företag. Den 

övergripande spårbarheten hos ett företag definieras av en uppdelning av prioriterade 

områden där organisationen väljer att samla in och begränsa alternativt mäta 

information med hjälp av olika metoder (ibid.). Författaren förklarar vidare att dessa 

prioriterade områdena är kritiska kontrollpunkter inom tillverkningsprocessen där 

varje område har potentialen att öka effektiviteten för hela processen och därigenom 

öka vinsten för organisationen samt att identifiera förbättringsområden inom processen. 

Azvedeo och Carvalho (2012) anser att ett sätt att öka spårbarheten av material inom 

hela värdekedjan samt möjligöra en effektivare resurshantering kan uppnås genom 

införandet av ett RFID-system. 

Radio frequency identification (RFID) är en teknologi baserad på en trådlös, automatisk, 

innovation där datainsamling kan ske utan mänsklig interaktion (Azevedo et al., 2012). 

De tekniska specifikationer som definierar RFID är att användare kan ta emot och sända 

elektronisk data med hjälp av radiofrekvenser utan en manuell hantering (Mehrjerdi, 

2011). Författaren nämner att mängden data som kan erhållas via ett RFID-system långt 

överskrider teknik så som streckkodsläsare. Azvedeo et al. (2012) menar att syftet med 

RFID-teknologin är att förbättra hela värdekedjan samt dess processer i form av att 

hantera material med en högre effektivitet. Zelbst et al. (2012) förklarar att genom att 
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använda ett RFID-system leder det till en direkt och indirekt förbättring av en 

organisations ekonomiska resultat.  

RFID-system möjliggör en hög simultankapacitet vilket leder till en effektivare 

värdekedja med avseende på materialflödet (Azvedeo et al., 2012). Vidare menar 

författarna att RFID möjliggör visuell spårning av materialet på grund av en automatisk 

avläsning av taggar vilket innebär att en bättre koordinering av materialet kan ske. 

Mehrjerdi (2011) listar flera fördelar med RFID, där några är beskrivna nedan: 

 En hög genomsättning där flera taggar kan läsas samtidigt. 

 Hög säkerhet där tillgänglig data för taggarna kan krypteras. 

 Ökad informationsdelning mellan avdelningar och system. 

 Spårbarheten för råmaterial ökar genom hela värdekedjan och dess förädling. 

 Automatiserat system vilket förhindrar manuella hanteringsfel. 

Zelbst et al. (2012) menar att resultaten efter en implementering av ett RFID-system 

inte enbart beror på den tekniska utformningen utan att en organisations hantering av 

informationen har stor påverkan på resultatet. RIFD-systemet i sig leder inte till ett 

bättre flöde längs värdekedjan om inte informationen hanteras på rätt sätt (ibid.). 

3.3 Systemets kapacitet 
Kapacitet definieras enligt Hopp (2003) som den maximala genomsnittliga hastighet 

som produkter kan färdas genom systemet med. Författaren menar att ett system alltid 

innehåller variation vilket leder till författarens princip om kapacitet:  

”Over the long-run, average throughput of a process is always strictly less than capacity” 

(Hopp, 2003, s. 9). 

Hopp (2003) utvecklar principen med att förklara att ett system aldrig kan köras på 100 

procent av dess kapacitet på grund av systemets variation vilket beskrivs som 

förekomsten av skillnader över tid i ett system. 

3.3.1 Variation 

Bergman och Klefsjö (2007) definierar variation som störningar i en process där källan 

till variationen varierar och därigenom påverkar systemets kapacitet. Författarna 

beskriver att den ena källan till variation är konstruktionens förmåga att klara av 

belastning från tillverkning och användning. Den andra källan till variation som 

författarna resonerar kring är den belastning som systemet påverkas av i samband med 

felanvändning av kund, miljövariationer samt systeminteraktion.  

Det finns variationer i samtliga processer i ett system, men för en enskild process finns 

det två olika källor till variation enligt Hopp (2003), nämligen: 

1. Tiden mellan två enheters ankomst till den aktuella processen. Denna tid kan bli 

påverkad av kvaliteten på råmaterialet, schemaläggning, variationer i tidigare 

processer. 

2. Den effektiva processtiden där tiden beskrivs från det att enheten anländer till 

den aktuella processen till dess att enheten är färdigbearbetad. Under denna tid 

består variationen av haverier, ställtider, raster eller andra aktiviteter som 

innebär längre färdigställande tid.  
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Andries och Gelders (1995) nämner i artikeln ”Time-based manufacturing logistics” att 

variation har en stark negativ påverkan på ett flöde. En avgörande faktor som påverkar 

ett materialflöde är framförallt mekaniska stopp där författarna summerar de mest 

viktiga faktorerna som: 

 Den övergripande kapaciteten i ett system sänks genom mekaniska stopp, 

antingen direkt om det sker vid en flaskhals eller indirekt vid brist på material i 

systemet. 

 Det skapar ett varierande materialflöde som i vissa fall resulterar i ett högt PIA 

för vissa sektioner och materialbrist för andra. 

 Det ökar indirekt den genomsnittliga mängden PIA då företag som har ett 

instabilt eller känsligt system har en tendens att tillåta mer PIA inom systemet 

för att undvika materialbrist.  

Vidare menar Christopher (2005) att värdekedjor har blivit mer och mer känsliga för 

störningar i processen, både internt och externt, i och med förändrade företagsstrategier. 

Känsligheten ökar i och med att säkerhetsmarginaler och buffertar sänks i samband med 

att företag använder strategier som outsourcing2, färre leverantörer, lägre lagernivåer 

etcetera. 

3.3.2 Begränsningsteori 

En begränsning, även kallad flaskhals, definieras som aktiviteten i ett system som 

bestämmer hela systemets prestationsförmåga (Lumsden, 2006). Till följd av att 

flaskhalsen bestämmer hela systemets kapacitet, påpekar Bicheno, Holweg, Anhede och 

Hillberg (2011) att en timme förlorad i en flaskhals innebär en timme förlorad för hela 

systemet, medan en timme förlorad i en icke-flaskhalsstation inte direkt påverkar 

systemets genomflöde. Lumsden (2006) menar att när en aktivitet begränsar systemet 

kommer ett lager att skapas som består av produkter i arbete. Detta beror på att företag 

fokuserar på att utnyttja varje enskild resurs så mycket som möjligt istället för att 

fokusera på flaskhalsen. Detta innebär långa ledtider, mycket bundet kapital och höga 

kostnader som till slut medför att kunden blir negativt påverkad (ibid.). Segerstedt 

(2008) definierar ledtid som totala tiden det tar för en produkt att produceras inom ett 

visst segment av produktionen. 

Bicheno et al. (2011) menar att partistorleken ska varieras beroende på systemet. För 

aktiviteter eller maskiner som begränsar systemet bör partistorleken vara så stor som 

möjligt för att minimera antalet omställningar, medan i icke-flaskhalsstationer bör 

partistorleken vara så liten som möjligt för att få så högt kapacitetsutnyttjande som 

möjligt (ibid.). Vidare påpekar författaren att genom att känna till var i systemet 

begränsningar finns kan också de rätta investeringarna göras då en 

kapacitetsförbättring i en icke-flaskhalsstation är en bortkastad investering.  

3.4 Lagerhållning 
Inom företag är det nödvändigt att lagerhålla produkter för att undvika störningar i 

produktionen (Pewe, 2002). Enligt Lumsden (2006) är motiven för lager att kunna möta 

kundernas efterfråga, medan Oskarsson et al. (2006) menar att huvudorsakerna till 

                                                             
2 Outsourcing innebär att vissa aktiviteter och/eller processer sköts av en extern aktör vilket 
möjliggör att företag kan fokusera på kärnverksamheten (Coyle et al., 2003). 
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varför företag har lager är antingen på grund av kostnadsskäl eller också servicenivå. 

Servicenivå innebär att säkerställa att kundens efterfråga uppfylls även då en viss 

osäkerhet i inleveranser och produktion finns, varför företag väljer att ha ett 

säkerhetslager (ibid.). Pewe (2002) beskriver ett säkerhetslager som ett reservlager 

som endast används då onormala störningar från marknaden uppstår, till exempel att 

efterfrågan ökar oväntat. 

Lager medför kostnader i form av hantering och kapitalbindning, men Oskarsson et al. 

(2006) menar att en minskning av andra kostnader istället kan ske, exempelvis 

stordriftsfördelar i inköp och transporter. Lumsden (2006) poängterar att det är viktigt 

att vara försiktig om en sänkning av lagernivåerna ska ske eftersom det kan innebära 

problem som inte funnits tidigare i företaget, till exempel att tillverkning sker av för små 

batcher så att omställningstiderna blir en för stor del av den totala maskintiden. 

3.4.1 Lagerstyrning 
Vid lagerstyrning är det enligt Oskarsson et al. (2006) framförallt tre frågor som 

behöver besvaras: när ska beställningen av produkter ske, hur stor ska 

inköpskvantiteten vara samt hur ska säkerhetslagret se ut för att kunna hantera 

störningar? Vidare beskriver författarna att det första steget är att bestämma vilken 

servicenivå som företaget vill uppnå samt vilka målsättningar gällande 

kapitalbindningen som ska gälla innan beräkningar genomförs för respektive produkt. 

Nyckeltal 

För att kunna mäta ett företags prestation används olika nyckeltal. Enligt Oskarsson et al. 

(2006) kan flödesrelaterade nyckeltal delas in tre olika kategorier bestående av 

kapitalbindning, tidsrelaterade nyckeltal samt leveransservicemått, där tidsrelaterade 

nyckeltal förklaras nedan.  

Tidsrelaterade nyckeltal 

Segerstedt (2008) beskriver två tidsrelaterade nyckeltal, nämligen genomloppstid och 

genomsnittlig liggtid i lager. Författaren menar att genomloppstiden för ett system kan 

beräknas med hjälp av Little’s formel enligt ekvation (1): 

              
   

            
      (1) 

Där PIA står för antal produkter i arbete, utleveranser anges i antal per tidsenhet och 

genomloppstiden är den tid det tar för en enhet att passera systemet. Hopp (2003) 

poängterar att det finns två restriktioner som måste gälla vid användning av Little’s 

formel, nämligen att de ingående parametrarna ska beskriva medelvärden under en lång 

tidsperiod samt att processen måste vara stabil.  

Pettersen och Segerstedt (2009) förklarar vikten av att bestämma en maximal nivå för 

PIA. Om det är en stor mängd PIA i systemet kommer genomloppstiden att bli väldigt 

lång, medan en för liten mängd PIA i ett system med variationer innebär att vissa delar i 

produktionen svälter alternativt blockeras av föregående aktiviteter (ibid.). Författarna 

förklarar att svält innebär att en maskin inte har något material att arbeta med eftersom 

föregående station inte är färdig. En blockering betyder att en maskin inte kan börja 

bearbeta nytt material eftersom maskinen inte kan vidarebefordra det färdigbearbetade 

materialet till nästkommande maskin då denna fortfarande bearbetar sitt material 
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(ibid.). Vidare menar författarna att en ökning av PIA med en enhet kommer att öka 

produktgenomströmningen och minska tiden mellan utleveranser. En förutsättning för 

effektiva flöden är att genomloppstiden inte blir för lång vilket innebär att lagernivåerna 

ska hållas låga (Pettersson et al., 2012a). 

3.4.2 Materialhantering 

Coyle et al. (2003) definierar materialhantering som den faktiska manuella hanteringen 

av produkten, där förflyttning, lagring och förpackning inkluderas. Författarna menar att 

det är viktigt att materialhanteringen är effektiv då detta är, enligt Oskarsson et al. 

(2006), något som påverkar kostnaden. Coyle et al. (2003) förklarar att målen med en 

effektiv materialhantering är att: 

 Öka effektiviteten i lagret 

 Reducera antalet gånger hantering av ett material sker 

 Utveckla effektiva arbetsförhållanden 

 Reducera manuella materialförflyttningar 

 Förbättra logistikservicen 

 Reducera kostnaden 

En effektiv materialhantering kan bidra till en kostnadssänkning genom att 

produktiviteten ökar samtidigt som lagringsutrymmen används mer effektivt (Coyle et 

al., 2003). För att uppnå en effektiv materialhantering menar Sykes (1994) att fokus bör 

ligga på planering, vilket även Coyle et al. (2003) håller med om. Sykes (1994) 

poängterar vikten av att förstå existerande materialhanteringsaktiviteter för att veta 

vilka aktiviteter som behöver förbättras samt hur eventuella förbättringar påverkar de 

anställda samt företagets mål.  

För att minimera kostnader för anställda och utrustning menar Coyle et al. (2003) att 

avstånden mellan de platser som materialet flyttas ska vara så kort som möjligt. Vidare 

betonar författarna vikten av att minimera antalet gånger som material förflyttas för att 

uppnå kostnadsreduceringar.   

3.5 Lean Production 
Lean Production är ursprungligen en produktionsfilosofi med rötter från Japan och 

Toyotas biltillverkning (Petersson et al., 2009). Ingående forskning av filosofin har skett 

under årens lopp och idag har många branscher anammat tankesättet, alltifrån 

tillverkningsindustrin till tjänstesektorn och inom statlig verksamhet (Bicheno et al., 

2011). 

Womack och Jones (1996) beskriver Lean Production med fem principer, nämligen: 

1. Specificera värdet utifrån vad kunden efterfrågar. 

2. Identifiera värdeflödet från råmaterial fram till att slutprodukten nått kund.  

3. Prioritera flödet genom att minimera batchstorlek och kötid. 

4. Pull-produktion, det vill säga att tillverkning endast ska ske vid efterfrågan för 

att undvika överproduktion.  

5. Perfektion, innebär att tillverka exakt vad kunden efterfrågar i exakt rätt tid, till 

ett rimligt pris och med ett minimum av slöseri.  
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3.5.1 Slöseri 

Petersson et al. (2009) menar att inom Lean Production ligger fokus på att eliminera 

slöseri och Bicheno et al. (2011) definierar det som ”Att göra mer med mindre”. Jones et 

al. (1997) förklarar att slöseri är aktiviteter som adderar en kostnad men inget värde till 

produkten. Författarna förklarar att Lean Production initialt omfattade sju olika 

slöserier: 

 

1. Överproduktion – att producera fler produkter än vad marknaden efterfrågar. 

2. Väntan – väntan för medarbetare eller väntan på att produkter i arbete ska 

bearbetas. 

3. Onödiga rörelser – onödiga rörelser för personalen förknippade med 

anläggningens utformning.  

4. Transporter – alla typer av transporter av produkter.  

5. Felaktiga processer – processer som bearbetar produkten mer än nödvändigt.  

6. Lager – stora lager av råmaterial, produkter i arbete eller färdiga produkter 

tenderar att öka ledtiderna samt fördröja upptäckten av problem.  

7. Defekter – kvalitetsbrister på produkten.  

 

Bland dessa slöserier är överproduktion det största slöseriet, enligt Bicheno et al. 

(2011), på grund av att en produktion av produkter som inte är efterfrågade leder till 

många av de övriga sex slöserierna. Vidare menar författarna att ytterligare ett slöseri 

finns, nämligen att inte utnyttja medarbetarnas kreativitet. 

3.5.2 Just-In-Time 

En av huvudprinciperna inom Lean Production är Just-In-Time, vilket innebär att rätt 

produkt ska levereras i rätt antal och i rätt tid (Petersson et al., 2009). Resultatet av ett 

arbetssätt enligt Just-In-Time blir att väntetider minimeras då produktion och leverans 

sker vid rätt tidpunkt. Vidare menar författarna att om samtliga aktiviteter sker när det 

finns ett behov, blir flödet förutsägbart vilket innebär att effektiviseringar är möjliga att 

genomföra i form av att minimera lager och överkapacitet.  

Kontinuerligt flöde 

Ett kontinuerligt flöde innebär att produkter och material ska vara i ständig rörelse för 

att undvika väntetider som är en form av slöseri (Petersson et al., 2009). För att uppnå 

ett kontinuerligt flöde måste företaget sträva efter korta avstånd mellan operationer, 

frekventa transporter samt små lager av produkter i arbete (ibid.). Författarna menar 

att förutsättningarna för att uppnå ett kontinuerligt flöde är sammankopplat med vilken 

frekvens som transporterna sker. Grundförutsättningen för att uppnå ett kontinuerligt 

flöde bör vara att transportsekvenserna ska öka samt partistorlekarna minska, detta 

leder till minskade buffertar samt ett jämnare flöde (ibid.).  

3.5.3 Jidoka 

Den andra huvudprincipen i Lean Production är jidoka som innebär att felsäkra 

produkten och/eller processen och bygga in kvalitet i den för att säkerställa att det blir 

rätt från början (Bicheno et al., 2011). Petersson et al. (2009) menar att det är viktigt att 

alla medarbetare har rätt kunskap och arbetar enligt samma arbetssätt. Vidare påpekar 

författarna vikten av att stoppa processen så fort ett fel uppstått för att utreda felorsak 

för att ytterligare kunna förbättra processen och därigenom höja kvaliteten.  
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Poka yoke 

Bicheno et al. (2011) definierar ett fel som en defekt, där en defekt kan ha en varierande 

påverkan på flödet inom en värdekedja. Författarna förklarar att en defekt kan 

härstamma från ett mänskligt misstag eller en variation i en process. Ett mänskligt 

misstag kan ha en större påverkan på flödet då dessa inte är förutsägbara på samma sätt 

som en processvariation (ibid.). Fisher (1999) menar att ett poka yoke-system är 

baserat på en ambition att åstadkomma noll defekter. Målet med ett poka yoke-system 

är att förebygga eventuella defekter alternativt att varje misstag eller variation ska 

åskådliggöras direkt då dessa uppstår för att en korrigering ska kunna ske (ibid.). Vidare 

menar författaren att ett poka yoke-system ska vara en billig och framförallt en enkel 

lösning där det ska vara omöjligt att göra fel eller att en defekt kan gå igenom systemet 

obemärkt. Shingo, skaparen bakom poka-yoke, har tagit fram fem områden där defekter, 

eller fel, kan förebyggas, nämligen människa, material, maskin, metod eller information 

(Bicheno et al., 2011). 

3.6 Återkoppling till studiens syfte 
Den presenterade teorin i kapitlet är tänkt att vara ett hjälpmedel till att besvara syftet 

med studien som var att analysera och beskriva flödet inom gruvindustrin samt 

undersöka hur flödet kan utformas för att bli effektivare där minskade kostnader 

uppnås. Vilken information som använts för att besvara respektive forskningsfråga är 

presenterad i figur 3.4.  

Det som figur 3.4 visar är hur en kombination av empirisk input, nulägesanalys 

tillsammans med den teoretiska referensramen har använts för att besvara de olika 

forskningsfrågor som studien grundat sig på. Syftet med figur 3.4 är att med hjälp av en 

Figur 3.4 Återkoppling av teori mot studiens forskningsfrågor 
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illustration sammanställa vilka teorier som ligger till grund för vilka forskningsfrågor. 

Forskningsfråga ett och två, illustrerat i figur 3.4 som streckat område, skapar 

tillsammans med teori och input från den empiriska och analytiska delen 

förutsättningar för utformningen av ett kostnadseffektivt flöde, forskningsfråga tre.  

Inledningsvis analyserade studiens författare problemområdet inom gruvindustrin med 

hänsyn till hela flödet där både material- och informationsflödet ingick. Teorier som 

använts för att analysera flödet är huvudsakligen lagerhållning och slöserier med 

utgångspunkt i teorier om ett material- och informationsflöde. Den empiriska 

insamlingen var grundläggande för att identifiera karaktäristiska egenskaper för ett 

flöde inom gruvindustrin.  

Forskningsfråga två är placerad i överlappningen mellan stegen analysera och design 

där mer djupgående teori behövde vävas in tillsammans med kunskap från 

forskningsfråga ett för att identifiera de egenskaperna som karaktäriserar ett effektivt 

flöde inom gruvindustrin. Den teori som låg till grund för forskningsfråga två är teorier 

som ett effektivt flöde, strategier för effektivisering, Lean Production samt kapacitet 

tillsammans med teori för forskningsfråga ett. 

De slutsatser som är tagna gällande forskningsfråga tre är till stor del grundade på de 

två tidigare forskningsfrågorna där ett förslag på utformningen av ett kostnadseffektivt 

flöde är framtaget. Information från nulägesanalysen tillsammans med teorier om ett 

effektivt flöde, strategier för effektivisering, spårbarhet samt materialhantering har 

också legat till grund för att besvara forskningsfrågan. Studiens rekommendationer 

anses ligga i samspråk med det sista steget, nämligen implementeringen, vilket är något 

som denna studie är avgränsad ifrån.  
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4 Företagspresentation 
Fallstudieföretaget Boliden Mineral AB presenteras där kapitlet inleds med historik kring 

koncernen Boliden AB och fortsätter med att förklara dess verksamhetsområden. 

Avslutningsvis presenteras en beskrivning av Bolidenområdet där studien har genomförts. 

Boliden AB har en lång historia med olika bolagsbildningar som pågick under början av 

1900-talet fram till 1931 då företaget bildades. Bolaget är ett metallföretag som har 

fokus på hållbar utveckling med ursprung från Skellefteå, Västerbotten (Boliden, 2013a). 

Boliden AB har sitt verksamhetsområde inom gruvdrift där de huvudsakligen är 

verksamma i Norden, men verksamhet bedrivs även i Irland, England och Tyskland 

(Årsredovisning, 2012). I figur 4.1 illustreras Boliden ABs samtliga gruvområden, 

smältverk samt kontor i Europa.  

 

Figur 4.1 Översiktskarta Boliden AB 

Källa: Boliden intranät, 2013-02-11 

Bolidenkoncernen omfattas av cirka 4 800 medarbetare med en omsättning under 2012 

på 40 miljarder kronor och med ett rörelseresultat på drygt fyra miljarder kronor 

(Årsredovisning, 2012). De huvudsakliga produkterna som företaget tillverkar är 

metallerna zink och koppar, men andra metaller så som bly, guld och silver står 

fortfarande för en stor del av omsättningen (ibid.). Deras kunder är till största del 

industriella kunder där stålverk och tillverkare av bland annat koppartänger, valstråd 

samt kopparlegeringar utgör den största delen (Boliden, 2013b). 

Boliden ABs mission är att ”producera metaller som får det moderna samhället att 

fungera” vilket beskriver företagets huvudsakliga uppgift (Boliden, 2013c). 

Vidare har företaget en vision om att de ska tillhöra de främsta i branschen när det 

gäller värdeskapande för aktieägare och i sitt ansvarstagande vad gäller människa, miljö 

och samhälle. Detta kombinerat med organisationens affärsidé är vad som gör företaget 

konkurrenskraftigt och affärsidén är uttryckt som: 

 Gruvområden 

 Smältverk 

 Kontor 
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”Vår affärsidé är att utvinna mineraler och producera högkvalitativa produkter på ett 

kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt för att långsiktigt möta marknadens 

metallefterfråga och därigenom skapa värde för Bolidens aktieägare” (Boliden, 2013d). 

4.1 New Boliden Way 
New Boliden Way är grunden för Boliden AB vad gäller dess produktions- och 

organisationsfilosofi som beskriver vad företaget gör, varför de gör det och hur de gör 

det. Det är, som namnet antyder, en nysatsning där Boliden AB har skiftat fokus för 

verksamheten mot dess mål att bli ett metallföretag i världsklass. Filosofin har sin grund 

i värderingar så som entusiasm för förbättringar, ansvar för värdekedjan samt 

personligt engagemang. Med hjälp av dessa kan organisationen fokusera på aktiviteter 

med syfte att skapa mervärde i värdekedjan, att upprätta ett standardiserat arbetssätt 

inom koncernen samt en strävan efter kontinuerlig förbättring. (Boliden Intranät) 

För att möjliggöra detta har organisationen tagit fram förutsättningar, byggstenar och 

mål med verksamheten, där dessa illustreras i form av ett hus i figur 4.2. 

”New Boliden Way visar vad vi bör förvänta oss av varandra som medarbetare och ledare” 

(Boliden Intranät, 2013). 

Grunden för verksamheten är stabilitet och hållbarhet där detta är förutsättningen för 

att arbeta med ständiga förbättringar. Därefter måste mål formuleras, mätas och 

utvärderas. För att uppnå målen krävs ett standardiserat arbetssätt med ett tydligt 

ledarskap som inspirerar medarbetarna att göra rätt från början. Genom att arbeta med 

dessa byggstenar uppnås rätt kvalitet samtidigt som slöseri elimineras och kostnader 

reduceras. Kärnan i New Boliden Way är att skapa en gemensam företagskultur där 

medarbetarna motiveras till att arbeta med förbättringar samt att ta ansvar för hela 

Figur 4.2 New Boliden Way – förutsättningar, byggstenar och mål 

Källa: Boliden intranät, 2013-04-15 
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värdekedjan. Detta arbetssätt resulterar i ett ständigt arbete med förbättringar vilket är 

visionen inom New Boliden Way. (Boliden Intranät, 2013) 

4.2 Verksamhetsområden 
Boliden ABs verksamhetsområden, även känt som dess värdekedja, består av fyra 

huvudsakliga områden, nämligen prospektering, gruvor, smältverk och marknad 

(Boliden, 2013e). Genom sin nästan 100-åriga erfarenhet inom metallproduktion och 

med fokus på dessa fyra verksamhetsområden skapas en förutsättning för ett långvarigt 

och konkurrenskraftigt bolag (Årsredovisning, 2012). 

4.2.1 Prospektering 

Prospektering är grunden för att säkerställa tillväxt genom att undersöka olika områden 

för att identifiera nya fyndigheter, även kallat mineraltillgångar, som i framtiden kan 

utvinnas. Företaget arbetar med två olika typer av prospektering, fält- och gruvnära 

prospektering (Boliden, 2013f). Ute i fält letar de efter tidigare okända fyndigheter där 

områden väljs baserade på geologisk information. Gruvnära prospektering innebär att 

arbetet sker i närheten av redan existerande gruvor för att undersöka potential i att 

utvidga brytningsområdet (Årsredovisning, 2012). 

4.2.2 Gruvor 

Malmbrytning sker i både dagbrott och underjordsgruvor där malmen till största del 

består av komplexa sulfidmalmer, en malm som är oregelbunden och innehåller flera 

typer av mineraler (Boliden, 2013g). Brytning av malm sker med hjälp av olika 

brytningsmetoder i gruvorna för att sedan fraktas till ett anrikningsverk där malmen 

anrikas för att slutligen bli ett metallkoncentrat, även kallat slig. Majoriteten av 

metallkoncentraten som tillverkas förädlas i de egna smältverken och endast en liten del 

av metallkoncentraten säljs till externa kunder (ibid.). För företagets huvudprodukter 

zink och koppar framställs metallkoncentrat i anrikningsverket som innehåller 

metallhalter på upp emot 54 procent för zinken, medan koppar har en metallhalt på 

omkring 30 procent (Årsredovisning, 2012).  

4.2.3 Smältverk 

Boliden ABs smältverk är bland de mest produktiva i världen, vilket skapar en stark 

position på marknaden (Boliden, 2013h). Deras konkurrenskraft grundar sig i en långt 

framskriden teknikutveckling och bolagets möjlighet att ta tillvara på flera olika 

råmaterial. Arbetet sker nära kunderna där de tillsammans arbetar för att effektivisera 

kundens processer eller för att ta fram nya egenskaper för att optimera produkten 

(Årsredovisning, 2012). Smältverken har generellt sett en överkapacitet jämfört med 

vad anrikningsverken klarar av att producera vilket innebär att företagets 

egentillverkade slig står för cirka 25 procent av koppartillverkningen och cirka 70 

procent av zinktillverkningen. Resterande material kommer från externa leverantörer 

samt återvinning. Återvinning av metallskrot utgör cirka 15 procent av det totala 

råvarubehovet (ibid.). 

4.2.4 Kunder 

Organisationens ambition är att kunna erbjuda sina kunder högkvalitativa metaller 

tillsammans med effektiva logistiklösningar (Boliden, 2013i). De har flera 

försäljningskontor i både Tyskland och England där de arbetar nära sina kunder som 
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huvudsakligen består av stålverk och tillverkare av kopparkomponenter. Företagets 

metaller transporteras med tåg, fartyg eller lastbil till de europeiska kunderna (ibid.). 

4.3 Bolidenområdet 
Bolidenområdet är beläget i Västerbottens län och idag består området av fyra aktiva 

gruvor i form av ett dagbrott och tre underjordsgruvor samt ett anrikningsverk där den 

huvudsakliga driften sköts av Boliden Mineral AB, tillhörande Bolidenkoncernen 

(Boliden intranät). Bolidenområdet innebar starten för Boliden AB i och med att den 

första guldgruvan öppnades i området under 1920-talet. Sedan dess har omkring 30 

olika gruvor varit i bruk i området (Boliden, 2013d). Globalt sett har gruvorna i 

Bolidenområdet relativt höga metallhalter, vilket möjliggör en högre produktivitet 

baserat på mängden malm som bryts (Årsredovisning, 2012). 

 

Figur 4.3 Karta över Bolidenområdet 

Källa: Boliden intranät, 2013-02-11 

Figur 4.3 visar en illustration över Bolidenområdet där samtliga gruvor finns med. 

Vidare är även anrikningsverket, som är placerat i samhället Boliden, samt smältverket i 

Rönnskär, Skelleftehamn, illustrerade. Bolidenområdet sträcker sig från Boliden till 

Kristineberg, en sträcka på cirka 93 kilometer.  

4.3.1 Kristinebergsgruvan 

Kristinebergsgruvan togs i drift 1940 och är den äldsta gruva som fortfarande är i drift i 

Bolidenområdet där brytning sker ner till 1315 meters djup. I denna underjordsgruva 

bryts två olika malmtyper, dels en komplexmalm som innehåller zink, koppar, bly, guld 

och silver samt en malm med höga halter av koppar och guld, även kallad 

Einarssonmalm. (Boliden, 2013j)  
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4.3.2 Maurliden 

Detta område består av två separerade dagbrott som kallas Maurliden västra och 

Maurliden östra. I dessa två dagbrott sker brytning av komplexmalm i det västra 

området, liknande den i underjordsgruvorna, samt malm innehållande koppar och zink 

bryts i det östra området. (Boliden, 2013j)  

4.3.3 Renströmsgruvan 

Denna underjordsgruva togs i drift 1952 och är idag Sveriges djupaste gruva med 

brytning på 1330 meter under jord. I Renströmsgruvan bryts komplexmalm 

innehållande zink, koppar, bly, guld och silver. (Boliden, 2013j) 

4.3.4 Kankbergsgruvan 

Kankbergsgruvan är en underjordsgruva i Bolidenområdet som öppnades för 

produktion i början av 2012. Det är ursprungligen en gruva från 1990-talet men har 

tagits i drift igen med anledning av att nya fyndigheter har hittats.  Malmkropparna 

innehåller guld och tellur. (Boliden, 2013j) 

4.3.5 Anrikningsverket 

Anrikningsverket är placerat i utkanten av samhället Boliden i Västerbottens län. Det 

byggdes 1953 och är anpassat för att kunna hantera malm av varierande typ från 

respektive gruva.  Anrikningsprocessen består av olika moment med syftet att särskilja 

mineraler från berg. Efter att anrikning skett bildas metallkoncentrat av koppar, zink 

och bly samt doré guld som skickas vidare till företagets smältverk för utvinning av 

respektive metall. (Boliden, 2013j) 
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5 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen syftar till att presentera värdekedjan inom Bolidenområdet från 

malmbrytning i gruva till anrikningsprocessen via transporter och lagerhållning. 

Informationen grundas huvudsakligen på intervjuer och observationer av studiens 

författare samt data från Boliden Mineral ABs intranät.  

5.1 Gruvor 
Fallstudieobjektet är Bolidenområdet som består av tre stycken underjordsgruvor, ett 

dagbrott samt ett anrikningsverk. Kankbergsgruvan, Renströmsgruvan samt 

Kristinebergsgruvan är de tre underjordsgruvorna där det bryts malm i området. 

Dagbrottet Maurliden består av två separata dagbrott, Maurliden västra och Maurliden 

östra, där brytning av malm sker i båda dagbrotten. Anrikningsverket är placerat i 

samhället Boliden dit all malm från samtliga underjordsgruvor och dagbrott i 

Bolidenområdet fraktas för vidare förädling. 

5.1.1 Underjordsgruva 

En underjordsgruva består till stor del av en huvudramp, en transportsträcka, mellan de 

olika gruvgångarna inuti gruvan. Det är i dessa gruvgångar, även kallat orter, 

malmbrytning sker genom att spränga gångar in i berget för att få tillgång till 

malmkroppen. Orterna är placerade i anslutning till ett vertikalt uppfordringsschakt där 

transport av personal och utrustning upp till markytan sker med hjälp av hissar. 

Malmfrakten upp till markytan sker med hjälp av så kallade skippar via 

uppfordringsschakt. (NE, 2013c)  

Figur 5.1 visar en schematisk bild över hur en underjordsgruva kan se ut i profil. Figuren 

illustrerar hur huvudrampen sammanlänkar de olika orterna i gruvan samt hur 

uppfordringen till markytan fungerar.  

 

Figur 5.1 Illustration över en underjordsgruva 

Källa: Modifierad från Boliden intranät, 2013-02-01 
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Den brytningsmetod som samtliga underjordsgruvor i Bolidenområdet använder sig av 

kallas igensättningsbrytning. Detta är en effektiv metod då den möjliggör en brytning 

som anpassas efter utformningen av malmkroppen (Nilsson, 2012). Denna 

brytningsmetod är även användbar då sidoberget alternativt malmen har en lägre 

hållfastighet (NE, 2013d). För att undvika ras i gruvorna i samband med brytning 

använder företaget bergbult, långa armeringsjärn, som skjuts in i berget efter 

sprängning med syfte att stabilisera. I bilaga B finns ytterligare information angående 

igensättningsbrytning. 

Kristinebergsgruvan 

Kristinebergsgruvan är belägen intill samhället Kristineberg i Lycksele kommun, 

Västerbottens län. Gruvan ligger 93 kilometer i västlig riktning från anrikningsverket i 

Boliden dit transport av den brutna malmen sker. Både zink- och Einarssonmalmen har 

en densitet på 3,6 ton per kubikmeter och gruvan hade en total produktion på ungefär 

700 000 ton malm under 2012. Kristinebergsgruvan är stängd fyra veckor varje sommar 

vilket medför att ingen produktion sker, istället finns tid för underhåll och reparationer. 

Efter att sprängning skett i gruvan hämtar speciella underjordslastbilar malmen direkt 

från ortgaveln där malmen bryts alternativt från tillfälliga lastfickor i nära anknytning 

till orten. All malm fraktas till en krossanläggning som är belägen 620 meter under jord. 

I anslutning till krossen finns en magnet som sorterar bort all eventuell bergbult som 

kan ha följt med malmen vid sprängning. Efter krossanläggningen finns en tillfällig 

lagerhållningsplats för malmen innan transport till markytan, uppfordring, kan ske. När 

malmen är ovan jord finns det möjlighet att lägga den på upplag som rymmer 50 000 ton. 

I bilaga C återfinns lagersaldo vid Kristinebergsgruvan under 2012.  

Renströmsgruvan 

Renströmsgruvan är placerad utanför Boliden i anknytning till samhället Renström. 

Gruvan ligger 16 kilometer i väst-nordvästlig riktning från anrikningsverket i Boliden 

dit transporter av malmen sker kontinuerligt. Gruvan hade en produktion på cirka 

300 000 ton under 2012 där malmens densitet var 3,2 ton per kubikmeter. 

Renströmsgruvan är stängd fyra veckor varje sommaren vilket medför att ingen 

produktion sker, istället finns tid för underhåll och reparationer. 

Efter brytning av malm sker lastbilstransporter till en krosstation belägen 800 meter 

under markytan i gruvan. Till krosstationen kommer all malm från samtliga orter. I 

anslutning till krossen finns det en magnet som sorterar bort eventuell bergbult som 

kan ha följt med malmen från sprängningen. Transport av malm till markytan sker via 

underjordiska gångar, så kallade malmstigar, där en skippstation fraktar malmen upp i 

en lave, en vertikal lagringsbehållare, ovan jord. Denna lave rymmer 600 ton malm och 

är den enda lagringsmöjligheten som finns och är tillåten ovan jord i Renström. 

Renströmsgruvan söker idag ett tillstånd för lagerhållning av 50 000 ton malm på 

upplag. 

Eftersom Renströmsgruvan inte har något tillstånd för lagerhållning av malm på upplag 

innebär det att det måste ske frekventa transporter från gruvan till anrikningsverket. 

Lagerhållning av malmen från gruvan sker på upplag vid anrikningsverket i Boliden.  
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Kankbergsgruvan 

Kankbergsgruvan ligger tio kilometer från anrikningsverket i Boliden i väst-nordvästlig 

riktning. Gruvan hade en produktion på cirka 400 000 ton under 2012 och malmen 

innehåller guld och tellur och har en densitet på 2,9 ton per kubikmeter. Malmen från 

Kankbergsgruvan är mycket känslig för blandning med malmer från andra gruvor på 

grund av att övriga malmer i Bolidenområdet innehåller kopparkis vilket förstör vissa 

processer i anrikningsverket i och med framställandet av guld. 

Efter sprängning i gruvan sker transport av malmen till markytan med hjälp av lastbilar, 

som entreprenören Renfors Åkeri AB ansvarar för, där lagerhållning av malmen sker på 

upplag. Kankbergsgruvan har ett tillstånd för lagerhållning av 50 000 ton malm på 

upplag i anslutning till gruvan. Fram till och med maj 2013 hade Kankbergsgruvan ett 

tillfälligt tillstånd på 75 000 ton. I bilaga C återfinns lagersaldo vid Kankbergsgruvan 

under 2012.  

Kankbergsgruvan saknar en krosstation med anslutande magnetband vilket innebär att 

okrossad malm transporteras till anrikningsverket i Boliden. Den maximala storleken 

som ett stort malmstycke, ett skut, får vara är 700x700 mm för lastning på lastbil. 

Sprängning alternativt knackning med hjälp av en skutknackare sker om det finns skut 

större än den tillåtna gränsen. En skutknackare är en grävmaskin som använder sig av 

ett speciellt verktyg för att manuellt knacka sönder skuten med hjälp av stötvisa 

knackningar. Eftersom malmen inte har passerat något magnetband följer mycket 

bergbult med till anrikningsverket, vilket innebär problem då dessa antingen kan riva 

sönder transportband alternativt fastna på tvären i ett stup. Vid stora mängder bergbult 

använder gruvan ibland en grävmaskin för att manuellt plocka bort synlig bergbult från 

malmen vilket underlättar för anrikningsverket. Denna manuella hantering sköter 

entreprenören Renfors Åkeri AB.   

5.1.2 Dagbrott 

Det som karaktäriserar ett dagbrott är att brytning sker från markytan, istället för under 

jord. Inledningsvis måste brytning av stora mängder gråberg ske innan själva 

brytningen av malm kan börja, detta kallas för avrymning. Detta beror på att malmen 

kan ligga en bit ner under marken. Brytning av malm i ett dagbrott sker med hjälp av 

pallbrytning, en metod där horisontella skivor på ungefär tio meter bryts från kanterna 

och inåt för att undvika ras och skador på personal samt maskiner (NE, 2013e). 

Dagbrotten använder bergbult för att ytterligare förstärka sidoväggar i samband med 

sprängning för att undvika ras. Figur 5.2 är en illustration av dagbrottsbrytning som har 

pågått en längre tid.  
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Figur 5.2 Illustration över ett dagbrott 

Källa: Modifierad från Boliden intranät, 2013-02-01 

Maurliden 

Maurliden är beläget 62 kilometer från anrikningsverket i Boliden i väst-nordvästlig 

riktning. Maurliden västra får maximalt ha en årlig produktion på 400 000 ton malm och 

Maurliden östra får ha en årlig produktion på maximalt 500 000 ton malm enligt 

gällande tillståndet. Båda dessa malmkroppar har en densitet på 3,95 ton per 

kubikmeter.  

Maurliden saknar idag en krosstation vilket innebär att malm som transporteras till 

anrikningsverket i Boliden är okrossad och måste krossas och sorteras från bergbult 

innan anrikning av malmen kan börja. Maximala storleken på skut är 700x700 mm, om 

detta överskrids måste sprängning eller knackning ske.  

Dagbrottet har tillstånd att lagerhålla 100 000 ton malm på både västra och östra delen 

av området. Detta medför en total lagringskapacitet av malm på 200 000 ton. I bilaga C 

återfinns lagersaldo vid dagbrottet Maurliden under 2012.  

Det finns ett uppmärksammat problem med denna malm då den är kall under 

vinterhalvåret vid brytning vilket medför frysningsproblem redan efter brytning samt 

då malmen packas vid lagerhållning på upplag.  

5.2 Transport 
All den malm som gruvorna bryter ska transporteras till anrikningsverket i Boliden. En 

sammanställning av samtliga gruvors planerade årliga produktion under 2012 finns 

presenterad i tabell 5.1, där även avståndet till anrikningsverket från respektive gruva 

samt tiden för en transportcykel finns angiven. 

Tabell 5.1 Produktion och avståndstabell 

 Planerad produktion 
2012 (kton) 

Avstånd till 
anrikningsverk (km) 

Transporttid 
(minuter) 

Kristineberg 700 93 165 
Maurliden 240 62 120 
Renström 300 16 35  
Kankberg 400 10 30 
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Eftersom avståndet mellan gruva och anrikningsverk skiljer sig åt varierar 

transporttiden, se tabell 5.1. Den tid som är angiven i tabellen är tur och retur mellan 

gruva och anrikningsverk utan att returmaterial transporteras på tillbakavägen. Om 

transport av annat material ska ske på returen krävs att rensning av flaket från 

eventuell malm samt spolning sker innan nytt material kan lastas. Dessa moment tar 

totalt sett cirka 20 minuter.  

5.2.1 Renfors Åkeri AB 

Renfors Åkeri AB är ett last- och speditörföretag som grundades 1989. Deras största 

kund är Boliden Mineral AB, fortsättningsvis även benämnt Boliden, men de har även 

verksamhet på övriga platser i Sverige. Renfors Åkeri AB är den entreprenör som 

ansvarar för att frakta malmen från samtliga gruvor i Bolidenområdet till 

anrikningsverket.  

Maskinpark 

Renfors Åkeri AB har cirka 21 lastbilar till förfogande för Boliden där respektive lastbil 

har en kapacitet på cirka 46 ton malm per lastbil beroende på malmens densitet. Boliden 

har tillstånd att köra lastbilar med en totalvikt på 72 ton, jämfört med den normala 

lagstadgade vikten på 60 ton per lastbil. Begränsningen på 72 ton beror dels på vägarna 

men även på de brokonstruktioner som finns belägna mellan gruvorna och 

anrikningsverket. För närvarande utför Boliden en utredning huruvida lastbilar med en 

totalvikt på 90 ton skulle vara möjligt.  

Renfors Åkeri AB ansvarar även för den lastmaskin som alltid finns inne på området vid 

anrikningsverket samt de lastmaskiner som används vid gruvorna för att lasta malm på 

lastbilarna. Det finns en lastmaskin placerad vid varje gruva samt två vid 

anrikningsverket. Lastmaskinen vid anrikningsverket har till uppgift att flytta malm från 

olika platser, sköta manuell lastning samt underhålla vägar på området. Lastmaskinerna 

vid gruvorna har till uppgift att lasta malm från upplag på lastbilarna. Lastmaskinen 

hanterar ungefär 14 – 20 ton malm per lass beroende på malmens densitet då den 

begränsade faktorn för lastmaskinen är skopans volym på cirka fem kubikmeter. 

Transportplanering 

Transportledaren på Boliden får information om hur många ton respektive gruva 

planerar att spränga och transportera upp till markytan per vecka. Utifrån den 

informationen planerar transportledaren hur många ton per dag från respektive gruva 

som ska transporteras till anrikningsverket utifrån den tremånads kampanjplan, 

produktionsplan, som ligger till grund för hur anrikningsverket ska köras. Utifrån 

informationen om behov av tonnage per dag och tillgängligheten på malm vid respektive 

gruva lägger transportledaren en transportbeställning som anger hur många ton per dag 

från respektive gruva som ska transporteras under en vecka. Beställningen får 

entreprenören varje fredag varefter de planerar hur många lastbilar som transporten 

kräver för att klara av att leverera önskad mängd malm nästkommande vecka. Denna 

transportbeställning ska egentligen förmedlas på torsdag, detta för att en eventuell 

skiftförändring måste utföras torsdag föregående vecka enligt fackliga bestämmelser. 

Renfors Åkeri AB uttrycker en önskan om att även få tillgång till kampanjplanen för att 

kunna planera mer långsiktigt. Kontakten mellan transportledaren på Boliden och 
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Renfors Åkeri AB sker antingen via e-mail eller via telefon, beroende på vilket ärende 

det gäller. Transportbeställningarna hanteras oftast via e-mail.  

Malmtransporter 

Transporterna av malm från respektive gruva i Bolidenområdet till anrikningsverket 

sker med 21 lastbilar där vanligtvis två av lastbilarna är dedikerade för transporten av 

malm från Renströmsgruvan till anrikningsverket. Detta beror på att transport måste 

ske kontinuerligt från denna gruva då lagringsmöjligheter av malm saknas. Dessa två 

lastbilar använder skiftgången K2, se tabell 5.2 för specifika tider för denna skiftgång. 

Ett K2 skift innebär att ena veckan kör en chaufför eftermiddag måndag till fredag, nästa 

vecka arbetar samma chaufför förmiddag måndag till söndag och tredje veckan är 

chauffören ledig. Detta innebär att det krävs tre chaufförer för en lastbil. Om inte 

Renströmsgruvan har något behov av att transportera malm till anrikningsverket 

använder Renfors Åkeri AB dessa lastbilar till att transportera malm från andra gruvor 

alternativt att transportera malm på området vid anrikningsverket. Denna skiftgång 

använder även lastmaskinen vid anrikningsverket, se tider för lastmaskinen i tabell 5.2. 

De övriga 19 lastbilarna kör malm från gruvorna i Kristineberg, Maurliden samt 

Kankberg till anrikningsverket och dessa lastbilar är styrda av skiftgång DK2, se tabell 

5.2 för specifika tider. Ett DK2 skift innebär att en chaufför kör förmiddag ena veckan 

och eftermiddag andra veckan, därför krävs två chaufförer för en lastbil. Ett DK2-skift är 

normalt sett uppbyggt så att en chaufför kör förmiddagar måndag, onsdag och fredag 

långa skift, medan tisdag och torsdag består av korta skift. Detta alterneras sedan där 

samma förare kör nästa skiftgång, eftermiddag, korta skift på måndag, onsdag och 

fredag samt långt skift på tisdag och torsdag, se tider i tabell 5.2.  

Lastbilschaufförerna är styrda av transportbeställningen och vilken malm som ska till 

anrikningsverket.  Detta innebär att det finns väldigt lite utrymme för kötid vid 

anrikningsverket alternativt vid gruvorna eller om oväntade händelser skulle inträffa 

som skulle medföra att varje lass tar längre tid än väntat. Maximal väntetid som 

lastbilschaufförerna har tid med är 15-20 minuter innan de förlorar ett lass på grund av 

att tiden inte räcker till under skiftet för att hinna transportera ytterligare ett lass malm, 

detta beror dock på vilken malm de transporterar.  
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Tabell 5.2 Skiftgång Renfors Åkeri AB 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

DK2-skift        
Förmiddag Börjar 04.15 -

05.15 
04.15 -
05.15 

04.15 -
05.15 

04.15 -
05.15 

04.15 -
05.15 

- - 

Slutar 11.30 - 
12.30 

14.30 - 
15.30 

11.30 - 
12.30 

14.30 - 
15.30 

11.30 - 
12.30 

- - 

Eftermiddag Börjar 12.00 - 
13.00 

15.00 - 
16.00 

12.00 - 
13.00 

15.00 - 
16.00 

12.00 - 
13.00 

- - 

Slutar 22.15 - 
23.15 

22.15 - 
23.15 

22.15 - 
23.15 

22.15 - 
23.15 

22.15 - 
23.15 

- - 

       

K2-skift      Flexibel tid 

Förmiddag Börjar 04.00 04.00 04.00 04.00 04.00 05.00 - 
06.00 

05.00 - 
06.00 

Slutar 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 - 
15.15 

14.15 - 
15.15 

Eftermiddag Börjar 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 - - 

Slutar 00.45 00.45 00.45 00.45 00.45 - - 
        

Lastmaskin        

Förmiddag Börjar 04.00 04.00 04.00 04.00 04.00 05.00 05.00 
Slutar 13.15 12.45 12.45 12.45 12.45 17.00 17.00 

Eftermiddag Börjar 13.15 12.45 12.45 12.45 12.45 - - 

Slutar 23.30 23.00 23.00 23.00 23.00 - - 

 

Tabell 5.2 visar tiderna för lastbilschaufförerna samt för lastmaskinsförarna som 

Renfors Åkeri AB använder sig av. Dessa tider inkluderar lunch på 45 minuter och under 

denna tid står fordonet stilla. Aktuella körlagar kräver att en lastbilschaufför maximalt 

får köra fyra timmar och 30 minuter under en sammanhängande period, därefter måste 

45 minuter rast tillkomma. För en lastmaskin gäller inte samma regler. 

Lastbilschaufförerna tar lunch antingen på plats vid gruvorna eller vid anrikningsverket. 

Detta är något som Renfors Åkeri AB försöker anpassa planeringen efter. Med flexibel 

tid syftar tabell 5.2 på att tiderna för en helgkörning med K2-skift styrs utifrån 

Renströmsgruvan behov och dess förutsättningar. 

För att undvika köbildningar vid lastning och lossning är lastbilarna styrda med olika 

starttider. Lastbilarna startar i grupper om tre till fyra i varje grupp med 15 minuters 

mellanrum mellan varje grupp. Tabell 5.2 illustrerar detta med start- och sluttider inom 

ett intervall. Trots detta schema uttrycker de anställda vid Boliden att det ofta kommer 

ett flertal lastbilar på samma gång, för att sedan ha ett långt uppehåll utan några 

transporter. I figur 5.3 illustreras nuläget av hur ofta lastbilarna kom fler än två till 

infrakten under februari 2013.  
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Figur 5.3 Ankommande lastbilar till infrakten under februari 2013 

Figur 5.3 visar frekvensen över hur ofta lastbilar anlände i grupp till infraktsområdet. 

Figuren är baserad på data hämtad från bilvågen som registrerar datum och klockslag 

för varje ankommande lastbil. När en lastbil anländer inom tre minuter efter den 

föregående antas detta vara ett gruppbeteende då det tar mer än tre minuter att tippa. 

Totalt sett bestod februari 2013 av cirka 950 lastbilar som antog gruppbeteende av 

totala 2950 lastbilar, cirka en tredjedel av alla inkommande lass hade gruppbeteende.  

Renfors Åkeri AB fakturerar Boliden var fjortonde dag för lastbilstransporter och 

lastmaskiner. För samtliga maskiner inne på infraktsområdet faktureras de faktiska 

timmarna som är körda, det vill säga inte sammanhängande skift. För 

malmtransporterna faktureras istället antal ton som är transporterade till området. Om 

Boliden kräver en blixtutryckning fakturerar Renfors Åkeri AB alltid minst fyra timmar 

oavsett arbetade timmar enligt gällande lagstadga. 

5.3 Infrakt 
Då malmen anländer till anrikningsverket använder sig Boliden av ett infraktsområde 

för att både hantera malmen och transportera in den i anrikningsverket. Figur 5.4 visar 

en schematisk bild över hur infraktsområdet är utformat. 
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När lastbilarna anländer till infraktsområdet, i fortsättningen även kallat infrakten, sker 

vägning för att registrera hur mycket malm som kommer in på området. Chaufförerna 

väljer manuellt vilken malm som transporteras på en skärm i direkt anslutning till vågen. 

I figur 5.5 illustreras hur malmflödet ser ut från respektive gruva till anrikningsverket i 

Boliden.  

Kristineberg 93 km

Maurliden 62 km

Renström 16 km

Kankberg 10 km

Infrakt

Inlastn. 
ficka

Upplag

Stacker

Silo

Anrikningsverk

Reserv-
infrakt

Lager

Beslutspunkt

Inlastningsficka

Silo

 

Figur 5.5 Flödeskartläggning av materialflödet 

Figur 5.4 Illustration över infraktsområdet vid anrikningsverket 

Källa: Boliden intranät, 2013-02-12 
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När malmen är invägd i systemet finns det tre olika platser där tippning av malmen kan 

ske, nämligen i inlastningsficka alternativt på upplag, se figur 5.5. Infraktsskötaren, som 

ansvarar för driften vid infrakten, informerar lastmaskinsföraren vid infraktsområdet 

om vart malmen ska tippas som i sin tur vidarebefordrar informationen till 

lastbilschaufförerna. I vissa fall då infraktsskötaren inte är tillgänglig tar 

lastmaskinsföraren egna beslut om vart tippning av malm ska ske. Det är 

infraktsskötaren som bestämmer vilken inlastningsficka eller tippningsplats som ska 

användas. Vart tippning av malmen ska ske beror dels på vilken malm som är i 

anrikningsverket samt hur den aktuella situationen ser ut med underhåll eller andra 

problem i systemet. 

5.3.1 Invägning 
När malmen anländer till infrakten sker en vägning av samtliga lastbilar där 

lastbilschauffören matar in manuellt vilken malm som transporterats och ett kvitto 

skrivs ut. I och med att all malm från samtliga gruvor i Bolidenområdet hanteras i 

samma system är det viktigt att lastbilschauffören matar in rätt information. Under en 

månad (2012-01-15 – 2012-02-15) skedde 81 felinmatningar av lastbilschaufförerna, 

vilket i princip innebär nästan 1000 felinmatningar på ett år. Detta innebär att cirka tre 

procent av alla inmatningar blir fel under ett år. En felinmatning behöver inte 

nödvändigtvis betyda att malmen i ett senare skede hamnar fel i systemet utan innebär 

snarare att systemet får fel information gällande lagersaldo etcetera, vilket försämrar 

spårbarheten av malm.   

Vid invägningen sker en registrering av hur mycket malm som kommit till infrakten, den 

registrerade malmen under 2012 finns illustrerad i bilaga D som visar inflödet av malm 

till infrakten under det aktuella året. Transporter av malm sker i samband med att en 

kampanj ska starta och under tiden malmen anrikas i anrikningsverket. För 

Renströmsmalmen sker transporter kontinuerligt eftersom det inte finns något 

lagerhållningstillstånd vid gruvan varför invägningen av malm från denna gruva ligger 

på en jämn nivå. Malmtransporter sker även kontinuerligt för malm från 

Kristinebergsgruvan och Maurliden på grund av att ett lager måste byggas inför 

helgkörning av dessa malmer då avståndet är långt mellan gruvorna och anrikningsverk. 

Då Kankbergsgruvan är belägen nära anrikningsverket behöver inget lager byggas inför 

kampanjer och transport av malm sker endast i samband med kampanj i 

anrikningsverket.  

Efter invägningen ska lastbilschauffören få information från en monitor som är placerad 

i anslutning till vågen om vart tippning av malmen ska ske. Detta fungerar inte i 

dagsläget utan denna information får lastbilschauffören istället av lastmaskinsföraren 

på området via en kommunikationsradio.  

5.3.2 Inlastningsfickor 

Det finns två olika inlastningsfickor bredvid varandra för lastbilschauffören att tippa 

malmen i. När chauffören får direktiv från lastmaskinsföraren att tippning ska ske i 

någon av inlastningsfickorna sker detta direkt från lastbilen genom att flaken vinklas i 

sidled. Det tar drygt tre minuter för en lastbil att tippa in i någon av de två 

inlastningsfickorna och då tippning sker ockuperas båda fickorna samtidigt. 
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Från den första inlastningsfickan finns alternativen att sprida ut malmen på upplag med 

hjälp av en stacker, en malmfördelare, alternativt direkt till silo. Kapaciteten för denna 

ficka ligger på cirka fyra till fem fulla lastbilar, det vill säga 200-250 ton beroende på 

malmens densitet. Den andra inlastningsfickan däremot är i direkt anslutning till en 

kross med uppgift att krossa malmen så att den inte innehåller några skut eller stora 

malmpartier. Krossen används också om malmen är fryst och bildat stora stenblock som 

innehåller tjäle. Då krossen är placerad i direkt anslutning under den andra 

inlastningsfickan har fickan en begränsad lagringskapacitet och rymmer cirka en till två 

lastbilar eller 50-100 ton malm. Krossen har en genomsnittlig kapacitet att bearbeta 

cirka 450-600 ton malm per timme. Efter att malmen bearbetats i krossen finns även här 

valet att sprida ut malmen på upplag via stacker eller direkt upp till silo.  

På grund av att systemet måste hantera flera olika malmer samtidigt måste 

inlastningsfickan rensas med hjälp av en grävmaskin då en annan malmsort anländer. 

Anledningen till detta är, som nämnts tidigare, framförallt att malmen från 

Kankbergsgruvan är väldigt känslig för blandning med andra malmer. 

Ibland följer bergbult med malmen från gruvorna, på grund av detta finns det ett 

magnetband placerat vid transportbandet innan malmen sorteras till stacker eller silo. 

Magnetbandets uppgift är att sortera bort bergbult och andra oönskade metallföremål 

som påverkar anrikningsprocessen negativt.  

Enligt personalen vid Boliden samt anställda på Renfors Åkeri AB finns det problem med 

den nuvarande infrakten som kan innebära oplanerade stopp. Det kan hända att 

lastbilschaufförerna inte är tillräckligt uppmärksamma vid tippning och kan på grund av 

det tippa fel malm i fel inlastningsficka. En feltippning innebär problem i 

anrikningsverket då blandning av olika malmer inte får ske. Om en feltippning av 

okrossad malm sker i inlastningsfickan som inte är ansluten till krossen måste malmen 

manuellt lastas ut ur fickan på grund av att stora stenblock kan fastna i systemet. Detta 

arbete är tidskrävande och det kan ta upp till tre till fyra timmar att få ur all malm som 

blivit feltippad, vilket innebär att ingen malm kan tippas in i systemet förrän arbetet är 

färdigställt. Hur många feltippningar som sker är svårt att avgöra då dessa inte alltid 

uppmärksammas av personalen.  

Infrakten innehåller många stup där malm och bergbult kan fastna vilket ibland tar lång 

tid att lösa. Ett sådant oplanerat stopp innebär att ingen transport av malm kan ske via 

den påverkande linan förrän problemet är löst. Detta innebär att lastbilarna blir tvungna 

att tippa på upplag under den period som stoppet avser. Oplanerade stopp relaterade till 

att malm alternativt bergbult fastnat i stup inträffar några gånger per skift och tar allt 

mellan tio minuter till flera timmar att lösa. Det är även framförallt vintertid då malmen 

fastnar i stup då den kan ha fryst ihop till stora stenblock under tiden lagerhållning skett 

utomhus. I dagsläget saknar Boliden stoppuppföljning vilket medför att det inte går att 

avgöra hur tillgängligheten för infrakten sett ut. 

De materiella oplanerade stopp som sker är driftpersonalen och infraktsskötaren 

ansvariga för att lösa. Bland dessa ingår bland annat stopp relaterade till bergbult, 

frysning samt stopp i stup. De underhållsarbeten som utförs av underhållsavdelningen 

innefattar mekaniska stopp så som maskin- och elektronikproblem. 
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5.3.3 Stackern 

Vid tippning i inlastningsfickorna har infraktsskötaren alternativet att lägga ut malmen 

på upplag med hjälp av en stacker. Denna kan användas till samtliga malmsorter och 

stackern har som uppgift att sprida ut malmen över en yta med hjälp av ett rörligt och 

förflyttningsbart transportband. Den klarar av att skapa malmhögar som är upp till 17 

meter höga och lagringskapaciteten vid stackern är cirka 50 000 ton där det går att 

särdela olika malmer i olika högar. Infraktsskötaren är den person som styr hur 

stackern ska användas. Det finns möjlighet att sprida ut malm i 30 olika fack med 

formen av en halvmåne med 160 graders vinkel, där olika sorters malm placeras i olika 

fack. Det tar cirka 15-20 minuter för stackern att växla läge mellan de båda 

ytterkanterna. Placeringen av stackern drivs av en motor som är utrustad med en 

värmefläkt för att undvika frysning vilket skulle medföra att stackern blir låst i ett visst 

läge.  

Stackern har en automatisk och en manuell funktion, där den automatiska sprider ut en 

jämn hög över de antal fack som valts, medan den manuella funktionen står still i ett 

fack i taget. Vilken funktion som används beror på individuell styrning av 

infraktsskötaren då en standard saknas. Vidare har stackern en automatisk 

avläsningsfunktion där den skannar av stackerområdet för att avgöra hur mycket malm 

som finns i respektive fack. Under 2012 har drygt en tiondel av all malm som anrikats i 

anrikningsverket lagerhållits på upplag via stacker, se fördelningen av respektive 

malmtyp i tabell 5.3. 

Tabell 5.3 Tonnage på upplag via stacker 2012 

Malmtyp Antal ton 

Kristineberg 97 000 
Maurliden östra 70 000 
Renström 18 000 
Kankberg 25 000 

Totalt 210 000 

 

För att få in malmen i anrikningsverket från upplag vid stacker måste en lastmaskin 

manuellt lasta malmen på lastbilar för att sedan transportera malmen in i 

inlastningsfickorna. Detta sker normalt sett med de två lastbilarna som kör enligt K2-

skiftet som i normala fall transporterar malm från Renströmsgruvan.  

I vissa fall då det finns mycket malm på stackern och då det finns en stor risk för både 

blandning av malmtyper och att stackern når full kapacitet, måste en lastmaskin 

förflytta malmen till ett annat upplag.  

5.3.4 Upplag 

På infraktsområdet finns det möjlighet att tippa malmen från samtliga gruvor direkt på 

upplag antingen via en upplagsficka eller att lastbilarna tippar direkt på marken mot 

upplagshög, dessa är illustrerade i figur 5.4. Infraktsskötaren, i samspråk med 

transportledaren, är den som bestämmer hur och vart malmen ska lagerhållas, antingen 

via stackern eller om den ska tippas på upplag.  
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Vid upplagstippning sker det flera manuella moment som innefattar att hantera malmen. 

Först tippar lastbilarna vid upplagsytorna, dessa har en begränsad kapacitet vilket 

innebär att en lastmaskin måste transportera malmen till en annan lagerhållningsplats 

för varje specifik malm. När anrikning av denna malm ska ske måste lastmaskinen 

manuellt lasta malmen på lastbilar inom området som fraktar malmen till 

inlastningsfickorna. Detta medför en manuell hantering av malmen vid minst två 

tillfällen innan anrikning kan ske, ibland fler.  

5.3.5 Transportband 

Transportbandens uppgift är att transportera malmen direkt från inlastningsfickorna 

upp till silo. Huvudtransportbandet till silon har en kapacitet på cirka 1 000 ton per 

timme beroende på malmtyp. Ibland kan det dröja lång tid innan en ny lastbil med malm 

anländer till infrakten, för att spara energi vid dessa tidpunkter stannar 

transportbanden. Om temperaturen sjunker under en viss nivå stannar inte 

transportbanden utan sänker endast hastigheten till femtio procent för att inte kallna. 

Ett problem som uppmärksammats av personalen på Boliden är att i och med att 

transportbanden stannar när det inte finns någon malm att transportera kan högar av 

malm bildas precis nedanför stupen, vilket kan leda till stopp i ett senare skede när 

systemet sedan startar igen.  

Som nämnt tidigare kan även bergbult fastna på tvären i stup så att malmen inte 

kommer förbi. Ett annat problem som kan uppstå om bergbult följer med malmen från 

gruvorna är att de kan fastna och riva upp transportband. Ett upprivet transportband 

tar lång tid att laga och innebär höga kostnader både i form av materiella kostnader men 

även produktionsbortfall. 

5.3.6 Silo 

Högst upp på anrikningsverket finns det två stycken silos som innehåller en malmsort åt 

gången. Vilken malm silon innehåller beror på vilken malm som anrikas i 

anrikningsverket. Varje silo är 22 meter hög och rymmer cirka 3 500 – 4 000 ton, 

beroende på malmens densitet. Den genomsnittliga lägsta fyllnadsnivån ligger på cirka 2 

000 ton under pågående kampanj på grund av att om nivån är lägre sliter det mer på 

silons insida när malmen blir slungad från transportbandet.  Det är enkelt att ändra 

vilken silo som ska fyllas på, detta sker automatiskt via en omväxling av ett 

transportband som antingen aktiveras eller avaktiveras. Det är infraktsskötaren som 

väljer vilken malm som ska köras upp till silon utifrån kampanjplanen.  

5.3.7 Reservinfrakt 

I direkt anknytning till varje silo finns det en reservinfrakt. Vid användning av dessa 

måste en lastmaskin manuellt transportera malmen från upplag till reservinfrakten då 

det inte går att lasta direkt med lastbil till reservinfrakten. Lastmaskinen måste förse 

reservinfrakten med malm dygnet runt för att säkerställa produktion i anrikningsverket. 

Denna transportsträcka, mellan upplag och reservinfrakt, är ungefär en kilometer tur 

och retur och tar cirka tre minuter för lastmaskinen att köra.  

Anrikning av malm från Kristinebergsgruvan kräver malsten för att malning av malmen 

ska kunna ske då denna malm är väldigt porös. Malsten är gråberg, inte ekonomiskt 
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brytbart berg, från Åkerbergsgruvan och tillsätts via reservinfrakten under perioden då 

Kristinebergsmalmen anrikas i anrikningsverket.  

Under vintern används reservinfrakten om malmen har tendens till frysning i silo, detta 

gäller framförallt malm från Maurliden. Denna malm innehåller höga halter av svavel 

vilket leder till en kemisk reaktion som alstrar värme där en ökad sannolikhet för 

frysning uppstår.  

Reservinfrakten fungerar också som ett reservsystem för anrikningsverket vid 

eventuella problem med ordinarie infrakt. I dagsläget använder Boliden reservinfrakten 

för drygt en tiondel av all malm som anrikas i anrikningsverket. Tabell 5.4 visar en 

sammanställning över hur många ton som gick via reservinfrakten för respektive 

malmsort under 2012.  

Tabell 5.4 Tonnage per malm i reservinfrakten 2012 

Malm Ton 

Renström 22 455 
Kankberg 34 026 

Maurliden östra, Cu 73 416 

Kristineberg, Zn 31 419 

Kristineberg, Einarsson 59 204 

Totalt: 220 520 

 

Som tabell 5.4 visar passerade 220 520 ton malm reservinfrakten under 2012, där malm 

från Maurliden östra och Einarssonmalm från Kristinebergsgruvan stod för den största 

andelen. Totalt anrikades 1,66 miljoner ton malm i anrikningsverket 2012 där 13 

procent togs in via reservinfrakten.  

5.3.8 Infraktsskötare 

Infrakten är öppen mellan klockan 06.00 och 00.00 måndag till fredag och mellan 

klockan 06.00 och 16.00 under helgdagarna. När infrakten är öppen finns det alltid en 

infraktsskötare som är ansvarig för att infrakten ska fungera. Infraktsskötaren jobbar 

enligt ett K2-skift med tider enligt tabell 5.5. Då infraktsskötaren inte är på plats står 

infrakten stilla och ingen malm kan föras in i systemet.  

Tabell 5.5 Skiftgång för infraktsskötaren 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Förmiddag K2        
Börjar 06.00 06.00 06.00 06.00 06.00 06.00 06.00 

Slutar 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 

Eftermiddag K2        
Börjar 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00   

Slutar 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00   

 

Infraktsskötarens arbetsuppgifter består bland annat av att meddela lastmaskinsföraren 

vart placering av den inkommande malmen ska ske. Denna information får sedan 
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lastbilschaufförerna av lastmaskinsföraren. Infraktsskötaren är också uppmärksam på 

om malm eller bergbult fastnat på transportband eller i stup, om detta inträffar ska 

infraktsskötaren lösa detta så fort som möjligt då ett stopp innebär att infrakten inte är 

tillgänglig.  

Lastbilschaufförerna kan bara tippa malmen i inlastningsficka när infrakten är öppen, 

det vill säga när infraktsskötaren är på plats. Kommer lastbilar in tidigare än klockan 

06.00 på morgonen måste tippning av malmen ske i upplagsficka. Under februari 2013 

anlände totalt 2950 lastbilar till infrakten, 43 av dessa anlände innan infrakten öppnat 

vilket motsvarar cirka en och en halv procent. Detta är baserat på data från bilvågen 

som registrerar datum och klockslag för varje ankommande lastbil till infrakten. Dessa 

lastbilar blir alltså tvingade att tippa malmen på upplag så att lastmaskinen får flytta 

malmen till annan plats i väntan på att infrakten ska öppna.  

5.3.9 Underhåll 

I april och oktober varje år sker planerade reparationsstopp, där underhållsarbete är 

planerat under cirka en vecka för infrakt och anrikningsverk. Under dessa 

reparationsstopp ingår bland annat byte av slitplåt i inlastningsfickorna alternativt i 

stup, flytt av nedslagsmatta där malmen landar efter stup samt kalibrering av vågar 

etcetera.  

Under den dagliga driften är det arbetsledaren för underhåll som planerar 

underhållsarbetet utifrån information från driftpersonalen där bland annat 

infraktsskötaren ingår. Infraktsskötaren skickar en arbetsorder över vilken typ av 

underhåll som infrakten kräver samt gör en bedömning av hur akut det är. Alla 

underhållsarbeten klassificeras efter hur snabbt underhåll behöver ske innan 

produktionen påverkas, det vill säga att malm uteblir i anrikningsverket. 

Klassificeringen som används finns beskriven i tabell 5.6. 

Tabell 5.6 Klassificering av underhållsarbeten 

Klassificering Beskrivning 

CM 1  Kräver omedelbar åtgärd för att säkerställa produktion. 

CM 2 Kräver åtgärd inom 24 timmar för att säkerställa produktion. 

CM 3 Kräver åtgärd inom en vecka för att säkerställa produktion. 

CM 4 Kräver åtgärd inom en månad för att säkerställa produktion.  

 

De underhållsarbeten som utförs av underhållsavdelning innefattar mekaniska stopp i 

form av maskin- och elektronikproblem. Enligt en uppskattning av arbetsledaren för 

underhåll klassificeras cirka 90 procent av alla stopp som kräver underhåll som CM2 

och kräver åtgärd inom 24 timmar.  

Underhållsavdelningen på Boliden arbetar dagtid mellan 07.00 och 16.00 och det är då 

underhållsarbeten kan utföras. Skulle något inträffa övrig tid som klassificeras som CM1 

kallas en underhållsarbetare in akut för att lösa problemet som uppstått.   
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5.3.10 Styrsystem 

Infrakten styrs med hjälp av ett styrsystem utvecklat av ABB, benämnt som Industrial IT 

800xA, där driftpersonal vid infrakten ansvarar för styrning av systemet. Systemet är 

speciellt framtaget till den infraktslösning som byggdes under 2010 – 2011 där systemet 

är anpassat efter de flesta situationer som kan tänkas uppstå. Styrsystemet kräver en 

daglig hantering och uppdatering där det anpassas beroende på infraktens status och 

tillgänglighet.  

Idag utnyttjas inte systemet till sin fulla kapacitet vilket leder till problem med bland 

annat materialspårbarheten. Internkörningen, den aktivitet som utförs för att få malmen 

in till anrikningsverket från upplag eller stacker med hjälp av lastbilar, är med dagens 

styrning inte anpassad till styrsystemet där dessa lastbilar agerar som omärkta lastbilar 

och skapar spårbarhetsproblem i systemet. Utöver detta finns det även ett annat 

uppmärksammat problem där malm som tippas i upplagsficka försvinner ur 

styrsystemet vilket leder till att det inte finns någon spårbarhetsmöjlighet över var 

malmen hamnar samt hur den manuella hanteringen genomförts. 

5.4 Lager 
Lagernivåer vid anrikningsverket baseras på vågdata från invägning vid infrakten av 

samtliga lastbilar samt vägning av malmen som går in i anrikningsverket via en våg som 

är placerad i anslutning till kvarnen. Dessa data indikerar hur mycket malm som kommit 

till infrakten samt hur mycket malm som ligger på upplag och hur mycket malm som 

anrikats. Ibland kan lagersaldot behöva korrigeras vilket sker med hjälp av en okulär 

besiktning av transportledaren som sedan ändrar informationen i systemet. Lagersaldo 

vid anrikningsverket för samtliga malmsorter under 2012 finns i bilaga E. 

Inför en kampanjstart, det vill säga malmbyte i anrikningsverket, måste vissa 

lagernivåer finnas för att klara av en hel kampanj utan driftstopp. Hur mycket som 

behövs i lager beror till stor del på avståndet till gruvan, varför malm från Maurliden 

och Kristinebergsgruvan behöver ha höga lagernivåer på grund av de långa avstånden. I 

dagsläget kräver en treveckorskampanj med Kristinebergsmalm ett lagersaldo på cirka 

15 000 - 20 000 ton innan kampanjen kan starta. Det beror på att malmtransporterna 

från Kristinebergsgruvan till anrikningsverket hinner leverera den mängd malm som 

produktionen kräver under vardagarna med en överkapacitet på cirka 300 - 400 ton per 

vecka.  Under helgdagarna däremot finns inga transporter med nuvarande DK2-skift, 

vilket innebär att ett lager måste finnas för att klara helgproduktionen då transporterna 

inte hinner bygga upp lager under vardagarna. Lagersaldot måste vara minst 5 000 - 7 

000 ton för att klara en helgproduktion, motsvarande cirka 2,5 dygn.   

Vid en kampanj med malm från antingen Renströmsgruvan eller Kankbergsgruvan 

behöver det inte finnas något lager vid anrikningsverket utan det räcker att lastbilarna 

börjar köra några timmar innan det aktuella kampanjbytet. Detta beror på de korta 

avstånden mellan anrikningsverket och dessa gruvor.  

Enligt personalen på Boliden finns det ibland skäl till att lagerhålla malm vid 

anrikningsverket, nämligen: 
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 Renströmsgruvan saknar tillstånd för lagerhållning och därför måste 

transporter till anrikningsverket ske kontinuerligt.  

 Gruvorna producerar mer än planerat vilket innebär att det finns risk att 

överskrida rådande lagerhållningstillstånd vid gruvorna. 

 Säkerställa att det alltid finns malm för anrikning i verket för att undvika 

produktionsstopp. 

 När malm från Renström- och Kankbergsgruvan anrikas i anrikningsverket 

måste malm från Maurliden och Kristinebergsgruvan lagerhållas för att klara av 

en kampanj med malm från dessa gruvor i anrikningsverket på grund av det 

långa avståndet till gruvorna.  

 Vid reparationer eller underhåll lagerhålls samtliga malmsorter då 

transporterna fortsätter att köra för att hålla ett jämnt flöde och hinna 

transportera årsbehovet av malm till anrikningsverket. 

Den problematik som kan uppstå i och med lagerhållning av malm innefattar framförallt 

olika miljöaspekter men det är även förknippat med höga kostnader. Miljöaspekterna 

innebär höga investeringar då myndigheterna ställer krav på att malmen ligger på hårda 

ytor samt att det ska finnas reningsverk för att rena vattnet som rinner igenom malmen. 

Malmen innehåller höga halter sulfid- och sulfatvärden och vid kontakt med vatten 

frisläpps dessa och sköljs iväg med regnvattnet.  

Ytterligare en problematik med lagerhållning är att om malmen ligger ute på upplag en 

längre tid finns risk att den fryser under vinterhalvåret. Om malmen läggs på upplag via 

en stacker är risken mindre för frysning än om en lastmaskin bär malmen. Detta beror 

på att en lastmaskin inte kan lasta högre än ungefär fyra meter så för att kunna bygga 

högre högar kör lastmaskinen på malmen och bygger ramper för att därefter kunna 

lagra ovanpå den existerande högen. Dessa ramper som lastmaskinen skapar blir 

igenfrusna och malmen packas vilket gör att tjäle bildas. Har detta hänt är det sedan 

svårt att hantera malmhögen innan den tinat. Då stackern fördelar ut malmen i jämna 

högar blir högen mer porös och frysningsproblematiken minimeras. 

5.5 Anrikningsprocess 
När malmen är tippad i inlastningsfickorna transporteras den via infrakten med hjälp av 

olika transportband för att slutligen hamna i silon. I mynningen på respektive silo finns 

ett matarband som sakta matar fram malm in i systemet för anrikning. Processen i 

anrikningsverket finns beskriven i bilaga F. Anrikningsverket har en genomsnittlig 

kapacitet på 1,65 miljoner ton per år. Detta baseras på en kvarnkapacitet på cirka 100 

ton per timme, med två parallella linor, B och C. Kvarnkapaciteten varierar beroende på 

malmens hårdhet.  

5.6 Produktionsplan 
Produktionsplanen, även kallad kampanjplanen, läggs i slutet av varje månad för tre 

månader framåt. Det underlag som ligger till grund för kampanjplanen är den planerade 

upptagningen av malm per vecka från respektive gruva, även definierat som malm 

färdig att levereras samt vilken mineralhalt malmen har. Information om mineralhalter 

använder Boliden för prognoser för planerad intäkt samt vilka mängder kemikalier som 

ska användas i anrikningsverket, medan tonangivelsen ligger till grund för 
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produktionsplaneringen. Kampanjplanen utformas i huvudsak av processchef i 

samspråk med transportledaren.  

Vid förändrade förutsättningar vid gruvorna, gällande nivåer för malmupplag, behöver 

transportledaren information så snabbt som möjligt för att kunna planera om 

transporterna. I dagsläget är det oftast lastmaskinsföraren vid gruvorna som meddelar 

infrakten när malmen börjar ta slut. Budgeten ligger även den till grund för planeringen 

då de måste göra en uppföljning på utfallet och hur mycket det skiljer sig från budgeten.  

I anrikningsverket finns två parallella och separata produktionslinor, benämnda som B 

och C. Båda produktionslinorna kan ta emot samtliga malmtyper som gruvorna bryter, 

men malningen fungerar bättre i produktionslina C där kvarnarna är starkare. Idag är 

det malmen från Renströmsgruvan och Kristinebergsgruvan som anrikas i 

produktionslina B. Det är fördelaktigt att dessa båda malmer anrikas i samma lina då 

båda innehåller zink och därigenom kan en kontinuerlig produktion av zink ske via 

zinkflotation. Övriga malmer från Maurliden och Kankbergsgruvan anrikas via 

produktionslina C då Kankbergsmalmen är i behov av en finare malning.  

Kampanjplanen ser generellt sett ut enligt följande: På lina B körs malm från 

Renströmsgruvan under en fem- till sjudagars period per månad och 

Kristinebergsmalmen körs normalt sett under en två till tre veckors period. På den 

andra linan körs malm från Kankbergsgruvan under en femveckorsperiod samt malm 

från Maurliden eftersträvas att köras under en treveckors period. Renströmsmalmen är 

den malm som alltid är föredraget att köra genom anrikningsverket då den genererar 

högst vinst per ton. I bilaga G redovisas hur utfallet för kampanjplanen såg ut under 

2012. 

Kampanjplanen kan komma att korrigeras under pågående månad beroende på vissa 

faktorer eller problem som kan uppstå, nämligen: 

 Gruvan kan få problem med att få upp den mängd malm som är angivet i 

planeringsrapporten. 

 Lastbilschaufförer kan få svårt att hinna transportera all malm på grund av 

trasiga lastbilar eller andra yttre omständigheter. 

 Malm kan frysa både i lagret vid gruvan, utanför anrikningsverket samt inuti 

silon.  

 Vid tillfällen då det finns problem vid lakningen kan ett malmbyte behöva ske 

om malm från Kankbergsgruvan är i systemet, då det endast är denna malm som 

går igenom lakningsprocessen.   

Om någon av ovan nämnda punkter inträffar ska transportledaren få information om det 

inträffande, där informationen vidarebefordras till driftchef som korrigerar 

kampanjplanen vid behov. Den korrigerade kampanjplanen sprids till driftpersonal vid 

infrakten men det saknas tydliga rutiner för hur informationen ska spridas och vem som 

ska vara ansvarig för informationsförmedlingen.   
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5.6.1 Malmbyte 

Vid malmbyte, de tillfällen då produktionen byter till en annan malmsort, måste tömning 

av silo ske för att sedan kunna fylla på med en annan malm. Processen i 

anrikningsverket töms aldrig vilket medför att det finns alltid kvalitetsförändringar i det 

koncentrat som produceras i anslutning till malmbyte. Kvalitetsförändringar kan bero 

på flera faktorer, exempelvis att malmen i slutet på silon är distribuerat annorlunda än 

när den hålls på en hög nivå, se figur 5.6. Vid tömning av silo sker en segmentering av 

malmen där de större malmstenarna hamnar vid ytterkant och detta bidrar till en ojämn 

sortering av malmen mot slutet.  

 

Figur 5.6 Illustration av malmens beteende vid tömning av silo 

Kvalitetsförändringar kan även bero på variationer i kvaliteten på de olika malmerna 

samt om en blandning sker av malmerna vid malmbytet om silon inte är helt tömd. 

Eftersom det sker kvalitetsförändringar i slutprodukten när det är malmbyte 

eftersträvar Boliden att ha så få malmbyten som möjligt i anrikningsverket, detta på 

grund av att malmbyten är associerade med en kostnad. Ett krav är att kampanjerna 

aldrig får vara kortare än fem dagar, detta för att inte påverka slutprodukten alltför 

mycket samt att bibehålla en stabil anrikningsprocess. 
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6 Nulägesanalys 
Detta kapitel syftar till att analysera nuläget kopplat till den teoretiska referensramen. I 

analysen har problemområden identifierats och rotorsaker fastställts för respektive 

problemområde. Kapitlet avslutas med att analysera scenarion över hur olika skiftgångar 

påverkar materialflödet.  

6.1 Flödesproblematik 
I samband med analysen av flödet vid infrakten har en illustration tagits fram som visar 

vilka faktorer som studiens författare anser har en negativ påverkan på flödet. De 

identifierade faktorerna är uppdelade i olika kategorier, där de fyra huvudkategorierna 

är oplanerade stopp, Renfors Åkeri AB, lagerhållning samt informationsflöde. Dessa är 

sedan nedbrutna i olika faktorer som beskriver orsaken till problemet. Det som samtliga 

faktorer har gemensamt är att alla har en negativ påverkan på flödet och bidrar i sin tur 

till störningar. Faktorerna är presenterade i ett träddiagram där rotorsakerna till 

faktorerna är identifierade, se figur 6.1. 

6.1.1 Oplanerade stopp 

Ett oplanerat stopp är alla faktorer som påverkar materialflödet negativt då dessa inte 

är schemalagda stopp. Oplanerade stopp är störningar i processen som Bergman et al. 

(2007) definierar som variation, vilket har en stark negativ påverkan på ett flöde enligt 

Andries et al. (1995). Dessa oplanerade stopp är uppdelade i mekaniska och materiella 

problem som båda ger upphov till störningar i processen. När detta uppstår begränsas 

flödet att kunna hantera malm vilket i sin tur bestämmer systemets prestationsförmåga 

(Lumsden, 2006).  

Mekaniska problem 

Andries et al. (1995) menar att mekaniska stopp påverkar ett materialflöde i och med 

att systemets kapacitet sänks. Oplanerade stopp vid infrakten som härstammar från 
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AB 
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Figur 6.1 Träddiagram över påverkande faktorer på flödet 
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mekaniska problem innebär alla oplanerade reparationer på maskiner och övrig 

utrustning som medför ett avbrott i materialflödet. Många av dessa stopp beror till stor 

del på avsaknad av förebyggande underhåll samt att den planerade livslängden på de 

olika komponenterna i infrakten visade sig vara kortare än det som ursprungligen var 

planerat.  

Materiella problem 

Under kategorin materiella problem ingår alla de problem som påverkar materialflödet 

negativt och är orsakade av malmspecifika faktorer. Dessa består av såväl skut och 

bergbult som härleds till malmens fysiska egenskaper samt stupstopp och frysning som 

uppstår på grund av att infrakten är felkonstruerad, det vill säga inte anpassad för 

malmens egenskaper. Petersson et al. (2009) förklarar vikten av att stoppa processen 

samt att utreda orsak vid eventuella stopp för att ytterligare förbättra processen. I 

dagsläget saknar Boliden rutiner för en kontinuerlig stoppuppföljning samt en 

handlingsplan när ett fel uppstått. 

Skut och bergbult 

Skut och bergbult syftar på att den inkommande malmen från de olika gruvorna orsakar 

variationer i flödet. Alltför stora skut kan inte tas in i systemet vilket hindrar malmen 

från att passera inlastningsfickorna. Både skut och bergbult kan orsaka oplanerade 

stopp om dessa fastnar någonstans i systemet. Vidare kan även bergbult orsaka större 

problem där maskinella skador kan uppstå i form av bandskador där en bergbult kan 

fastna och riva upp ett helt transportband. Anledningen till att detta problem existerar 

är att malm från gruvorna i Kankberg och Maurliden anländer okrossad och osorterad 

och måste därför passera krossen vid infrakten innan malmen kan gå vidare i systemet. 

Inlastningsfickorna vid infrakten har en begränsning i form av att skut större än 

700x700 mm inte kan tas in i systemet och dessa måste därför manuellt krossas av en 

skutknackare innan tippning in i systemet kan ske. Kankbergsmalmen innehåller 

dessutom en stor mängd bergbult som bidrar till variationer i flödet då det magnetband 

som finns i infrakten är placerat långt in i systemet. Under denna flödesväg finns det 

många ställen där problem kan uppstå på grund av att malmen innehåller bergbult. 

Många av dessa problem hade kunnat förebyggas om all malm som anländer till 

området kommer färdigkrossad och sorterad från bergbult. 

Stupstopp och frysning 

Stupstopp innebär att malm alternativt bergbult fastnar i ett stup och orsakar ett stopp 

som förhindrar vidare transport av malm i systemet. Anledningen till att stupstopp 

inträffar är dels på grund av att malmen innehåller skut och/eller bergbult, men det 

beror även på konstruktionsfel, det vill säga att stupen inte är anpassade för den malm 

som ska passera.  

Frysning innebär att malm fryser och bildar bergblock med liknande egenskaper som 

stora skut, vilket framförallt inträffar under vinterhalvåret. En frysning i silon kan 

resultera i att silon blir oanvändbar fram till dess att malmen tinar. Vissa malmer har en 

högre tendens att frysa än andra malmer varför dessa inte kan köras in i 

anrikningsverket via silon under vintertid. Även frysning kan relateras till ett 

konstruktionsfel i form av att värmetillförsel på transportband och i silon aldrig 

implementerades. Frysning medför negativa konsekvenser på materialflödet då det 
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resulterar i att ingen malm kan fraktas in i anrikningsverket via den normala 

intagningsvägen genom silon.  

6.1.2 Renfors Åkeri AB 

Vid ankomst till infrakten sker en automatisk registrering av vilken lastbil som anländer, 

därefter måste lastbilschauffören manuellt anmäla malmsort. Variationer i flödet 

uppstår då flera lastbilar anländer på samma gång till infrakten samt då manuella fel 

sker med den mänskliga faktorn som orsak. 

Köbildning 

Köbildning innebär att fler än två lastbilar anländer till infraktsområdet inom tre 

minuter efter varandra så att en kö uppstår vid tippning till inlastningsfickorna. Detta 

orsaker variationer i inflödet av malm då det kommer flera bilar under en kort 

tidsperiod för att sedan ha ett långt uppehåll innan nästa grupp anländer. Petersson et al. 

(2009) beskriver Just-In-Time som leverans av rätt material i rätt tid för att minimera 

väntetider vilket uppstår då flera lastbilar anländer på samma gång till infraktsområdet. 

Att det sker köbildningar trots olika starttider beror på att det är för många lastbilar 

som ska in på området samtidigt, vilket kan härledas till en felaktig skiftgång, samt att 

chaufförerna inte är medvetna om problematiken det medför att anlända samtidigt. 

Petersson et al. (2009) resonerar kring vikten av ett kontinuerligt flöde med hjälp av 

frekventa transporter för att undvika slöserier vilket uppmärksammas vid infrakten då 

köbildning kan leda till just slöserier. Dessa antar formen av att lastbilarna antingen 

måste tippa på upplag snarare än via inlastningsfickorna alternativt att lastbilarnas 

pressade tidsschema leder till tappade lass vid för långa väntetider. 

Manuella fel 

Manuella fel innebär att lastbilschauffören gör ett fel som beror på den mänskliga 

faktorn. De manuella fel som kan inträffa är att en felaktig inmatning av vilken malmsort 

som anländer till infrakten sker eller att en tippning av malmen sker på fel ställe. 

Bicheno et al. (2011) påpekar att mänskliga misstag kan ha en större påverkan på flödet 

än processvariationer då mänskliga misstag inte är förutsägbara i samma omfattning. 

Fisher (1999) förklarar att ett effektivt system bör vara utformat som så att det ska vara 

omöjligt att göra fel alternativt att ett fel ska inte kunna passera systemet obemärkt.  

Inmatning 

Då lastbilschaufförerna manuellt måste registrera vilken malmsort som anländer till 

infrakten finns det en risk för felaktig inmatning. Under ett år sker det i genomsnitt 1 

000 felaktiga inmatningar i systemet, vilket motsvarar cirka tre procent. Detta 

försämrar spårbarheten av malm på infraktsområdet där Azvedeo et al. (2012) förklarar 

att det kan uppstå problem vid en försämrad spårbarhet då företaget tappar kapacitet i 

form av koordinering av material.  

Problemet med felaktiga inmatningar har sitt ursprung i att lastbilschaufförerna inte har 

tillräcklig kunskap och förståelse för systemet och vad som händer vid felaktigt angiven 

information. Vidare grundar sig detta problem i otydliga instruktioner från Boliden och 

Renfors Åkeri AB. 
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Feltippning 

Feltippning av malm innebär att en lastbil tippar malm på en plats som inte är angiven 

och som då kan sakna förutsättningar för att ta hand om den specifika malmsorten. Det 

kan innebära att malmen tippas i fel inlastningsficka alternativt fel upplagsficka eller att 

malmen tippas i upplagsficka när den ska till inlastningsficka. Det är svårt att samla in 

information om hur stora mängder som tippas fel då det inte sker någon registrering 

samt att feltippningar inte alltid uppdagas. Detta kan återkopplas till det som Fisher 

(1999) nämner angående ett felsäkringssystem. 

Det är även svårt att upptäcka om det faktiskt skett en feltippning samt hur detta 

påverkar processen vid anrikningsverket. Däremot om okrossad malm tippas i 

inlastningsfickan utan anslutande kross måste all malm manuellt lastas ut ur fickan. 

Detta leder till att ingen malm kan tippas i fickan förrän arbetet är klart, vilket påverkar 

flödet negativt. Orsaken till detta problem grundar sig i att lastbilschaufförerna inte har 

kunskap för att inse graden av påverkan detta kan få på materialflödet samt att det 

saknas tydliga instruktioner om påverkan av feltippning.  

6.1.3 Lagerhållning 

För att undvika störningar i produktionen anser Pewe (2002) att lager är nödvändigt. 

Planeringen som Boliden ansvarar för idag påverkar materialflödet negativt i form av att 

stora mängder malm lagerhålls som kräver manuell hantering för att säkerställa att 

anrikningsverket inte blir stående utan malm. Hantering av material som ligger i lager är 

en stor kostnadspost i den totala logistikkostnaden enligt Oskarsson et al. (2006), varför 

mängden material som lagerhålls är viktigt att minimera. Anledningen till lagerhållning 

av malm vid anrikningsverket beror dels på produktionsplanen men även variationer i 

infrakten som innebär att malmen hamnar på upplag.  

Kampanjplan 

Kampanjplanen ligger till grund för produktionen i anrikningsverket och är därigenom 

en påverkande faktor för lagerhållning av malm på upplag. Beroende på hur 

kampanjplanen läggs kommer detta ha en påverkan för lagerhållning i olika 

omfattningar, exempelvis om malm från Kristinebergsgruvan och Maurliden planeras 

samtidigt i produktion kommer stora lager krävas för att klara kampanjerna. Detta leder 

till att lager måste byggas inför kampanjstart men även inför helgdagar med nuvarande 

transportupplägg.  

Höga lagernivåer medför en stor mängd PIA där Pettersen et al. (2009) poängterar att 

detta är en bidragande faktor till långa genomloppstider. Boliden har i dagsläget ingen 

aktiv uppföljning över hur långa genomloppstiderna är för respektive malm. Pettersen 

et al. (2009)  förklarar vikten av att införa en maximal nivå för genomloppstiden och när 

nivån uppnås ska en signal skickas för att starta produktionen. Pettersson et al. (2012a) 

påpekar att en förutsättning för ett effektivt flöde är en kort genomloppstid, varpå 

studiens författare anser att det är viktigt att ha kontroll över lagernivåerna.   

En förutsättning för att kunna använda Little’s formel för att beräkna genomloppstiden 

är enligt Hopp (2003) en stabil process, vilket gör det svårt att tillämpa metoden i 

studien då processen innehåller många oplanerade stopp vilket leder till variationer och 

en ostabil process.   



Nulägesanalys 
 

54 

 

För mycket manuell hantering 

Materialhantering inkluderar all manuell hantering som materialet kräver (Coyle et al. 

2003) där Oskarsson et al. (2006) påpekar vikten av att effektivisera hanteringen då det 

är en stor kostnadspost. Författarna förklarar att målen med en effektiv 

materialhantering är bland annat att minska manuella materialförflyttningar samt 

reducera antalet gånger materialet hanteras vilket till slut leder till lägre kostnader.  

En manuell hantering vid Boliden innebär att malm på upplag hanteras manuellt med 

hjälp av en lastmaskin vid minst ett tillfälle. Manuell hantering tillkommer när malmen 

väljs att läggas på upplag, dels i form av en förflyttning av lastmaskinen och dels 

internkörning med lastbilar. Vidare tillkommer manuell hantering vid användandet av 

reservinfrakten då en lastmaskin måste transportera malmen från upplag till 

reservinfrakt. När malmen tippas i en av de två inlastningsfickorna och direkt upp till 

silo sker ingen manuell hantering av malmen.  

Upplagsanvändning 

Infraktsskötaren kan alltid välja att planera för att lägga malm på upplag eller in i 

inlastningsfickorna. Om valet faller på upplag finns alternativen via upplagsfickorna 

eller via stacker. Dessa moment medför alltid minst en manuell hantering som är 

kopplade till en kostnad.  

Det finns olika anledningar till varför malm läggs på upplag, där en av anledningarna är 

oplanerade stopp. När ett oplanerat stopp sker innebär det att ingen tippning i den ena 

eller båda inlastningsfickorna är möjlig och upplag måste användas för att lastbilarna 

inte ska behöva vänta för länge och eventuellt förlora ett lass på grund av den hårt 

pressade tidsplaneringen för transporter.  

Vidare finns det andra faktorer som påverkar om malmen läggs på upplag, nämligen 

pressade körtider för lastbilarna där det inte är inplanerat oförutsedda händelser och 

därför ingen tid för väntan, att Renströmsmalmen alltid går ut på upplag, lagerhållning 

inför helger och kampanjstart samt en otydlig ansvarsfördelning. En otydlig 

ansvarsfördelning innebär en otydlighet kring vem som klassificerar underhållsarbeten 

kring infrakten, samt vem som beslutar när upplag ska användas vid oplanerade stopp. 

En för låg klassificering av underhållsarbeten innebär att det tar längre tid innan 

infrakten är igång igen efter ett stopp. Bedömer infraktsskötaren att ett fel måste 

åtgärdas inom 24 timmar kan det dröja upp till 24 timmar innan underhållet utförs och 

infrakten är igång igen. 

Upplagstippning sker också i de fall lastbilarna kommer in till infraktsområdet tidigare 

än klockan 06.00 då infrakten öppnar. Detta inträffade 43 gånger under februari 2013, 

vilket motsvarar cirka en och en halv procent av alla inkommande lastbilar, detta beror 

på en feltiming mellan förmiddagsskiften för lastbilschaufförerna samt infraktsskötarna.  

Användning av reservinfrakt 

Att använda reservinfrakten ska vara en nödlösning för att säkerställa att 

anrikningsverket inte ska bli utan malm vid oplanerade stopp. Ibland sker planering av 

användning av reservinfrakten vilket beror på malmens egenskaper. Bland annat kräver 

malmen från Kristinebergsgruvan malsten då den är väldigt porös, vidare fryser vissa 

malmer under vinterhalvåret och för att kringgå det problemet används reservinfrakten.  
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Under 2012 användes reservinfrakten för drygt en tiondel av all malm som anrikades i 

verket. Användning av reservinfrakten är kopplat till en kostnad då det kräver en 

lastmaskin som manuellt måste lasta malmen in i reservinfrakten dygnet runt för att 

säkerställa produktion. Detta är något som Jones et al. (1997) definierar som onödiga 

rörelser vilket är slöseri och borde minimeras. 

6.1.4 Informationsflöde 

För att skapa ett effektivt flöde är det viktigt att företag har ett fungerande materialflöde 

såväl som ett fungerande informationsflöde (Bititci et al., 1990). För att kunna skapa ett 

effektivt materialflöde menar Mattsson (2012) att ett effektivt och tillförlitligt 

informationsflöde är ett krav. I dagsläget finns det brister i informationsflödet vid 

Boliden där det inte är tydligt vem som ansvarar för vad vilket genererar i att 

informationen inte alltid når ända fram. Vidare kan inte heller materialflödet 

kontrolleras i sin helhet då användandet av styrsystemet är bristfälligt.  

Brister i informationsflöde 

Bititci et al. (1990) menar att det är lika viktigt med informationsflödet som det fysiska 

materialflödet för att få ett effektivt flöde. Rätt information måste komma ut till rätt 

person i rätt tid för att processen enklare ska kunna hantera eventuella variationer 

(ibid.).  

Boliden eftersträvar en hög produktionsflexibilitet i och med att Bolidenområdet består 

av fyra olika gruvor med olika malmkroppar. Dessa malmkroppar har olika 

mineralhalter och hårdhet där alla ska kunna hanteras i samma anrikningsverk. Vidare 

har Boliden en prognosbaserad planering i form av kampanjplaner för en 

tremånadersperiod. Kaipia (2009) förklarar att för att kunna ha en hög 

produktionsflexibilitet samt prognosbaserad planering måste företaget även ha en hög 

kvalitativ informationsmängd.  

De inblandade parterna angående kommunikation är Renfors Åkeri AB och Boliden där 

både anställda vid gruva, infrakt och anrikningsverk är inblandade i informationsflödet. 

Kommunikationen brister när det gäller att informera om den dagliga verksamheten 

samt om något oförutsett uppstår. Det kan innebära att det uppstått något i gruvorna 

som innebär att de får problem med produktionen och att lagret blir tomt, om en 

ändring i transportplaneringen är gjord eller ett oplanerat stopp inträffat i infrakten. 

Exempelvis om lagret blir tomt vid gruvorna är det i dagsläget ofta lastmaskinsföraren 

vid gruvan som informerar om detta. Om en förändring sker i transportplaneringen 

sprids inte alltid informationen vidare till berörda parter på ett standardiserat sätt.  

Ansvarsområden vid infrakten inkluderar bland annat att klassificera olika typer av 

oplanerade stopp samt hålla styrsystemet uppdaterat för att rätt information ska gå till 

lastmaskinsföraren som i sin tur informerar lastbilschaufförerna om var tippning av 

malm ska ske. Det finns i dagsläget ingen aktiv styrning från Boliden som dirigerar 

lastbilarna utan det är lastmaskinsföraren från Renfors Åkeri AB som ansvarar för att 

dirigera lastbilarna till de olika tippningsfickorna.   

De identifierade rotorsakerna till problemen är att de olika sektionerna eller 

avdelningarna som är inblandade i hela material- och informationsflödet agerar som 

separata enheter och att det existerar en kommunikationsklyfta emellan dem. Idag finns 
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ingen enhetlig flödesbild på Boliden utan alla personer ansvarar för sitt eget område där 

informationen tenderar att stanna. Vidare menade respondenterna vid Boliden att det 

saknades tydliga rutiner för hur de olika situationerna ska behandlas och vilken 

information som ska vidarebefordras till vem. 

Bristfällig materialspårbarhet 

Med dagens utformning på styrsystemet finns det ett uppmärksammat problem 

gällande materialspårbarheten där Boliden tappar kontrollen över vad som sker med 

materialet efter att det anlänt till infraktsområdet. Materialspårbarhet kan i detta fall ses 

som ett informationsflöde vars funktion blir att upprätthålla ett fungerade materialflöde. 

Genom att ha en effektiv materialspårbarhet skapas förutsättningarna till en hög och 

rigorös simultankapacitet i produktionen vilket bidrar till en effektivare värdekedja med 

avseende på materialflödet enligt Azvedeo et al. (2012). 

6.2 Totalkostnad 
Inför nybyggnationen av infrakten genomförde Boliden ett omfattande projekt kring en 

eventuell utformning av infraktsområdet. I samband med detta gjordes även kalkyler på 

vad hanterings- och driftskostnaden skulle bli per ton malm. Kalkylen var baserad på en 

mängd olika antaganden och uppskattningar eftersom infrakten vid detta skede 

fortfarande inte var byggd. Kalkylen inkluderar samtliga kostnader för infrakten som 

berör hanteringen av malm på upplag. 

Författarna till denna studie har genomfört en beräkning och uppföljning angående den 

faktiska kostnaden per ton malm som hanteras vid infraktsområdet under 2012. Denna 

kalkyl är baserad på samtliga fakturor från Renfors Åkeri AB som berör all 

malmhantering på infraktsområdet. Det som är inkluderat i denna kalkyl är enbart 

hanteringen av malm på upplag. 

Bicheno et al. (2011) menar att den begränsade faktorn styr genomflödet i systemet. För 

lastmaskinen är den begränsade faktorn lastmaskinens skopa som har en begränsad 

volym varför beräkningarna är baserade på hur många ton lastmaskinen kan bära av 

respektive malmsort utifrån dess densitet.  

Oskarsson et al. (2006) beskriver logistikens totalkostnad som ett beslutsunderlag där 

kostnaden för alla logistikrelaterade aktiviteter ska finnas med. Den avgränsning som är 

gjord i detta fall är att enbart titta på kostnaden för de logistiska aktiviteterna vid 

infraktsområdet där lagerhållning och hanteringskostnader innefattas.  

Resultatet av beräkningen visar att det är mycket mer malm som hamnar på upplag än 

vad som var tänkt i projektet för infrakten, vilket har genererat i en kostnad som är sex 

gånger dyrare än planerat för lagerhållning och hantering av malm. Av sekretesskäl kan 

inte rapporten innehålla denna beräkning samt förse läsaren med exakta siffror. Den 

största orsaken till denna kostnadsökning är, enligt studiens författare, lagerhållningen 

av malm och därför har ett nytt problemträd upprättats med fokus på vad som orsakar 

upplagsanvändning. 
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Figur 6.2 Träddiagram upplagsanvändning 

6.3 Lagerhållningsproblematik 
Eftersom upplagsanvändningen står för en stor del av den kostnadsökning som den nya 

infrakten genererat i illustreras orsakerna till detta i figur 6.2. Alla de identifierade 

faktorerna finns beskrivna ovan där många av de faktorer som påverkar materialflödet 

negativt går att härleda till upplagsanvändning.  

En metod för att minimera upplagsanvändning är att skapa ett kontinuerligt flöde, vilket 

kan åstadkommas genom att transportfrekvensen ökar (Petersson et al., 2009). Målet 

med ett kontinuerligt flöde är att anpassa transporterna efter anrikningsverket så att 

malmen inte ska behöva lagerhållas utan kan gå direkt in i systemet. Detta skulle 

minimera slöseri i form av materialhantering förknippad med lagerhållning av malmen 

som leder till minskade kostnader.  

6.4 Flödesutjämning 
Studiens författare väljer att analysera hur skiftgången för malmtransporterna påverkar 

inflödet av malm till infraktsområdet. Författarna har även tagit hänsyn till hur mycket 

malm som hamnar på upplag för respektive skift och därigenom kräver manuell 

hantering. Antalet lastbilar som krävs beror på hur skiftgången för transporterna ser ut 

samt den planerade produktionen i anrikningsverket, det vill säga efterfrågan av malm.  

Analysen av ett utjämnat flöde sker i form av scenarion som är baserade på ett 

infraktssystem som är tillgängligt, det vill säga att infrakten är i drift samt att det är 

väldigt få oplanerade stopp i systemet. 

Tabell 6.1 beskriver skiftformerna som har analyserats utifrån dess påverkan på flödet, 

där skifttider, antal chaufförer och personalkostnad för respektive skiftgång finns 

angivet. 

Negativ 
flödespåverkan

Mekaniska Materiella 

Skut & Bergbult Stupstopp & 
Frysning 

Ej förkrossat & 
sorterat Felkonstruktion Avsaknad av 

rutiner 

Gruppstarter 

För många 
lastbilar 

Användning av 
Reservinfrakt 

Oplanerade stopp 

Övrigt 

Kross och 
magnetband 

saknas 

Ej tid för 
oförutsedda 

händelser 

G1R saknar 
lagerhållnings-

tillstånd 

Okunskap & 
otydliga instr. 

Skiftgång 
transport

Upplags-
användning 

Oplanerade stopp Körschema 
lastbilar 

Lager inför 
kampanjstart/

helg 
Planering 

Saknar 
förebyggande 

underhåll 
Materiella problem 

Skiftgång  

transport 
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Tabell 6.1 Analyserade skiftgångar 

Skiftform Måndag – 
Fredag 

Lördag – 
Söndag 

Antal chaufförer 
per lastbil 

Personal-
kostnad (kr) 

DK2 04.15 – 22.15 – 2 543 000 
K2 04.00 – 00.45 05.00 – 14.15 3 575 000 
K2 Max 04.00 – 00.45 04.00 – 00.45 4 600 000 
K3 00.00 – 24.00 00.00 – 24.00 5 640 000 

 

För att kunna beräkna kostnaderna associerade med respektive skiftgång togs följande 

antaganden delvis baserat på tidigare studier kring skiftgångsberäkningar samt egna 

antaganden: 

 Ett lastbilslass är 46 ton. 

 Investeringskostnad exklusive restvärde är uppskattad till 2 800 000 kronor per 

lastbil. 

 Livslängden för en lastbil är 100 000 mil. 

 Service och underhåll antas vara lika för samtliga skiftformer. 

 Försäkring antas vara 30 000 kronor per lastbil.  

 Skatt antas vara 65 000 kronor per lastbil.  

 Inför en kampanjstart måste det finnas malm i lager för att täcka behovet av 

malm från Kristinebergsgruvan och Maurliden under två dygn, cirka tio procent 

av årsbehovet.  

 Ett säkerhetslager på fem procent av årsbehovet är beräknat för samtliga 

malmer. 

 80 procent av årsbehovet av malm från Renström hamnar på upplag i och med 

att malmen måste lagerhållas vid anrikningsverket. Resterande 20 procent antas 

anlända till infrakten under en kampanj och kan därför tippas in i systemet.  

 50 procent av all malm på upplag går ut via stacker och resterande 50 procent 

tippas i upplagsficka. 

 Lastmaskinens kapacitet är 15 ton per lass med en transportcykel på tre 

minuter, detta ger en genomsnittlig effektiv kapacitet på 300 ton per timme för 

reservinfraktskörning och upplagshantering. 

 Lastbilarna som används vid internkörning har en genomsnittlig kapacitet på 

345 ton per timme då transportcykeln är åtta minuter. 

 Lastmaskinen vid gruvan har samma skiftgång som lastbilarna. Grundtanken är 

att andelen tid lastmaskinen spenderar vid respektive gruva sänks i och med en 

ökande skiftgång på grund av att inte lika stora lager behöver byggas när 

malmen inte är i kampanj i anrikningsverket.  

För mer detaljerade beräkningar för respektive scenarion, se bilaga K. 

6.4.1 Scenario I 

Undersökning av hur skiftgång DK2 för lastbilar påverkar flödet av malm till infrakten, 

inklusive två lastbilar på skiftgång K2. 

Förutsättningar 

Inför en helg måste det finnas malm i lager för att täcka behovet för två och ett halvt 

dygn eftersom det inte körs in någon malm med skiftgången DK2 från och med natten 

mot lördag till och med måndag klockan 06.00. Detta gäller för samtliga malmer förutom 
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från Renströmsgruvan där minst två lastbilar måste köra på skiftgången K2 för att 

transportera malm även under helgdagar i och med att gruvan saknar 

lagerhållningstillstånd. Detta innebär att 870 000 ton malm måste finnas på upplag 

under ett år vid anrikningsverket, där hänsyn är taget till tidigare gjorda antaganden. 

För att hantera malmen på upplag krävs en lastmaskin vid infrakten med skiftgång K2 

som spenderar tre fjärdedelar av totala skifttiden där. Hantering av lastmaskinen 

innefattas av upplagshantering och internkörning, där de två lastbilar med K2-skift 

används vid internkörning. 

Tabell 6.2 anger hur många transportcykler en lastbil hinner under en dag till respektive 

gruva med skiftgång DK2. Anledningen till att det inte finns några lass under helg beror 

på att skiftgången DK2 inte har någon körning under helgdagar, för Renström däremot 

kör två lastbilar på skiftgång K2. 

Tabell 6.2 Antal transportcykler för skiftgång DK2 

Gruva Antal lass per vardag Antal lass per helgdag 

Kristineberg 5 0 
Maurliden 7 0 
Renström 24 12 
Kankberg 28 0 

Resultat 

Denna skiftgång resulterade i 27,67 kronor per ton för att transportera malmen och 

antalet lastbilar som krävdes var 17 stycken med skiftgång DK2 med en tillåten 

variation på plus/minus två för att hantera förändrade förutsättningar samt två stycken 

lastbilar med skiftgång K2 vilket innebär en genomsnittlig personalstyrka på 40 

personer. 

Kommentar 

Denna skiftgång är det som används i dagsläget för malmtransporterna mellan gruva 

och anrikningsverk. Resultatet stämmer överens med dagens utformning på antalet 

lastbilar och chaufförer vilket verifierar beräkningarna.  

6.4.2 Scenario II 

Undersökning av hur skiftgång K2 för lastbilar påverkar flödet av malm till infrakten.  

Förutsättningar 

Inför en helg måste det finnas malm från Kristinebergsgruvan och Maurliden i lager för 

att täcka behovet för ett och ett halvt dygn eftersom det bara körs in malm under ett 

skift under helgdagar med skiftgången K2. För gruvorna i Kankberg och Renström 

räcker det med ett skift under helgdagar för att få in tillräckligt med malm för att 

säkerställa produktion. Detta innebär att 636 000 ton malm måste finnas på upplag 

under ett år vid anrikningsverket, där hänsyn är taget till tidigare gjorda antaganden 

angående lager inför kampanjstart och säkerhetslager. För att hantera malmen på 

upplag krävs en lastmaskin vid infrakten med skiftgång K2 som spenderar halva tiden 

av totala skifttiden där. Hantering av lastmaskinen innefattas av internkörning och 

upplagshantering. 
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Tabell 6.3 anger hur många transportcykler en lastbil hinner under en dag till respektive 

gruva med skiftgång K2. 

Tabell 6.3 Antal transportcykler för skiftgång K2 

Gruva Antal lass per vardag Antal lass per helgdag 

Kristineberg 6 3 
Maurliden 8 4 
Renström 24 12 
Kankberg 32 16 

Resultat 

Denna skiftgång resulterade i 26,79 kronor per ton för att transportera malmen till 

anrikningsverket. Antalet lastbilar som krävdes var 13 stycken med en tillåten variation 

på plus/minus två lastbilar för att hantera förändrade förutsättningar vilket innebär en 

genomsnittlig personalstyrka på 39 personer. 

Kommentar 

Med skiftgången K2 sker malmtransporter under ett förmiddagsskift under helgdagar 

vilket möjliggör ett utjämnat flöde av malm till infraktsområdet. Detta medför även att 

lagret vid anrikningsverket kan vara lägre inför helger för malm från 

Kristinebergsgruvan och Maurliden. 

Då flexibiliteten med avseende på variationer sänks i och med ett färre antal lastbilar 

med samma mängd lass per bil per vardag ställer detta krav på en aktiv styrning av 

lastbilsflottan. Detta leder till att skiftupplägget blir mer känsligt för störningar.  

6.4.3 Scenario III 

Undersökning av hur skiftgång K2 Max för lastbilar påverkar flödet av malm till infrakten. 

Förutsättningar 

Med skiftgången K2 Max behövs inget lager av malm inför helger eftersom transporter 

sker kontinuerligt hela veckan. Det lager som krävs med denna skiftgång är lager inför 

kampanjstart för malm från Kristinebergsgruvan och Maurliden samt det säkerhetslager 

på fem procent för samtliga malmer. Detta innebär att 436 000 ton malm måste finnas 

på upplag under ett år. För att hantera all malm på upplag krävs en lastmaskin en 

tredjedel av den totala skifttiden vid infrakten med skiftgång K2 Max för att hinna med 

upplagshanteringen.  

Tabell 6.4 anger hur många transportcykler en lastbil hinner under en dag till respektive 

gruva med skiftgång K2 Max. 

Tabell 6.4 Antal transportcykler för skiftgång K2 Max 

Gruva Antal lass per vardag Antal lass per helgdag 

Kristineberg 6 6 
Maurliden 8 8 
Renström 24 24 
Kankberg 32 32 
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Resultat 

Denna skiftgång resulterade i 29,16 kronor per ton för att transportera malmen. Antalet 

lastbilar som krävdes var elva stycken med en tillåten variation på plus/minus två 

stycken för att hantera förändrade förutsättningar med en genomsnittlig personalstyrka 

på 44 personer. 

Kommentar 

Med skiftgången K2 Max sker malmtransporter under helgen vilket innebär att flödet av 

malm blir mer utjämnat och det finns inget behov av lager inför helger då skiftgången 

har två skift alla dagar i veckan. Däremot krävs fortfarande lager inför kampanjstart för 

malm från Kristinebergsgruvan och Maurliden. 

Då flexibiliteten för lastbilsflottan med avseende på variationer sänks i och med ett färre 

antal lastbilar med samma mängd lass per bil per dag krävs en aktiv styrning av 

lastbilsflottan. Detta leder till att skiftupplägget blir mer känsligt för störningar.  

Skiftgången för infraktsskötaren behöver förändras till att vara K2 Max i detta scenario. 

Detta är inte medräknat i scenariot och skulle innebära en extra infraktsskötare då K2 

Max kräver fyra skiftlag samt innebär ett kostnadspålägg.  

6.4.4 Scenario IV 

Undersökning av hur skiftgång K3 för lastbilar påverkar flödet av malm till infrakten. 

Förutsättningar 

Med skiftgången K3 behövs inget lager av malm inför helger eftersom transporter sker 

kontinuerligt hela veckan. Det lager som krävs är lager inför kampanjstart för malm från 

Kristinebergsgruvan och Maurliden samt ett säkerhetslager på fem procent för samtliga 

malmer. Detta innebär att 436 000 ton malm måste finnas på upplag under ett år. För att 

hantera all malm på upplag krävs en lastmaskin en fjärdedel av den totala skifttiden vid 

infrakten med skiftgång K3 för att klara av upplagshanteringen. 

Tabell 6.5 anger hur många transportcykler en lastbil hinner under en dag till respektive 

gruva med skiftgång K3. 

Tabell 6.5 Antal transportcykler för skiftgång K3 

Gruva Antal lass per vardag Antal lass per helgdag 

Kristineberg 7 7 
Maurliden 10 10 
Renström 28 28 
Kankberg 40 40 

Resultat 

Denna skiftgång resulterade i 33,28 kronor per ton för att transportera malmen och 

antalet lastbilar som krävdes var tio med en tillåten variation på plus/minus två 

lastbilar för att hantera förändrade förutsättningar med en genomsnittlig 

personalstyrka på 50 personer. 
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Kommentar 

Med skiftgången K3 sker malmtransporter dygnet runt och innebär att flödet blir mer 

utjämnat. Detta medför att det inte finns något behov av lager inför helger då 

lastbilsflottan transporterar malm kontinuerligt. Däremot krävs fortfarande lager inför 

kampanjstart för malm från Kristinebergsgruvan och Maurliden. 

Skiftgången ställer höga krav på att gruvorna kan skippa upp den malm som är planerad 

varje dag då denna skiftgång är känslig för störningar. Detta leder till att skiftgången 

kräver en aktiv styrning i och med ett färre antal lastbilar.   

Skiftgången för infraktsskötaren behöver förändras till att vara K3 i detta scenario. Detta 

är inte medräknat i scenariot och skulle innebära två extra infraktsskötare då K3 kräver 

fem skiftlag samt innebär ett kostnadspålägg.  

6.4.5 Scenario jämförelse 

Baserat på de fyra scenariona kan slutsatsen dras att scenario II är den billigaste 

skiftgången för att transportera malm från gruva till anrikningsverk med hänsyn till hur 

mycket malm som behöver hamna på upplag.  

Skiftgången K2 bidrar till ett mer utjämnat flöde jämfört med nuvarande upplägg med 

skiftgång DK2 (Scenario I). Med ett jämnare flöde minskar även risken för frysning i och 

med att en större andel av malmen kan gå direkt upp till silon och in i anrikningsverket 

utan att först behöva lagerhållas.  

Skillnaden mellan skiftgången K2 och skiftgångarna K2 Max (Scenario III) och K3 

(Scenario IV) är att det krävs färre antal lastbilar för att transportera malmen för de två 

senare, däremot krävs en större personalstyrka då de skiften kräver fyra respektive fem 

skiftlag vilket resulterar i en högre totalkostnad. En ytterligare skillnad mellan scenario 

II jämfört med scenario III och IV är att infraktsskötarens skiftgång inte påverkas vid 

skiftgången K2, vilket den gör för skiftgångarna K2 Max och K3. Detta är inte medtaget i 

beräkningarna men skulle öka totalkostnaden för de två senare skiftgångarna.  

Det krävs en lägre andel tid för lastmaskinen vid infrakten i och med att färre antal ton 

hamnar på upplag vilket resulterar i en lägre materialhanteringskostnad. För skiften K2 

Max och K3 är det ingen skillnad på mängden tonnage på upplag i och med att malmen 

kommer in kontinuerligt till infrakten för båda skiften. Däremot krävs lager inför 

kampanjstart oberoende av vilken skiftgång för malm från Maurliden och 

Kristinebergsgruvan på grund av det långa avståndet mellan gruva och anrikningsverk. 

För skiftgången K2 krävs ett lager inför helg för malm från Maurliden och 

Kristinebergsgruvan i ett och ett halvt dygn, men den extra kostnaden som detta medför 

för lastmaskinen är fortfarande lägre än pålägget för en större personalstyrka.  

Vid en jämförelse mellan de olika skiftgångarna för att bara transportera malmen från 

gruva till anrikningsverk, det vill säga att ingen hänsyn tas till malmhantering, är dagens 

upplägg (Scenario I) det billigaste alternativet.  

Förändrad lagersituation vid Renströmsgruvan 

En undersökning av hur ett lagerhållningstillstånd på 50 000 ton malm vid 

Renströmsgruvan påverkar de olika scenariona.  
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Boliden ansöker i dagsläget om ett lagerhållningstillstånd vid Renströmsgruvan på 

50 000 ton malm på upplag varför studiens författare väljer att undersöka hur en sådan 

förändring skulle påverka materialflödet.  

Undersökningen visade att andelen tid som lastmaskinen spenderar vid 

anrikningsverket reduceras i och med att malmen från Renströmsgruvan inte behöver 

lagerhållas vid anrikningsverket. Eftersom Renströmsgruvan ligger relativt nära 

anrikningsverket behöver malmen inte lagerhållas inför helgkörning och inte heller 

inför kampanjbyte. Detta innebär en kostnadsreducering då den manuella hanteringen 

blir lägre förutsatt att infraktssystemet fungerar och är tillgängligt. Däremot krävs en 

lastmaskin vid Renströmsgruvan i och med lastning av malm på lastbilar.  

Den skiftgång som är billigast är fortfarande K2 för lastbilarna med en totalkostnad som 

är ungefär densamma som med dagens förutsättningar, det vill säga att det inte finns 

någon lagringsmöjlighet vid gruvan. Anledningen till att totalkostnaden inte nämnvärt 

förändras beror på att en lastmaskin måste finnas vid gruvan och hantera malmen 

istället för vid anrikningsverket. För denna skiftgång krävs fortfarande 13 lastbilar för 

att klara av malmbehovet.  

Förändrad nettovikt på lastbilar 

En undersökning av hur en förändrad nettovikt på lastbilar påverkar de olika scenariona. 

Boliden undersöker i dagsläget om det är möjligt att förändra totalvikten på lastbilarna 

från 72 till 90 ton varför studiens författare väljer att undersöka hur en sådan 

förändring skulle påverka materialflödet.  

Undersökningen visade att antalet lastbilar som krävs för de olika skiftgångarna blir 

lägre om nettovikten på lastbilarna ökar till 62 ton. Antalet lastbilar som krävs för de 

olika skiftgångarna med denna nettovikt är presenterade i tabell 6.6.  

Tabell 6.6 Antal lastbilar med en högre nettovikt 

Skiftgång Antal lastbilar med en 
nettovikt på 62 ton 

Antal lastbilar med en 
nettovikt på 46 ton 

DK2 14 19 
K2 10 13 
K2 Max 9 11 
K3 8 10 

 

Eftersom det krävs färre lastbilar när förutsättningarna är ändrade till en högre 

nettovikt per lastbil blir totalkostnaden lägre. Beroende på skiftgång blir kostnaden för 

transport av malmen mellan tre till fyra kronor billigare per ton. Den skiftgång som är 

billigast totalt sett är K2 för lastbilarna där tio lastbilar krävs för att klara av 

malmbehovet.  
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7 Resultat 
Kapitlet syftar till att sammanfatta studiens resultat samt ge läsaren en tydlig och 

överskådlig bild över vilka rekommendationer som studiens författare rekommenderar till 

fallstudieföretaget Boliden Mineral AB.  

7.1 Rekommendationer 
Studien har resulterat i förslag på hur Boliden Mineral AB bör arbeta vid 

Bolidenområdet för att skapa ett effektivare flöde med fokus på dess material- och 

informationsflöde. De framtagna rekommendationerna är författarnas lösningsförslag 

på de identifierade problemen i analysen.  

7.1.1 Materialflöde 

Rekommendationen till Boliden för att uppnå ett effektivare materialflöde med hjälp av 

ett kontinuerligt flöde är en förändrad skiftgång för malmtransporterna där 

rekommendationen förutsätter en tillgänglig infrakt, det vill säga inga oplanerade 

alternativt väldigt få stopp. Petersson et al. (2009) nämner att förutsättningarna för att 

uppnå ett kontinuerligt flöde är sammankopplat med vilken frekvens transporterna sker 

samt ett mer kontinuerligt materialflöde. 

Den skiftformen som tillfredsställer malmbehovet och är det mest kostnadseffektiva är 

skiftformen K2. En användning av denna skiftform skulle innebära en reducering av 

lastbilsflottan från 21 lastbilar i dagsläget till 13 lastbilar.  

Fördelar med denna skiftform: 

 Minskad materialhantering vid anrikningsverket på grund av en mindre andel 

upplagsanvändning vilket beror på ett jämnare flöde av malm, detta medför en 

kostnadsbesparing. Anledningen till en minskad materialhantering beror på att 

en mindre mängd malm behöver finnas på upplag inför helgkörning då 

transporter även sker under helgdagar. 

 Mindre risk för frysning av malm på grund av att materialet inte ligger på upplag 

lika länge där risken för frysning under vinterhalvåret finns. Detta beror till stor 

del på att materialet anländer till anrikningsverket vid behov och kan lastas in i 

systemet direkt.  

 Mindre bundet kapital i lager då inte lika mycket malm behöver lagerhållas med 

denna skiftgång.  

 Färre lastbilar på vägarna vilket bidrar till en säkrare trafiksituation. 

Nackdelar med denna skiftform: 

 Ökad känslighet för störningar i och med färre lastbilar, lastbilsflottan riskerar 

att bli en flaskhals. 

7.1.2 Informationsflöde 

I dagsläget finns det påpekade brister inom informationsflödet vid Boliden där de 

intervjuade respondenterna anser att rätt information inte kommer fram till rätt person 

i rätt tid. Studiens författare har tagit fram ett förslag över vilka aktiviteter för 

informationsförmedling som bör ligga till grund för att uppnå ett effektivt 

informationsflöde inom Boliden. En av Mattssons (2012) strategier för effektivisering 

inom en värdekedja innefattas av att skapa ett effektivt informationsutbyte där 
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författaren menar att rätt informationen ska nå rätt person i rätt tid. De framtagna 

aktiviteterna är indelade i områdena infrakt, gruva och transport och presenteras i 

tabell 7.1. Tabellen beskriver vad respektive aktivitet innebär, när den ska utföras samt 

hur informationen ska vidarebefordras.  

Tabell 7.1 Aktiviteter för en effektiv informationsförmedling 

Område Aktiviteter Vad När Hur 

Infrakt Förmedla 
kampanjplan 

Förmedla information 
om planerad 
produktion. 

27:e varje 
månad. 

Mail 

 Förändrad 
kampanjplan 

Förmedla information 
om produktions-
förändringar. 

I direkt 
anslutning till 
förändringen. 

Telefon 

 Förmedla 
transport-
beställning 

Förmedla information 
om planerade 
transporter av malm. 

Varje torsdag 
klockan 14.00. 

Mail 

 Förändrat 
malmbehov 

Förmedla information 
om förändring i 
transportbeställning. 

I direkt 
anslutning till 
förändringen. 

Telefon 

 Dagligt 
produktionsmöte 

Genomgång om 
dagens 
förutsättningar. 

Varje morgon 
klockan 07.00. 

Morgon-
möte 

 Infraktsstyrning Koordinera 
malmtransporter vid 
infrakten. 

Kontinuerligt 
efter rådande 
förutsättningar i 
systemet. 

Com-
radio 

 Oplanerat stopp Informera om felet 
samt uppskatta 
tidsåtgång. 

Direkt när felet 
uppstår. 

Com-
radio 

 Risk för 
produktions-
bortfall 

Informera om 
situationen. 

Direkt när felet 
uppstår. 

Kris-
möte 

 Veckouppföljning Genomgång av 
föregående 
produktionsvecka 
inklusive 
stoppuppföljning. 

Varje fredag 
förmiddag i 
samband med 
morgonmöte. 

Vecko-
möte 

Gruva Låg nivå på 
malmupplag 

Rapportera 
preliminär prognos 
över framtida 
lagersaldo. 

Vid stor risk för 
malmbrist 
kopplat till 
transport-
beställning. 

Telefon 
och mail 

 Hög nivå på 
malmupplag 

Rapportera 
transportbehov. 

Vid stor risk för 
att överstiga 
tillståndet för 
upplag. 

Telefon 
och mail 
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Transport Förändrade 
transport-
förutsättningar 

Informera om 
förändrade 
förutsättningar samt 
hur transporterna 
påverkas. 

Då det finns risk 
att transport-
beställningen 
påverkas. 

Telefon 
och mail 

 

När kampanjplanen är fastställd ska den förmedlas till berörda parter för att 

information ska spridas om hur produktionen kommer vara i anrikningsverket den 

närmaste perioden. På samma sätt behöver en eventuell förändring i kampanjplanen 

spridas till inblandade parter så fort förändringen sker. 

 I anslutning till kampanjplanen läggs även en transportplanering som behöver 

förmedlas för att personer vid infrakten och entreprenören får information om hur 

malmtransporterna ska se ut den närmaste veckan. Denna transportplanering ska 

förmedlas varje torsdag senast klockan 14.00. På samma sätt behöver en förändrad 

transportplan spridas för att informationen ska nå samtliga inblandade parter. 

Förändringen kan bland annat bero på en förändrad kampanjplan, förändrat 

transportbehov vid gruva etcetera. 

Ett dagligt produktionsmöte ska ske varje morgon där en genomgång av daglig 

produktion, planerade transporter, planerat underhåll, systemstatus vid infrakten ska 

ske samt åtgärdsplan vid oplanerade stopp. Agendan för morgonmötet återfinns i bilaga 

H. Mötesprotokoll ska föras under morgonmötet för att informationen ska kunna 

spridas vidare om någon inte närvarar samt till personer som börjar nästkommande 

skift.  

Så fort en förändring sker i infraktsområdet måste information spridas till berörda 

parter om vad som hänt och vilka åtgärder som är gjorda. Denna information är 

framförallt till för att styra och koordinera de inkommande transporterna om vart 

tippning ska ske.   

Oplanerade stopp behöver rapporteras till berörda parter för att snabbt anpassa 

systemet efter förändringar. Är stoppet så pass allvarligt att det finns risk för 

produktionsbortfall behöver information spridas snabbt och via ett krismöte där 

berörda parter snabbt får information om det inträffade och en handlingsplan upprättas 

om hur problemet ska lösas.  

Ett återkopplingsmöte ska ske veckovis där en genomgång av föregående produktion 

och stoppuppföljning sker. Återkopplingsmötet sker i anslutning till det dagliga 

morgonmötet där agendan för mötet finns beskriven i bilaga H. 

Om det finns risk att gruvan får problem med att få upp den mängd malm som var 

planerad, alternativt att de har skippat upp så mycket malm att det finns risk för att 

lagerhållningstillståndet överskrids, ska detta informeras om i god tid. Informationen 

ska spridas via telefon och mail för att Boliden ska hinna planera om transporterna i 

samspråk med Renfors Åkeri AB.  
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Om förändrade förutsättningar uppstår på vägarna som påverkar malmtransporterna 

behöver information spridas för att säkerställa att anrikningsverket inte blir utan malm. 

Informationen ska förmedlas då det finns risk för att transportbeställningen påverkas. 

Ansvarsfördelning 

Ytterligare en strategi för att effektivisera informationsflödet är omkonfigurering som 

enligt Mattsson (2012) innebär att omfördela ansvar och utförande för olika aktiviteter. 

För att strukturera upp vem som ska vara ansvarig för vad i Boliden har studiens 

författare tagit fram ett förslag för hur respektive aktivitet ska genomföras där rollerna 

huvudansvarig, utförande, konsulterad samt informerad är fördelade på respektive 

aktivitet, se figur 7.1. Huvudansvarig ansvarar för att aktiviteten blir slutförd, utföraren 

gör aktiviteten, den konsulterade personen måste rådfrågas i samband med utförande 

av aktiviteten, medan den informerade personen ska få informationen. En principiell 

skiss över ansvarsfördelningen illustreras i figur 7.1, en mer överskådlig bild 

presenteras i bilaga I. 

 Roller 

I anslutning till framtagandet av ansvarsfördelningen av aktiviteterna i ett 

informationsflöde har en ny roll skapats i form av en logistikansvarig dispatcher med 

arbetsuppgifter att styra och dirigera malmtransporter vid ankomst till infrakten samt 

att uppdatera systemet efter förändrad systemstatus utifrån inkommande information.  

Vidare ska dispatchern lägga transportbeställningen, besluta om eventuella extra lass 

krävs samt planera när det finns tid för underhållsarbete. Anledningen till att rollen 

framtagits är att studiens författare anser att Boliden saknar kontroll över hela 

värdekedjan där en dispatcher skulle förbättra styrningen och därmed öka kontrollen. 

Dispatchern behöver gå på samma skiftgång som lastbilschaufförerna för att alltid vara 

på plats när lastbilarna anländer till infraktsområdet.  

Infraktsskötarens roll omformuleras till att enbart vara driftansvarig för infrakten med 

arbetsuppgifter att säkerställa att infrakten är tillgänglig samt informera dispatchern 

om eventuell statusförändring för infrakten. I arbetet ingår att klassificera och åtgärda 

de oplanerade stoppen som berör driften av infrakten. Infraktsskötaren bör gå på 

Figur 7.1 Ansvarsfördelning informationsflöde 
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samma skiftgång som lastbilschaufförerna, skiftgång K2, för att vara på plats när 

lastbilarna anländer till infrakten. 

Transportledarens arbetsuppgifter är att vara arbetsledare för driften vid infrakten och 

kvarnen samt service. Vidare kontrollerar arbetsledaren vad som behöver göras inom 

dessa områden i form av underhåll och vidarebefordrar denna information till 

dispatchern som schemalägger underhållet mellan transporterna. Arbetsledaren 

ansvarar även för att kontrollera lagernivåer vid gruvorna respektive anrikningsverket.  

Ett förslag för Boliden att överväga är att investera i en egen lastmaskin samt att anställa 

ytterligare driftpersonal som kan köra lastmaskin på infraktsområdet för att vara mer 

flexibla i lastmaskinsanvändningen på området. Detta förslag beror på att det kan bli 

problematiskt att ha en entreprenör i form av en lastmaskin med lägre beläggning än 

heltid. Om lastmaskinsföraren är i egen regi vid Boliden kan denna person även fungera 

som en dispatcher. 

Stoppuppföjning 

I dagsläget saknar Boliden uppföljning av de oplanerade stopp som sker vid infrakten. 

Därför rekommenderar studiens författare att Boliden bör införa en kontinuerlig 

stoppuppföljning för att kunna analysera hur tillgängligheten för infrakten sett ut samt 

att underlätta arbetet med att hitta fokusområden för förbättring. Detta skulle minska 

variation som Andries et al. (1995) menar har en stark negativ påverkan på ett system 

och bör därför minimeras. 

Författarna har tagit fram ett förslag över hur en stopprapportering samt en 

stoppuppföljning kan genomföras för Boliden. Stopprapporteringen ska ske 

kontinuerligt av varje infraktsskötare där infraktsskötarens roll är att anteckna samtliga 

oplanerade stopp som påverkar flödet vid infrakten negativt. Det ska ske i direkt 

anslutning till respektive oplanerat stopp och lämnas till arbetsledare för drift i slutet av 

varje vecka för underlag inför avstämningsmöte. 

Mallen för stopprapportering som tagits fram under studiens gång för att registrera 

oplanerade stopp återfinns i bilaga J där följande information ingår:  

 När systemet stoppat och startat, det vill säga tiden då systemet är otillgängligt. 

 Vid vilken utrustning i flödet stoppet skett som påverkar flödet. 

 Vad orsaken till problemet var samt en problembeskrivning. 

 Vilken åtgärd som krävdes för att åtgärda problemet. 

 Övriga kommentarer angående problemet. 

Stopprapporteringen sker med hjälp av förutbestämda beteckningar på återkommande 

fel vilket genererar en tidseffektiv registrering av de oplanerade stoppen för operatören. 

Arbetsledaren för driften ansvarar sedan för att sammanställa informationen genom att 

välja lämplig data och redovisa den i redan framtagna grafer.  

7.2 Ytterligare rekommendationer 
Utöver de framtagna rekommendationerna som är presenterade ovan väljer studiens 

författare att ge ytterligare rekommendationer för de problem som uppmärksammats 

under arbetets gång.  
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Mot bakgrund av informationen i nulägesbeskrivningen framgick det att de oplanerade 

stoppen som inträffar kontinuerligt vid infrakten har haft en stor påverkan på systemets 

tillgänglighet. På grund av att systemet inte är tillgängligt sänks systemets kapacitet 

enligt Andries et al. (1995) vilket i sin tur bidrar till en ökande andel användning av 

upplag och därigenom en kostnadsökning. Detta är något som studiens författare anser 

att Boliden måste prioritera innan rekommendationen om förändrad skiftgång 

implementeras. Genom att öka tillgängligheten på infrakten blir resultatet en minskad 

användning av upplag och därigenom en reducering av den manuella hanteringen vid 

infrakten. Detta skulle innebära att icke värdeskapande aktiviteter minimeras vilket 

Mattsson (2012) nämner i sin förenklingsstrategi som syftar till att effektivisera flöden.  

För att transportera in malm i systemet använder Boliden internkörning, vilket framgår 

i nulägesbeskrivningen och innebär att en till två lastbilar samt en lastmaskin från 

Renfors Åkeri AB måste användas, detta bidrar till ett kostnadspålägg i form av manuell 

hantering. Ett förslag från studiens författare är att Boliden ska utreda hur en 

inlastningsficka anpassad för lastmaskinen skulle påverka materialflödet. Denna 

inlastningsficka bör i så fall vara placerad i direkt anslutning till stackern så att 

lastmaskinen kan lasta malm från upplag in i inlastningsfickan med en så kort 

körsträcka som möjligt. Detta medför att entreprenören inte behöver bistå Boliden med 

en eller två lastbilar på infraktsområdet för att få in malm i systemet från upplag, utan 

det räcker med bara en lastmaskin för att försörja anrikningsverket med malm. Detta 

gäller framförallt under helg vid internkörning.  

En strategi för att uppnå effektivare flöden inom en värdekedja är enligt Mattsson (2012) 

att automatisera systemet med hjälp av datoriserade system där information behandlas 

automatiskt vilket minimerar mänskliga fel. Studiens författare rekommenderar att 

Boliden bör införa ett RFID-system som består av automatisk avläsning av information 

för att förbättra spårbarheten av malm (Azvedeo et al., 2012). Både mänskliga fel i form 

av feltippningar och felinmatningar samt en bristande spårbarhet av malm har 

framkommit som ett problem från både intervjuer och datainsamling under studiens 

gång, där Mehrjerdi (2011) nämner att en av fördelarna med ett RFID-system är att 

förhindra manuella fel. Utformningen på RFID-systemet bör vara att en taggning av 

respektive lastbil sker vid gruvorna där en registrering sker med vilken typ av malm 

som lastbilarna transporterar och vid invägningen bör en avläsare finnas vid bilvågen 

som registrerar vilken malm som vägts in på området. Vidare bör det finnas en avläsare 

i direkt anslutning till respektive tippficka för att registrera vart malmen har tippats. 

Detta skulle medföra att Boliden får en större kontroll över vart malmen hamnar, hur 

mycket malm som finns i lager samt hur ofta förflyttning av malmen sker. För att 

undvika feltippningar rekommenderar även studiens författare Boliden att införa ett 

felsäkringssystem i form av exempelvis en port vid respektive inlastningsficka som är 

kopplade till styrsystemet som öppnas när tippning ska ske. För att ytterligare förbättra 

spårbarheten är ett förslag att kombinera RFID-systemet med GPS-sändare på 

lastbilarna för att Boliden alltid ska veta var lastbilarna befinner sig. Detta skulle 

underlätta för dispatchern som lättare kan styra lastbilarna genom att låta någon lastbil 

vänta om det kommer en grupp lastbilar med likadan malm. Vidare skulle GPS-sändarna 

underlätta för underhållsavdelningen som skulle veta om det finns en lucka mellan 

lastbilarna där underhållsarbete skulle kunna utföras.  
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I dagsläget mäter Boliden lagernivåerna med hjälp av okulär besiktning tillsammans 

med en kontinuerlig uppföljning av ankommande malm via bilvågen samt band- och 

satsvågarna i anrikningsverket. Med hjälp av en ökad spårbarhet av malmen skulle 

Boliden kunna erhålla en ökad kontroll över lagersaldon, vilket även innebär en ökad 

kontroll av genomloppstiden, där Pettersson et al. (2012a) menar att en kort 

genomloppstid är en förutsättning för att uppnå ett effektivt flöde. 

Effektivisering av värdekedjan kan ske dels genom samarbete där resurser och 

materialflöden samordnas men även med hjälp av ett effektivt informationsutbyte som 

grund (Mattsson, 2012). En diskussion kring hur entreprenörens beteende påverkar 

materialflödet vid infrakten fördes i föregående kapitel där den identifierade rotorsaken 

var okunskap hos entreprenören samt otydliga instruktioner från Boliden. På grund av 

detta föreslår studiens författare att Boliden bör samarbeta med entreprenören och 

tillsammans utveckla en obligatorisk förarutbildning för samtliga fordonsförare. Denna 

utbildning bör förmedla information om hur det är att arbeta för Boliden, konkreta 

arbetsuppgifter, ansvar, vilka konsekvenser ett fel genererar i, hur det påverkar 

systemet samt kostnaden för det. Budskapet bör vara att ”du är viktig!”. För att få 

hantera material vid Boliden måste alla entreprenörer genomgått utbildningen. Detta är 

något som måste inkluderas i kontraktet mellan Boliden och entreprenören. Denna 

utbildning, anser studiens författare, skulle innebära en ökad kunskap hos 

fordonsförarna vilket i sin tur genererar en lägre andel mänskliga fel som bidrar till en 

sänkt hanteringskostnad. Vidare borde en liknande obligatorisk utbildning för 

driftpersonal skapas för att de ska veta sin roll på Boliden och förstå innebörden av en 

lägre tillgänglighet på infrakten, vad det kostar när infrakten inte är tillgänglig samt 

kostnaden för att använda upplag.  

Studiens författare rekommenderade Boliden att använda skiftgången K2 för 

infraktsskötaren. Ett problem som framkommit under studiens gång är att det i snitt 

anländer en till två lastbilar till infraktsområdet innan den har öppnat, detta medför att 

dessa lass hamnar på upplag och ökar hanteringskostnaden. Ett alternativ som på grund 

av detta bör ses över av Boliden är att ändra skiftgången för infraktsskötaren till K3, 

dygnet runt, för att säkerställa att infrakten alltid är öppen när lastbilarna anländer och 

under övrig tid finns möjlighet till städning alternativt vara behjälplig för andra 

avdelningar.  

Coyle et al. (2003) förklarar att ett informationsflöde bör vara ett interagerande system 

som tillsammans skapar ett system med relevant och tillgänglig information för alla 

inblandade parter. För att uppnå detta anser studiens författare att Boliden bör skapa 

ett gemensamt dokument som är tillgängligt för alla inblandade parter med syfte att 

förenkla arbetet med planering och styrning. Dokumentet kan bland annat innehålla 

aktuella lagernivåer vid respektive gruva och vid anrikningsverket. Vidare bör 

dokumentet innehålla malmbehov och behov av andra material samt eventuella 

kommentarer som dyker upp. Dessa områden är något som framkommit under de 

genomförda intervjuerna som ett problem för att planera framförallt transporter av 

material.  

Idag finns inga rutiner för planerat underhåll för infrakten, utan i princip allt underhåll 

har inneburit att åtgärda akuta fel som uppstått i systemet. Därför rekommenderas 
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Boliden att införa rutiner för ett planerat underhåll för infrakten vilket studiens 

författare anser skulle leda till färre antal oplanerade stopp i systemet. 

För närvarande är malmen från Kankbergsgruvan och Maurliden varken krossad eller 

sorterad när den anländer till infraktsområdet. Detta leder till stora problem i infrakten 

i form av oplanerade stopp vilket skapar stora variationer i systemet. En 

rekommendation från studiens författare är att Boliden bör utreda huruvida en 

krosstation vid dessa gruvor är lönsam eller inte och om det även ska finnas ett 

anslutande magnetband. Krossen vid infrakten bör därigenom fungera som en vid-

behov kross istället för en primär kross för vissa malmer.  
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8 Slutsatser 
Slutsatser syftar till att återkoppla till studiens ursprungliga syfte samt besvara de 

forskningsfrågor som presenterades i inledningen av rapporten. Kapitlet ämnar ge läsaren 

en tydlig och överskådlig bild över vilka slutsatser som framkommit under studiens gång. 

Slutsatserna är baserade på den teoretiska referensramen tillsammans med 

nulägesbeskrivningen och analysen.  

Studiens syfte var att analysera och beskriva flödet inom gruvindustrin samt undersöka 

hur flödet kan bli effektivare för att uppnå minskade kostnader.  För att besvara syftet 

har tre olika forskningsfrågor legat som grund för studiens forskning där dessa har 

bidragit till en ökad förståelse för studiens problemställning. Nedan följer en summering 

över de slutsatser som studien resulterat i baserat på forskningsfrågorna.  

Forskningsfråga 1: Vilka egenskaper är karaktäristiska för ett flöde inom gruvindustrin?  

De identifierade egenskaperna som är karaktäristiska för ett flöde inom gruvindustrin 

är presenterade i tabell 8.1 där en förklaring om varje egenskap ges. Dessa egenskaper 

är framtagna med framförallt nulägesbeskrivningen som grund.  

Tabell 8.1 Flödesegenskaper inom gruvindustrin 

Flödesegenskaper Förklaring 

Höga produktionsvolymer Då produkten består av lågt mineralhaltigt berg 
krävs stora volymer material för att skapa 
lönsamhet. 

Höga lagernivåer Till följd av att stora mängder material måste 
hanteras inom samma system blir höga lagersaldon 
en konsekvens. 

Höga lagerhållningskostnader Höga lagernivåer leder till att en stor andel av den 
totala kostnaden består av materialhanterings- och 
lagerhållningskostnader. 

Varierande produktion Gruvindustrin innefattas av en föränderlig 
arbetsmiljö där produktionskapacitet och 
tillgänglighet på råmaterial vid gruvorna varierar. 

Prognosbaserad planering Gruvorna prognostiserar hur malmtillgången ser ut 
vilken ligger till grund för planeringen i 
anrikningsverket.  

Krav på flexibelt system Systemet måste vara anpassningsbart för flera olika 
malmtyper samt kunna hantera oförutsedda 
händelser på ett effektivt sätt.  

Transporter Materialet mellan gruva och anrikningsverk 
transporteras med hjälp av frekventa 
lastbilstransporter.  

Entreprenörer i flödet Flödet inom gruvindustrin inblandar ofta 
entreprenörer som utför delar av arbetet då det är 
svårt att inneha kompetens inom alla områden.  
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Resurskrävande Gruvindustrin kräver stora investeringar och mycket 
bemanning då den innefattas av en storskalig 
produktion. 

Förutsättningar som förändras 
kontinuerligt 

Inom samma gruvområde kan nya malmkroppar 
identifieras både i anslutning till redan existerande 
gruvor men även att nya malmfyndigheter leder till 
att nya gruvor tas i drift. 

Komplexa produktegenskaper Olika malmkroppar innehåller olika mineraler och 
mineralhalter där samma system måste särskilja och 
hantera olika produkter. Vidare leder malmens 
fysikaliska egenskaper till ett utökat slitage på 
utrustning. 

Flödesintegration mellan flera 
enheter och/eller avdelningar 

Gruvindustrins organisatoriska uppbyggnad 
kännetecknas ofta av att flera enheter och/eller 
avdelningar delar samma flöde och därav ställs höga 
krav på en integration däremellan.  

 

De framtagna karaktäristiska egenskaperna för ett flöde inom gruvindustrin visar på att 

det finns en problematik inom industrin där potential för förbättring och effektivisering 

finns i material- och informationsflödet. Bitici et al. (1990) menar att materialflödet 

består av ett antal processer som kräver information om hur materialhanteringen ska 

utföras. Oskarsson et al. (2006) påpekar att materialhanteringen påverkar 

totalkostnaden där Coyle et al. (2003) poängterar vikten av att minimera antalet 

materialförflyttningar för att uppnå kostnadsreduceringar. Flera av de identifierade 

egenskaperna kan bidra till slöseri som Jones et al. (1997) förklarar som icke 

värdeskapande aktiviteter. De aktuella slöserierna är bland annat lager, transporter och 

onödiga rörelser (ibid.). En annan av de identifierade egenskaperna för ett flöde inom 

gruvindustrin är en flödesintegration mellan flera enheter och/eller avdelningar där 

Berry et al. (1992) menar att då ett system består av isolerade sektioner medför det 

ineffektivt arbete om inte informationen nyttjas på rätt sätt.  

Forskningsfråga 2: Vad karaktäriserar ett effektivt flöde inom gruvindustrin? 

För att kunna skapa ett effektivt flöde krävs ett fungerande och effektivt 

informationsflöde som stödjer ett effektivt materialflöde (Bititci et al., 1990). 

Författarna förklarar att ett materialflöde består av allt fysiskt material som systemet 

behöver för att fungera samt representerar den produktionsflexibilitet som systemet 

kräver. Ett informationsflöde består av information som följer flödet och fungerar som 

ett integrerande verktyg mellan olika avdelningar samt underlag för styrning och 

planering av verksamheten (Coyle et al., 2003).  

Då flödet inom gruvindustrin karaktäriseras av en integration mellan flera olika enheter 

och/eller avdelningar ställer detta krav på ett fungerande och tillförlitligt 

informationsflöde med tydlig ansvars- och rollfördelning (Mattsson, 2012). En strategi 

för att uppnå samverkan mellan enheterna är att informationsflödet måste bestå av rätt 

typ av information, till rätt person, i rätt tid samt att det ska vara tydligt vem som är 

ansvarig och vem som utför det (ibid.). Vid en prognosbaserad planering, som 

karaktäriserar gruvindustrin, menar Kaipia (2009) att det krävs en stor mängd 
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kvalitativ information som skapar förutsättningar för en flexibel produktion vilket 

gruvindustrin kräver. 

Materialflödet inom gruvindustrin kännetecknas av höga produktionsvolymer, en 

varierande produktion, höga materialhanteringskostnader samt föränderliga 

förutsättningar. För att kunna hantera höga produktionsvolymer utan att få för höga 

lagernivåer som bidrar till höga materialhanteringskostnader krävs ett kontinuerligt 

materialflöde som genererar mindre lager (Petersson et al., 2009). Detta bidrar till att 

reducera materialhanteringskostnaden associerad med manuell hantering då slöserier i 

form av icke värdeskapande aktiviteter elimineras. Mattsson (2012) poängterar vikten 

av att eliminera icke värdeskapande aktiviteter för att uppnå effektiva processer. Vidare 

är det viktigt att ha stabila processer med få variationer (Andries et al., 1995) för att 

erhålla ett tillgängligt system och skapa ett kontinuerligt materialflöde. Genom en 

kontinuerlig uppföljning av lagernivåerna skapas förutsättningar för en kontroll av 

lagersaldo vilket i sin tur möjliggör en kontroll av genomloppstiden vilket underlättar en 

reducering av genomloppstiden som är en förutsättning för ett effektivt flöde 

(Pettersson et al., 2012a). 

Forskningsfråga 3: Hur kan ett kostnadseffektivt flöde utformas inom gruvindustrin? 

Ett effektivt flöde kännetecknas av en samordning av material- och informationsflöde 

samt det finansiella flödet (Mattsson, 2012). Enligt Petersson et al. (2009) bör 

materialflödet vara utjämnat och enligt Bergman et al. (2007) bör systemet innehålla få 

systemvariationer då variationer sänker systemets tillgänglighet. Ett utjämnat 

materialflöde kan uppnås, enligt studiens författare, genom en skiftgång som leder till 

att material transporteras mer kontinuerligt, där en förutsättning är att systemet är 

tillgängligt för att kunna motta ankommande material. En lägre tillgänglighet på 

systemet leder till en större andel material som behöver lagerhållas och därigenom 

kräver hantering vilket ökar kostnaderna (Oskarsson et al., 2006). Då ett materialflöde 

inom gruvindustrin kännetecknas av höga lagernivåer, vilket medför höga 

materialhanteringskostnader, är det därför viktigt att ha en effektiv materialhantering, 

där Sykes (1994) och Coyle et al. (2003) menar att fokus bör ligga på planering och 

förståelse av existerande aktiviteter för att hitta förbättringsområden. Det är därför 

viktigt att övervaka systemets tillgänglighet med hjälp av en kontinuerlig 

stoppuppföljning anser studiens författare. Återkoppling av stoppuppföljningen bör 

utföras löpande som ett underlag för att identifiera förbättringsområden samt vart fokus 

för underhåll ska vara för att förebygga systemvariation. Pettersson et al. (2012b) och 

Oskarsson et al. (2006) menar att en stor kostnad i den totala kostnaden för en 

organisation är kopplad till lagerhållning samt transport och därav bör fokus ligga på att 

minimera mängden material som lagerhålls och därmed hanteras.  

För att förbättra kontrollen över produktionen är det, enligt studiens författare, viktigt 

att hålla styrsystemet uppdaterat efter förändrade förutsättningar i form av oförutsedda 

variationer där en ökad spårbarhet är grunden för ett effektivt flöde (Wall, 1995). Enligt 

Azvedeo et al. (2012) är spårbarhet viktigt för att kunna förbättra hela värdekedjan och 

använda systemet effektivare. Mehrjerdi (2011) nämner att fördelarna med en hög 

spårbarhet leder till en ökad spårbarhet för råmaterial genom hela värdekedjan samt en 

ökad andel informationsdelning. I arbetet med att skapa kostnadseffektiva flöden är det 
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viktigt att ha en kontroll över vart materialet tar vägen och hur mycket material som 

lagerhålls och därigenom kräver hantering. Jones et al. (1997) menar att onödiga 

förflyttningar av material är slöseri och bör om möjligt undvikas då dessa adderar en 

kostnad men inget värde till slutprodukten.  

För att uppnå ett effektivt informationsflöde ska alla inblandade parter förstå 

innebörden av de aktiviteter som varje part är ansvarig för. Detta innebär att det ska 

finnas en tydlig ansvars- och rollfördelning för samtliga aktiviteter och parter (Mattsson, 

2012). Flödesuppbyggnaden inom gruvindustrin kännetecknas av att flera enheter delar 

samma flöde och därigenom blir kravet på informationsdelning hög. Ett effektivt flöde 

inom gruvindustrin kännetecknas av ett samspel mellan informations- och 

materialflödet där informationsflödet är länken som sammankopplar de inblandade 

parterna inom flödet (Kaipia, 2009). Författaren menar att en obalans mellan mängden 

information och materialflödets flexibilitet leder till slöseri av resurser i form av 

onödiga förflyttningar och transporter samt felaktiga lagernivåer. 
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9 Diskussion 
Det avslutande kapitlet presenterar de tankar och frågeställningar som funnits hos 

författarna under studiens gång samt reflektioner kring hur arbetet har utvecklats på 

vägen. Vidare kommer förslag på fortsatt forskning inom området att diskuteras.   

Bolidens önskemål med studien var att uppnå lägre kostnader kring logistiken runt 

malmhanteringen i gruva och anrikningsverk genom att undvika felhantering. 

Inledningsvis låg studiens fokus på att skapa en förståelse för problemsituationen samt 

att kartlägga hela värdekedjan, från gruva till smältverk. Under arbetets gång har 

studiens fokus skiftat från ett mer övergripande problemområde till att identifiera 

faktorer som påverkar flödet och därefter fokusera på att ta fram rekommendationer 

baserade på dessa faktorer.  

Eftersom företaget verkar inom gruvindustrin har en stor del av arbetet ägnats åt att 

skapa en förståelse för verksamheten. Vårt huvudsakliga arbete har skett på plats vid 

Boliden vilket skapat en möjlighet till kontinuerlig kontakt och rådgivning samt 

intervjuer med berörda personer. Praktik vid infrakten gav oss en möjlighet till en 

djupare förståelse kring de dagliga arbetsuppgifterna som utförs vid området. Generellt 

sett har bemötandet från personal på Boliden varit bra då vi har upplevt att de flesta 

önskar uppnå en förändring av infraktsområdet då den allmänna åsikten är att infrakten 

inte fungerar som det var tänkt.  

De framtagna rekommendationerna ligger i samklang med New Boliden Way, vilket är 

Bolidens produktions- och organisationsfilosofi som finns beskrivet i kapitel 4. 

Organisationen uppnår stabilitet i systemet genom en reducering av de oplanerade 

stoppen som bidrar till variation. Genom att en mindre mängd malm hamnar på upplag 

resulterar det i ett fokus på hållbarhet då miljön påverkas mindre om malmen istället 

kan tippas direkt in i systemet då höga lagernivåer bidrar till mer utsläpp i och med 

förorenat regnvatten. En kontinuerlig stopprapportering samt uppföljning bidrar till ett 

mer standardiserat arbetssätt samt en möjlighet för Boliden att mäta och utvärdera 

systemets status samt identifiera förbättringsområden för infrakten. Detta ställer krav 

på ett engagerat ledarskap som vill lyfta upp problemen och åtgärda dessa kontinuerligt. 

Med hjälp av en ökad spårbarhet skapar Boliden en kontroll över var malmen är och 

därigenom ökar kvaliteten på tillverkningsprocessen. Genom att arbeta på rätt sätt 

medför det minskade slöserier och reducerade kostnader för Boliden, vilket är målen 

med New Boliden Way och förutsättningen för att uppnå ett tillstånd av ständiga 

förbättringar.  

De framtagna rekommendationerna är specifika för infraktsområdet vid 

Bolidenområdet och innan en eventuell implementering sker är det viktigt att koppla 

samman dessa rekommendationer med övriga ledningssystem inom Bolidenområdet för 

att skapa en helhetslösning. De föreslagna rekommendationerna identifierar ett behov 

snarare än en slutgiltig lösning där vidare arbete krävs innan implementering.  

Om Boliden implementerar de rekommendationer som studien resulterat i anser vi att 

företaget kommer erhålla en kostnadsbesparing samt en bättre arbetsmiljö för de 

anställda vid Boliden men även för de entreprenörer som verkar inom värdekedjan. 

Anledningen till att en bättre arbetssituation skapas är att arbetet blir mer strukturerat 
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där information delges kontinuerligt. För entreprenören kommer arbetsbelastningen 

lätta för framförallt lastmaskinsföraren samt att fordonsförarna får en ökad förståelse 

för verksamheten i och med den föreslagna utbildningen. En förändring av skiftgången, 

från dagens upplägg till att samtliga lastbilar går på skiftgången K2, skulle inte påverka 

entreprenören allt för mycket då det är samma genomsnittliga personalåtgång och ett 

ökat informationsutbyte angående transportbeställningen från Boliden.  

9.1 Vidare forskning 
På grund av gruvindustrins komplexitet är det svårt att dra slutsatser som är 

tillämpbara för hela industrin varför vi anser att det vore intressant att utföra vidare 

forskning kring studiens frågeställningar. Denna studie är baserad på en fallstudie vilket 

innebär att det är svårt att generalisera resultaten som tagits fram. Ett förslag till vidare 

forskning är därför att utföra liknande studier för andra företag verksamma inom 

gruvindustrin med liknande förutsättningar för att kunna dra mer generella slutsatser.  

Vidare anser vi att det krävs vidare forskning för en implementering av de förslag som 

tagits fram under studiens gång samt att dessa följs upp och utvärderas. Utöver det 

skulle det även vara intressant att implementera förslagen i andra branscher för att 

undersöka huruvida material- och informationsflödets samverkan bidrar till att skapa 

effektivitet i ett företag. 
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10 Litteraturförteckning 
Litteraturförteckningen visar en sammanställning över de källor som använts under 

studiens gång. Källorna är uppdelade i tryckta, elektroniska och muntliga referenser, där 

de muntliga referenserna är de respondenter som delgivit information via intervjuer. 

Datum för intervjuer anges inte då dessa skett löpande under studiens gång. 
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Bilaga A Intervjumall  
Transporter 

1 Beskriv hur det ser ut idag med malmtransporterna, inkluderat hela flödet från 

gruva till smältverk. 

1.1 Transportplanering, rutter, last- och omlastningar osv. 
 

2 Hur ofta sker malmtransporterna? 

2.1 Arbetar ni efter Just-In-Time? (förklara Just-In-Time begreppet) 

2.2 Vem avgör vilket material som ska skickas när? 

2.3 Hur avgörs det vilket material som ska skickas till anrikningsverket? 
 

3 Vart tar materialet vägen när det anländer till anrikningsverket och vad/vem är det 

som bestämmer det? 

3.1 Behöver materialet ytterligare bearbetning vid anrikningsverket? Ex. krossas?  

3.1.1 Vilka material kräver ytterligare bearbetning innan det kan gå in i processen? 
 

4 Hur ser skiftgången ut för lastbilschaufförerna? 

4.1 Effektiv tid?  

4.2 Finns möjlighet till andra skiftgångar? 
 

5 Vilken kapacitet har en lastbil?  

5.1 Finns det olika modeller och kräver vissa material speciella lastbilar? Vad säger 

tillstånden? 
 

6 Hur många lastbilar har entreprenören till förfogande för transporterna av malm? 

6.1 Finns det möjlighet att förändra antalet lastbilar i tjänst, medför detta några 

kostnadsökningar/besparningar? 
 

7 Vad kostar malmtransporterna och hur ser förhållandet ut mellan Boliden och 

entreprenör?  
 

Produktionsplanering 

1 Beskriv produktionsplaneringsprocessen?  
 

2 Hur stor genomsnittlig förbrukning använder anrikningsverket? Uttryckt i antal ton 

per timme. 

2.1 Vilken är maxkapaciteten på förbrukningen? Uttryckt i antal ton per timme. 

2.2 Vet ni hur mycket malm som bryts i varje gruva och tar ni hänsyn till det i 

planeringen? 
 

3 Hur fungerar ett kampanjbyte? Måste man tömma systemet eller finns det andra 

väntetider som gäller? 

3.1 Hur fungerar lagersaldot i silon? 
 

4 Finns det kundkrav på planeringen eller bestämmer ni själva allting? 

4.1 Är produktionen kundorderstyrd eller anpassas produktionen efter gruvornas 

tillgänglighet på malm? 
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5 Vad är en flaskhals enligt er? 

5.1 Finns det någon flaskhals i processen som planeringen måste anpassa sig efter? 
 

6 Hur fungerar reservinfrakten? 

6.1 När och varför används reservinfrakten? 

6.2 Vad kostar det att använda reservinfrakten? 
 

Lager 

1 Hur definierar ni lager? 
 

2 Sker det kontinuerliga uppföljningar på lagerstorlek? 

2.1 Hur mäts dessa nivåer? 

2.2 Klassificerar ni olika material i lagret? 

2.3 Vet ni vad som ligger i lager för stunden, hur vet ni det? 
 

3 Vilken lagerhållningskapacitet finns det vid anrikningsverket? 

3.1 Är kapaciteten olika beroende på årstid? 

3.2 Finns det andra möjligheter till lagerhållning som inte utnyttjas idag? (Under jord 

bland annat). 

3.3 Finns det en uttalad miniminivå på lagernivån? 
 

4 I vilka lägen är det fördelaktigt att lägga malm på lager istället för att tippa malmen 

direkt in i inlastningsficka? 

4.1 Varför läggs det på lager vid anrikningsverket och inte vid gruvorna? 

4.2 Finns det problem kring lagerhållning av material? 
 

5 Sker det några moment med avseenden på lagermaterialet som inte genererar 

värde? Till exempel omflyttning av malmhögar? 

5.1 När sker detta och varför?  
 

6 Vilken kapacitet har den manuella lastningsfunktionen? (Lastmaskinen) Uttryckt i 

tillgänglig tid samt antal ton i skopan. 

6.1 Finns det några begränsningar för lastmaskinen? Exempelvis frysta malmhögar? 

6.2 Vilka kostnader medför den manuella hanteringen av material?  Allt ifrån direkt 

material som läggs på upplag, till omflyttningar av existerande högar (slöseri).  
 

7 Vad är den nuvarande lagerhållningskostnaden? 

7.1 Finns det information att hämta kring utredningar av lagrets påverkan på 

kostnaden, och i så fall vart finns detta? 
 

Gruvor 

1 Förklara brytningsprocessen i gruvan. 

2 Förklara hur malmen transporteras upp på mark. 
 

3 Hur ser lagringsmöjligheterna ut vid gruvan? 

3.1 Medför det några extra kostnader eller onödiga arbetsmoment för att lagerhålla 

materialet på plats?  

3.2 Finns det beräknade lagerhållningskostnader? 
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4 Vilken kapacitet har gruvan vad gäller färdigt material att transportera till 

anrikningsverket? 

4.1 Hur beräknas det? 
 

5 Vad är gruvans önskvärda förhållanden vad gäller transporter och bortförande av 

material? 
 

6 Kräver malmen ytterligare bearbetning efter sprängning innan det kan 

transporteras till anrikningsverket eller läggas på lager? 

6.1 Vem sköter den i så fall? 
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Bilaga B Igensättningsbrytning 
Igensättningsbrytning innebär att när malmkroppen är uttömd används 

fyllnadsmaterial för att fylla igen orten för att förstärka både sidoväggar och underlaget. 

De olika typerna av fyllnadsmaterial som kan användas är: 

 Gråberg 

 Gråberg och sand 

 Sand 

 Sand och cement 

Generellt vid igensättningsbrytning fylls orten upp till en meter från orttaket med 

fyllnadsmaterial, se figuren nedan. Sand används för att fylla upp hålrummen som 

uppstår vid användning av gråberg som fyllnadsmaterial samt för att stödja bergväggar 

och förhindra ras (NE, 2013d). Kombinationen av sand och cement som fyllnadsmaterial 

används om malmkroppen är väldigt bred. Den maximala bredden för en ort är fem 

meter och när malmkroppen överskrider detta bryts en ort för att sedan fyllas med sand 

och cement för att möjliggöra brytning av en intilliggande ort.  

 

Figur Illustration över igensättningsbrytning 

Källa: Bolidens personaltidning 2012, s. 11 

När orten är helt igenfylld påbörjas brytning i en nivå ovanför den tidigare orten. 

Figuren nedan visar en illustration av detta tillvägagångssätt där det undre hålrummet 

är fyllt med fyllnadsmaterial och brytning är påbörjad i orten ovanför (Nilsson, 2012).  

 

Figur Illustration över igensättningsbrytning, andra nivån 

Källa: Bolidens personaltidning 2012, s. 11 
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Igensättningsbrytning innebär en liten miljöpåverkan då igensättning av eventuella 

hålrum och sprickbildningar sker efter att de brutit ut den malm som tidigare var där. 

(NE, 2013d) 

Figuren nedan illustrerar salvcykeln i en underjordsgruva. Denna process fortgår till 

dess att all malm från malmkroppen är utbruten för respektive ort. För att kunna bryta 

malm i gruvorna krävs det att gråberg är borttaget först, vilket sker med en likadan 

brytningsprocess. 

 

Figur Brytningsprocess i en underjordsgruva 

Källa: Modifierad från Boliden intranät, 2013-02-01 

Salvcykeln inleds med att borrning av ortgaveln, den yta som bereds för sprängning, 

sker enligt ett speciellt förprogrammerat mönster. Mönstret bestämmer riktningen på 

orten beroende på malmkroppens utformning. Geologer vid respektive gruva 

bestämmer riktningen på orten baserat på kontinuerliga mätningar av malmkroppen. 

När borrningen av gaveln är färdig, laddas respektive borrhål med sprängmedel. 

Sprängning sker under förbestämda skjuttider under dagen. Skjuttider är bestämda 

tider för sprängning i gruvan då alla medarbetare måste befinna sig på en säker och 

anvisad plats. Efter sprängning sker ventilation av gruvan för att bli av med gaser som 

uppstår i samband med sprängning, så kallade spränggaser. Den malm som blivit 

bortsprängd flyttas till en tillfällig lagerplats med hjälp av lastmaskiner. Vidare 

transport av malmen till markytan sker via uppfordringsschaktet. För att säkerställa att 

det inte finns något löst material efter sprängning sker skrotning av orten. Skrotning 

innebär att ett fastmonterat spett på ett särskilt fordon hackar och trycker mot 

bergsidorna för att förhindra skador från eventuella nedfall. Stabilisering av berget sker 

med hjälp av betongsprutning och armering, där betongen är snabbhärdande och fäster 

direkt på bergsidorna. Ytterligare förstärkning av bergsidorna sker genom att långa 

armeringsjärn, så kallade bergbultar, borras in i sidoväggarna samt orttaket. Efter 

förstärkning börjar salvcykeln om igen med en ny borrning för att utvinna mer malm.

1.Borrning 

2. Laddning 

3. Sprängning 

4. Tömning 
5. Skrotning 

6. Betong-  

sprutning 

7. Armering 
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Bilaga C Lagersaldo vid gruvor 
Figuren nedan visar hur lagernivåerna sett ut vid Kristinebergsgruvan under 2012 där 

lagernivå Zn beskriver lagersaldo för zinkmalmen och lagernivå E beskriver lagersaldo 

för guld- och kopparmalmen Einarsson.  

 

Figur Lagersaldo vid Kristinebergsgruvan 2012  

Figuren ovan visar att det fanns ett stort lager vid gruvan i början och slutet av år 2012, 

medan lagernivån är ganska konstant under resterande del av året. Under veckorna 28 

till 31 är lagersaldot noll för Zinkmalmen på grund av att gruvan har semesterstängt och 

ingen produktion sker samt att malmen var förbrukad. 

Figuren nedan visar lagersaldot vid Kankbergsgruvan under 2012. 

 

Figur Lagersaldo vid Kankbergsgruvan 2012 

Figuren ovan indikerar att lagernivåerna vid Kankbergsgruvan kontinuerligt har ökat 

under 2012 vilket bland annat beror på att gruvan nyligen har tagits i bruk. Då 

lagernivåerna sjunker i figuren har transporter av malm till anrikningsverket skett. 

Figuren nedan visar lagernivåerna för malmen vid respektive dagbrott, G1O anger 

Maurliden östra och G1M anger Maurliden västra. 
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Lagernivån för malmen från Maurliden östra är beskriven i den mörkgrå grafen i figuren 

ovan där nivån långsamt ökar under 2012. Toppen under månaderna maj till juni beror 

på att produktionen är högre då, samtidigt som transporter till anrikningsverket 

återupptogs i juli. Lagernivån för malmen i Maurliden västra, den ljusgrå grafen, visar att 

det endast varit lager i slutet av år 2012 vilket beror på att stora mängder gråberg har 

brutits för att kunna nå malmen i dagbrottet. 
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Bilaga D Vågdata för infrakten 
Följande grafer illustrerar hur malmflödet sett ut till anrikningsverket under 2012 för 

respektive malmsort. För Renströmsmalmen sker transporter kontinuerligt eftersom 

det inte finns något lagerhållningstillstånd vid gruvan varför invägningen av malm från 

denna gruva ligger på en jämn nivå. Malmtransporter sker ganska kontinuerligt för 

malm från gruvorna i Kristineberg och Maurliden på grund av att ett lager måste byggas 

inför helgkörning av dessa malmer då avståndet är långt mellan gruvorna och 

anrikningsverket. Vidare går det att utläsa från figurerna nedan att ingen malm kommer 

till infrakten från Kristinebergsgruvan och Renströmsgruvan under fyra veckor under 

sommaren då dessa gruvor har semesterstängt. För Kankbergsgruvan gäller att malm 

enbart körs in till anrikningsverket när en kampanj ska köras i anrikningsverket. Detta 

beror på att gruvan är placerad relativt nära anrikningsverket så att inget lager behöver 

byggas inför helger och kampanjstart. 

 

Figur Vågdata för Kristinebergsmalm Zn vid infrakten 2012 

 

Figur Vågdata för Kristinebergsmalm E vid infrakten 2012 
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Figur Vågdata för Maurliden västra vid infrakten 2012 

 

Figur Vågdata för Maurliden östra vid infrakten 2012 

 

Figur Vågdata för Renströmsmalm vid infrakten 2012 

 

Figur Vågdata för Kankbergsmalm vid infrakten 2012 
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Bilaga E Lagersaldo vid anrikningsverket 
Följande grafer illustrerar hur lagersituationen sett ut vid anrikningsverket under 2012 

för respektive malmsort. Generellt sett innebär en ökande lagernivå att transporter av 

malm har kommit till infrakten, medan en sjunkande lagernivå innebär att den specifika 

malmen körs i anrikningsverket. Renströmsgruvan saknar lagerhållningsmöjligheter 

varför lagerhållning alltid måste ske vid anrikningsverket. Kankbergsgruvan är 

nyöppnad och började med produktion i början av år 2012 varför det inte finns något 

lager vid anrikningsverket i början av året.  

 

Figur Lagersaldo Kristineberg Zn 2012 

 

Figur Lagersaldo Kristineberg E 2012 

 

Figur Lagersaldo Maurliden östra Cu 2012 
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Figur Lagersaldo Renström 2012 

 

Figur Lagersaldo Kankberg 2012 
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Bilaga F Anrikningsprocess 
När malmen kommit in i anrikningsverket ska den anrikas, denna process illustreras i 

figuren nedan. Efter det att malmen tippats på matarbandet under respektive silo 

transporteras den till kvarnarna för malning, därefter sker flotation och eventuell 

lakning innan mineralkoncentratet torkas och skickas vidare till smältverket i Rönnskär 

för vidare förädling.  

 

Figur Anrikningsprocessen 

Källa: Boliden intranät, 2013-02-12 

Malning 

Under varje silo finns det en matare som försiktigt tippar malmen ner på ett vågband 

som väger mängden malm som går in i processen. Vägningen används för att tillsätta 

rätt proportion kemikalier och vatten i processen men även för att veta hur mycket 

malm som gått in i anrikningsverket. På nästkommande band, innan malmen går in i 

anrikningsverket, finns det sensorer som har till uppgift att varna om det är alltför stora 

malmstenar alternativt bergbult som sticker upp.  

Första steget i processen är malning av malmen i primärkvarnen. Primärkvarnen maler 

malmen till finare korn där det sedan går vidare till en siktstation som sorterar stora och 

små korn. Innan sikten finns en avskiljare som har till syfte att rensa bort eventuella 

småbitar av järn som kan ha följt med malmen från sprängningen i gruvorna. De korn 

som anses vara för grova för att gå vidare från siktstationen skickas tillbaka till 

primärkvarnen för ytterligare malning, de fina kornen går vidare till cyklonerna.  

Cyklonerna sorterar i sin tur malmen med hjälp av centrifugering där fint material åker 

upp över kanten och de korn som fortfarande är för grova åker ner till sekundärkvarnen. 

I sekundärkvarnen sker ytterligare malning av malmen för att till slut avsluta cykeln 

med att gå via siktstationen en gång till. Efter att all malm har blivit accepterad och 

passerat cyklonerna går de fina kornen vidare i processen till flotationen.  
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Kvarnarna i malningsprocessen är varvstyrda vilket innebär att antalet varv i kvarnen är 

anpassat efter hårdheten i malmen.  Hårdhet är beskrivet som kilowattimmar/ton 

(kWh/ton), det vill säga hur mycket energi som går åt för att mala malmen till den 

finkornighet som flotationen kräver. För en porösare malm justerar Boliden kvarnen så 

att den kör långsammare för att göra en mer noggrann malning. Den klarar fortfarande 

av att producera cirka 100 ton/h. Boliden baserar sin kampanjplanering på takten i 

anrikningsverket, vilken i sin tur är styrd av kvarnarna. Denna takt är planerad att gå på 

en utnyttjandegrad av cirka 100 procent med allting inkluderat så som underhåll, 

planerade stopp och aktivt körande. 

Flotation 

När malningen är klar innehåller varje korn enbart en mineralsort, vilket är ett krav för 

en lyckad flotation. Flotation innebär att olika kemiska ämnen tillsätts som har till 

uppgift att rikta sig mot önskvärda mineraler. Detta är möjligt då det tillsätts en 

samlarreagens, en kemisk förening, som har en polär del som kemiskt binder med de 

önskvärda mineralämnena. Samlarreagensen har även en opolär del som är 

vattenavstötande vilket innebär att mineralerna fäster i luftbubblor för att färdas upp 

mot ytan och därigenom bilda ett skum som rinner över behållarens kant. Denna 

process upprepas flertalet gånger för att kunna utvinna så mycket mineraler som 

möjligt.  

Slaggprodukten som bildas efter flotationen sorteras ut då den kan innehålla andra 

mineralämnen. Detta beror på att en flotation bara kan fokusera på ett mineral åt 

gången, till exempel i en kopparflotation fokuserar samlarreagensen på koppar. De 

övriga mineralerna anses då som slagg och sorteras ut för att hamna i en egen 

flotationsprocess som inriktar sig på de mineralerna istället. Detta slagg benämns som 

Middle Product.  

Slutprodukten i processen är ett koncentrerat av mineral, slig, som avvattnas innan 

vidare transport till smältverket i Rönnskär. Kopparsligen har en halt på cirka 20 – 25 

procent beroende på malmtyp. Halten för zinksligen är cirka 50 – 58 procent och 

blysligen ungefär 27 – 35 procent. (Boliden Intranät, 2013) 

Lakning 

Vid malmer som innehåller höga guldhalter sker en lakningsprocess där syftet är att 

utvinna guld. Efter flotationen sker pumpning in i lakverket av restprodukterna där 

tillsättning av natriumcyanid, luft och kalk sker. Natriumcyanid och luft reagerar med 

guld som skapar en lösning som sedan går igenom en liknande flotationsprocess som är 

beskriven ovan. Skillnaden är att tillsättning av grova granuler av aktivt kol sker istället 

för syre. Med hjälp av elektrolys, där utfällning av guldet på katoden sker, kan guldet 

utvinnas. 
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Bilaga G Kampanjplan 
Tabellen nedan visar hur kampanjplanen sett ut under 2012 där både lina B och C finns 

representerade.  

Tabell Utfall kampanjplan 2012 

 

 

Tabellförklaring: 

G2K Kristineberg, zinkmalm 

G2K-E Kristineberg, Einarssonmalm 

G1OCu Maurliden östra, kopparmalm 

G1R Renström 

G1N Kankberg 

Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

    
                       

    
        

  
B-lina G1OCu G2K G1OCu G2K-E G1OCu G1N G1OCu 

 
G2K-E 

    
                       

  
         

  

C-lina G2K G1R G2K G1R G2K G1R G2K 
 

G1R G2K 

           

Vecka 18 19 20 21 22 

 

 

 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

    
              

    
                 

  
B-lina G1OCu 

    
              

    
                 

  

C-lina G2K G1OCu G1R G2K G1R G2K G1R G1OCu G2K G1R G2K G1R 

             

Vecka 36 37 38 39 40 41 42 43   44 45 46 47 48 49 50 51 52 

  
      

    
                         

  
B-lina G2K G1R G2K 

 

G1R  G2K G1R G2K 

  
      

    
                         

  

C-lina G1OCu G1N G2K-E G1OCu G2K 

 

G1OCu G2K G1N G1OCu G2K 
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Bilaga H Mötesagenda 
 

  

Figur Agenda för morgonmöte 
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Figur Agenda för återkopplingsmöte 
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Bilaga I Ansvarsfördelning informationsflöde 
Figuren nedan visar den föreslagna ansvarsfördelningen som studiens författare tagit fram. Den visar vilken funktion som ska vara huvudansvarig, 

utförare, konsulterad och informerad för respektive informationsaktivitet.  

Figur Ansvarsfördelning informationsflöde 
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Bilaga J Stopprapportering 
Figuren nedan visar koderna vid stopprapportering där utrustning, problemorsak, 

problembeskrivning och åtgärd finns kodade. Dessa koder används för att underlätta 

stopprapporteringen för berörda parter. 

Figur Koder för stopprapportering 
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Figuren visar blanketten där ansvarig person fyller i alla oplanerade stopp som inträffar vid infrakten utifrån de framtagna koderna. Informationen 

som ska anges är datum, skift och tid som stoppen varade samt utrustning, problemorsak, problembeskrivning och åtgärd ska anges.  

Figur Stopprapportering 
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Stopprapporteringen sammanställs och är underlag för att följa upp hur de oplanerade 

stoppen sett ut för infrakten. Stoppuppföljningen ska vara ett stöd för att bedöma vart 

underhåll bör ske för att öka tillgängligheten på infrakten.  

Figur Stoppuppföljning 
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Bilaga K Skiftberäkningar 
Tonnage på upplag vid anrikningsverket för respektive skiftgång finns presenterat i 

tabellen nedan. Tonnaget är beräknat utifrån vissa antaganden gjorda av studiens 

författare: 

 Inför en kampanjstart måste det finnas malm i lager för att täcka behovet för två 

dygn för malm från Kristinebergsgruvan och Maurliden, cirka tio procent av 

årsbehovet.  

 Ett säkerhetslager på fem procent av årsbehovet är beräknat för samtliga 

malmer. 

 80 procent av årsbehovet av malm från Renström hamnar på upplag i och med 

att malmen måste lagerhållas vid anrikningsverket. 

 50 procent av all malm på upplag går ut via stacker och resterande 50 procent 

tippas i upplagsficka. 

Tabell Tonnage på upplag samt kostnader associerade med upplagshantering 

Malm Skift DK2 Skift K2 Skift K2 Max Skift K3 

Kristineberg 350 000 280 000 105 000 105 000 

Maurliden 120 000 96 000 36 000 36 000 

Renström 240 000 240 000 240 000 240 000 

Kankberg 160 000 20 000 20 000 20 000 

Totalt (ton) 870 000 636 000 401 000 401 000 

Kostnad lastmaskin 
gruva (kr) 

11 934 024 12 137 097 13 051 038 13 824 665 

Kostnad 
upplagshantering 
infrakt (kr) 

5 057 124 3 371 416 2 636 573 2 383 563 

Kostnad internkörning 
(kr) 

2 312 435 1 690 470 1 104 203 1 104 203 

 

Kostnaden för lastmaskinen vid gruva är baserad på antaganden om att traktorns tid 

som spenderas vid gruvan för att lasta malm på lastbilar sänks i och med en ökande 

skiftgång. Detta beror på att en lastmaskin inte behöver vara på plats vid gruvan i lika 

stor utsträckning vid en ökande skiftgång när malmen inte är i kampanj i 

anrikningsverket.  Kostnaden för lastmaskinen vid gruvorna är beräknad enligt formeln: 

                                

                                         

                

   

                                                 

Den genomsnittliga timkostnaden över veckan för en lastmaskin CAT 980 finns 

presenterad i tabellen nedan.  
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Tabell Genomsnittlig timkostnad CAT 980 och lastbil 

Skiftgång Genomsnittlig timkostnad CAT 
980 (kr/h) 

Genomsnittlig timkostnad 
lastbil (kr/h) 

DK2 1067,44 917 

K2 1080,58 917 

K2 Max 1086,50 950 

K3 1091,38 950 

 

Kostnaden för upplagshantering vid infrakten är beräknad utifrån hur många ton som 

hamnar på upplag och därigenom hur mycket tid som lastmaskinen behöver spendera 

utifrån dess kapacitet på 300 ton per timme. Vidare inkluderas en kostnad då 

lastmaskinen måste finnas tillgänglig för lastning vid internkörning. Kostnaden för 

upplagshantering med lastmaskin vid infrakten är beräknad enligt: 

                             
                                       

                 
 

                          
                 

                 
 

                                                    

                                

  
                                                      

                                           
 

                                               

                                             

Tiden för upplagshantering och internkörning för CAT 980 dividerat med total 

tillgänglig tid för respektive skiftgång anger en andel tid som lastmaskinen CAT 980 

behöver för att hantera malmen. Denna andel avrundas uppåt till jämna fjärdedelar i 

beräkningarna för att säkerställa att lastmaskinen har tillräckligt med tid för 

malmhantering.  

Kostnaden för internkörning är beräknad på en genomsnittlig timkostnad för lastbilarna 

över en vecka, se tabell ovan. Lastbilarna har en genomsnittlig kapacitet på 345 ton per 

timme och kostnadsberäkningen är presenterad i formeln nedan.  

                     

                          

                                             

  



Bilaga K Skiftberäkningar   3 (5) 
 

3 

 

Vilken skiftgång som är minst kostsam för Boliden Mineral AB är beräknad utifrån vissa 

antaganden gjorda av studiens författare: 

 Ett lastbilslass är 46 ton. 

 Investeringskostnad exklusive restvärde är uppskattad till 2 800 000 kronor per 

lastbil. 

 Livslängden för en lastbil är 100 000 mil. 

 Service och underhåll antas vara lika för samtliga skiftformer. 

 Försäkring antas vara 30 000 kronor per lastbil.  

 Skatt antas vara 65 000 kronor per lastbil.  

 Lastbilarna som används vid internkörning har en genomsnittlig kapacitet på 

345 ton per timme då transportcykeln är åtta minuter. 

Beräkningar finns presenterade på nästkommande sida.  

Totalkostnaden för respektive skiftgång är uträknad enligt formeln: 

                                              
        

   
            

                     
          

        
                         

                                          

Kostnaden per ton är beräknad utifrån totalkostnaden dividerat med totala 

gruvproduktionstonnaget. 

Scenario förändrad lagersituation vid Renströmsgruvan: 

Förändringen i beräkningarna för detta scenario är att en lastmaskin är placerad vid 

Renströmsgruvan för att kunna lasta malm på lastbilarna från gruvan där tiden som 

krävs minskar proportionerligt för en ökande skiftgång på samma sätt som tidigare.  

Lagret vid anrikningsverket för Renströmsmalmen är lägre vid detta scenario och 

andelen antas vara lika stor av totala årliga produktionen som malmen från 

Kankbergsgruvan då avståndet mellan gruva och anrikningsverk är ungefär desamma. 

Detta innebär att en mindre mängd malm hamnar på upplag vid anrikningsverket och 

därför minskar även tiden som lastmaskinen behöver spendera där.   

Scenario förändrad nettovikt på lastbilar: 

Förändringen i beräkningarna för detta scenario är att nettovikten för lastbilarna ändras 

från 46 till 62 ton där antalet lastbilar som krävs sedan justeras efter årligt behov av 

malm. Kapaciteten för lastbilarna som kör internkörning är oförändrad.  

Investeringskostnaden för en lastbil med en högre nettovikt är oförändrad då denna 

kostnad inte har uppskattats. Vidare har den uppskattade livslängden på en lastbil inte 

förändrats i detta scenario.  
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