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SAMMANFATTNING 

Företaget Boliden är världens främsta producent av zink och ledande i Europa med 

produktion av koppar och nickel.  

 

För att nå malmen under jord drivs ramper och orter genom borrning, sprängning 

och bergförstärkning. Dessa arbetsmoment kräver att stora mängder vatten tillförs, 

bland annat för att binda dammet som uppstår vid arbetsmomenten och även för att 

kyla maskinerna. Vattnet som är i omlopp i gruvan hanteras av länspumpar, som 

pumpar vattnet runt i gruvan eller upp till reningsverk.  

 

Bolidens gruva i Renström har länge haft problem med pumparna under jord, både 

gällande den låga tillgängligheten och höga reparationskostnader. Syftet med denna 

rapport är att analysera och utvärdera möjligheterna att minska de kostnader som 

finns kopplat till trasiga pumpar. Det slutgiltiga målet är att utvärdera och ge 

konkreta rekommendationer på hur Boliden Renström kan hantera de trasiga 

pumparna i framtiden. De avgränsningar som fastställts är att enbart ganska 

processflödet från när trasiga pumpar anländer till nivå 1125 tills de är tillbaka 

reparerade på nivå 1125. Vissa ekonomiska faktorer som är svårbedömda kommer 

att baseras på grova beräkningar och antaganden.  

 

Med hjälp av observationer och intervjuer ritades ett värdeflöde över nuläget. 

Värdeflödesanalysen och Lean’s teorier om slöseri jämfördes för att hitta onödiga 

moment i nuläget. Förbättringsåtgärder togs fram för att eliminera det slöseri som 

fanns. Dessa förbättringsåtgärder är;  

 Minska antalet pumpar i flödet 

 Ställa högre reparationsvillkor på den interna reparatören  

 Hantera pumpar styckevis istället för stora partistorlekar  

 Ändra beställningsrutinerna i Maximo  

Vidare analyserades tre olika framtida tillstånd för pumpreparationerna; reparera 

både internt och externt, endast reparera internt eller endast reparera externt. Dessa 

tre framtida tillstånd analyserades med SWOT-analyser för att se dess fördelar och 

nackdelar.  

 

Rekommendationen som lämnas är att reparera alla pumpar internt, då det är det 

billigaste alternativet samt har kortare ledtid än nuläget. Enligt SWOT-analysen 

framkom några svagheter och hot, dessa bör Boliden Renström se över innan några 

beslut tas. En avslutande rekommendation är att se över om det finns möjlighet att 

endast jobba med en serie av pumparna och dess modeller, anpassat efter 

verksamhetens behov.  

 

De framtida studier som lämnas till företaget är att se över om det är möjligt att 

ordna en gemensam verkstad för Bolidenområdets pumpar. Vidare skulle det även 

vara intressant att se vad resultatet blir om pumpstyrning och fasföljdstyrning 

installeras i pumparna.  



 

 

 

ABSTRACT 

The company Boliden is the world's leading manufacturer of zinc and leading in 

Europe with copper and nickel production.  

 

To reach the ore underground, ramps and tunnels are made by drilling, blasting and 

rock reinforcement. There operations require a large amount of water to be supplied, 

to bind the dust that occurs during the operations and also to cool the machines. The 

water in circulation in the mine is handled by submersible drainage pumps, which 

pump the water in the mine or up to a treatment plant. 

 

Boliden's mine in Renström has long had problems with the pumps underground, 

both in low availability and high repair costs. The purpose of this essay is to analyze 

and evaluate the possibilities of minimizing the costs associated with broken 

pumps. Where the final goal is to evaluate and give concrete recommendations on 

how Boliden Renström can handle the broken pumps in the future. The limits 

determined are to look at the process flow from when broken pumps arrive at level 

1125 till they are repaired and back at level 1125. Some economic factors that are 

difficult to estimate will be based on rough calculations and assumptions. 

 

With observations and interviews was a present state drawn in a value flow. The 

value flow analysis and Lean's theories of waste were compared to find unnecessary 

tasks in the present state. Improvements were made to eliminate the waste that 

existed. These improvement measures are;  

 Reduce the number of pumps in the flow  

 Set higher repair requirement on the internal repairs 

 Handle pumps one by one instead of large batches  

 Change the ordering routines in Maximo.  

Further three different future state for pump repairs were analyzed; repair both 

internally and externally, only repair internally or only repair externally. These 

three future states were analyzed by SWOT analyzes to see its pros and cons. 

 

The recommendation that are given is to repair all pumps internally, as it is the 

cheapest option and have less lead time than present state. According to the SWOT 

analysis some weaknesses and threats was revealed, Boliden Renström should 

review these before making any decisions. A final recommendation is to review if 

there is a possibility to work only with one series of pumps and belonging models, 

customized to fit the needs of the business. 

 

The future studies submitted to the company are to review whether it is possible to 

arrange a common workshop for the Boliden area's pumps. It would also be 

interesting to see what the results is if pump control and phase sequence control are 

installed in the pumps. 

 

  



 

 

 

 

TERMINOLOGI  

Anrikningssand - Restprodukt från anrikningsverket med låg mineralhalt 

 

Borrkax - Krossat berg efter borrning, har en kornstorlek mellan 0-6 mm 

 

Bultning – Arbetsmoment för att säkerhetsställa att löst berg inte rasar  

 

Dagen - Ovan jord 

 

Gavel - Vägg längst in i en ort där brytning sker 

 

Gruvgården - Byggnad på gruvområdet i Renström  

 

Gråberg - Berg som innehåller för låga mineralhalter för att vara brytbart  

 

Länspump – En pump som pumpar undan vatten i gruvan 

 

Malm - Mineraltillgång som är ekonomiskt försvarbar att bryta 

 

Nivå 1125 – 1125 meter under jord i Renström 

 

Ort - Horisontell tunnel underjord, gruvgång utan dagöppning 

 

Ramp - Lutande tillfartsort upp eller ner i en gruva 

 

Salvcykel - Tillvägagångssätt för att bryta malm 

 

Skrotning - Arbetsmoment för att få bort lös sten från bergväggen  

 

Skut - Bergblock som är för stort att hanteras och måste skjutas isär 

 

 

FÖRKORTNINGAR  

IO Inköpsorder  

 

IR Inköpsrekvisition 

 

NBW New Boliden Way 

 

OJ Ovan jord 

 

SWOT Strengths, weaknesses, opportunities och threats 

  

UJ Under jord 

 

VFA Värdeflödesanalys 

 



 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ............................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND........................................................................................................................... 1 

1.2 SYFTE OCH MÅL .................................................................................................................. 1 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................ 1 

1.4 AVGRÄNSNINGAR .............................................................................................................. 1 

2. FÖRETAGSPRESENTATION .............................................................................. 2 

2.1 FÖRETAGET BOLIDEN ....................................................................................................... 2 

2.2 BOLIDEN RENSTRÖM ......................................................................................................... 3 

2.3 NEW BOLIDEN WAY ........................................................................................................... 4 

2.4 PROCESSEN UNDER JORD ................................................................................................. 4 

3. TEORI ....................................................................................................................... 6 

3.1 LEAN ...................................................................................................................................... 6 

3.1.1 DEFINITION PROCESSER OCH FLÖDEN ............................................................................. 6 

3.1.2 SLÖSERI .......................................................................................................................... 7 

3.2 VÄRDEFLÖDESANALYS .................................................................................................... 7 

3.2.1 PROCESSFAKTA ............................................................................................................... 8 

3.3 SWIMLANE ............................................................................................................................ 9 

3.4 SWOT .................................................................................................................................... 10 

3.5 TIDIGARE STUDIER........................................................................................................... 11 

4. METOD ................................................................................................................... 12 

4.1 FORSKNINGSSYFTE .......................................................................................................... 12 

4.1.1 STUDIENS FORSKNINGSSYFTE ....................................................................................... 12 

4.2 FORSKNINGSANSATS ....................................................................................................... 12 

4.2.1 STUDIENS FORSKNINGSANSATS ..................................................................................... 12 

4.3 FORSKNINGSSTRATEGI ................................................................................................... 13 

4.3.1 STUDIENS FORSKNINGSSTRATEGI .................................................................................. 14 

4.4 DATAINSAMLINGSMETOD ............................................................................................. 14 

4.4.1 STUDIENS DATAINSAMLINGSMETOD ............................................................................. 15 

4.5 TROVÄRDIGHET ................................................................................................................ 15 

4.5.1 STUDIENS TROVÄRDIGHET ............................................................................................ 16 

4.6 STUDIENS METODBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDE ...................................... 16 

5. RESULTAT ............................................................................................................ 17 

5.1 NULÄGET ............................................................................................................................ 17 

5.1.1 PRODUKTFLÖDET .......................................................................................................... 17 

5.1.2 INFORMATIONSFLÖDET ................................................................................................. 18 

5.1.3 KUNDBEHOVET ............................................................................................................. 19 

5.1.4 TRANSPORTER .............................................................................................................. 19 



 

 

 

5.1.5 LAGER .......................................................................................................................... 20 

5.1.6 AKTIVITETER ................................................................................................................ 20 

5.1.7 KOSTNADER .................................................................................................................. 21 

5.2 PROBLEMBILD ................................................................................................................... 23 

5.3 FRAMTIDA LÄGE ............................................................................................................... 24 

5.3.1 ALTERNATIV ETT – REPARERA INTERNT OCH EXTERNT ................................................. 25 

SWOT-ANALYS ...................................................................................................................... 26 

KOSTNADER ........................................................................................................................... 26 

5.3.2 ALTERNATIV TVÅ – REPARERA INTERNT ....................................................................... 27 

SWOT-ANALYS ...................................................................................................................... 27 

KOSTNADER ........................................................................................................................... 28 

5.3.3 ALTERNATIV TRE – REPARERA EXTERNT ....................................................................... 28 

SWOT-ANALYS ...................................................................................................................... 28 

KOSTNADER ........................................................................................................................... 29 

5.3.4 JÄMFÖRELSE AV LEDTIDER, KOSTNADER OCH SÄKERHETSLAGER ................................. 29 

6. SLUTSATS OCH DISKUSSION .......................................................................... 31 

6.1 REKOMMENDATION ......................................................................................................... 31 

6.2 FRAMTIDA STUDIER......................................................................................................... 31 

LITTERATURFÖRTECKNING .................................................................................. 33 

BILAGA 1 – SYMBOLER VÄRDEFLÖDESANALYS ............................................. 35 

BILAGA 2 – INTERVJUMALL ................................................................................... 37 

BILAGA 3 – VÄRDEFLÖDESANALYS ..................................................................... 38 

BILAGA 4 – KUNDBEHOV .......................................................................................... 42 

BILAGA 5 – TRANSPORTTIDER............................................................................... 44 

BILAGA 6 – PRIS PUMPREPARATIONER .............................................................. 46 
 

 

 

  



 

1 

 

1. INLEDNING 

Detta kapitel behandlar bakgrunden och syftet med studien samt de 

frågeställningar som ska besvaras. Slutligen presenteras studiens avgränsningar. 

1.1 BAKGRUND 

Bolidens gruva i Renström har en längre period haft problem med pumparna under 

jord, specifikt gällande länspumparna. Under 2017 gjordes ett arbete i Boliden 

Renström där syftet var att titta över kostnaderna på pumpreparationerna och som 

resultat av arbetet tillsattes en intern pumpreparatör under oktober 2017. Nu, ett år 

senare, ska arbetet utvärderas eftersom länspumparna har fortfarande en låg 

tillgänglighet och höga reparationskostnader.  

1.2 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med projektet är att analysera och utvärdera om det är möjligt att minska 

kostnaderna samt korta ner processflödet för trasiga pumpar i Boliden Renström. 

Målet är att utvärdera tre alternativ hur hanteringen av pumpreparationer i Boliden 

Renström kan fungera i framtiden. Efter utvärderingen ska en rekommendation 

lämnas, som önskas vara kostnadseffektivare än i dagsläget.  

 

De tre alternativen som kommer utvärderas är: 

 Reparera internt 

 Reparera externt 

 Fortsätta som i dagsläget, reparera internt och externt 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Hur ser hanteringen av pumpreparationer ut idag? 

 På vilka sätt kan hanteringen av pumpreparationer se ut? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Projektet innefattas och begränsas av processflödet. Processflödet startar från att de 

trasiga länspumparna anländer till nivå 1125 under jord, till dess att de är reparerade 

och åter till nivå 1125. De ekonomiska aspekterna som är svåra att bedöma kommer 

att baseras på grova beräkningar och genom uppskattningar. I den här rapporten 

värderas alla pumpar likadant även om det används flertalet olika serier och 

modeller.  
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2. FÖRETAGSPRESENTATION 

Här presenteras en företagsbeskrivning om Boliden tillsammans med gruvan i 

Boliden Renström samt Bolidens styrverktyg New Boliden Way. Därefter beskrivs 

processen under jord innehållande salvcykeln och vattenhanteringen.  

2.1 FÖRETAGET BOLIDEN 

Företaget Boliden grundades 1931 då Västerbottens Gruvaktiebolag och Skellefteås 

Gruvaktiebolag slogs samman och bildade Bolidens Gruvaktiebolag. Men det var 

redan under december 1924 som den första Bolidenmalmen hittades på 

Fågelmyran, tre mil väster om Skellefteå [1]. Boliden är ett metallföretag där det 

finns kunskap inom prospektering, gruvbrytning, anrikning och smältverk. Dessa 

arbetsområden delas in i två kategorier; smältverk och gruvor. De två  

arbetsområdena är lokaliserade i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, 

Irland och England [2]. Figur 2.1 visar spridningen av Bolidens smältverk och 

gruvor.    

 

 
Figur 2.1. Översikt av företaget Boliden [2]. 

Boliden är en av världens främsta zinkproducenter och även ledande i Europa med 

produktion av koppar och nickel. Förutom zink, koppar och nickel produceras även 

andra metaller, bland annat bly, silver och guld [3].  

 

För att vara ett av de främsta företagen i branschen, bidra till en hållbar 

metallproduktion och säkra metalltillgångar i samhället har Boliden en affärsidé 

som lyder: 

”Genom att tillföra, förädla och återvinna samhällsnödvändiga bas- och 

ädelmetaller, är Boliden en viktig del i den cirkulära ekonomin. Vi verkar för 

en optimal resurs- och materialhantering i alla steg av värdekedjan och 

strävar mot en hållbar utveckling när det gäller säkerhet, miljöprestanda och 

affärsetik.” [4] 
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2.2 BOLIDEN RENSTRÖM 

1928 hittades malmfyndigheter för första gången i Renström, 24 år senare, 1952, 

togs gruvan i Renström i drift [1]. Figur 2.2 illustrerar en genomskärning av Boliden 

Renström och hur gruvan är kopplad samman med Bolidens nedlagda gruva i 

Petiknäs. Gruvan i Petiknäs används i dagsläget endast som transportsträcka mellan 

dagen och underjordsgruvan [5]. 

 

 
Figur 2.2. Genomskärning av Petiknäs (t.v.) och Renström (t.h.). Nivå 1125 markerad med en prick. 

Källa: Mobilaris Mining.  

Gruvan tillhör Bolidens område Bolidenområdet där även underjordsgruvorna i 

Kankberg och Kristineberg, dagbrotten i Maurliden samt anrikningsverket i 

Boliden tillhör [2]. I figur 2.3 går det att se en tydlig bild av Bolidenområdet.   

 

 
                Figur 2.3. Bolidenområdet [5]. 

Enligt Magnus Backe, gruvchef Boliden Renström, är det cirka 175 personer 

anställda i Renström på heltid, 16 stycken visstidsanställda och 50 stycken 

helårsanställda entreprenörer. Gruvan är en underjordsgruva där de bryter 

komplexmalm med zink, koppar, bly, guld och silver [5]. I oktober 2018 var gruvan 

cirka 1500 meter djup under markytan.  
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2.3 NEW BOLIDEN WAY 

New Boliden Way, NBW, är ett internt styrverktyg som är grunden för Bolidens 

organisations- och produktionsfilosofi. Riktlinjerna beskriver vad företaget gör, 

varför de gör det och hur de gör det. NBW används för att öka effektiviteten i alla 

delar av produktionsprocessen genom kontinuerliga förbättringar, detta för att vara 

en av de bästa aktörerna på marknaden och nå framgångar. För att ständigt nå nya 

förbättringar har byggstenar tagits fram som bildar ett NBW-hus, detta visas i figur 

2.4 [5].  

 

 
Figur 2.4. New Boliden Way - huset [5]. 

Stabilitet och hållbarhet är grunden för att arbeta med förbättringar. Sedan sätts mål 

upp som mäts och utvärderas, detta uppnås genom att utforma åtgärder och utveckla 

standarder. En viktig förutsättning är ett bra ledarskap som är en förebild som visar 

att det är viktigt att göra rätt från början. Om detta uppnås kommer slöseriet och 

kostnaderna att minska samt att kvaliteten höjs. Slutligen nås ständiga förbättringar. 

Den gemensamma företagskulturen utformas från medarbetarnas attityder, 

värderingar och beteenden, vilket är kärnan för vad New Boliden Way är [5].  

2.4 PROCESSEN UNDER JORD 

Vid processen av malmbrytning används flera olika arbetsmoment, från borrning 

till bergförstärkning. I figur 2.5 ges en tydlig beskrivning av de olika 

arbetsmomenten i en salvcykel.  
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Figur 2.5. Salvcykeln [5]. 

För att nå malmen i gruvan drivs ramper för att komma till orterna. I orterna borras 

det hål i gavlarna som sedan laddas med sprängmedel. När salvorna är laddade 

detoneras sprängmedlet som skjuter lös malmen från bergskroppen och röken 

ventileras ut ur gruvan. När gruvan är fri från rök lastas malmen från orten. För att 

försäkra att bergutrymmet är säkert från skut och sten så förstärks berget genom 

skrotning, betongsprutning och bultning. Därefter påbörjas cykeln igen med 

borrning [6].  

 

Vattentillförsel används i de flesta arbetsmoment i salvcykeln. Det mesta av vattnet 

är till för att kyla hydrauliksystemet i maskiner samt förbättra arbetsmiljön genom 

att binda dammet som uppstår vid borrning, skrotning och sprängning. Vattnet 

används även till att rengöra borrhålen från borrkax och berget så att betongen ska 

fastna vid betongsprutning [5]. Vid andra arbetsmoment i gruvan, till exempel vid 

vattning av ramper och vid återfyllning, används också vatten. Vid återfyllningen 

blandas anrikningssand och vatten som pumpas tillbaka ner i gruvan  för att fylla 

igen utbrutna bergrum [ibid].  

  

Vattnet som cirkulerar i gruvan hanteras av bland annat dränkbara pumpar, även 

kallat länspumpar. Anledningen till varför länspumpar passar bra i gruvmiljön är 

för att de är lätta att hantera och är tillverkade i ett slitstarkt material [7]. 

Länspumparna är placerade antingen i pumpgropar eller vid gavlarna. Pumparna 

vid gavlarna pumpar vattnet till närmaste fasta pumpgrop och groparna är 

konstruerade så att slammet sjunker ner till botten innan vattnet far vidare till nästa 

grop.  Pumpen som är placerad i pumpgropen pumpar vattnet vidare till större 

pumpstationer, där vattnet avslammas efter bästa förmåga. Vattnet far sen vidare 

till pumpstationer som har ringpumpar som pumpmodell. Ringpumparna är avsedda 

för vatten med bättre vattenkvalité samt att de har bättre tryckhöjd än länspumparna. 

Det gör att pumpen klarar av att pumpa vattnet till reningsverket ovan jord eller till 

en bassäng under jord. Därefter tas vatten från bassängen för att användas till 

momenten i salvcykeln igen.  
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3. TEORI 

Teorin som presenteras i detta kapitel handlar om de verktyg och metoder som 

används i denna studie.  

3.1 LEAN 

Lean Production är en långsiktig strategi om hur verksamheten ska arbeta. Med 

andra ord är Lean ett begrepp som innehåller företagskultur, värderingar, ledarskap 

och principer [8]. Bergman och Klefsjö [9] säger att Lean handlar om att skapa 

värde för nuvarande och framtida kunder. Där Petersson et al. [8] kompletterar med 

att arbetet med Lean handlar också om att närma sig företagets vision där det inte 

finns något slöseri.  

 

3.1.1 DEFINITION PROCESSER OCH FLÖDEN 

Processer och flöden är nödvändiga för att skapa värde och det är viktigt att dessa 

sker på rätt sätt. Med det menas att det är viktigt att titta på hela flödet och inte 

enbart på varje steg [8].  

 

Bergman och Klefsjö [9] definierar en process som ”ett nätverk av 

sammanhängande aktiviteter, som upprepas i tiden”, se figur 3.1. Vidare skriver 

de att processen ska tillfredsställa kunden med resultatet men genom att använda 

så lite resurser som möjligt [9].  

 
Figur 3.1. Processer [9]. 

Petersson et al. [8] definierar ett flöde som ”den helhet som omfattar och knyter 

samman alla processer som en produkt passerar från första planering till färdigt 

resultat”, se figur 3.2.  

 

 
Figur 3.2. Flöde med processer [8]. 

Ett flöde består av tre delar; produktflöde, materialflöde och informationsflöde. 

Dessa tre delar kan beskrivas som att produktflödet förklarar produkten eller 

tjänstens väg, materialflödet beskriver hur material tillförs i produktflödet och 

informationsflödet beskriver hur informationen som styr produkt- och 

materialflödet ser ut [8].   
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3.1.2 SLÖSERI 

Genom att minska slöseri, även kallat muda, inom en verksamhet kan flödets 

effektivitet öka. För att öka effektiviteten är det viktigt att identifiera processerna 

eller flödena för att se vart slöseri finns [9]. Bergman och Klefsjö [9] samt Petterson 

et al. [8] beskriver åtta typer av slöseri inom Lean så här:  

 

 Överproduktion - att produkter är färdiga innan de behövs, men även att 

göra för mycket åt gången eller utföra mer än vad kunden vill ha.  

 

 Transport - tillför inget värde utan tar tid och resurser, genom att ta bort en 

transport genom en omorganisation har ett slöseri eliminerats.  

 

 Väntan - att vänta på exempelvis information, personal, material eller beslut 

skapar en stor frustration men kostar även pengar i outnyttjad arbetstid.  

 

 Lager -  som innehåller material och enheter skapar inget värde. Ett stort 

lager är ett tecken på obalans i produktionen eller långa anslutningstider.   

 

 Överarbete -  är ett arbete som utförs utöver de kunderna är villiga att betala, 

till exempel att dubbeldokumentera, tillverka med högre noggrannhet än 

nödvändigt eller att göra en mer djupgående undersökning än önskat.  

 

 Produktion av defekta produkter - att producera och ombearbeta defekta 

enheter eller produkter är ett uppenbart slöseri som ska elimineras. Defekta 

produkter kostar både tid och arbete.  

 

 Onödiga rörelser - är ett annat slöseri som inte tillför något värde,  till 

exempel att leta efter föremål, att gå långa sträckor till förråd eller att leta 

efter dokument.  

 

 Outnyttjad kompetens – är den sista typen av slöseri som innebär att 

organisationen inte tar tillvara på den kompetens som finns hos 

medarbetarna. Ett exempel är att ge order utan att lyssna på medarbetarnas 

förslag och idéer. 

3.2 VÄRDEFLÖDESANALYS 

Värdeflödesanalys, VFA, är en metod inom Lean som enligt Rother och Shook [10] 

hjälper till att se var värde skapas och var det finns slöseri i en process. Syftet med 

en värdeflödesanalys är att förbättra flöden genom utvecklingar i enskilda processer 

som förbättrar helheten [8].  

 

Petersson et al. [8] skriver att tillvägagångssättet för en värdeflödesanalys delas in 

i fyra delar: 

 

1. Produktfamilj – Definiera vilket flöde som ska analyseras. 

2. Nuvarande tillstånd - Analysera och kartlägg dagens flöde. 

3. Framtida tillstånd - Identifiera förbättringar och rita det framtida flödet.  

4. Handlingsplan - Bestäm hur verksamheten ska gå tillväga. 
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Vid kartläggning av processen är det bästa sättet att öka sin förståelse genom att 

följa flödet, gärna motströms från kunden till leverantören, samt rita upp 

processerna med hjälp av papper och penna. Sedan när processkartläggningen är 

genomförd, analyseras flödet en andra gång men för att samla in processfakta, 

exempelvis cykeltid och processtid eller annan fakta som är relevant för 

kartläggningen [8]. Processdata som samlas in sammanställs i faktarutor som ritas 

in under varje processruta [10]. Avslutningsvis kompletteras kartan med hur 

informationsbytet ser ut i ett informationsflöde [8]. Ett exempel på en 

värdeflödesanalys kan se ut visas i figur 3.3 och en förklaring över de symboler som 

används i en värdeflödesanalys finns i bilaga 1.  

 

 
Figur 3.3. Exempel på en nulägeskarta med en värdeflödesanalys [8]. 

Det tredje steget i en värdeflödesanalys är att skapa en karta över ett önskat framtida 

tillstånd. Det framtida tillståndet bör baseras på verksamhetens mål, vad som 

behöver förbättras och hur mycket [8]. Vid ritandet av det framtida tillståndet är det 

lämpligt att rita kartan på samma sätt som kartan över nuläget och med likadana 

symboler [ibid]. 

 

3.2.1 PROCESSFAKTA 

Information som samlas in vid kartläggningen ska vara relevant och användbar vid 

en analys av värdeflödet. Nedan finns några mätvärden och termer som Rother och 

Shook [10], Petersson et al. [8]  samt Dennis [11] listar som typiska processfakta. 

Viktigt att vara medveten om att mätvärdena kan definieras olika inom olika typer 

av företag.  

 

Cykeltid (C/T)  

Tiden det tar för en produkt att bli färdig i en aktivitet. 
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Ledtid (L/T) 

Den tid som det tar för en produkt att förflytta sig genom ett flöde eller en 

process, från start till mål.  

  

Ställtid (S/T) 

Den tid det tar att skifta från tillverkningen av en produktvariant till en annan.  

 

Tillgänglighet vid behov (Up-time) 

Maskinens tillgänglighet i processen.  

 

Antal operatörer 

Antalet medarbetare som behövs för att utföra processen.  

 

Arbetstid 

Tillgänglig arbetstid i processen.  

 

Partistorlek  
Anger antalet produkter som ska produceras, levereras eller transporteras i taget. 

 

Produkter i arbete (PIA) 

Antal produkter som befinner sig i ett flöde eller en process.  

 

Kundbehov 

Kundens efterfrågan per tidsperiod.   

 

Värdeskapande aktiviteter 

Aktiviteter som bidrar till att skapa värde för produkten som kunden är villig att 

betala för.  

 

Nödvändig icke värdeskapande aktiviteter 

Aktiviteter som är nödvändiga med givna förutsättningar och kan inte elimineras 

hur som helst.  

 

Tryckande 

Att producera en produkt även om ingen efterfrågan sker.  

 

Dragande 

Att producera en produkt endast när kunden ber om det.  

 

Little’s law 

Ledtid = Produkter i arbete / Kundbehov 

3.3 SWIMLANE 

Petersson et al. [8] skriver att syftet med metoden swimlane är samma som med en 

värdeflödesanalys, att kartlägga det nuvarande tillståndet och förbättra flödet. 

Vidare beskriver Petersson et al. att skillnaden mellan en värdeflödesanalys och 

swimlane är hur flödet beskrivs. Det som gör ett swimlane diagram till ett swimlane 

diagram är att separera processen i banor, antingen vertikala eller horisontella samt 

placera aktiviteterna i tidsordning efter den andra axeln [12]. Petersson et al. [8] 

kompletterar med att till varje aktivitet tilläggs även fakta som är relevant för 
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aktiviteten. I figur 3.4 är processerna uppdelade i horisontella banor och 

aktiviteterna för respektive process finns i den aktuella banan. Genom att redovisa 

nuläget med ett swimlane diagram är det lättare att visualisera vad som sker i flödet 

och i vilka aktiviteter förbättringar kan göras [8].   

 

 
Figur 3.4. Exempel på en nulägeskarta med metoden swimlane [8]. 

3.4 SWOT 

SWOT-analysen är en analysmetod som är välanvänd och relativt enkel att 

använda, i figur 3.5 visas hur analysen är uppbyggd. SWOT är en förkortning för 

strengths, weaknesses, opportunities och threats. Syftet med analysen är att värdera 

verksamhetens styrkor och svagheter samt omvärldens möjligheter och hot [13].  

 

 
Figur 3.5. SWOT-analys. 

Enligt Mossberg och Sundström [14] delas analysen upp i en intern och en extern 

del. I den interna delen finns företagets styrkor och svagheter och i den externa 

delen finns omvärldens möjligheter och hot mot företaget. Vidare beskriver 

Mossberg och Sundström [ibid] att styrkor och svagheter är faktorer som företaget 

själva kan påverka genom egna beslut, men de kan inte påverka hoten eller 

möjligheterna. Där de positiva faktorerna, möjligheter och styrkor, hjälper företaget 

positivt och bidrar till att företaget når sina mål. Däremot är de negativa faktorerna, 

hot och svagheter, faktorer som kan skada företaget och kan innebära att målen inte 

uppnås [14]. Efter att de olika faktorerna har antecknats kan det vara hjälpsamt att 
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rangordna dem. Genom att prioritera faktorerna efter hur relevanta eller viktiga de 

är skapas ett underlag för en framtida handlingsplan [15]. Handlingsplanen ska 

bland annat besvara dessa frågor [16]:  

 

 Hur kan styrkorna behållas, underhållas och förbättras? 

 Hur kan svagheterna minimeras och vilken förbättringspotential finns? 

 Hur kan möjligheterna tas tillvara på? 

 Hur kan hoten förebyggas och neutraliseras? 

3.5 TIDIGARE STUDIER 

Under augusti 2017 startades ett projekt i Boliden Renström eftersom 

pumpreparationskostnaderna samt kostnaderna för nya läns- och ringpumpar hade 

ökat successivt sedan början av 2017. Projektet utfördes av Emma Joslin [17] där 

hon skriver i rapporten att syftet med uppdraget var stödja med arbetsmetodik för 

både kartläggning och förbättringsåtgärder. En åtgärd som gjordes under arbetet var 

att tillsätta en intern pumpreparatör. Tanken var att personen skulle utföra enkla 

reparationer samtidigt som de mer avancerade reparationerna skulle fortsätta 

skickas för extern reparation. Ett förslag som togs fram var att bygga en verkstad 

vid nivå 1125 för att minska ledtiderna. Verkstaden skulle användas som 

pumpverkstad och verkstad för andra typer av reparationer som gruvbyggarna 

kunde använda. Men förslaget avfärdades på grund av att kostnaderna skulle bli för 

stora.  

 

Förutom detta examensarbete pågår andra förbättringsarbeten som fortsättning på 

den tidigare studien. Där tittar Boliden Renström bland annat på vad som kan göras 

för att förebygga grundproblemen till att pumparna ofta går sönder, hur Boliden 

Renström hanterar pumpprocessen och hur den kan förbättras.  
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4. METOD 

Det här avsnittet inleds med metodteori som beskriver forskningssyfte, 

forskningsansats, forskningsstrategi, datainsamlingsmetoder och trovärdighet. 

Därefter motiveras studiens metodval och studiens genomförande beskrivs. 

Avslutningsvis analyseras studiens validitet, reliabilitet och objektivitet.  

4.1 FORSKNINGSSYFTE  

Björklund och Paulsson [18] skriver att det finns fyra olika forskningssyften, 

explorativ, deskriptiv, explanativ och normativ, som beror på den befintliga 

kunskapsmängden inom området.  

 

Björklund och Paulsson [18] beskriver att explorativa studier är undersökande och 

används då obefintlig kunskap finns inom området samt där en grundläggande 

förståelse försöks uppnås. Vidare säger de att deskriptiva studier är beskrivande och 

används då en grundläggande kunskap samt förståelse finns. Det som försöks 

uppnås med deskriptiva studier är att beskriva relationer [ibid]. Explanativa studier 

är något som Björklund och Paulsson [18] säger är förklarande och används då en 

djupare kunskap samt förståelse eftersträvas, när relationer ska beskrivas och 

förklaras. Avslutningsvis nämnder de att normativa studier används när det finns en 

tillräckligt stor kunskap respektive förståelse för området och det som är efterfrågat 

är att ge vägledning och åtgärder [ibid]. 

 

4.1.1 STUDIENS FORSKNINGSSYFTE 

Syftet med den här studien var att analysera samt utvärdera en process och då är det 

viktigt att skapa en grundläggande förståelse hur allting hör ihop. Detta gjordes med 

ett explorativt studiesyfte. Ett normativt forskningssyfte låg som grund till att uppnå 

studiens mål, att ge en rekommendation, efter att den grundläggande förståelsen var 

klar.  

4.2 FORSKNINGSANSATS 

Det finns tre olika begrepp som är alternativa sätt som används för att dra samband 

mellan teorier och empirin. Dessa tre begrepp är; deduktion, induktion och 

abduktion [19]. Björklund och Paulsson [18] beskriver deduktion som ett arbetssätt 

där befintlig teori ligger som en grund och fakta samlas in för att bekräfta teorin. 

Därefter beskriver de att det induktiva arbetssättet är att hitta mönster i verkligheten, 

för att sedan sammanfatta mönstren till teorier [ibid]. Det tredje sättet, abduktion, 

presenterar Patel et al. [19] som en kombination av ett deduktivt och induktivt 

arbetssätt, vilket innebär att hitta ett mönster som förklarar ett enskilt fall och sedan 

testas teorin på nya fall. På ett sådant sätt kan teorin bli mer generell och utvecklas.  

 

4.2.1 STUDIENS FORSKNINGSANSATS 

Syftet med denna studie var inte att hitta nya teorier eller att utvärdera befintliga, 

utan att jämföra observationer och empiri tillsammans med befintliga teorier. Detta 

gör att studien har en abduktiv forskningsansats, en blandning av induktiv och 

deduktiv forskningsansats. 
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4.3 FORSKNINGSSTRATEGI 

Det är ingen strategi som passar alla typer av forskning, utan valet av strategi får 

baseras på vad som är lämpligt för ändamålet. De forskningsstrategier som 

redovisas i detta avsnitt passar behoven för projekt som är småskaliga med låg 

budget och kort tidsperiod [20].  

 

Tabell 4.1  är ett urval som Denscombe [20] har skrivit och ger en överblick om 

vilka strategier som är lämpliga för vilka syften. Även om dessa strategier är 

anpassade för projekt med en kort tidsperiod, så finns det mer eller mindre 

förutsägbara tidsramar hos strategierna. Undersökningar, fallstudier och 

experiment tillåter relativt snäva tidsramar. Medan grundad teori och etnografi är 

svåra att säga hur lång tid det tar att uppnå syftet [20]. 

 
Tabell 4.1. Forskningsstrategier och deras syften [20]. 

Strategi   Syftet med forskningen 

Undersökning 
 • Mäta sociala fenomen eller trender 

 • Samla fakta för att testa teorier 

Fallstudie  • Förstå förhållandet mellan faktorer inom en specifik kategori 

Experiment 
 • Hitta anledningen till ett visst resultat 

 • Observera specifika faktorers påverkan 

Etnografi 
 • Beskriva kulturella metoder och traditioner 

 • Tolka sociala interaktioner inom kulturer 

Grundad teori 
 • Klargöra begrepp eller skapa nya teorier 

 • Utforska ett nytt ämne  

 

Det finns fyra anledningar till varför Undersökning är en bra strategi; det är enkelt 

att få information från ett stort antal människor, strategin fungerar som bäst om det 

finns ett tydligt och avgränsat mål. Undersökningen är även lämplig för att samla 

in enkel och okomplicerad data, till exempel fakta, tankar och beteenden. Sista 

anledningen är att undersökningar är riktigt bra om det ska hittas mönster och 

trender inom specifika målgrupper [20].  

 

Fallstudier används i områden där en förklaring ska ges från verkliga situationer, 

till exempel studera processer, eller där en fråga undersöks på djupet. Det är ganska 

vanligt att fallstudier används i samband med upptäckande information, induktion, 

och mindre vanligt att strategin används där teorier ska testas, deduktion. Det är 

däremot inte omöjligt att en fallstudie innehåller båda varianterna, abduktion [20]. 

 

Experiment är grunden för forskning inom fysik, där forskare arbetar i laboratorium 

med avancerad utrustning för att mäta saker med en extrem precision. Meningen 

med experiment är att observera hur variabler beter sig, då syftet är att upptäcka 

olika samband eller testa teorier [20].    

 

Ordet etnografi betyder beskrivande av folk eller kulturer. Strategin har sitt 

ursprung från studier som redovisade hur kulturer och liv såg ut hos små isolerade 

stammar, som kunde ses som utrotningshotade [20].  
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Grundad teori är ett tillvägagångssätt som är anpassat för forskning som använder 

en utgångspunkt från empirisk fältforskning, utvecklar analyser med hjälp av 

fältdata, ger förklaringar inom forskningsområdet samt är kopplat till någon av 

dessa fyra olika typer av forskning; kvalitativ, undersökande, småskalig och 

studier av social interaktion [20].  

 

4.3.1 STUDIENS FORSKNINGSSTRATEGI 

Den här studien har haft fallstudie som forskningsstrategi. Eftersom studiens syfte 

(att analysera processflödet) och fallstudiens syfte (förstå förhållandet mellan 

faktorer) liknade varandra gjorde att fallstudier var en lämplig strategi. Valet av 

strategi bekräftades ytterligare då fallstudier även lämpar sig med studiens 

forskningsansats, abduktion.  

4.4 DATAINSAMLINGSMETOD 

Genom att samla in data och information om omvärlden kan slutsatser dras och 

hjälpa till med att ta beslut. Det finns många olika sätt att samla in data på och 

metoderna skiljer sig åt, så det gäller att hitta metoder som är lämpliga för sina 

studier [21]. De olika insamlingsmetoderna är varken bättre eller sämre än någon 

annan, men det finns flertalet styrkor och svagheter för respektive metod som är 

viktiga att ha i åtanke när val av metod väljs [18].  

 

Till litteraturstudier tillhör all information som kommer från skrivet material, till 

exempel böcker, tidskrifter eller broschyrer. Informationen som kommer från 

litteraturstudier är sekundärdata, vilket betyder att uppgifterna har tagits fram i ett 

annat syfte än studiens syfte [18]. 

 

Ett experiment är en förenklad verklighet med givna variabler. Variablerna varieras 

för att se olika resultat. Fördelar med experiment är att det är enkelt att upprepa 

experimentet flera gånger för att uppnå så neutrala resultat som möjligt [18]. 

 

Observationer är en metod som kan genomföras på flera olika sätt, antingen genom 

att delta eller studera från håll. Den som blir observerad kan bli informerad att 

observationer ska göras eller inte alls bli informerad, detta beror på vilken typ av 

observation som ska göras [18].  

 

En enkät består av flera förbestämda frågor med varierande svarsalternativ. 

Svarsalternativen kan till exempel vara ja/nej alternativ, förbestämda alternativ eller 

öppna beskrivande svar. En fördel med enkäter är att flertalet respondenter nås 

genom en liten arbetsinsats, exempelvis genom att skicka e-post [18].  

 

Intervjuer är en utfrågning som sker mellan en undersökare och respondenter. 

Intervjun kan antingen ske via telefon, mail eller vid direktkontakt. En intervju kan 

vara strukturerad, semi-strukturerad eller ostrukturerad. Vid en strukturerad 

intervju är alla frågor förhandsbestämda, vid en semi-strukturerad kommer 

följdfrågor beroende på respondentens svar och vid en ostrukturerad intervju är inga 

frågor planerade, utan tas allteftersom [18]. 
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4.4.1 STUDIENS DATAINSAMLINGSMETOD 

De datainsamlingsmetoder som användes i denna studie var observationer, 

intervjuer och litteraturstudier. Intervjuerna som är genomförda har varit semi-

strukturerade, där vissa frågor var bestämda innan och fler frågor tillkom för att öka 

förståelsen. Vid intervjuerna var endast en respondent närvarande, men flera 

respondenter inom området tillfrågades för att få ett tydligare resultat. En mall för 

intervjuerna finns i bilaga 2. Observationer gjordes samtidigt som intervjuerna, dels 

för att förstå hur processen fungerar samt att öka studiens trovärdighet. I 

litteraturstudien har information hämtats från tryckta böcker som lånats från 

universitetsbiblioteket eller av anställda hos Boliden. Men även elektroniska 

dokument har hämtats från bland annat Bolidens intranät och leverantörers 

hemsidor. De finns även information hämtat från hemsidor som inte är från en 

originalkälla, men är endast använd då ingen rimlig originalkälla har hittats.  

4.5 TROVÄRDIGHET  

Validitet, reliabilitet och objektivitet är tre mått som används för att bedöma en 

studies trovärdighet. Enligt Björkman och Paulsson [18] bör dessa tre synsätt alltid 

tas hänsyn till vid bland annat vetenskapliga studier. Vidare förklarar Björkman och 

Paulsson att vid studier ska en hög validitet, reliabilitet och objektivitet eftersträvas, 

men att frågorna om validitet, reliabilitet och objektivitet ska vägas mot de resurser 

som finns [18].  

 

Validitet är i vilken utsträckning det som var tänkt att undersöka blir undersökt [18] 

och kan även beskrivas som att det som mäts är relevant och att rätt verktyg används 

[22]. För att skapa en högre validitet hos studien kan exempelvis triangulering 

användas, vilket innebär att två olika undersökningsmetoder används för att uppnå 

samma mål [18]. I figur 4.1 visas hur triangulering går till. Fler sätt att öka en 

studies validitet är att definiera en tydlig målgrupp eller formulera tydliga frågor 

vid intervjuer respektive enkäter [18].   

 

 
Figur 4.1. Triangulering. 

Björkman och Paulsson [18] beskriver att reliabilitet handlar om tillförlitlighet, att 

vid upprepning av en undersökning ska resultaten från undersökningarna ge 

samma resultat. De skriver även att reliabiliteten kan ökas genom att använda 

bland annat kontrollfrågor vid enkäter eller intervjuer för att ytterligare kontrollera 

synpunkterna.  Objektivitet är i den utsträckning värderingar påverkar studien.  

För att öka objektiviteten i en studie gäller det att inte enbart välja fakta som 

liknar ens egna synpunkter. Fler sätt är att all fakta som beskrivs ska vara korrekt 

eller att låta läsaren själv ta ställning till resultatet genom att motivera de val som 

görs i studien [18].  
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4.5.1 STUDIENS TROVÄRDIGHET 

Då både intervjuer och observationer har använts för att analysera processen har 

studiens validitet ökat. Reliabiliteten har ökats genom att ställa samma frågor till 

flera respondenter som var omedveten om de andras svar.  Något som skulle ha ökat 

reliabiliteten ytterligare var om fler observationer gjorts under flera olika 

förhållanden, till exempel väderförhållanden. Eftersom studien har haft en 

begränsad tidsperiod och nuläget har bestått av en ögonblicksbild har detta sänkt 

studiens reliabilitet. Studiens objektivitet har ökats då flertalet litteraturkällor har 

använts för att beskriva liknande syften.   

4.6 STUDIENS METODBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDE 

En sammanfattning av studiens genomförande presenteras i tabell 4.2.   

 
Tabell 4.2. Sammanfattning över studiens metodval 

Forskningssyfte Explorativ Normativ 
  

Forskningsansats Abduktiv   
  

Forskningsstrategi Fallstudie     

Datainsamlingsmetod Litteraturstudie Observation Intervju 

 

I början av studien samlades data in genom observationer och intervjuer samtidigt 

som det nuvarande tillståndet analyserades. För att förstå hur flödet såg ut gjordes 

en skiss över flödet och därefter gjordes en mer grundlig granskning i alla processer 

i flödet. På så sätt kunde tidtagning göras på transporter och mer processfakta som 

var relevant samlas in. När all data från samtliga processer var insamlad 

sammanställdes värdeflödesanalysen i programmet Visio 2016. Med hjälp av 

värdeflödesanalysen och teorier om Lean analyserades flödet för att hitta 

förbättringsåtgärder och se var slöseri fanns i flödet. På så sätt kunde tre olika 

framtida tillstånd tas fram. De tre olika tillstånden analyserades var och en med 

hjälp av SWOT-analyser för att tydliggöra de olika för- och nackdelarna med 

alternativen. Då för- och nackdelarna av de olika alternativen jämförts mot varandra 

kunde en slutlig rekommendation ges. De kostnader som beräknats fram för 

personal, anläggningar och transport har baserats på schablonkostnader. Dessa 

kostnader har även kontrollerats med en ekonom inom företaget för att 

säkerhetsställa att konstaderna var rimliga.  
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5. RESULTAT 

I resultatet redovisas nuläget innehållande flödet, kostnader och problembilden. 

Därefter presenteras tre olika framtida alternativ innehållande SWOT-analyser 

och kostnader.  

5.1 NULÄGET 

Värdeflödet som tagits fram för nuläget visas i figur 5.1 och en tydligare bild finns 

i bilaga 3. I dagsläget repareras pumpar både internt och externt. De interna 

reparationerna sker på Gruvgården som är en lokal på gruvområdet i Renström. Det 

är en lokal för bland annat elverkstad, pumpreparationer, ingång till hissen som går 

ner i gruvan samt kontrollrum för hiss- och spelstyrning. De externa reparationerna 

sker hos Bergteamet Raiseboring i Boliden.  

 

Ledtiden det tar för pumparna från nivå 1125 tillbaka till nivå 1125 är 1 112,05 

timmar då fördelningen är 50/50 mellan det interna och externa flödet. Ledtiden 

beräknas i fyra indelningar; inflöde, externt flöde, internt flöde och utflöde. Inflödet 

består av lagret på nivå 1125 tills pumparna granskas och sorteras. Där pumparna 

delar på sig blir det ett externt och internt flöde. Sen när pumparna är åter på förrådet 

från reparationerna tills de är tillbaka på nivå 1125 är utflödet. Så den totala ledtiden 

beräknas genom att summera tiden för hela inflödet, halva externa flödet, halva 

interna flödet och hela utflödet. Den värdeskapande tiden är när pumparna är på 

reparation. Den övriga tiden kan antingen ses som nödvändig men icke 

värdeskapande eller som slöseri.  

 

 
Figur 5.1. Värdeflödesanalys. Se även bilaga 3 för tydligare bild.  

Nedan presenteras de olika delarna i värdeflödet, först hur produktflödet och 

informationsflödet ser ut. Därefter information om kundbehovet, lagren och de 

olika aktiviteterna lite mer ingående.  

 

5.1.1 PRODUKTFLÖDET 

Produktflödet är de flöde som innehåller pumpar och beskriver hur hanteringen av 

länspumpar går till. Produktflödet startar på nivå 1125 där trasiga pumpar ställs. 

När en pall är full, 5-6 pumpar beroende på storlek, hämtas pumparna av en 
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traktorchaufför under jord, UJ. Pumparna körs till ett mellanlager på nivå 1000 för 

att sedan lastas på en lastbil som kör pumparna upp till dagen och lämnar pumparna 

på förrådet. När pumparna har anlänt till förrådet kör en traktorchaufför ovan jord, 

OJ, pumparna till Gruvgården. På Gruvgården gör reparatören en bedömning vilka 

pumpar som ska repareras internt och vilka som ska repareras externt.  

 

Om pumparna ska repareras externt hämtar traktorschauffören OJ pumparna igen 

och kör tillbaka dem till förrådet. På förrådet gör de en beställning som skickas till 

Bergteamet Raiseboring och pumparna ställs för avhämtning. Pumparna reperaras 

på Bergteamet Raiseborings verkstad i Boliden och skickas sedan tillbaka till 

förrådet i Renström när pumparna är klara.  

 

Om pumparna ska repareras internt ställs pumparna i ett lager vid Gruvgården som 

reparatören hämtar pumpar från vid tillfälle. När pumpar är reparerade hämtar 

traktorchauffören pumparna och kör dem till förrådet.  

 

När hela pumpar anlänt till förrådet i Renström från både Gruvgården och 

Bergteamet Raiseboring ställs pumparna för avhämtning. Samma lastbil som körde 

upp pumparna kör även ner pumparna tillbaka till nivå 1125 för att avsluta 

produktflödet.  

 

5.1.2 INFORMATIONSFLÖDET 

I värdeflödesanalysen för nuläget visas informationsflödet som tunna pilar och 

nästan all information sker via Maximo. Maximo är ett internt underhållssystem 

som innehåller bland annat arbetsorder och beställningar. Men vissa undantag finns 

då information sker via mail, direkta samtal eller lappar.  

 

När trasiga pumpar ställs på nivå 1125 registreras information om pumparna i 

Maximo av kunden, gruvbygg. Förutom att registrera information i Maximo sätts 

lappar fast på pumparna som meddelar trolig felorsak som ska underlätta vid 

reparationer, se figur 5.2.  

 

 
Figur 5.2. Lapp som sätts på trasig pump. 

Om pumparna ska skickas till Bergteamet Raiseboring för reparationer ringer den 

interna reparatören till förrådet och meddelar att pumpar kan köras tillbaka till 

förrådet. Förutom ett samtal så skickar reparatören även ett mail till förrådet. I 

mailet står det vilka modeller det är och vilket inventarienummer pumparna har. 

Med informationen i mailet gör förrådet en beställning. Först gör förrådet en 

inköpsrekvisition, IR, i Maximo som skicks iväg för attest av behörig personal. 

Därefter gör förrådet en inköpsorder, IO, som mailas till Bergteamet Raiseboring.  
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Om pumparna repareras internt sker endast ett samtal, det är när reparatören ringer 

till förrådet för att meddela att det finns hela pumpar att hämta. På så sätt vet 

traktorchauffören ovan jord att det finns reparerade pumpar att hämta.  

 

5.1.3 KUNDBEHOVET 

I det här flödet är gruvbygg både leverantör av trasiga pumpar och kund av 

reparerade pumpar. Gruvbygg är personal som jobbar under jord och hanterar de 

flesta medier i gruvan, så som luft och vatten. När gruvbygg lämnar en trasig pump 

hämtar de även ut en hel för att ersätta den trasiga. Det gör att antalet trasiga pumpar 

in är lika med antalet hela pumpar ut. I vissa fall behöver nya pumpar köpas in, men 

eftersom det är en liten del så kan det antas vara försumbart. Utifrån data i bilaga 4 

gällande gruvbyggarnas arbetstider och registrerade arbetsorder beräknades 

kundbehovet till 6 pumpar/vecka eller 0,05 pumpar/timme. I figur 5.3 visas en graf 

som visar hur spridningen av hur gruvbygg har bytt ut trasiga pumpar i gruvan under 

8 månader.  

 

 
Figur 5.3. Antal bytta pumpar. 

 

5.1.4 TRANSPORTER 

Transporten som sker under jord består av två maskiner; en lastbil och en traktor. 

Lastbilen kör material mellan förrådet och gruvan medan traktorn lastar av från 

lastbilen och kör ut materialet i gruvan. När lastbilen åker från förrådet gör lastbilen 

några stopp på väg ner för att lasta av materialet på olika upplag. Vid första stoppet 

möter traktorn upp och hjälper till att lasta av. Sedan åker både lastbil och traktor 

till upplaget på nivå 1000 för att lasta av exempelvis förbrukningsvaror eller 

reservdelar som ska till bland annat maskinverkstaden på nivå 980. Därefter åker 

lastbil och traktor ner till nivå 1125 för att lasta av pumpar och dylikt till 

gruvbyggarna. Skulle det finnas returer, till exempel en pall med trasiga pumpar, så 

lastas de på lastbilen. Om det skulle finnas kvar last på lastbilen som ska längre ner 

i gruvan kör lastbilen och traktorn vidare, annars åker de tillbaka på nivå 1000 för 

att lasta på returer. Sen åker lastbilen tillbaka upp till förrådet ovan jord medan 

traktorn stannar kvar och kör ut föremålen från upplagen. Tiden det tar för lastbilen 

att köra från förrådet till 1125 och sedan tillbaka till förrådet finns i bilaga 5. Enligt 

bilagan tar det 1,2 timmar ner till 1125 inklusive lastning och lossning. Sen tar det 

1,8 timmar upp till förrådet inklusive lastning, lossning och väntan på traktor. Men 

den effektiva körtiden, den tid lastbilen är i rullning, ligger runt 45 minuter per tur. 

 

Transporten som sker ovan jord består av en traktor. Traktorn är stationerad på 

förrådet och kör ut bland annat pumpar, paket och förbrukningsvaror till 

verkstäderna ovan jord samt kontoren. Sträckan från förrådet till Gruvgården är 

cirka 500 meter och tar ungefär 5 minuter att köra.  
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Den sista transporten är frakten som sker mellan förrådet i Renström och 

Bergteamet Raiseborings verkstad i Boliden. Transporten sköts av Renfors Åkeri 

och består av en lastbil med släp. Lastbilen kallas för Gruvbilen och kör mellan 

Rönnskär och alla områden som tillhör Bolidenområdet varje vecka, måndag till 

fredag. Tiden det tar för lastbilen att köra mellan Renström och Boliden finns i 

bilaga 5.  Utifrån bilagan tar det 3,6 timmar att köra pumparna från Renström till 

Boliden. I den tiden är det inkluderat lossning och lastning och den effektiva 

körtiden ligger på 2,85 timmar. Transporten från Boliden till Renström tar 0,6 

timmar där den effektiva körtiden är 18 minuter.  

 

5.1.5 LAGER 

Det finns flertalet olika lager i det här flödet; på nivå 1125, förrådet, Gruvgården 

och hos den externa reparatören, Bergteamet Raiseboring. Flera av lagren är 

väntplatser mellan transporterna och innehåller sällan pumpar. När antalet 

pumparna räknades den 25 september  fanns det totalt 20 pumpar varav två stycken 

var trasiga på nivå 1125. I Boliden hos Bergteamet Raiseboring fanns det 19 

pumpar, varav 1 var reparerad och på Gruvgården fanns det 22 pumpar, där två 

stycken var reparerade. Den totala mängd pumpar som var i omlopp i det här flödet 

var 61 stycken, där 21 var reparerade.   

 

5.1.6 AKTIVITETER 

I flödet förekommer det fyra olika aktiviteter bortsett från transporterna; 

granskning och sortering, intern reparation, beställning samt extern reparation.  

 

Granskning och sortering är den första aktiviteten som sker i flödet och utförs på 

Gruvgården av den interna reparatören. Aktiviteten tar ungefär 30 minuter då 

reparatören tittar och beslutar vilka pumpar som ska repareras internt eller externt. 

Vid beslutsfattandet utgår reparatören endast efter hur många pumpar som kommit 

samt hur många pumpar som redan står och väntar på reparation. Så beslutet 

grundar sig endast i vad reparatören behöver hjälp med på grund av tidsbrist.  När 

reparatören har beslutat om vilka pumpar som ska vart så kontaktar reparatören 

förrådet och meddelar att pumpar ska skickas.  

 

En annan aktivitet är beställning och sker endast om pumpar ska skickas iväg till 

Bergteamet Raiseboring. I figur 5.4 visas en swimlane över hur 

beställningsaktiviteten ser ut.  Allt börjar när reparatören kontaktar förrådet om att 

pumpar ska skickas iväg och det kan ta mellan en timme till en dag innan förrådet 

har tid att påbörja en inköpsrekvisition, IR. IR:en attesteras av behörig person från 

gruvbygg och i vissa fall behöver även underhållschefen för mobila anläggningar 

attestera, om beloppet på IR:en överstigit en viss gräns. Efter att IR:en har 

attesterats klart gör de på förrådet en inköpsorder, IO, som skickas till Bergteamet 

Raiseboring. Tiden det tar att göra en beställning ligger runt en timme och väntan 

mellan banorna varierar allt från fyra timmar till 1,5 vecka. Anledningen till varför 

väntetiden är så lång är för att endast en av arbetsledarna från gruvbygg har 

behörighet att attestera IR:en. I vissa fall kan planeraren för gruvbygg gå in och 

attestera IR:en .  
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Figur 5.4. Swimlane över aktiviteten beställning. 

Den tredje aktiviteten är när pumparna repareras hos Bergteamet Raiseboring. 

Pumpar repareras av en reparatör som har cirka 20 års erfarenhet av 

pumpreparationer. Reparationstiden ligger mellan 6-8 timmar per pump, allt beror 

på hur trasig pumpen är. Även om det är små fel på pumparna behöver reparatören 

ändå gå igenom hela pumpen för att säkerhetsställa att allt är i gott skick. Efter att 

pumparna har blivit reparerade bokför reparatören en lista innehållande modell, 

inventarienummer och reservdelar som sedan skickas till Boliden Renström. Listan 

används endast för att hålla koll på pumphistoriken.  

 

Den fjärde och sista aktiviteten är när pumparna repareras internt på Gruvgården. 

Pumpar som repareras av en reparatör som har ungefär ett års erfarenhet av 

pumpreparationer, men har arbetat hos Boliden Renström i drygt 10 år. 

Reparationstiden ligger mellan 4-5 timmar per pump. Reparatören har inga större 

krav på sig att hela pumpen ska vara i toppskick, utan det viktigaste är att pumpen 

fungerar. Alla pumpar som repareras på Gruvgården bokförs på samma sätt som 

Bergteamet Raiseboring för att få reda på den interna pumphistoriken.  

 

5.1.7 KOSTNADER 

De kostnader som finns i det här flödet och rör pumpreparationerna är personal, 

fordon, anläggningar och förbrukningsvaror. Dessa kostnader kan delas in i två 

kategorier; transporter och reparationer. De transportkostnader och 

reparationskostnader som finns är redovisade i tabell 5.1 respektive tabell 5.2. 

Tydligare beräkningar samt specificerade faktorer och antaganden finns i bilaga 6. 

 

I de interna transporterna ingår lastbil under jord samt traktor ovan och under jord.  

Eftersom transporten som sker under jord sker varje dag, även om inga pumpar åker 

med, samt att transporten sker i både de interna och externa flödena, kan transporten 

räknas som en noll-kostnad. Kostnaden för de interna transporterna är 570 

kr/timme, vilket endast i det här fallet är traktorn ovan jord. Transporten som sker 

ovan jord har en total körtid på 0,2 timmar i flödet och kör en pall med 6 pumpar. 

Kostnaden för den interna transporten landar då på 20 kr/pump.  

 

Den externa transporten, Gruvbilen, kostar 115 000 kr/månad för både lastbil och 

släp. Boliden Renström står för 25 % av kostnaden och får då skicka så mycket som 
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de vill och som ryms. Gruvbilen hanterar pumpar 4,2 timmar, utifrån bilaga 5, cirka 

två gånger i månaden. Det kan beskrivas som att Gruvbilen hanterar pumpar 5 % 

av den totala arbetstiden under en månad. Kostnaden ligger då på 120 kr/ pump om 

6 pumpar skickas varje gång.  

 
Tabell 5.1. Transportkostnader. 

 Vad Pris 

Intern transport Personal 450 kr/timme 

 Fordon 120 kr/timme 

 Pris/pump 20 kr/pump 

Extern transport Personal + lastbil 115 000 kr/månad 

 Pris/pump 120 kr/pump 

 

Till de interna reparationskostnaderna ingår lönekostnader, förbrukningsvaror till 

anläggningen, intern hyra samt reservdelar. Att reparera pumparna internt är en fast 

månadskostnad på 95 600 kr/månad och är reservdelar som har ett snittpris på 4 400 

kr/pump. Utifrån värdeflödesanalysen och kundbehovet framkom att hälften av alla 

pumpar repareras internt på Gruvgården, vilket är 3 pumpar/vecka. Det ger en total 

kostnad på 12 370 kr/pump. Om fler pumpar repareras minskar den fasta 

månadskostnaden per pump.  

 

De externa reparationerna kostar 550 kr/timme och tiden som reparatören lägger på 

en pump är cirka 7 timmar. Snittet för reservdelar ligger runt 7 300 kr/pump och 

ger en total kostnad på 11 150 kr/pump.  

 
Tabell 5.2. Reparationskostnader. 

 Vad Pris 

Interna reparationer Personal + anläggning 7 970 kr/pump 

 Pris reservdelar 4 400 kr/pump 

 Pris/pump 12 370 kr/pump 

Externa reparationer Personal + anläggning 3 850 kr/pump 

 Pris reservdelar 7 300 kr/pump 

 Pris/pump 11 150 kr/pump 

 

Den totala kostnaden för att reparera pumparna internt kontra externt visas i tabell 

5.3. Flödet av interna reparationer består av intern transport och 

reparationskostnader. De externa reparationerna består av intern och extern 

transport samt reparationskostnad.  

 
Tabell 5.3. Totala kostnader för internt respektive externt flöde. 

 Vad Pris 

Kostnader för  

interna reparationer 

Intern transport 20 kr/pump 

Reparation 12 370 kr/pump 

Totalkostnad 12 390 kr/pump 

Kostnader för  

externa reparationer  

Intern transport 20 kr/pump 

Extern transport 120 kr/pump 

Reparation 11 150 kr/pump 

Totalkostnad 11 290 kr/pump 
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Kostnaden för hela flödet inklusive reparationer och transporter är 298 400 

kr/månad . Vilket är beräknat på 6 pumpar/vecka fördelat 50/50 mellan intern och 

extern reparatör. I bilaga 6 finns alla kostnader motiverade och sammanställda.  

5.2 PROBLEMBILD  

Vid en jämförelse av värdeflödesanalysen och Lean’s åtta typer av slöseri kan några 

slösaktigheter identifieras.  

 

Överproduktion – Enligt kundbehovet behövs det 6 pumpar/vecka och i lagret på 

nivå 1125 med reparerade pumpar är 18 stycken. Lagret uppfyller en täcktid på tre 

veckors kundbehov och om alla pumpar i flödet står reparerade på nivå 1125 

uppfyller det ett kundbehov på 10 veckor, vilket kan ses som överproduktion. 

Nackdelen med många pumpar i omlopp kan till exempel kräva större 

lagerutrymmen, vilket ökar lagerhållningskostnader.  

 

Transporter - Inga transporter i det här flödet är värdeskapande eftersom de inte 

skapar något värde. Men de flesta av transporterna är nödvändiga, det gör att 

transporterna är nödvändiga icke värdeskapande aktiviteter. Det som skulle kunna 

ses som slöseri är transporttiden för lastbilen under jord samt Gruvbilen. Eftersom 

många pumpar transporteras onödiga sträckor. Exempelvis när pumpar skickas till 

Bergteamet Raiseboring i Boliden från Renström, så åker de via Kristineberg och 

Maurliden. Vilket är tre timmar i onödan.  Eller när pumparna åker med den interna 

transporten under jord, vilket är nästan två timmar i onödan.  

 

Väntan – Den stora väntetiden i flödet är när en beställning ska göras i Maximo 

eftersom väntetiden ligger mellan 4-240 timmar. Väntetiden bedöms som onödigt 

lång eftersom det bör gå att minska den . En annan väntan i flödet är att pumparna 

står och väntar nere på nivå 1125 och vid reparationerna tills en pall har fyllts med 

5-6 pumpar. Det menas att första pumpen som ställs i pallen kan stå och vänta i en 

vecka innan  den åker vidare. Det gör att flödet blir ojämnt då pumparna samlas i 

hög, men reparatören kan endast reparera dem en och en. 

 

Lager – Det finns flera olika lager i flödet men flertalet av lagren är väntplatser 

mellan transporterna och innehåller sällan pumpar. Därför anses inte de tomma 

lagren som något slöseri i det här fallet. Men de lager som innehåller pumpar innan 

reparationerna kan ses som slöseri på grund av den stora storleken med antalet 

pumpar.  

 

Överarbete – Då Bergteamet Raiseboring har en utgångspunkt att både reparera och 

utföra service på hela pumpen finns risken att fullt fungerande delar byts ut innan 

det är nödvändigt. Men bytet kan vara nödvändigt för att få maximal effekt av 

pumpen och är ett svårbedömt moment.  

 

Produktion av defekta produkter – Den interna reparatören har inte kravet att hela 

pumpen ska vara i gott skick, utan att det räcker med att den fungerar. Det ökar 

risken att pumpen går sönder fortare och behöver repareras igen. Vilket kan ses som 

en ond cirkel då kundbehovet ökar. Det gör att fler pumpar skickas och belastar 

pumpreparatören ytterligare och för att reparera undan pumparna gör de endast 

tillfälliga reparationer.  
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Onödiga rörelser – I princip alla lyft och rörelser som pumpen utsätts för är rörelser 

som ökar transporttiderna respektive ledtiderna. I fallet där pumparna som ska 

skickas till Bergteamet Raiseboring finns några onödiga rörelser. Först anländer 

pumparna till förrådet i Renström som sedan åker till Gruvgården för att bli 

sorterade och därefter åka tillbaka till förrådet.  

 

Outnyttjad kompetens – I dagsläget är den interna reparatören fortfarande relativt 

ny och lär sig fortfarande nya saker. Det finns ett värde i att reparatören lyssnar på 

de medarbetare som har erfarenheter från pumpar och pumphantering för att 

fortsätta utvecklas. Men det är även viktigt att ta tillvara på den kompetens som 

reparatören har fått lära sig under sin upplärning.  

5.3 FRAMTIDA LÄGE 

Efter att nuläget och problembilden fastställts gick arbetet vidare med att titta på 

vilka förslag och åtgärder som kan införas för att utforma ett framtida läge. 

 

Överproduktion - Ett slöseri som nämndes i problembilden var att det fanns många 

pumpar i flödet. Om antalet pumpar sänks så minskar ledtiden, vilket gör att en 

pump kommer att vara i drift oftare och omsättningshastigheten kommer att öka om 

det är färre pumpar i flödet. Hur stort säkerhetslagret behöver vara beräknas med 

ekvationen 

 

𝑆𝐿 = 𝑘 · √𝜎𝑑
2 · 𝐿𝑇 + 𝑥2 · 𝜎𝐿𝑇

2.                     (1) 

 

Där SL är säkerhetslagret, k är säkerhetsfaktor, σd är standardavvikelse för 

kundbehovet, LT är ledtid, x är kundbehovet och σLT är ledtidens standardavvikelse 

[23]. Säkerhetsfaktorn är 1,64 om en önskad servicegrad på 95% ska uppnås. Detta 

beräknas med Excells funktion normsinv(0,95). Standardavvikelsen för 

kundbehovet är 1,114 och kundbehovet är 0,05 enligt bilaga 4. Ledtiden räknas ut 

för respektive alternativ och standardavvikelsen för ledtiden antas vara ett.  

 

Transport - Transporttiden som anses som onödig behöver inte åtgärdas eftersom 

det är förplanerade rutter bestämda av Boliden som företag. Men om det skulle vara 

akut behov av pumpar kan pumparna köras tillfälligt med bilar för att korta ner 

ledtiden.  

 

Väntan - Eftersom transporten under jord kör upp och ner flera gånger per dag kan 

de hämta och leverera pumpar dagligen. Om transporten hämtar pumpar en gång 

per dag och levererar den mängd pumpar som finns efter ett dygns arbete minskar 

ledtiderna. Till följd av en sådan partistorlek minskar även lagret inför reparation 

och reparatören hinner reparera med samma takt som nya pumpar anländer. På 

samma sätt när pumparna är reparerade skickas de iväg dagligen så det alltid 

tillkommer reparerade pumpar till nivå 1125 med ett jämt flöde.  

 

Väntan - För att få ett flöde som sker styckevis mot den externa reparatören  finns 

förslaget att göra beställningar som är stående exempelvis tre månader. Det innebär 

att förrådet gör en beställning med förbestämt antal pumpar under en period. Så när 

pumpar kommer till förrådet från nivå 1125 kan de skickas direkt med Gruvbilen. 
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Sen när perioden är slut så gör de en ny beställning. Detta gör även att den totala 

väntetiden minskar.  

 

Väntan - Det sista alternativet gällande väntan handlar om att minska väntetiden när 

en beställning ska göras i Maximo. Om IR:en skickas till planeraren för gruvbygg 

istället för en arbetsledare kan väntetiden minskas med 144 timmar.  

 

Lager - Fortsättningsvis kan mängden pumpar i lagren innan reparationerna 

minskas. Genom att tillfälligt utöka antalet operatörer som utför reparationerna. På 

så sätt hinner reparatörerna reparera mer pumpar än det som kommer in.  

 

Produktion av defekta produkter - Nästa åtgärd är att öka reparationsvillkoren som 

ställs på den interna reparatören. Om det ställs högre krav vid reparationerna att 

både reparera samt att utföra service på pumparna vilket ökar livslängden på 

pumparna. Som effekt av längre livslängd kan även kundbehovet minska på sikt.  

 

Onödiga rörelser - Ytterligare ett lösningsförslag är att ändra sorteringsrutinerna av 

pumparna. Genom att låta de anställda på förrådet bestämma vilka pumpar som ska 

skickas för externa eller interna reparationer kan en onödig rörelse elimineras. Ett 

förslag är att sorteringen sker med hjälp av lapparna som gruvbygg sätter fast på 

pumparna. Så under en månad skickas ungefär 12 pumpar som har felkoden löser 

säkring till Bergteamet Raiseboring. Resten av pumparna, cirka 50%, skickas för 

att repareras internt.  

 

5.3.1 ALTERNATIV ETT – REPARERA INTERNT OCH EXTERNT 

Det första alternativet är att fortsätta att reparera som tidigare, med en fördelning 

på 50/50 mellan de interna och externa. I bilaga 3 visas framtidskartan. De stora 

skillnaderna jämfört med nuläget är att alla pumpar transporteras styckevis, 

mängden pumpar i omloppet har minimerats och högre krav ställs på de interna 

reparationerna. Ledtiden ligger på 340,9 timmar då fördelningen är 50/50 mellan 

det interna och externa flödet. Ledtiden beräknas på samma sätt som i 

nulägesbeskrivningen. Alternativets ledtid är ungefär 770 timmar kortare än 

nuläget. Antalet pumpar i säkerhetslagret beräknas vara 14 stycken då ledtiden är 

60,9 timmar för alla aktiviteter i flödet. 

 

Flödet ser ut på nästan samma sätt som tidigare. Flödet startar på 1125 och 

transporten UJ kör förbi 1125 en gång per dag för att hämta alla pumpar som står 

där. Därefter kör de pumparna till förrådet som sedan gör en bedömning om vilka 

som ska skickas till Bergteamet Raiseboring och vilka som ska till Gruvgården. I 

stället för att ringa till transporten OJ när pumpar är reparerade så rekommenderas 

att införa dagliga rutiner där transportören kör förbi Gruvgården en gång per dag 

för att se om någon pump är reparerad.  
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SWOT-ANALYS 

SWOT-analysen som gjorts på det första alternativet visas i figur 5.5.  

 

 
Figur 5.5. SWOT-analys på alternativ ett. 

De styrkor som finns med det här alternativet är att det blir kortare ledtid samt ett 

jämnare flöde om flödet sker styckevis istället för partistorlekar om 5-6 pumpar. 

Antalet transporter i det externa flödet minskar då sorteringen av pumpar sker på 

förrådet istället för på Gruvgården. Pumparna blir både reparerade och servade om 

det ställs högre krav på reparatörerna. Att ha kompetensen internt i företaget 

gällande pumpreparationer kan ge stora fördelar vid akuta tillfällen. Summan av 

alla små förändringar ger kortare ledtid i det interna flödet och det externa flödet.   

 

Svagheterna som finns är att den befintliga reparationslokalen inte är anpassad efter 

krav och behov, så antingen behöver en ny lokal ordnas eller rusta upp den 

befintliga. Sen finns risken att förlora kompetens om ingen ersättare blir upplärd 

innan den befintliga reparatören går i pension.  

 

Möjligheterna med det här alternativet är att det finns ett samarbete mellan Boliden 

Renström och Bergteamet Raiseboring, genom att hjälpa varandra med bland annat 

kompetenser och tips. Bergteamet Raiseboring håller i kurser där de lär ut grunder 

i pumpreparationer, exempelvis hur pumphjul ansätts.   

  

De hot som finns är att det inte är lönsamt att reparera pumpar internt om en 

verkstad måste byggas. Ytterligare ett hot som finns är att de externa resurserna, 

Bergteamet Raiseboring och Renfors Åkeri, går i konkurs. 

 
KOSTNADER 

Skillnaden mellan nuläget och alternativ ett är att pumparna skickas styckevis vilket 

ökar transportkostnaden per pump samt att högre krav ställts på den interna 

reparatören. Mer förklarande skillnader finns i bilaga 6.  

 

Transport- och reparationskostnaderna för alternativ ett visas i tabell 5.4. 
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Tabell 5.4. Transportkostnader och reparationskostnader för alternativ ett. 

Vad Pris 

Intern transport 115 kr/pump 

Extern transport 720 kr/pump 

Intern reparation 13 800 kr/pump 

Extern reparation 11 150 kr/pump 

 

Den totala månadskostnaden för alternativ ett, om pumparna fördelas 50/50 

mellan det interna och externa flödet är 324 900 kr/månad. Vilket är 26 500 kr 

mer i månaden än nuläget.  

 

5.3.2 ALTERNATIV TVÅ – REPARERA INTERNT 

Det andra alternativet utgår ifrån det första alternativet men alla reparationer sker 

internt. Den enda skillnaden som finns mellan det andra alternativet och det interna 

flödet i alternativ ett är att pumparna inte behöver sorteras. Så alla pumpar som 

kommer upp till förrådet åker med transporten OJ direkt till Gruvgården och sedan 

tillbaka reparerade till förrådet. I bilaga 3 visas det andra alternativet på en 

framtidskarta.  

 

Tiden det tar för en pump att passera det här flödet är 130,2 timmar, ungefär 5,5 

dygn. Alternativ två har cirka 980 timmar kortare ledtid än nuläget. I det här flödet 

behöver säkerhetslagret vara 6 pumpar då ledtiden för alla aktiviteter är 10,2 

timmar.  

 
SWOT-ANALYS 

SWOT-analysen som gjorts på det andra alternativet visas i figur 5.6.  

 

 
Figur 5.6. SWOT-analys på alternativ två. 

Styrkorna som finns är samma som det första alternativet; ett jämnare flöde, kortare 

ledtid, noggrannare reparationer samt inhouse kompetens. Förutom dessa styrkor 

ökar även kontrollen över flödet. Om det tillfälligt behövs fler pumpar kan en 

tillfällig resurs tillsättas eller att beordra befintlig personal att jobba övertid.  

 

De svagheter som finns med det här alternativet är precis samma som alternativ ett; 

att reparationslokalen inte är anpassad och att det finns en risk att förlora befintlig 

kompetens.   
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De möjligheter som finns är att det går att ta in och reparera andras pumpar från till 

exempel Boliden Kankberg. Om kundbehovet för de egna pumparna minskar som 

följd av mer noggranna reparationer finns det tid över till att hjälpa andra gruvor 

med deras pumpar. Sen finns även möjligheten att öka samarbetet med 

pumpleverantören Xylem, precis på samma sätt som mot Bergteamet Raiseboring 

fast mot pumpleverantören istället.  

 

Hoten med det här alternativet är att det inte är lönsamt att reparera pumparna 

själva. Speciellt om en ny verkstad behöver byggas vilket är en dyr investering.  

 
KOSTNADER  

Skillnaderna mellan alternativ två och ett är att den externa transporten inte är 

nödvändig för pumphanteringen samt att reparationskostnaden minskar då fler 

pumpar repareras intern. Mer förklarande skillnader finns i bilaga 6.  

 

Transport- och reparationskostnaderna för alternativ två visas i tabell 5.5. 

 
Tabell 5.5. Transportkostnader och reparationskostnader för alternativ två. 

Vad Pris 

Intern transport 115 kr/pump 

Intern reparation 9 670 kr/pump 

 

Den totala månadskostnaden för alternativ två, om alla pumpar repareras internt är 

246 590 kr/månad. Vilket är 52 000 kr mindre i månaden än nuläget. 

 

5.3.3 ALTERNATIV TRE – REPARERA EXTERNT 

Det tredje och sista alternativet har också sitt ursprung från alternativ ett, men alla 

reparationer sker externt. Alla pumpar som kommer till förrådet skickas till den 

externa reparatören allt eftersom och har en stående IO som förnyas periodvis. 

Ledtiden är 491,2 timmar vilket motsvarar 20,5 dygn och är 620 timmar mindre än 

nuläget. Antalet pumpar i säkerhetslagret är 19 stycken då ledtiden för alla 

aktiviteter är 111,2 timmar. I bilaga 3 visas det framtida flödet för det tredje 

alternativet.  

 
SWOT-ANALYS 

SWOT-analysen som gjorts på det tredje alternativet visas i figur 5.7.  

 

 
Figur 5.7. SWOT-analys på alternativ tre. 
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I det här alternativet är styrkorna att det blir ett jämnare flöde och kortare ledtid än 

nuläget, samma som alternativ ett och två. Fler styrkor är att det minskar den interna 

hanteringen och den befintliga lokalen på Gruvgården kan användas till andra 

funktioner. Den sista fördelen är att företaget endast betalar en reparationskostnad 

och undviker interna fasta kostnader som kanske inte utnyttjas maximalt.  

 

Svagheterna med det här flödet är att det blir mindre flexibelt och Boliden Renström 

kan inte påverka på samma sätt gällande beordrad övertid och dylikt. Den andra 

svagheten är att det blir mer små fix för både gruvbygg och el. Till exempel att byta 

kabel och stickpropp eller ansätta pumphjul.  

 

De möjligheter som finns är desamma som tidigare; att ha en ökad samverkan 

mellan Boliden Renström och Bergteamet Raiseboring. Även hoten är samma som 

tidigare alternativ; att de externa resurserna går i konkurs. 

 
KOSTNADER 

I det här alternativet är det endast extern transport och extern reparation som 

ingår. Mer förklarande skillnader mellan alternativen finns i bilaga 6.  

 

Transport- och reparationskostnaderna för alternativ tre visas i tabell 5.6. 

 
Tabell 5.6. Transportkostnader och reparationskostnader för alternativ tre.  

Vad Pris 

Extern transport 605 kr/pump 

Extern reparation 11 150 kr/pump 

 

Om alla pumpar repareras externt är den totala månadskostnaden 296 300 kr. Det 

är cirka 2 000 kr billigare i månaden än nuläget.  

 

5.3.4 JÄMFÖRELSE AV LEDTIDER, KOSTNADER OCH SÄKERHETSLAGER 

Tabell 5.7 visar en sammanställning över vilka variabler som använts för att 

beräkna säkerhetslagret i ekvation (1). Tabellen visar även ledtiderna för respektive 

alternativ och hur stort säkerhetslagret behöver vara. Sist i tabellen visas antal 

pumpar i flödet och den totala ledtiden för hela flödet, inkluderat säkerhetslagret. 

  

𝑆𝐿 = 𝑘 · √𝜎𝑑
2 · 𝐿𝑇 + 𝑥2 · 𝜎𝐿𝑇

2.                     (1) 

 

Säkerhetsfaktorn, k, beräknas med Excels funktion normsinv(0,95) då en önskad 

servicegrad på 95% vill uppnås. I bilaga 4 är det visat hur kundbehovet, x, och 

kundbehovets standardavvikelse, σd. är beräknat. Standardavvikelsen för ledtiden, 

σLT, antas vara ett. 
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Tabell 5.7. Sammanställning av variabler, ledtider och antal pumpar. 

 

I tabell 5.8 visas en sammanställning av alla kostnader kopplat till nuläge och de 

olika alternativen. Hur dessa kostnader har framställts redovisas i bilaga 6. 
 
Tabell 5.8. Sammanställning av kostnader för det interna och externa flödet.  

  

 Nuläge Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Säkerhetsfaktor, k - 1,64 1,64 1,64 

Standardavvikelse för 

kundbehovet, σd 

- 1,114 1,114 1,114 

Kundbehov, x - 0,05 0,05 0,05 

Standardavvikelse för 

ledtiden, σLT 

- 1 1 1 

     

Ledtid, LT - 60,9 h 10,2 h 111,2 h 

Säkerhetslager, SL - 14 stycken 6 stycken 19 stycken 

     

Total ledtid 1 112,05 h 340,9 h 130,2 h 491,2 h 

Antal pumpar 61 stycken 14 stycken 6 stycken 19 stycken 

 Nuläge 

kr/pump 

Alternativ 1 

kr/pump 

Alternativ 2 

kr/pump 

Alternativ 3 

kr/pump 

Intern transport 20  115  115 - 

Intern reparation 12 370  13 800 9 670 - 

Total kostnad 12 390  13 915 9 785 - 

     

Intern transport 20 - - - 

Extern transport 120  720  - 605 

Extern reparation 11 150  11 150  - 11 150  

Total kostnad 11 290  11 870  - 11 755 

     

Fördelning internt/externt 50/50 50/50 100/0 0/100 

Total månadskostnad 298 370 kr 324 900 kr 246 590 kr 296 270 kr 
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION  

Som ett avslutande kapitel innehåller det här kapitlet en rekommendation som är 

kopplat till studiens syfte om ett  framtida flöde. Därefter diskuteras framtida 

studier.  

6.1 REKOMMENDATION  

Syftet med studien var att analysera och utvärdera om det var möjligt att minska 

kostnaderna samt korta ner processflödet för Boliden Renströms trasiga pumpar.  

 

De generella lösningsförslag som tagits fram är att minska antalet pumpar i flödet 

samt minska antalet pumpar i lager med hjälp av en tillfällig resurs. 

Rekommenderar att öka reparationsvillkoren på den interna reparatören samt införa 

styckevis hantering av pumpar istället för partistorlekar om 5-6 pumpar. Göra 

administrativa ändringar där planeraren för gruvbygg attesterar inköpsrekvisitioner 

samt skapa stående beställningar i Maximo.  

 

Då alla tre alternativ har en kortare ledtid än nuläget samt att både alternativ två och 

tre är billigare än nuläget blir rekommendationen att välja det billigaste alternativet; 

att reparera alla pumpar internt i Renström, alternativ två.  

 

Enligt SWOT-analysen på alternativ två kom några svagheter och hot fram, så innan 

ett beslut tas bör detta tittas över. En svaghet som nämnts är att den befintliga 

pumpreparatören i Renström börjar närma sig pension. Så om företaget vill behålla 

den befintliga kunskap som reparatören besitter rekommenderas att en ny reparatör 

får lära sig pumparna. Den andra svagheten som beskrevs var att reparationslokalen 

inte var anpassad. För att åtgärda den svagheten rekommenderas att en ny lokal 

byggs, antingen ovan jord eller under jord. Om inte en ny lokal kan byggas föreslås 

att den befintliga lokalen anpassas.  

 

Ifall det inte är lönsamt att bygga eller anpassa en verkstadslokal, är inte alternativ 

två eller ett möjliga att genomföra. Då är det endast alternativ tre som återstår; att 

reparera allting externt.  

 

I studiens avgränsningar nämndes att alla pumpar värderas likadant även om det 

finns flertalet olika serier och modeller. I dagsläget finns det tre olika serier med 

pumpar i Boliden Renström; Bibo, 2600 och 2800. Det medför att flertalet olika 

reservdelar behöver köpas in för att reparera alla modeller i respektive serie. Det 

finns dessutom olika varianter av modellerna; högtryckare, mellantryckare och 

lågtryckare. Som en avslutande rekommendation är att se över om det finns 

möjlighet att endast jobba med en serie och dess modeller, anpassat efter 

verksamhetens behov.   

6.2 FRAMTIDA STUDIER 

För att undvika att reparera pumpar externt är ett förslag är att analysera för- och 

nackdelar med en verkstad för alla Bolidenområdets pumpar. Eftersom Bergteamet 

Raiseboring reparerar pumpar från Boliden Renström, Boliden Kankberg och 

anrikningsverket i dagsläget, bör det vara mer lönsamt att reparera allting själv.  
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Förutom de förslag som lämnats i studien skulle det vara intressant att se vad det 

ger för resultat att installera pumpstyrning och fasföljdstyrning. 

 

Pumpstyrning är ett automatikskåp som styr när pumparna ska köras med hjälp av 

ett ekolod eller liknande. Fördelarna med att använda pumpstyrning är att det 

minskar antalet drifttimmar, energiförbrukning och slitage. Det gör dessutom att 

vattnet och slammet hinner separera mer från varandra och minskar mängden slam 

i resterande pumpgropar. Med pumpstyrning kan även felkoder levereras till ABB 

systemet som används av Boliden Renström. Vilket i sin tur gör att antalet 

kontroller av pumpgropar minskar. Den stora nackdelen med pumpstyrning är att 

det är dyrt att installera, kostar från 25 000 kr och uppåt per skåp.  

 

Fasföljdstyrning är ett relä som monteras i pumpen och gör att pumpen inte startar 

om inte alla faser har spänning eller att fasföljden inte är rätt. Den största fördelen 

är att pumpen alltid går åt rätt håll, vilket är mer skonsamt för pumpen. En nackdel 

är att pumpen inte startar om av sig själv om överhettningsskyddet löst ut, utan 

behöver manuell omstart. Men det kan även ses som en fördel då det skyddar 

pumpen. Om pumpstyrning används tillsammans med fasföljdstyrning kan larm fås 

och pumpen kan styras via ABB systemet. Att montera fasföljdstyrning kostar runt 

1000 kr/pump.  

 

I Mandalay Resources gruva i Björkdal har de använt både pumpstyrning och 

fasföljdstyrning ett tag. Jan Forsman, arbetsledare gruvbygg Björkdal, säger att 

reparationskostnaden på pumparna från pumpgroparna har minskat drastiskt sedan 

de installerade pumpstyrning. Tidigare fick de byta pumpar mellan 25 till 30 gånger 

på en månad och är nu nere på ungefär en pump per månad. Gällande 

fasföljdstyrningen säger Jan att det fungerar väldigt bra, speciellt då det aldrig blir 

någon fundering om pumpen går åt rätt håll. Sen säger han även att montaget av 

reläet är enkelt och tar ungefär 15 minuter att installera.   
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BILAGA 1 – SYMBOLER VÄRDEFLÖDESANALYS  
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BILAGA 2 – INTERVJUMALL 

Delar av denna intervjumall har ställts till berörda personer för att kartlägga 

processen. I vissa intervjuer ställdes kompletterande frågor för att öka förståelsen.   

 

Lager 1125 

Hur länge står pumparna på 1125? 

Vem meddelar att transporten ska hämta pumparna? 

 

Transport – Gruvbilen, under jord och ovan jord 

Hur vet chauffören att pumparna ska hämtas? 

Hur lång tid tar det att lasta av och på? 

Hur lång tid tar transporten? 

 

Förråd 

Vad händer på förrådet? 

Hur många pumpar kommer in och ut hos förrådet? 

Hur lång tid tar de administrativa uppgifterna? 

Hur lång tid står pumparna och väntar? 

Vart hamnar alla pumpar?  

Flyttas pumparna internt på förrådet? 

Hur meddelas transporten ovan jord att pumpar ska hämtas? 

 

Reparationer Gruvgården 

Hur många pumpar kommer in och ut? 

Hur lång tid står pumparna och väntar på reparationer samt transport? 

Hur lång tid tar reparationerna? 

Hur lång tid tar de administrativa uppgifterna? 

 

Reparationer Bergteamet 

Hur många pumpar kommer in och ut?  

Hur lång tid är en pump hos Bergteamet, från anlänt till skickad? 

Hur tid tar reparationerna? 

 

Vattenhanteringen 

Vilka arbetsmoment använder vatten och varför? 

Hur hanteras vattnet efteråt? 
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BILAGA 3 – VÄRDEFLÖDESANALYS 

Värdeflödesanalys – nuläge 
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Värdeflödesanalys - Framtida läge alternativ 1 

 
Värdeflödesanalys - Framtida läge alternativ 2 
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41 

 

Värdeflödesanalys - Framtida läge alternativ 3 
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BILAGA 4 – KUNDBEHOV 

Tabellen visar hur många pumpar som bytts ut respektive dag under en period 

mellan 2018-01-24 till 2018-09-24. Till tabellen finns en graf som visar spridningen 

av de bytta pumparna under samma period.  

 
Graf över antalet bytta pumpar.   Antal bytta pumpar.  
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Tabellen visar hur arbetstiderna är för gruvbygg under en vecka fördelat på två skift, 

förmiddag och eftermiddag.  

 

 Förmiddag Eftermiddag 

Tisdag 05:00 – 15:00 14:00 – 00:04 

Onsdag 05:00 – 14:12 14:54 – 00:04 

Torsdag 05:00 – 14:12 14:54 – 00:04 

Fredag 05:00 – 14:12 14:54 – 00:04 

Lördag 05:00 – 14:12 14:54 – 00:04 

Söndag 05:00 – 14:12 14:54 – 00:04 

Måndag 05:00 – 14:48 14:15 – 00:04 

 

Enligt tabellen är den totala arbetstiden cirka 130 timmar. Med det menas att 

gruvbygg kan hämta ut pumpar under 130 timmar på en vecka.  

 

Tabellen som visar antalet bytta pumpar på föregående sida, ger att det maximala 

kundbehovet är 5 pumpar/dag och det minimala kundbehovet är 0 pumpar/dag. 

Medelvärdet för kundbehovet är 0,9 pumpar/dag vilket ger 6 pumpar/vecka eller 

0,05 pumpar/timme då kunden kan hämta pumpar under alla veckans dagar.  

 

Standardavvikelsen, σd, för kundbehovet beräknas med  

 

𝜎𝑑 = √
∑(𝑥−𝑚)2

𝑛
                      (2) 

 

där x är det enskilda observationsvärdet, m är medelvärdet och n är antalet 

observationer [24]. Standardavvikelsen för kundbehovet blir 1,114.  

 

Kundbehovet som används i rapporten är 6 pumpar/vecka eller 0,05 pumpar/timme.  
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BILAGA 5 – TRANSPORTTIDER 

I tabellen nedan finns tiderna för lastbilen som kör under jord, klockande den 19 

september 2018. Hur dagarna och tiderna ser ut varierar från dag till dag men 

tabellen ger en bild på hur en körning kan se ut för lastbilen en dag.  

 

Tid Antal min Vad Vart 

10.07 - 10.27 20 Lastning Förrådet 

10.28 - 11.10 42 Transport Förrådet - 1000 

12.05 - 12.10 5 Lossning 1000 

12.13 - 12.18 5 Transport 1000 - 1125 

12.20 - 12.35 15 Transport 1125- V858 

12.35 - 14.47 12 
Vänta på 

traktor 
V858 

12.47 - 12.56 9 Lossning V858 

13.00 - 13.07 7 Transport V858 - Långorten 

13.07 - 13.16 9 
Vänta på 

traktor 
Långorten 

13.16 - 13.30 14 Lossning Långorten 

13.33 - 13.42 9 Transport Långorten - 600 

13.42 - 13.48 6 
Vänta på 

traktor 
600 

13.48 - 13.55 7 Lastning 600 

13.56 - 14.13 17 Transport 600 - Förrådet 
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I den här tabellen finns tiderna för lastbilen som kör pumparna mellan förrådet i 

Renström till Bergteamet Raiseboring i Boliden. Tiderna är klockade den 12 

september 2018. Även här varierar tiderna från dag till dag, allt beroende på 

mängd last och vägunderlag.  

 

Tid Antal min Vad Vart 

10.40 – 10.46 6 Lastning Bergteamet Raiseboring Boliden 

10.47 – 11.05 18 Transport Boliden - Renström 

11.07 – 11.25 18 
Lossning och 

lastning 
Förrådet Renström 

11.55 – 13.06 71 Transport Renström – Kristineberg 

13.07 – 13.18 11 Lossning Förrådet Kristineberg 

13.21 – 13.38 17 
Lossning och 

lastning 
Förrådet Kristineberg 

13.44 – 14.31 47 Transport Kristineberg - Maurliden 

14.32 – 14.36 4 Lossning Förrådet Maurliden 

14.37 – 15.30 53 Transport Maurliden – Boliden 

15.32 – 15.37 5 Lossning Bergteamet Raiseboring Boliden 
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BILAGA 6 – PRIS PUMPREPARATIONER 

Variablerna och antaganden som används för att beräkna vad en pump kostar att 

reparera och transportera, internt respektive externt, finns listade nedan. Ett 

generellt antagande som gäller är att det är 4,2 veckor på en månad.  

 

INTERN TRANSPORT 

Vid interna transporten är det endast beräknat på vad fordonen kostar att köra, det 

är med andra ord inte tagit hänsyn till inköp eller avskrivningar. Priset beräknas 

med ekvation (3). 

 
pris

pump⁄ =
körtid·(personal+fordon·diesel)

antal pumpar
                               (3) 

 
Variabler intern transport. 

Vad Pris 

Personal 450 kr/timme 

Fordon 10 liter/timme 

Diesel 12 kr/liter 

 

NULÄGE  

I nuläget är körtiden 0,2 timmar för traktorn ovan jord och traktorn kör 6 pumpar, 

det ger en kostnad på cirka 20 kr/pump. 

 

ALTERNATIV ETT OCH TVÅ 

I det första alternativet kör traktorn pumparna styckevis och körtiden är densamma 

på 0,2 timmar. Det ger en kostnad på 115 kr/pump.   

 

ALTERNATIV TRE 

I det tredje alternativet finns ingen intern transport.  

 

EXTERN TRANSPORT 

För att beräkna vad kostanden per pump är vid transport med Gruvbilen används 

ekvation (4). Där månadskostnaden multipliceras med andelen som Boliden 

Renström står för, 25%, och andelen som Gruvbilen hanterar pumpar, körtid/168.  

 

pris
pump⁄ =

115 000 ·0,25 · (körtid
168⁄ )

antal pumpar
                     (4) 

 
Variabler extern transport. 

Vad Pris 

Lastbil + släp 115 000 kr/månad 

Boliden Renström 25% 115 000 · 0,25 kr/månad 

Arbetstid 168 timmar/månad 

 

NULÄGE 

I nuläget är körtiden 8,4 timmar/månad och Gruvbilen kör ungefär 12 

pumpar/månad. Det ger en kostnad på 120 kr/pump.  
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ALTERNATIV ETT 

I det första alternativet är det 12 pumpar/månad som skickas och eftersom de 

skickas styckevis blir körtiden 4,2·12 timmar/månad. Det ger en kostnad på 720 

kr/pump.  

 

ALTERNATIV TVÅ  

Det andra alternativet består inte av någon extern transport.  

 

ALTERNATIV TRE 

Det tredje alternativet har 25 pumpar/månad. Men eftersom en månad består av fem 

arbetsdagar per vecka beräknas körtiden som 4,2·21 timmar/månad. Då blir 

kostnaden 605 kr/pump.  

 

INTERN REPARATION 

De interna reparationerna baseras på en fast månadskostnad som delas på med 

antalet pumpar enligt ekvation (5).  

 
pris

pump⁄ =
(personal·arbetstid)+intern hyra+förbrukning

antal pumpar
+ reservdelar                     (5) 

 
 Variabler interna reparationer. 

Vad Pris 

Personal 450 kr/timme 

Arbetstid 168 timmar/månad 

Anläggning, intern hyra 15 000 kr/månad 

Anläggning, förbrukning 5 000 kr/månad 

 

NULÄGE  

I nuläget repareras ungefär 12 pumpar i månaden och reservdelarna har en 

snittkostnad på 4 400 kr/pump, detta ger en kostnad på 12 370 kr/pump.  

 

ALTERNATIV ETT 

I det första alternativet ökar kraven på den interna reparatören och den nya 

reservdelskostnaden blir 5 840 kr/pump. Reservdelskostnaden ökar eftersom 

pumparna även repareras i förebyggande. Genom att jämföra prislistan på 

reservdelar nedan och se vilken procentskillnad det är, så blir resultatet att 

Bergteamet Raiseboring har 20 % påslag i förhållande till det interna priset. Om ett 

antagande tas att Boliden Renström och Bergteamet Raiseboring reparerar på exakt 

samma sätt och byter samma reservdelar blir den nya reservdelskostnaden 80 % av 

Bergteamet Raiseborings pris. Antalet pumpar som reparareas i alternativ ett är 

cirka 13 stycken i månaden och den totala reparationskostnaden blir 13 800 

kr/pump. 

 

ALTERNATIV TVÅ  

I det andra alternativet repareras 25 pumpar i månaden och reservdelskostnaden 

ligger runt 5 840 kr/pump, samma som alternativ ett. Kostnaden per pump är då 

9 670 kr/pump. Ett antagande som är taget är att alla pumpar inte tar 7-8 timmar 

att reparera även om det ställts högre krav.   
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ALTERNATIV TRE 

Det tredje alternativet består inte av någon intern reparation.  

 

EXTERN REPARATION 

I kostnaderna för de externa reparationerna ingår en timkostnad för reparationerna 

samt en reservdelskostnad. Kostnaden per pump beräknas med ekvation (6).  

 
pris

pump⁄ = (reparationskostnad · timmar per pump) + resevdelar              (6) 

 
 Variabler externa reparationer. 

Vad Pris 

Reparationskostnad 550 kr/timme 

Antal timmar/pump 7 timmar 

Reservdelar 7 300 kr/pump 

 

NULÄGE OCH ALTERNATIV 1-3 

Då reparationskostnaden är rörlig per timme och antalet timmar per pump är ett 

snitt blir den totala reparationskostnaden densamma för nuläget och alla framtida 

alternativ. Med ett undantag för alternativ två som inte består av någon extern 

reparation. Kostnaden per pump är 11 150 kr/pump då det tar 7 timmar att reparera 

en pump och reservdelarna kostar 7 300 kr/pump.  

 

SAMMANFATTNING 

Det billigaste av alternativen är att reparera allting själv. Den interna 

reparationskostnaden blir mindre desto fler pumpar som står för den fasta 

månadskostnaden. Även om transporterna blir dyrare för att pumparna skickas 

styckvis blir ändå alternativ två det billigaste förslaget. Men om reservdelarna 

utesluts från beräkningarna kommer alternativ tre att vara den billigaste 

reparationskostnaden. Sen finns det flertalet olika variabler som inte går att mäta i 

pengar, till exempel inhouse kompetens, samarbeten och liknande.   

 
Tabell  Sammanfattning och total månadskostnad. 

 

  

 Nuläge 

kr/pump 

Alternativ 1 

kr/pump 

Alternativ 2 

kr/pump 

Alternativ 3 

kr/pump 

Intern transport 20  115  115  - 

Intern reparation 12 370 13 800  9 670  - 

Total kostnad 12 390  13 915  9 785  - 

     

Intern transport 20 - - - 

Extern transport 120  720  - 605  

Extern reparation 11 150 11 150 - 11 150 

Total kostnad 11 290 11 870  - 11 755  

     

Fördelning internt/externt 50/50 50/50 100/0 0/100 

Total månadskostnad 298 370 kr 324 900 kr 246 590 kr 296 270 kr 
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RESERVDELSKOSTNADER 

Då det är svårt att sätta ett exakt pris på pumpreparationerna så beräknas ett snittpris 

per pump. Med hjälp av reparationshistorik från februari 2018 från de interna och 

externa reparationerna samt en prislista för reservdelarna beräknades ett snittpris.  

 

 Interna reparationer Externa reparationer 

Antal pumpar 21 stycken 17 stycken 

Totalt pris 92 951 kr 124 599 kr 

Snittpris 4 426 kr 7 329 kr 
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Renström    Bergteamet 

 

 

 

 

 


