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ABSTRACT 

Regarding the type of industry discussed, the markets are getting more global which enhances 
the competition. The major focus today lies mostly in the field of optimization of the production 
to minimize the costs while, simultaneously, maximize the output. Logistics has increased in its 
importance within firms when optimization since logistics is a wide spread area with large 
improvement possibilities for most of the firms and actors. Transportation is one part of the 
wide field of logistics and with increased costs for fuel, demand for shortened lead times and 
minimized costs, transportation is today an important aspects for firms.  

Boliden Mineral AB, the case organization of this study, is a firm within the mining industry that 
has been active since the year of 1924 with headquarter of production in Boliden, a small 
community outside of Skellefteå. The area surrounding Boliden has during the years contained 
around 30 different mines and one of them, Kankberg, is the case object for this study. In the 
mine of Kankberg the main focus lies on minerals such as gold and tellurium.  The mine of 
Kankberg has been closed down the last fifteen years but was during 2012 reopened. Since it is 
reopened, there have been thoughts about how the organization should be formed and how the 
daily operations should be handled. This study is focused on the identification of how the 
underground transports with minerals and waste rock are working today and how they in the 
future should be utilized and formed.  

The purpose of this study was to firstly analyze the transports of today, to later be able to 
recommend future investments and if the transport section should be kept outsourced as today 
or if Boliden should handle it by themselves. The transport system active today was analyzed 
through several interviews and observations in Kankberg and based on the results future 
investment possibilities could be identified and assessed.  

When collecting data, several important factors were revealed that was necessary to take into 
account if the investment was discussed. No mine is as any other, which means that factors 
necessary in one mine do not need to be of importance in another. The production site is always 
in movement and in transformation within a mine, which means a found optimum, may not be 
the optimum after some elapsed time. Very few, if any, industries have the some issue as the 
mining industry with the ever-going movement of the production site. Based on that, the 
transportation system in use needs to be flexible but to a low cost.  

The recommendations mentioned in this study are that Boliden Mineral AB should invest in two 
types of vehicles, two mine trucks with the tramming capacity of 60 metric tonnes together with 
a truck with a tramming capacity of 28 metric tonnes. This combination resulted in the lowest 
net present value seen by the time horizon of ten years. Regarding the question of continued 
outsourcing or not, it is recommended to continue to outsource the transportation section, 
assuming there are entrepreneurs willing to invest in the types of recommended vehicles.        

  



   
 

 
 

SAMMANFATTNING 

Marknaderna blir idag, oavsett industri, alltmer globala vilket bidrar till högre konkurrens. Stort 
fokus ligger vid optimering av produktionen för att minimera kostnaderna samtidigt som att 
maximera sin output. Logistik har blivit en allt viktigare del av företag vid optimering eftersom 
det är ett brett område med stora förbättringsmöjligheter för de flesta aktörer. Transporter är 
en del av logistikområdet som med högre bränslekostnader, krav på förkortade ledtider och 
minimala kostnader är en viktig del för företag.  

Boliden Mineral AB, som studien utförts hos, är ett företag inom gruvindustrin som sedan 1924 
varit aktivt med säte i Boliden strax utanför Skellefteå. Bolidenområdet har under årens lopp 
innefattat cirka 30 gruvor och gruvan som agerat som fallstudie i denna studie är Kankberg där 
främst mineraler som guld och tellur bryts. Kankberggruvan öppnades på nytt under 2012 efter 
att den 1997 stängdes ned. Eftersom gruvan vid Kankberg är nyöppnad har det funnits vissa 
funderingar över hur organisationen skall utformas och hur den dagliga verksamheten skall 
skötas. Denna studie har fokuserat på hur malm- och gråbergstransporterna under jord fungerar 
i dagsläget och hur de i framtiden bör utformas. 

Syftet med studien var att analysera hur dagens transporter är utformade, för att med det som 
underlag rekommendera framtida investeringar samt regiform. Dagens transportsystem 
analyserades med hjälp av intervjuer samt observationer på plats i Kankberggruvan och baserat 
på resultaten kunde framtida investeringsmöjligheter identifierats och bedömas.  

Vid datainsamlingen framkom det att många parametrar bör tas i beaktning när en specifik 
investering diskuteras. Ingen gruva är den andra lik vilket gör att nya parametrar tillkommer 
respektive kan bortses från vid jämförelse av liknande studier som gjorts vid andra gruvor eller 
verksamheter. I en gruva är verksamheten ständigt i rörelse och föränderlig vilket innebär att 
platsen för produktionen ständigt ändras, vilket bidrar till att det som var optimalt först inte 
nödvändigtvis är det efter en tid, det är få industrier som har en verksamhet som rör på sig 
liknande gruvindustrin, om ens någon. Grundat i detta måste transportsystemet vara flexibelt 
men till en låg kostnad.  

De rekommendationer som tagits fram i denna studie är att Boliden Mineral AB bör investera i 
två olika sorters fordon, två stycken gruvtruckar som klarar av lastvikten 60 ton tillsammans 
med en lastbil med en lastvikt på 28 ton. Tillsammans uppvisade de det lägsta nettonuvärdet 
sett till tidshorisonten på tio år. Gällande regiformen rekommenderas Boliden Mineral AB 
behålla den regiform som används idag, förutsatt att det finns entreprenader som är villiga till 
en investering av de fordon som rekommenderas. 

  



   
 

 
 

TERMINOLOGI 

Dagen – Ovan jord 

Effektiv cykeltid – Faktiskt tid, exkluderat störningar och möten, att utföra en cykel av lastning, 
transport upp ut gruvan, tippning och transport ned i gruvan. 

Ekvivalenttonkilometer - begrepp för att beräkna utfört arbete där man tar hänsyn till att det 
går åt mer energi att lyfta truck- eller lastbilslass uppåt. Resultatsiffror påverkar 
erfarenhetsmässigt både cykeltider och bränsleförbrukning någorlunda proportionellt. Formeln 
som använts är: Horisontell sträcka + lyfthöjd*lutning*lastvikt 

Färdavstånd – Avståndet fordonet färdas från lastficka till färdiglager  

Gråberg – Berg med för låga halter mineral för att vara ekonomiskt brytbar 

Helrenovering – Utförlig reparation och utbyte av förslitna delar av en gruvtruck 

Kostnadseffektivitet – Ett mått på ett projekts förmåga att nå mål och användandet av de 
resurser som krävs för att genomföra det 

Lastficka – Utrymme i gruva anpassat för lastning av fordon 

Lyfthöjd – Höjdskillnad mellan lastficka och färdiglager 

Malm – Berg innehållande tillräckligt höga halter mineral för att vara ekonomiskt brytbar 

Proportioner lastficka:gavel – Förhållandet mellan andelen lastningar från lastficka respektive 
gavel 

Ramp – Väg med lutning i gruva 

Regiform – Avser ansvarig organisation för ett särskilt arbete, om det egna företaget skall 
ansvara för att ett arbete utförs eller om företaget väljer att anlita en tredje part som ansvarar 
för arbetet  

Transportarbete – Ekvivalenttonkilometer per timme 

 

 

 

  



   
 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING ................................................................................................................................................ 1 
1.1 BAKGRUND ......................................................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ...................................................................................................................................... 2 
1.3 SYFTE .................................................................................................................................................................. 2 
1.4 AVGRÄNSNINGAR .............................................................................................................................................. 2 

2 LITTERATURSTUDIER........................................................................................................................... 3 
2.1 INTRODUKTION AV LOGISTIK .......................................................................................................................... 3 
2.2 BESKRIVNING AV GRUVINDUSTRIN ................................................................................................................ 4 
2.3 VAL AV INVESTERING ....................................................................................................................................... 4 

2.3.1 Investeringskalkyl ........................................................................................................................................... 5 
2.3.2 Beräkningsmetoder vid investeringskalkyler ..................................................................................... 6 
2.3.3 Osäkerhet vid användandet av investeringskalkyler ...................................................................... 9 

2.4 TREDJEPARTSLOGISTIK .................................................................................................................................. 10 

3 METOD ..................................................................................................................................................... 11 
3.1 FORSKNINGSSYFTE ......................................................................................................................................... 11 
3.2 FORSKNINGSANSATS ...................................................................................................................................... 11 

3.2.1 Deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats ............................................................................................11 
3.2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod ..........................................................................................................12 

3.3 FORSKNINGSSTRATEGI ................................................................................................................................... 12 
3.4 URVALSMETOD ................................................................................................................................................ 13 
3.5 DATAINSAMLING ............................................................................................................................................. 14 

3.5.1 Primär data ......................................................................................................................................................14 
3.5.2 Sekundär data .................................................................................................................................................15 

3.6 TEKNIKER VID DATAANALYS ........................................................................................................................ 15 
3.7 KRITISK GRANSKNING AV METODEN ............................................................................................................ 16 

3.7.1 Reliabilitet .........................................................................................................................................................16 
3.7.2 Validitet ..............................................................................................................................................................16 

3.8 METODSAMMANFATTNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT............................................................................ 17 
3.8.1 Validitet och reliabilitet ..............................................................................................................................18 

4 FÖRETAGSBESKRIVNING .................................................................................................................. 19 
4.1 KONCERNEN BOLIDEN MINERAL AB .......................................................................................................... 19 
4.2 AFFÄRSVERKSAMHET ..................................................................................................................................... 19 
4.3 BOLIDENOMRÅDET ......................................................................................................................................... 20 

5 FALLSTUDIEOBJEKT ........................................................................................................................... 21 
5.1 PRESENTATION AV KANKBERGGRUVAN ...................................................................................................... 21 
5.2 AVGRÄNSNING ................................................................................................................................................. 21 
5.3 NULÄGESANALYS ............................................................................................................................................ 22 

5.3.1 Gavel ....................................................................................................................................................................23 
5.3.2 Utlastning ..........................................................................................................................................................23 
5.3.3 Lastning .............................................................................................................................................................23 
5.3.4 Transport...........................................................................................................................................................24 
5.3.5 Färdiglager .......................................................................................................................................................24 

6 RESULTAT .............................................................................................................................................. 25 
6.1 MÄTDATA ......................................................................................................................................................... 25 
6.2 BERÄKNINGAR ................................................................................................................................................. 26 

6.2.1 Beräkningar för scenario 1-7 ...................................................................................................................28 
6.2.2 Beräkningar för scenario 8-11 ................................................................................................................30 

6.3 EMPIRI FRÅN INTERVJUER ANGÅENDE TREDJEPARTSLOGISTIK .............................................................. 31 



   
 

 
 

7 ANALYS .................................................................................................................................................... 33 
7.1 BERÄKNINGAR ................................................................................................................................................. 33 
7.2 TREDJEPARTSVAL BASERAT PÅ INTERVJUER .............................................................................................. 35 
7.3 KÄNSLIGHET HOS BERÄKNINGAR ................................................................................................................. 35 
7.4 REKOMMENDATIONER ................................................................................................................................... 37 

8 DISKUSSION ........................................................................................................................................... 39 
8.1 METOD .............................................................................................................................................................. 39 
8.2 RESULTAT ........................................................................................................................................................ 39 
8.3 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER ............................................................................................................... 40 

9 LITTERATURFÖRTECKNING .................................................................................................................. 41 

BILAGOR ............................................................................................................................................................... I 

BILAGA 1 - TIDSPLAN ..................................................................................................................................... II 

BILAGA 2 – INTERVJUMALL ........................................................................................................................ III 

BILAGA 3 – DEFINITION AV AKTIVITETER ............................................................................................ IV 

BILAGA 4 – MÄTDATA .....................................................................................................................................V 

BILAGA 5 – BERÄKNINGAR ......................................................................................................................... IX 

BILAGA 6 – KOSTNADER ........................................................................................................................... XIII 

BILAGA 7 – RESULTATSCENARIER 1-7................................................................................................. XVI 

BILAGA 8 – RESULTATSCENARIER 8-11 ............................................................................................. XXX 



   
 

1 
- Effektivisering  av transporter i gruvindustrin - 

1 INLEDNING  

I detta kapitel ges en första inblick i studien och bakgrunden till dess existens med en kortfattad 
introduktion till effektiva transportlösningar, investeringsmetoder och hur detta sammanfaller 
med företaget Boliden Mineral AB. Vidare förs studiens problemdiskussion som sedan utmynnar i 
studiens syfte och frågeställning. Slutligen presenteras de avgränsningar som gäller för studien.  

1.1 BAKGRUND 

Nationella marknader har under senaste åren blivit allt mer globaliserade vilket bidragit till en 
högre konkurrens bland företag. För att klara av konkurrensen ökar vissa företag sin produktion 
för att utnyttja fördelar som skalekonomi. Företag som strävar efter skalekonomi, eller 
stordriftsfördelar som det även benämns, ökar sin produktionsnivå för att erhålla ett lägre 
styckpris på den producerade produkten eller tjänsten (Lundmark, 2010). Vidare statuerar 
Lundmark (2010) att ett företags övergripande mål är att maximera vinsten. För att lyckas med 
detta krävs fokusering på samtliga delar av de produktionsfaktorer som inbegrips i företagets 
verksamhet och de kan bland annat vara arbetskraft, material och realkapital. Dessa 
produktionsfaktorer samverkar senare vid produktion och tillverkning som leder till 
slutprodukt och vidare försäljning. (Lundmark, 2010) 

Logistik är ett brett begrepp som omfattar förflyttning till rätt plats vid rätt tid av såväl 
människor som materiel (Lumsden, 2006). Vidare deklarerar Lumsden (2006) vikten av att 
samordna flödet av material, resurser, finansiella tillgångar, information och returflöden för att 
erhålla ett fungerande logistiksystem. Transporter, som är en del av logistik, är direkt påverkade 
av förändringar inom produktion. Eftersom transporter inplaneras med hänsyn till 
förutbestämda operationer som i sig är tidsstrukturerade genom produktionsplanering, är det 
av yttersta vikt att logistiken är uppbyggd inom såväl produktions- och planeringsformer. 
Konsekvenser av förändrad produktion eller planering bidrar till konsekvenser i 
transportupplägget. (Lumsden, 2006) 

Lumsden (2006) fortsätter att trots god planering finns möjligheten att ett helt 
produktionssystem innefattar förflyttnings- och bearbetningsfunktioner som ej fullständigt är 
anpassade till varandra. Detta medför väntetider inom produktionen, väntetider kan vara 
lagring vid olika punkter i förädlingskedjan. Transporter mellan olika förädlingspunkter är i de 
flesta fall nödvändig för att möjliggöra förädlingsprocessen och väntetider är därför att vänta. 
(Lumsden, 2006) 

När gods förflyttas sker inte endast ett materialflöde. På något sätt skall godset förflyttas vilket 
kräver en resurs i form av exempelvis en lastbil, lastbärare eller pall. Att ta del av dessa resurser 
kräver samverkan med resursflödet inom transportsystemet. Med flertalet interna och externa 
aktörer inblandade, som oftast är fallet inom produktion med olika avdelningar inom det 
producerande företaget och en extern kund, krävs även ett utbyte av information, ett 
informationsflöde. Resultatet är att en transport består av två delar, en fysisk del som 
aktualiserar transporten, och en immateriell del som möjliggör det fysiska. (Lumsden, 2006)  

Resursen som möjliggör förflyttningen av godset skall vara ett väl avvägt beslut. Enligt Karén, 
Ljungren, Lönnqvist och Olsson (2012) är det idag nödvändigt att ha en effektiv produktion för 
att överleva på marknaden. För att åstadkomma en sådan produktion krävs det att det 
reflekterats över vilka kostnader maskiner och övriga resurser har samt vilka olika 
investeringsmöjligheter som är ekonomiskt gångbara. I en investeringskalkyl skall väsentliga 
och mätbara ekonomiska konsekvenser för olika handlingsalternativ identifieras och utvärderas, 
allt för att få fram den optimala lösningen för den specifika situationen. För att få en resurs att 
passa så bra som möjligt bör man analysera flertalet olika valmöjligheter och genom flera 
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investeringsmetoder bestämma vilken resurs som bäst lämpar sig för den specifika 
verksamheten. (Karén m.fl., 2012) 

Vid styrning av materialflödet eftersträvas effektivitet. Företag eftersträvar en hög effektivitet 
för att erhålla en hög lönsamhet i produktionen men den rent logistiska effektiviteten brukar 
delas in i tre delar, kapitalbindning, leveransservice och logistikkostnader. Dessa tre delar 
benämns som den logistiska målmixen och är ett dilemma. Förbättras en av de tre delarna 
försämras sannolikt en annan. Att få till den perfekta mixen är det som eftersträvas vid logistisk 
effektivitet. (Lumsden, 2006) 

Kostnadseffektiva logistiklösningar och hög logistisk effektivitet är av yttersta vikt inom 
gruvindustrin. Hundratusentals ton malm fraktas årligen upp från flertalet gruvor och det ställer 
höga krav på transportsystemet. Boliden Mineral AB är ett företag inom gruvindustrin i norra 
Sverige med flertalet gruvor. Med anledning av ökad fokusering inom Boliden Mineral AB på 
kostnadseffektiva lösningar inom logistik drivs just nu ett större projekt med fokus på företagets 
fem aktiva gruvor. Studien som ligger till grund för denna rapport är en del av ett större 
pågående projekt hos Boliden Mineral AB.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Gruvindustrin är en säregen typ av industri då produktionen konstant är rörlig och därmed 
ändras också förutsättningar kontinuerligt. Transportvägar och ramper under jord är trånga och 
befinner sig mestadels i kraftig lutning vilket reducerar framkomligheten. Samtliga aktiva 
gruvor behandlar stora produktionsvolymer och all bruten malm ska transporteras upp ur 
gruvorna för att vidareförädlas och säljas. Med stora produktionsvolymer med lågt 
marknadsvärde per viktenhet och begränsad framkomlighet är det ytterst viktigt att använda sig 
av ett välorganiserat och kostnadseffektivt transportsystem.  

1.3 SYFTE  

Syftet med denna studie är: 

Att utvärdera och analysera handlingsalternativ för att göra transporthantering effektivare och 
billigare inom gruvindustrin.  

Med utgångspunkt i intervjuer, litteraturundersökningar och beräkningar skall ett flödes- och 
kostnadseffektivt transportsystem identifieras. Fokus kommer att hållas till jämförelser mellan 
lastbilar och gruvtruckar samt entreprenad och egen regi. Vikten kommer att ligga vid planerad 
framtida produktion för att hela tiden ha i åtanke att gruvindustrin alltid är rörlig. 
   Följande forskningsfrågor ligger till grund för att besvara studiens syfte: 

 Hur påverkar transportflöden kostnadseffektiviteten hos ett företag inom gruvindustrin 

vid en underjordsgruva? 

 Hur kan ett transportsystem utformas för att vara maximalt tids- och kostnadseffektivt 

inom gruvindustrin vid en underjordsgruva utifrån val av fordon och typ av regiform? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Denna studie är författad utifrån en logistisk synvinkel med fokus på transportflöde. Detta har 
medfört att specifika processbeskrivningar hos fallstudieobjektet som har bedömts irrelevanta 
för studien har exkluderats, detta berör exempelvis processen som sker vid sprängning. 
Ytterligare en avgränsning gäller typ av gruva då denna studie enbart fokuserar på 
underjordsgruvor och ej dagbrott.     
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2 LITTERATURSTUDIER 

I följande avsnitt presenteras begreppet logistik som en utgångspunkt för de teorier som sedan 
följer. Teorierna ligger till grund för de analyser som gjorts i denna studie och fokuserar främst på 
investeringskalkylering och dess känslighet samt tredjepartslogistik. 

2.1 INTRODUKTION AV LOGISTIK 

Lumsden definierar begreppet logistik enligt följande:  

”Logistik omfattar förflyttning av människor och materiel. Den består av de aktiviteter som har 
med att göra med att styra rätt artikel eller individ, i rätt skick, till rätt plats, vid rätt tidpunkt och 
till rätt kostnad. Den syftar till att tillfredsställa samtliga intressenters behov och önskemål med 
betoning på kund. Logistik består av planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i flödet 
av material, resurser, finansiella tillgångar, information och returflöden. I begreppet innefattas 
såväl operativt ansvar vari ingår administration, drift och upphandling som konstruktivt ansvar 
samt uppbyggnad såväl som detaljutformning.” (Lumsden, 2006, s. 24) 

Logistik beskrivs vidare av Segerstedt (2009) som ett omfattande begrepp med målet att skapa 
ett effektivt flöde och en verksamhet från leverantör till kund. Detta också i en hel 
försörjningskedja som innefattar fler än en leverantör och kund. Begreppet logistik innefattar 
material- och produktionsstyrning. Material- och produktionsstyrningen involverar marknad, 
ekonomi och produktion och den behövliga samverkan mellan dem. En effektiv och 
ändamålsenlig material- och produktionsstyrning bidrar enligt Segerstedt (2009) till: 

 Korta leveranstider 
 Hög säkerhet i givna leveranstider 
 Låg kapitalbindning i varulager och produkter i arbete 
 Hög utnyttjning av kapital investerat i maskiner, anläggningar och personal 
 Låga administrationskostnader 

Lumsden (2006) menar att logistiken i nästan alla situationer innefattar samverkan mellan 
teknik och mänskligt handlande. Den kan beröra många olika ämnen som teknisk, ekonomisk 
och administrativ kartläggning, miljökonsekvensbeskrivning, konstruktion och analys av system 
för materialhantering och person- och godstransporter.  

Ämnet logistik är enligt Lumsden (2006) ännu ganska nytt och fortfarande under utveckling 
vilket är en förklaring till att gränserna till andra ämnen är vaga. Det har gått från att handla om 
transporter och lager till att idag vara en betydande faktor för företag för skapandet av 
konkurrenskraft och lönsamhet. Logistik idag handlar också om att generera kostnadseffektiva 
och kundanpassade flöden inom organisationen, om förändringar, och allt detta berör hela 
organisationen. Målsättningen med logistik är att lyckas kombinera låga kostnader med hög 
leveransservice. Detta görs genom planering, genomförande och kontrollering av resultat. 
(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006) 

Logistikfilosofin är baserad på två väsentliga principer: Den ena principen innebär att det skall 
ske en samordning på tvären inom verksamheterna, den andra att det skall anläggas en 
helhetssyn på verksamheternas materialflöden. (Pewe, 2002) 

Enligt Oskarsson m.fl. (2006) innefattar kostnaderna inom logistik fem områden, lagerföring, 
lagerhållning/hantering, transport, administration och övrigt. Denna rapport håller fokus till 
transport och därför presenteras endast denna. Transportkostnader inkluderar samtliga 
kostnader rörande transport så som administrations- och utförandekostnader. Det berör både 
interna och externa transporter, med andra ord transporter inom företagets anläggningar och 
transporter till och från företaget. Externa transporter sker via järnväg, med båt, flyg eller lastbil 
där lastbilen har dominerat som transportmedel sedan 1970-talet. (Oskarsson m.fl., 2006) 
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Som tidigare nämnt involverar logistik många olika ämnen. Ett av dessa ämnen är 
transportflödessystem, vilket betyder flödet mellan olika organisationer. Transportflödet skall 
värderas utifrån funktionella parametrar och tydliga beskrivningar. En av flera möjliga 
beskrivningar av transportflödet utgår från tonkilometer, ett mått över ett ton gods som 
transporterats en kilometer. (Lumsden, 2006) 

2.2 BESKRIVNING AV GRUVINDUSTRIN 

Gruvindustri är en näringsgren som berör brytning och behandling av malm. Malm är mineraler 
som innehåller en nog hög halt metall för att det skall ur ett ekonomiskt perspektiv vara lönsamt 
att bryta. (Lindgren & Jörnmark, 2013) 

Brytningen av malm kan ske i ett så kallat dagbrott eller i en gruva under jord. I ett dagbrott sker 
brytningen av malm från markytan ner till 200-300 meters djup. Därefter övergår vanligen 
brytningen till att ske i form av underjordsbrytning, vilken är en bergteknisk form av 
malmbrytning under jord. (Almgren, 2013) Denna studie berör endast underjordsbrytning. 

Malmen transporteras sedan ovan jord för bearbetning och rening i sovrings- och 
anrikningsverk för att slutligen transporteras till ett smältverk. (Almgren, 2013) 

2.3 VAL AV INVESTERING 

För att till fullo vara insatt vid en investering krävs det först att det finns förståelse för vad en 
investering innebär. Enligt Karén m.fl. (2012) skall en investering vara något som förändrar 
resurssammansättningen för att maximera företagets framtida lönsamhet. Investeringar är 
således något som påverkar företaget i flertalet år efter att investeringen görs, något som även 
Bergknut, Elmgren-Warberg och Hentzel (1993) påpekar. De anser att skillnaden på ett inköp 
och en investering är baserat på två faktorer. Den första är att en investering skall bidra med 
konsekvenser längre än två, tre år och den andra faktorn är att investeringen måste ske på 
välutnyttjande resurser och inte på resurser med litet värde som inte kommer att påverka 
produktionen i stor skala, oberoende tidskonsekvenserna.  

Författaren Segelod (1998) säger att ett företag bör följa en standardiserad investeringsmanual. 
Framförallt är det viktigt för multinationella företag att skapa en diskussion där anställda 
oberoende kultur, språk och tidigare affärserfarenhet inom det aktuella området ska kunna 
förstå vad som diskuteras och på vilka grunder en specifik investering skall utfärdas. 

En investering kan införskaffas med differentierat syfte och motiv. De brukar delas in i tre olika 
sorter, expansions-, ersättnings- och rationaliseringsinvesteringar (Andersson, 2001; Bergknut 
m.fl., 1993; Karén m.fl., 2012). Expansionsinvesteringar görs i syfte att utvidga den nuvarande 
kapaciteten. Detta kan enligt Andersson (2001) ske genom utökning av produktsortiment och 
etablering på nya marknader. Bergknut m.fl. (1993) nämner även sänkta produktionskostnader 
som ett resultat av ökad produktionskapacitet. Ersättningsinvesteringar kan även benämnas 
reinvesteringar med syftet att ersätta befintliga resurser för att behålla den nuvarande 
kapaciteten. Detta görs oftast enligt Bergknut m.fl. (1993) när den använda utrustningen blir 
föråldrad och har en hög underhållskostnad. Motivet för en ersättningsinvestering är alltifrån 
hög likviditet inom företaget, kvalitetssäkring till att konkurrenter har investerat tidigare. Den 
sista sorten, rationaliseringsinvestering, beskriver Andersson (2001) som en investering som 
syftar till att sänka produktionskostnaderna genom exempelvis automatisering.  

Bergknut m.fl. (1993) fortsätter med att investeringar även bör indelas som lågrisk- eller 
högriskinvesteringar. Detta tas sedan i beaktning vid rangordning och val av olika investeringar. 
Segelod  (1998) påpekar att samtliga företag även skiljer mellan strategiska och operationella 
investeringar, där strategiska investeringar främst innefattar bland annat beslut om att slå sig in 
på nya marknader, starta produktion av en ny produkt eller företagsfusion. De strategiska 
investeringarna beslutas oftast av högsta ledningen då det formar företagets struktur och skick. 
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I denna studie är det fokus på operationella investeringar som enligt Segelod (1998) inte 
beslutas lika centraliserat och som berör den pågående produktionen i större omfattning.  

Processen från det att ett behov är identifierat samt artikulerat till att förbättringar är 
genomförda benämns som investeringsprocessen och den kan ta lång tid. Karén m.fl. (2012) 
delar in denna process i tre steg: 

1. Problemanalys 
2. Analys av alternativ och konsekvenser 
3. Val av alternativ 

Karén m.fl. (2012) beskriver att det i första steget gäller det att gå till botten med vad som 
faktiskt är bekymret hos företaget. Förslag till förbättringar identifieras oftast genom 
missförhållanden i produktionen och idéer till förbättringar inom densamma. Detta kan göra 
problemet snävt avgränsat samt att konsekvenser i övriga delar av produktionen inte tas i 
beaktning. Efter problemanalysen skall de olika investeringsalternativen undersökas och även 
dess konsekvenser. För att få ut bra behållning skall konsekvenserna mätas, det kan ske genom 
teknisk prestanda men även ur exempelvis ett ergonomiskt perspektiv. Konsekvenserna skall 
om möjligt förvandlas genom värdering till pengar och dessa nu ekonomiska konsekvenser 
upprättas i kalkyler. Karén m.fl. (2012) fortsätter med tredje steget där fokus inte enbart ligger 
på vilket alternativ som visats vara mest lönsamt utan faktorer som arbetsmiljö kan vid vissa 
investeringar vara av högre prioritet. En optimal lösning, beskrivet av Karén m.fl. (2012), är när 
samtliga konsekvenser, ekonomiska som icke-ekonomiska, vägts samman och 
investeringsalternativen därefter är rangordnade.  Kalkylmodeller som kan användas för 
beslutsunderlag vid investeringar beskrivs mer i nästkommande avsnitt.  

2.3.1 INVESTERINGSKALKYL 

En investeringskalkyl är en kalkyl som långsiktigt analyserar de kostnader och intäkter som 
infinner sig under en investerings livstid. Andersson (2001) nämner att investeringens livstid 
kan vara antingen den tekniska livslängden eller den ekonomiska livslängden. Den förra 
reflekterar tiden investeringen fortsätter att presterar som när den först införskaffades medan 
den ekonomiska livslängden betecknar den tid det är ekonomiskt försvarbart att fortsätta 
använda investeringen. 

Bergknut m.fl. (1993) beskriver att en investeringskalkyl skall ligga till grund till bland annat 
resursallokering, bedömning av likviditetseffekter, osäkerhet, lönsamhet och därmed 
rangordning av alternativ. Vidare beskriver Bergknut m.fl. (1993) problemet med en 
investeringskalkyl, är att den baseras på framtida spekulationer och därför bygger på ovisshet 
och osäkerhet. Risken som finns vid en investeringskalkyl skall analyseras på djupet och kan så 
göras genom olika metoder, dessa beskrivs mer i Avsnitt 2.3.3.  

Det mest centrala begreppet inom investeringskalkylering är de särinbetalningar och 
särutbetalningar som grundar sig på den specifika investeringen under dess livslängd. Enligt 
Karén m.fl. (2012) måste hänsyn tas till att inbetalningarna och utbetalningar sker vid olika 
tidpunkter under livstiden och kan således ej jämföras utan omarbetning, detta med anledning 
av exempelvis inflation och räntor. Kalkylränta, som bestäms av företagets ägare och banker 
används för att kunna jämföra betalningar över tid. Proceduren för att möjliggöra jämförelser av 
in- och utbetalningar nämns av Andersson (2001) som diskontering. Vid diskontering används 
räntetabeller för att förflytta betalningar i tiden.  

Vidare benämns in- och utbetalningar som betalningsströmmar som för enkelhetens skull 
kalkyleras i slutet av varje år i en investeringskalkyl. Vanligast för en investeringskalkyl, enligt 
Andersson (2001), är att en stor utbetalning sker under första året och därefter återkommer in- 
och utbetalningar successivt. Detta på grund av den stora initiala grundinvesteringen, att 
faktiskt införskaffa den nya investeringen. Grundinvesteringen är enligt Bergknut m.fl. (1993) 
tillsammans med de successiva in- och utbetalningarna och investeringens restvärde vid slutet 
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av livslängden de tre huvudkategorierna inom betalningsströmmarna. Restvärde är det värde 
som investeringen har vid slutet av den beräknade livslängden, det vill säga den inkomst som 
skulle inbringas om investeringen skulle säljas. Karén m.fl. (2012) nämner att restvärdet kan 
vara negativt, vilket betyder att företaget behöver betala för att skrota eller bli av med 
investeringen vid livslängdens slut. Vidare säger Karén m.fl. (2012) att restvärdet oftast tas bort 
från investeringskalkyler då det är en stor osäkerhet i det uppskattade värdet.  

2.3.2 BERÄKNINGSMETODER VID INVESTERINGSKALKYLER 

En investeringskalkyl kan baseras på flertalet olika mått och metoder. Bergknut m.fl. (1993) 
delar in metoderna i fyra kategorier. De fyra kategorierna är kapitalvärdeberäkningar som 
innefattar kapitalvärde och kapitalvärdekvot, annuitetsberäkningar som innefattar 
årsöverskottsberäkning och årskostnadsberäkning, ränteberäkningar som innefattar 
internränta, tillväxtränta och annuitetskvot samt återbetalningsberäkningar som innefattar 
återbetalningstid med och utan hänsyn till ränta. Karén m.fl. (2012) väljer att inte dela upp 
metoderna i kategorier utan staplar solid upp dem. De metoder som beskrivs i denna studie är 
nuvärdemetoden, paybackmetoden (återbetalningsmetoden), annuitetsmetoden, 
internräntemetoden och tillväxtmetoden.  

NUVÄRDEMETODEN 

Nuvärdemetoden beskrivs som en ”rättvisande och rättfram metod som är användbar i många 
kalkylsituationer” (Karén, Ljunggren, Lönnqvist, & Olsson, 2012, s. 206). Namnet nuvärde syftar 
enligt Andersson (2001) och Karén m.fl. (2012) till att samtliga betalningsströmmar diskonteras 
till nutid- eller nollpunkten, referenspunkten för beräkningarna blir således oftast 
investeringstillfället eftersom den största utbetalningen sker just då. De variabler som tas med i 
nuvärdemetoden är eventuellt inbetalningsöverskott för år i, ai, kalkylräntan k, storlek på 
grundinvesteringen G, restvärdet R samt den ekonomiska livslängden n. Nuvärdeformeln är som 
följer:  

                        
  

      
  

  

      
   

  

      
 

 

      
   

Karén m.fl. (2012) förklarar att investeringens nuvärde skall vara positivt för att investeringen 
skall anses lönsam. Om nuvärdet är noll betyder det att kapitalkostnader samt företagets ägares 
vinstkrav är tillgodosedda. Om nuvärdet är större än noll ger investeringen förutom en 
avkastning baserat på kalkylräntan även ytterligare ett överskott. Vid jämförelser mellan 
investeringsalternativ med olikt stor grundinvestering är det svårt att endast undersöka 
nuvärdena, enligt Andersson (2001) kan det direkt vara missvisande. Istället föreslår Andersson 
(2001) att nuvärdekvot bör användas vid sådana jämförelser och där investeringen med högst 
kvot är mest lönsam. Karén m.fl. (2012) nämner även att nuvärdekvoten är ett bra verktyg när 
kapitalet är begränsat. Nuvärdekvoten beräknas enligt följande formel: 

             
                      

                
 

PAYBACKMETODEN 

Paybackmetoden som ibland går under namnet återbetalningsmetoden, är enligt Andersson 
(2001) den enklaste och vanligaste metoden vid investeringskalkylering, ibland används den för 
att grovt sålla ut de bästa alternativen som sedan mer grundligt analyseras med hjälp av någon 
annan metod. Metoden syftar endast till att identifiera hur lång tid som krävs för att tjäna in 
grundinvesteringen och det görs utan att reflektera över räntor och diskontering (Andersson, 
2001), ej heller de betalningsströmmar som sker efter den tidpunkten då kostnaden för 
grundinvesteringen är intjänad (Karén m.fl., 2012). De variabler som tas i beaktning i 
paybackmetoden är grundinvesteringen, den ekonomiska livslängden samt de ökade 
inbetalningarna för respektive år. Livslängden är endast med för att markera att inga 
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inbetalningar sker efter den beräknade livslängden. Formeln för paybackmetoden är enligt 
Karén m.fl. (2012) beskriven enligt följande:   

           
                                                                    

                                       
   

Till skillnad från nuvärdemetoden antas inte samtliga betalningsströmmar ske i slutet av varje 
år utan att de uppkommer successivt under året. Enligt Karén m.fl. (2012) är investeringen 
lönsam om den är återbetald inom den, av ledningen, fastställda återbetalningstiden.  Andersson 
(2001) väljer att definiera den mest lönsamma investeringen som den som snabbast återbetalar 
sig.  

ANNUITETSMETODEN 

Annuitetsmetoden är enligt Andersson (2001) en lämplig kalkylmetod när man skall välja 
mellan investeringar med varierad livslängd, det sker oftast vid ersättningsinvesteringar. I stort 
sett är annuitetsmetoden detsamma som nuvärdemetoden och de ger alltid samma svar om en 
investering anses lönsam eller ej. Skillnaderna mellan metoderna är att annuitetsmetoden 
omfördelar samtliga inbetalningar så att de under alla år blir lika stora, likaså med 
utbetalningarna. Analysen om en investering är lönsam eller ej görs därefter genom att 
undersöka differensen mellan in- och utbetalningarna och är differensen positiv är 
investeringen lönsam. Bergknut m.fl. (1993) nämner även att annuitetsmetoden kan användas 
för att endast beräkna den genomsnittliga årskostnaden och måste då inte ta inbetalningar i 
beaktning. Enligt Karén m.fl. (2012) är värdena på framtida betalningar beräknade och 
korrigerade för att skapa utrymme för ägarnas vinstkrav och de aktuella låneräntorna. De 
variabler som används i annuitetsmetoden är inbetalningsöverskott för år i, ai, kalkylränta k, 
grundinvesteringen G, restvärdet R samt den ekonomiska livslängden n. Om inbetalningarna 
skiljer sig mellan åren beräknas investeringens annuitet enligt formeln: 

                        
       

                                
 

Som kan utläsas ur ekvationen ovan beräknas först investeringens nuvärde och först därefter 
investeringens annuitet. Precis som vid nuvärdemetoden presenterar Karén m.fl. (2012) en kvot 
som kan nyttjas för att rangordna de bäst lämpade och mest lönsamma investeringarna. 
Annuitetskvoten beräknas enligt följande: 

              
        

                
 

INTERNRÄNTEMETODEN 

Enligt Andersson (2001) utnyttjar internräntemetoden sambandet mellan nuvärde och 
kalkylränta. Sambandet är att vid en hög kalkylränta minskar möjligheten för en investering att 
nå avkastningskravet vilket resulterar i ett negativt nuvärde. Om kalkylräntan däremot sänks 
sker det motsatta scenariot vilket ökar sannolikheten för ett positivt nuvärde.  

Internräntan är enligt Andersson (2001) den räntesats en investering avkastar och då får 
nuvärdet noll. Med andra ord, in- och utbetalningar som båda blivit diskonterade till 
nutidpunkten är lika stora. Det som beräknas genom internräntemetoden är differensen mellan 
intern- och kalkylräntan vilket mäts i procent. Om internräntan är högre än kalkylräntan 
uppfylls investeringens avkastningskrav.     

Användandet av internräntemetoden är matematiskt svårt påpekar Karén m.fl. (2012), en 
investering med fyra års livslängd kräver en fjärdegradsekvation, fem års livslängd kräver en 
femtegradsekvation och så vidare. Karén m.fl. (2012) nämner att det matematiska dilemmat går 
att undkomma genom att prova sig fram med slumpmässigt valda räntesatser tills en lösning är 
funnen. Om nuvärdet visar sig vara positivt med den valda räntan så prövas nästa gång en högre 
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ränta. Proceduren fortgår tills nuvärdet är noll, det vill säga kraven på investeringens avkastning 
är exakt det som planeras bli den faktiska avkastningen. 

TILLVÄXTMETODEN  

Enligt Karén m.fl. (2012) benämns tillväxtmetoden ibland som modifierad internränta och dylikt 
på grund av de många likheter dessa två metoder har. En investering är lönsam om 
tillväxträntan är större än kalkylränta. Karén m.fl. (2012) anser att tillväxtmetoden är mer 
realistisk än internräntemetoden då den förra antar att frigjorda pengar under investeringens 
livstid kan placeras för att förräntas till kalkylräntan. De frigjorda medlen kan enligt Karén m.fl. 
(2012) användas till både alternativa placeringar eller amortering av lån. Författarna fortsätter 
med att presentera de formler som används för metodens beräkningar, de variabler som ingår 
är inbetalningsöverskott för år i, ai, kalkylränta k, tillväxtränta t, grundinvesteringen G, 
restvärdet R samt den ekonomiska livslängden n. Formlerna lyder: 

                                                               

Tillväxträntan fås genom att lösa eller iterera följande ekvation: 

                                         

DUPONT-MODELLEN 

På 1910-talet utvecklade ett amerikanskt företag DuPont-modellen. Enligt Oskarsson m.fl. 
(2006) bygger modellen på två delar, resultat- och balansräkning och utformas enlig Figur 1 - 
DuPont-modellen (Oskarsson m.fl., 2006). Den övre delen i modellen har sin grund i 
resultaträkningen som ställer intäkter mot kostnader och leder fram till en vinstmarginal. Den 
undre delen bygger på siffror från balansräkningen som är siffror över arbetande kapital i olika 
former, vilket ger en kapitalomsättningshastighet. Modellen visar en detaljerad beskrivning över 
företagets ekonomiska nyckeltal. Slutligen resulterar modellen i ett tal för räntabiliteten på 
totalt kapital hos företaget, vilket är ett lönsamhetsbegrepp. (Lumsden, 2012; Oskarsson m.fl., 
2006)  

Under förgreningen som tillhör balansräkningen finns anläggningstillgångar. Den siffran visar 
det kapital som använts för att köpa in anläggningar, maskiner och annan utrustning. Önskvärt 
är att minska denna siffra och det kan göras genom effektivare utformning eller att övergå från 
att äga till att hyra maskiner och fastigheter. (Pewe, 2002) 

Siffrorna som används för att fylla i DuPont-modellen kan ibland vara missvisande då 
balansräkning är en ögonblicksbild från sista dagen på räkenskapsåret och kan därför påverkas 
av tillfälligheter vilket gör att man det är lämpligt att överväga om siffrorna är representativa. 
(Oskarsson m.fl., 2006) 

Syftet med modellen är att analysera och hitta potentiella förbättringsmöjligheter ur den. Den 
kan användas för beslutsunderlag och skall beskriva företagets vinst och effektivitet. Företaget 
skall med hjälp av modellen kunna planera och skapa mål för sin räntabilitet. Modellen är enkel 
att använda, den är tydlig och går att använda vid jämförelser, den tydliggör var insatserna bör 
sättas in och den tar hänsyn till helheten. (Lumsden, 2012) 
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Figur 1 - DuPont-modellen (Oskarsson m.fl., 2006) 

2.3.3 OSÄKERHET VID ANVÄNDANDET AV INVESTERINGSKALKYLER 

Investeringsbeslut och investeringskalkyler innehåller oftast en stor portion av osäkerhet. Karén 
m.fl. (2012) beskriver att svårbedömda framtida betalningsströmmar, livslängd och val av 
nollpunkten, det vill säga tidpunkten för investeringen, är några faktorer som påverkar 
osäkerheten. Andersson (2001) påpekar att en investeringskalkyl är en förenklad bild av 
verkligheten och oberoende om investeringen ligger nära i tiden eller inte så är det svårt att 
uppskatta de realistiska mått på faktorer som Karén m.fl. (2012) menar. Bergknut m.fl. (1993) 
fokuserar på tre sätt för att få bukt med osäkerheten vid investeringskalkyler: 
Säkerhetsmarginaler, Avvecklingsanalys samt Känslighetsanalys.  

SÄKERHETSMARGINALER 

Många kvalitativt förmodade variabler används vid en investeringskalkyl. Genom att höja eller 
sänka värdena på vissa variabler kan man enligt Bergknut m.fl. (1993) skapa 
säkerhetsmarginaler i den annars osäkra analysen. Dock kan inte kalkylräntan förändras då den 
har en viktig roll vid diskonteringen. Avrundning och grupperande av variabler i olika 
riskklasser med ett visst riskpålägg är några aktioner som Bergknut m.fl. (1993) presenterar för 
att skapa säkerhetsmarginaler.  

AVVECKLINGSANALYS 

Avvecklingsanalys görs för att lyfta fram risker och kostnaderna ifall att en investering eller ett 
projekt skulle fallera och prognoserna skulle vara felgjorda. Enligt Andersson (2001) beräknas 
ett värde som baseras på bedömningen av det möjliga utfallet och sannolikheten att det inträffar. 
Bergknut m.fl. (1993) förklarar att kostnaderna för ett misslyckande bestäms först och sedan 
bedöms det om de kostnaderna är acceptabla eller inte att riskera. 
Alternativutnyttjandemöjligheter, möjligheterna att använda investeringen till annat än det först 
var tänkt för, är även det något som bör tas i beaktning. Ju fler alternativa 
utnyttjandemöjligheter och flexiblare en investering är, desto lägre blir den eventuella 
avvecklingskostnaden enligt Bergknut m.fl. (1993). 
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KÄNSLIGHETSANALYS 

Vid en känslighetsanalys, som enligt Bergknut m.fl. (1993) är det främsta verktyget för att 
hantera osäkerhet i investeringskalkylering, manipuleras enskilda variabler som ingår i 
kalkylen. Detta för att se hur stor inverkan de har på det faktiska resultatet och hur mycket de 
kan variera för att inte rubba det beräknade resultatet. Vid en känslighetsanalys bestämmer 
man således det maximala och minsta värdet en variabel kan anta för att investeringen 
fortfarande skall vara lönsam. Vanliga variabler som undersöks är enligt Andersson (2001) 
inbetalningsöverskott, ekonomisk livslängd och kalkylränta. Bergknut m.fl. (1993) adderar 
användbara variabler som reparationskostnader, lönekostnader, materialkostnader och dylikt 
om kalkylunderlaget är tillräckligt detaljerat. Identifieringen av de kritiska värdena som den 
undersökta variabeln kan anta ger ingen information om investeringsförslaget är bra eller inte. 
För att få information angående det behövs en bedömning av sannolikheten för att variabeln 
skall anta det kritiska värdet. Bergknut m.fl. (1993) anser att även om det är det främsta 
osäkerhetsverktyget jämfört med de andra metoderna så innehar känslighetsanalysen en stor 
svaghet och det är att endast en variabel kan beaktas åt gången.  

2.4 TREDJEPARTSLOGISTIK 

Outsourcing betyder att hyra hela lager och distributionsfunktioner, det vill säga att utnyttja 
tredjepartslogistik. Anledningar till att industriföretag outsourcar sin verksamhet kan enligt 
Pewe (2002) vara: 

 Att reducera kostnaderna 
 Att öka flexibiliteten 
 Att underlätta strukturella förändringar 
 Att företaget saknar egen logistikkompetens 
 Att företaget vill frigöra kapital genom att till exempel sälja anläggningar. 

Användande av outsourcing innebär i många fall att kostnader överförs från kapitalsidan till 
driftsidan i den så kallade Du Pont-modellen, som har beskrivits närmare i Avsnitt 0. Pewe 
(2002) fortsätter med att vid val av en tredjepartslogistiktjänst bör egenskaper som: 

 Leveranssäkerhet 
 Tillförlitlighet 
 Anpassningsbarhet till företagets internsystem 
 Flexibilitet  
 Kommunikationsresurser 

i kombination med kostnaderna för tjänsterna tas i beaktning. Oskarsson m.fl. (2006) menar att 
ett tredjepartslogistikföretag i många fall kan utföra det önskade arbetet till en lägre kostnad 
jämförelsevis om det större företaget skulle utföra det i egen regi. Innan beslut tas om 
outsourcing bör dock företaget kalkylera för de olika alternativen då det inte alltid är den bästa 
möjliga lösningen, säger Pewe (2002). En viktig del att ta i beaktning vid beslutsfattande är 
enligt Andersson (2001) skattekonsekvenser och följdinvesteringar. Skattekonsekvenser kan ha 
stor betydelse, särskilt vid valet mellan att hyra eller köpa utrustning. Det är också av betydelse 
att undersöka eventuella följdinvesteringar som kräver ytterligare kapital så som exempelvis 
ökade lager, utbildning eller marknadssatsningar.  Olika kalkyleringsmetoder är tidigare 
beskrivet. Ett tredjepartskontrakt löper vanligen över ca 2 år (Chee Yew & Noorliza, 2010). 

För att kontrollera och minska ett företags logistikkostnader kan fysisk 
distributionsadministration tas till hjälp. Fysisk distributionsadministration är enligt Pewe 
(2002) ett strategiskt, taktiskt och operationellt verktyg för företagens utveckling. Verktyget 
används för att, genom bibehållen god servicegrad etablera rationella fysiska distributions- och 
informationssystem, minska kostnader.  
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3 METOD 

Metodavsnittet beskriver vad den här studien har för syfte, ansats och strategi samt vilka olika 
datainsamlingsmetoder som använts. Därefter beskrivs hur analyseringen av det insamlade 
materialet analyserats och studiens validitet och reliabilitet. Till slut beskrivs tillvägagångssättet 
för denna studie. 

3.1 FORSKNINGSSYFTE 

Baserat på frågeställningar som ställs före studiens start är studierna uppbyggda av ett 
undersökande, beskrivande eller förklarande syfte. Syftet ligger sedan till grund för hur studien 
utformas. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012)  

Saunders m.fl. (2012) säger att en undersökande studie används för att undersöka och bättre 
förstå ett särskilt område. Genom litteraturundersökning, intervjuer med experter inom 
området eller djupgående intervjuer med individuella personer av intresse inskaffas 
information för att genomföra en undersökande studie. En undersökande studie startar med ett 
brett fokus som under studiens gång kommer att smalna av och fokuseras än mer. En fördel med 
undersökande studier är att de är flexibla och anpassningsbara vid förändringar.  

Enligt Saunders m.fl. (2012) används ett beskrivande syfte för att erhålla en noggrann vy av 
händelser, personer eller situationer. Vid en beskrivande studie är det viktigt att ha bra vetskap 
över fenomenet som skall undersökas. En beskrivande studie används ibland som en förlaga till 
en undersökande studie eller som en del av en förklarande studie.  

Det tredje och förklarande syftet används för att erhålla kausalitet mellan flera variabler. Genom 
att studera en situation eller ett problem med hjälp av exempelvis statistiska verktyg som 
korrelation, kan kopplingen mellan flera variabler fastställas. (Saunders m.fl., 2012) 

Forskningssyftet i denna studie är att undersöka hur logistiken påverkar kostnadseffektiviteten 
samt vilka fordon och vilken regiform som är mest tids- och kostnadseffektivt inom 
gruvindustrin. Baserat på detta syfte är denna studie av en undersökande karaktär med inslag 
av beskrivande delar.    

3.2 FORSKNINGSANSATS 

Enligt Saunders m.fl. (2012) finns det tre olika ansatser som en forskningsstudie kan anta. 
Antingen används teori som en grund för studien eller så utarbetas teorin under studiens gång. 
Vidare kan en studie vara kvalitativ eller kvantitativ beroende på vilka datainsamlingsmetoder 
och data studien baseras på.  

3.2.1 DEDUKTIV, INDUKTIV ELLER ABDUKTIV ANSATS 

Att använda teori som grund för studien är det vanligaste inom vetenskaplig forskning och 
benämns deduktiv ansats (Saunders m.fl., 2012). Det som karaktäriserar en deduktiv ansats är 
exempelvis att kausalitet mellan variabler skall fastställas och undersökas, den är strikt 
metodiskt strukturerad samt att den är möjlig att generalisera. Med hjälp av hypoteser och 
insamlad empiri jämförs analysens resultat med den aktuella teorin för verifiering. 
Överensstämmer de inte med varandra har studien fallerat. (Saunders m.fl., 2012) 

Att utarbeta teori under tiden studien skrivs benämns enligt Saunders m.fl. (2012) som en 
induktiv ansats. Istället för att använda en teori som grund som i en deduktiv ansats används 
empiri till grund för en nyskapande teori.  

Den tredje ansatsen som Saunders m.fl. (2012) nämner är abduktiv. En abduktiv ansats 
använder sig av både deduktiv och induktiv ansats kombinerat. En studie med abduktiv ansats 
växlar mellan en deduktiv och induktiv ansats och kompletterar således varandra. Enligt 
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Saunders m.fl. (2012) startar en abduktiv ansats med att ett överraskande moment sker och 
orsaken till det undersöks, därefter kan fler oväntade situationer och händelser ske.  

Denna studie har en abduktiv forskningsansats. Syftet med studien är inte att ta fram en ny teori, 
heller inte att utvärdera en befintlig sådan utan att belysa ämnet i sin helhet. En abduktiv ansats 
möjliggör att använda sig av befintlig teori samtidigt som observationer och insamlad empiri har 
stor betydelse för studiens resultat.   

3.2.2 KVALITATIV ELLER KVANTITATIV METOD 

Vid forskning finns det möjlighet att använda sig av kvalitativa eller kvantitativa metoder. Precis 
som att de tre forskningssyftena kan samverka, kan en studie innehålla såväl kvalitativa som 
kvantitativa delar. Den väsentliga och viktiga skillnaden mellan de två metoder är att 
kvantitativa metoder använder numeriska data som grafer och statistik medan kvalitativa 
metoder används vid valfri datainsamlingsmetod med icke-numerisk data som underlag. 
(Saunders m.fl., 2012) 

En kvantitativ metod används oftast tillsammans med en deduktiv forskningsansats, där data 
används för att testa teorin. Numerisk data och standardiserade frågeformulär är båda exempel 
på kvantitativa metoder. En kvalitativ metod kan enligt Saunders m.fl. (2012) ha en deduktiv, 
induktiv eller abduktiv forskningsansats, där abduktiv anses vara den vanligaste. 
Datainsamlingen i en kvalitativ metod är icke-standardiserad och det ställer krav på såväl 
forskaren som de medverkande i studien. Intervjuer och datakategorisering är exempel på 
kvalitativa metoder. (Saunders m.fl., 2012) 

Denna studie består främst av kvantitativ data eftersom studien analyserar transporterna i 
gruvan med både tid- och kostnadsfokusering. Vidare har kvalitativa data används för att skapa 
en inblick i verksamheten genom intervjuer av nyckelaktörer inom såväl gruv- och 
transportdelen.  

3.3 FORSKNINGSSTRATEGI 

För att nå målet med en studie krävs en strategi. En forskningsstrategi agerar som en plan för 
forskarna för att nå klarhet i studien och besvara de uppsatta frågeställningarna. Enligt 
Saunders m.fl. (2012) är dock inte valet av strategi det viktigaste, utan att strategin medverkar 
till att frågeställningen besvaras och syftet med studien uppfylls. Vidare beror valet av 
forskningsstrategi på vilken kunskap, tid, möjlighet till potentiella medverkande samt andra 
källor för data som finns tillgänglig. Saunders m.fl. (2012) nämner åtta forskningsstrategier i 
form av experiment, enkät, arkivstudier, fallstudie, etnografi, åtgärdsforskning, grundad teori 
samt beskrivande undersökning. Baserat på de strategier som Saunders m.fl. (2012) nämner och 
de som beskrivs av Yin (2009), samt denna studies syfte och frågeställning presenteras endast 
experiment, enkät, arkivstudier och fallstudier. Enligt Yin (2009) kan strategin bestämmas 
utifrån hur frågeställningen formulerats, om studien fokuserar på nutid respektive dåtid och om 
det krävs kontroll över beteendemässiga händelser.  

Enligt Saunders m.fl. (2012) är målet med ett experiment att undersöka sannolikheten av 
förändring för en oberoende variabel som i sin tur påverkar en andra, beroende variabel. 
Experiment ligger till grund för mycket forskning inom det naturvetenskapliga området men är 
även djupt rotad i samhällsvetenskap. Ett experiment använder hypoteser istället för 
forskningsfrågor för att undersöka om det existerar ett samband mellan den oberoende och 
beroende variabeln. (Saunders m.fl., 2012) 

En enkätstudie används gärna tillsammans med en deduktiv forskningsansats samt ett 
undersökande eller beskrivande syfte. En enkätstudie är en kostnadseffektiv strategi som genom 
exempelvis frågeformulär ger snabb tillgång till en stor mängd standardiserad data som med 
lätthet kan jämföras. En brist med denna strategi är att studiens data ej blir utförlig jämfört med 
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andra strategier. Detta beroende på att mängden frågor i ett formulär måste begränsas för att 
upprätthålla respondentens intresse och välvilja. (Saunders m.fl., 2012)   

Administrativt register och dokument är de huvudsakliga källorna för information vid 
arkivstudier. Forskningsfrågor fokuserade på dåtid och förändringar över tid oberoende 
studiens syfte, kan med fördel använda sig av arkivstudier som forskningsstrategi. Vidare är den 
tillgängliga informationen i form av register och dokument en begränsande faktor som möjliggör 
att frågeställning och syfte inte kan besvaras till fullo. Till följd av det struktureras oftast 
forskning och dess frågeställning efter att tillgänglig data samlats in. (Saunders m.fl., 2012) 

Fallstudier fokuserar på att skapa djupgående förståelse över studiens ändamål och de 
processer som innefattas. Fallstudier används vid ett förklarande och undersökande 
forskningssyfte. En fallstudie kan använda sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder, de 
vanligaste metoderna är intervjuer, observationer, litteraturundersökning och frågeformulär 
(Saunders m.fl., 2012). Enligt Yin (2009) är fallstudie att föredra som strategi vid undersökning 
av nutida händelser och när beteenden inte går att manipulera. En fallstudie liknar på många 
sätt en historisk analys, förutom att en fallstudie även inkluderar intervjuer och observationer. 
(Yin, 2009) 

Denna studie använder sig av fallstudie som forskningsstrategi. Genom en fallstudie kan en 
förståelse över verksamheten skapas samt behövlig information insamlas. Multipla 
informationskällor som intervjuer, observationer och arkivdata används för att undersöka 
situationen i fallstudieobjektet. Vidare används denna information för att besvara studiens 
frågeställning. 

3.4 URVALSMETOD 

Enligt Saunders m.fl. (2012) kan urval göras antingen baserat på ett sannolikhetsurval, ett icke-
sannolikhetsurval eller en mix av de båda. Oavsett val av urval är målet att det ska hjälpa till att 
besvarar studiens frågeställning. Att samla in data genom urval är att föredra vid snäv tidsram 
och begränsade kapitalresurser. En del forskare hävdar dessutom att noggrannheten och 
exaktheten ökar vid användande av urval i jämförelse med att använda allt som finns tillgängligt. 
Detta baserat på att mer tid kan användas för analyser och utformning av datainsamlingen. 
(Saunders m.fl., 2012) 

Vid ett sannolikhetsurval löper samtliga organisationer och de anställda lika stor chans att bli 
utvalda för att vara en del av urvalet och exempelvis bli intervjuade. Sannolikhetsurval används 
vid frågeställningar som kräver svar baserat på statistik och när möjlighet till generalisering 
eftersträvas. Således används sannolikhetsurval särskilt i samband med forskningsstrategier 
som enkät och experiment. (Saunders m.fl., 2012) 

Det andra alternativet som Saunders m.fl. (2012) nämner, icke-sannolikhetsurval, används när 
sannolikhetsurval inte är ett bra alternativ för att besvara studiens frågeställning. Icke-
sannolikhetsurvalet baseras på flertalet tekniker för att samla in urvalen och de flesta samlas in 
med en viss subjektiv bedömning. Vad som skall innefattas i urvalet väljs ut på förhand baserat 
på vad som behövs enligt frågeställningen. (Saunders m.fl., 2012) 

Denna studie använder ett icke-sannolikhetsurval då generalisering inte är av främsta fokus. Vid 
urvalet är det av stor vikt att ta del av berörda parter inom gruvindustrin då det är en utbredd 
industri med flertalet områden. Med detta som grund används bedömningsurval i denna studie 
för intervjuer. Detta urval används för att välja ut de personer som är bäst insatta inom området 
för intervjuer och på så sätt få fram bäst möjliga information till studiens resultat. Genom 
studiens gång sker även snöbollsurval då rekommendationer från utvalda intervjuobjekt 
angående nya intervjuobjekt kommit fram. 
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3.5 DATAINSAMLING 

Data som används i studier är klassificerat som primär eller sekundär data. Kortfattat kan det 
sägas att primär data är data som insamlats för studiens ändamål och sekundär data har tidigare 
samlats in för ett annat ändamål men även kan nyttjas vid den nya studien. De vanligaste 
typerna av data som används vid en studie av denna omfattning är intervjuer, observationer, 
litteraturstudier och dokumenterade handlingar. (Saunders m.fl., 2012) 

Då studiens syfte är undersökande med beskrivande inslag används multipla 
datainsamlingsmetoder i denna studie, detta för att få så bra förståelse som möjligt och en bred 
grund för att möjliggöra korrekta analyser.    

3.5.1 PRIMÄR DATA 

Intervjuer och observationer är två metoder för att samla in primär data och det är även det som 
använts i denna studie. Observation bidrar till att skapa en fullständig förståelse över 
verksamheten och personers beteenden samtidigt som intervjuer ger intervjuaren möjlighet att 
gå in på djupet för att skapa bättre förståelse. (Saunders m.fl., 2012)  

3.5.1.1 OBSERVATION 

Observationer kan delas in i två delar, antingen deltagande eller strukturerad observation. En 
deltagande observation ger observatören möjlighet att delge de observerade arbetarna om 
observationen eller ej samt att själv vara delaktig i verksamheten eller ej. Beroende på studiens 
frågeställning kan dessa val vara av stor betydelse för att erhålla trovärdigt och ej manipulerat 
resultat. Resultat kan manipulerats vid observation genom att de observerade arbetar 
effektivare när de granskas, observatören tolkar händelserna som pågår efter egen kunskap och 
att observatören tolkar händelser fel på grund av dålig insikt och kunskap i det undersökande 
ämnet. En deltagande observation sker mestadels med fysisk närvaro av observatören men med 
teknikens utveckling kan observationer ske med hjälp av streaming, elektroniskt inspelat och 
nedladdningsbart material. (Saunders m.fl.,2012) 

En strukturerad observation strävar efter att undersöka hur ofta händelser sker och fokuserar 
inte på deras orsaker. Därav används strukturerad observation tillsammans med andra 
datainsamlingsmetoder för att erhålla fullständig data som vidare kan analyseras. En 
strukturerad observation används främst vid en kvantitativ analys. Resultat från en 
strukturerad observation kan manipuleras genom att skillnader i verksamheten beroende på att 
tid under dygnet ej noterats, observatörens feltolkningar och påverkan samt informantfel, vilket 
betyder att observationen inte skett under normala förhållanden och därför påvisar felaktigt 
resultat. (Saunders m.fl., 2012)    

För att få fram ett trovärdigt resultat på denna studie var en observation av verksamheten ett 
måste. Säkerhetsrisker och dylikt gjorde det omöjligt att inte delge de observerade arbetarna 
studiens och observationens syfte. Den observation som gjordes vid denna studie anses vara en 
deltagande observation då syftet var klargjort och anledningen var att förstå orsaker till 
händelser och inte endast vetskapen att de skett.  

3.5.1.2 INTERVJU 

Enligt Saunders m.fl. (2012) är en intervju en avsiktlig konversation mellan två eller fler 
personer som kräver att intervjuaren etablerar ett samförstånd, utarbetar och uttalar koncisa 
och tydliga frågor som sedan respondenten är villig att svara på. Intervjuer kan underlätta vid 
insamling av tillförlitlig och giltig information som vidare kan användas vid besvarandet av 
studiens frågeställning.  Saunders m.fl. (2012) delar in intervjuer i tre olika kategorier, 
strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervjuer. 

En strukturerad intervju är standardiserad och används för att samla in kvantitativ data. Samma 
frågor ställs på samma sätt till samtliga respondenter. Vid en semistrukturerad intervju utgår 
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personen som intervjuar från några nyckelpunkter och områden men kan annars variera sig 
beroende på vem som låter sig intervjuas. En ostrukturerad intervju är informell och är bra för 
att skapa förståelse över situationen eller verksamheten. Intervjuaren följer inget strikt manus 
utan det är mestadels respondenten som driver intervjun framåt. (Saunders m.fl., 2012)  

En intervju kan vara med endast en respondent eller med flera, det sistnämnda benämns 
gruppintervjuer eller fokusgrupper. Den största fördelar med att intervjua fler än en respondent 
samtidigt är att samtliga involverade kan dra nytta av varandra och därför komma fram till 
bättre resultat (Saunders m.fl., 2012). Skillnaden mellan gruppintervju och fokusgrupp är att 
under en fokusgruppsintervju är det behandlade ämnet tydligt definierat och det är fokus på att 
integrera respondenterna med varandra. En gruppintervju är generellt sätt ett uttryck för en 
intervju som har fler än en respondent.  

Det finns olika tillvägagångssätt vid en intervju. Antingen kan en intervju ske med fysisk närvaro 
av samtliga parter, genom telefon eller vara baserad på internet eller intranät om det finns 
tillgängligt (Saunders m.fl., 2012). De flesta semistrukturerade och ostrukturerade intervjuerna 
sker med fysisk närvaro men att hålla intervjun över telefon har många fördelar. Tillgänglighet, 
snabbhet och kostnader är tre av fördelarna. En nackdel för telefonintervjuer jämfört med 
traditionella intervjuer med fysisk närvaro är att det outtalade som exempelvis kroppsspråk går 
förlorat. Att genomföra intervjuer över internet är ett bra alternativ om respondenterna är 
geografiskt spridda. Antingen kan intervjuerna ske uppkopplat och på så vis direkt eller 
nedkopplat och då ske med en viss tidsfördröjning. (Saunders m.fl., 2012) 

I denna studie används främst intervjuer med fysisk närvaro samt med endast en respondent. 
Målet med intervjuerna var att skapa förståelse över situationen och därför var intervjuerna 
även semistrukturerade. Vid behov fördes även kortare telefonintervjuer, även de semi-
strukturerade.  

3.5.2 SEKUNDÄR DATA 

Sekundär data innefattar såväl rådata som publicerade sammanfattningar. Många studier saknar 
resurser i form av kapital, tillgång och tid för att producera primärdata och kan istället använda 
sig av mer lättåtkomlig sekundärdata. (Saunders m.fl., 2012)  

I denna studie har sekundärdata införskaffats genom interna företagsdokument, vetenskapliga 
artiklar publicerade i databasen Primo, GoogleTM och Boliden mineral AB:s intranät. Ett antal 
artiklar i diverse tidskrifter har också använts för att få bättre insikt och förståelse över 
företaget och dess verksamhet. Sökorden som använts vid sökning av vetenskapliga artiklar är 
”investeringskalkylering”, ”investering bedömning” och ”logistics outsourcing”.  

3.6 TEKNIKER VID DATAANALYS 

Yin (2009) presenterar fem olika tekniker för att analysera data. Ingen av teknikerna är lätta att 
använda och kräver mycket övning för att kunna användas på ett betydelsefullt sätt. Teknikerna 
är inte fullständiga och skall bearbetas efter egen förmåga och anpassas till den aktuella studien 
för att slutligen anta en användningsbar form av fallstudieanalys som möjliggör en trovärdig 
fallstudie.  

En första analysteknik som beskrivs av Yin (2009) är förklaringsuppbyggnad. Det är en särskild 
variant av mönstermatchning som är av svårare karaktär. Målet med denna teknik är att 
analysera fallstudien genom att bygga upp en förklaring rörande densamma. Denna teknik 
används fördelaktigt vid en fallstudie med förklarande syfte. För fallstudier med undersökande 
syfte nämns ofta denna teknik som en del av processen vid framställning av hypoteser. Målet 
med tekniken är dock inte att slutföra en studie utan att utveckla idéer för fortsatta studier. Då 
denna studie har i syfte att slutföras och ta fram ett faktiskt resultat är denna teknik inte 
optimal.  
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Tidsserieanalyser är benämningen på den andra analystekniken presenterad av Yin (2009). 
Analystekniken har syftet att skapa en tidsserie direkt kopplad till de tidsserier som 
genomfördes vid experiment. Dessa analyser kan leda till många komplicerade mönster. Desto 
mer komplicerade och precisa mönster resulterar i att tidsserieanalysen ger en bra grund för 
slutsatserna för fältstudien. Tekniken med tidsserieanalyser lämpar sig delvis för denna studie 
då empiriska tidsstudier tillämpas.   

Den tredje analystekniken har på senare tid blivit mycket användbar, specifikt för utvärderingar 
av fältstudier. Tekniken kallas logiska modeller och tar fram en komplex kedja av händelser 
under en längre tidsperiod. Händelserna är positionerade i repeterad orsak-verkan-mönster där 
den beroende variabeln blir vid ett tidigt skede den oberoende variabeln för nästa steg. Logiska 
modeller använder matchning av empiriska observerade händelser mot förväntade teoretiska 
händelser, tekniken är med andra ord en form av mönstermatchning. Anledningen att de två 
teknikerna skiljs åt är med anledning av att logiska modeller använder sekvenserade steg, detta 
enligt Yin (2009). Denna teknik lämpar sig inte för denna studie då den inte rör händelser med 
orsak-verkan-mönster. 

Den fjärde analystekniken som Yin (2009) beskriver är jämförelser mellan aktuella fallstudier 
och används vanligen vid analyser av minst två fältstudieobjekt både individuellt och 
jämförelsevis. Att analysera två eller flera fall kan stärka resultatets sannolikhet ytterligare. 
Först analyseras varje fall var för sig och sedan analyseras likheter och olikheter mellan fallen, 
detta möjliggör framställning av en generaliserbar teori. Då denna studie endast analyserar ett 
fall lämpar sig inte denna dataanalysteknik. 

Den sista tekniken som Yin (2009) presenterar är mönstermatchning, som är en mycket 
önskvärd teknik att använda vid fallstudieanalyser. Tekniken jämför ett empiriskt studerat 
mönster med ett eller flera förutspådda mönster. Om mönstren överensstämmer bidrar det till 
att fallstudiens interna giltighet ökar. Mönstermatchning används oftast vid en fallstudie som 
har ett förklarande syfte. Mönstren kan då sättas i relation till beroende alternativt oberoende 
variablerna i studien. Vid en fallstudie med ett beskrivande syfte är mönstermatchning 
fortfarande användbart med förutsättningarna att det förväntade mönstret för specificerade 
variabler är definierade inför datainsamlingen. Denna teknik lämpar sig mycket väl för denna 
studie då empiriska mönster jämförs med förutspådda och används därför i denna studie. 

3.7 KRITISK GRANSKNING AV METODEN 

För att upprätthåll hög kvalitet vid studier krävs det, enligt Saunders m.fl. (2012), reliabilitet och 
validitet. Den mänskliga faktorn spelar in vid studier men genom att arbeta för hög reliabilitet 
och validitet kan den minimeras. För att inneha hög kvalitet behövs både validitet och 
reliabilitet, de kan inte säkerställa kvalitet var för sig. (Saunders m.fl., 2012) 

3.7.1 RELIABILITET 

Reliabilitet syftar till pålitligheten hos mätinstrument så att om det skulle mätas ytterligare en 
gång så skulle resultatet visa detsamma, oberoende vem som utför mätningen.  En stor del av 
datainsamlingen i denna studie sker via semistrukturerade intervjuer vilket enligt Saunders m.fl. 
(2012) är ett bekymmer gällande reliabiliteten. Respondenter kan besvara intervjufrågor olika 
beroende på tidpunkt och intervjuare. I denna studie har datainsamlingen skett kontinuerligt 
under tidens gång vilket bidragit till att respondenterna till viss del har tillfrågats flertalet 
gånger. På detta sätt har otydlighet kunnat förtydligas samt att en djupare kontakt etablerats 
med högre tillit som resultat. Intervjuerna har baserats på samma underlag vilket även medfört 
att samma svar på frågor inkommit från olika respondenter vilket stärkt studiens reliabilitet.  

3.7.2 VALIDITET 

Saunders m.fl. (2012) beskriver validitet som ett kvalitetsindex som behandlar till vilken grad 
det som undersökts verkligen var det som var planerat för undersökning. Validitet delas oftast in 
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i två mindre områden, inre respektive yttre validitet. Enligt Saunders m.fl. (2012) berör inre 
validitet det kausala sambandet mellan olika variabler, ju starkare samband desto högre inre 
validitet. Saunders m.fl. (2012) fortsätter med yttre validitet, som beskrivs som 
generaliserbarheten av studien och om resultatet kan nyttjas av andra parter.  

Den inre validiteten anses vara god i denna studie då datainsamlingen skett med många 
differentierade källor för triangulering. Vid intervjuer har endast en respondent varit 
närvarande för att undvika påverkan av en andra respondent. Under intervjuer har intervjuaren 
haft stort fokus att tydligt ställa frågorna och vidareutveckla svaren som insamlats, detta för att 
undersöka frågor ur många perspektiv, något som enligt Saunders m.fl. (2012) stärker 
validiteten under intervjuer. Respondenterna har valts ut baserat på deras kompetensområde 
vilket har lett till att data insamlats från flera olika positioner inom företaget. Litteraturstudien 
som återfinns i Kapitel 2 har använts som riktlinjer och stärker studiens inre validitet 
ytterligare. 

Gällande yttre validitet anses det av studiens författare finnas god möjlighet för applicering av 
resultatet på annat företag och projekt, dock som oftast vid en fallstudie krävs det visst 
omarbete innan resultatet kan överföras till extern part.    

3.8 METODSAMMANFATTNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

För att överskådligt kunna ta del och förstå denna studies metod har en sammanfattning gjorts 
och finns att se i Tabell 1. 

Tabell 1 - Sammanfattning över studiens metodik. 

Område Studiens inriktning 

Forskningssyfte Undersökande karaktär, med inslag av beskrivande delar 

Forskningsansats Abduktiv 

Metodval Kvantitativ och kvalitativ 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Urvalsmetod Icke-sannolikhetsurval med bedömnings- och snöbollsurval 

Datainsamling 
Primärdata och sekundärdata; Semistrukturerade intervjuer med fysisk närvaro 

och deltagande observationer 

Datanalysteknik Tidsserieanalyser samt mönstermatchning 

Tabell 1 visar en sammanställning över denna studies metod, detta för att enkelt kunna följa 
studiens upplägg och tillvägagångssätt.  

Initialt togs kontakt med en representant från Boliden via mail och senare även över telefon för 
diskussion om möjlighet till att skriva en studie med fokus på logistik i samarbete med dem. 
Därefter hölls ett möte på plats i Boliden med företagsrepresentanter tillika handledare där 
information rörande studiens fokus och omfattning delgavs. Författarna fick också ta del av fakta 
och arkivstudier som hade koppling till studiens syfte.  Detta togs med till Luleå tekniska 
universitet som gav klartecken för start av studien då syfte och forskningsfrågor kunde tas fram. 
Inför nästa möte som också skulle bli en två veckors-period med fysisk närvaro i Boliden vid 
Boliden Mineral AB, samlades information om företaget och den specifika gruvan in, detta för att 
bekanta sig mer med fallstudieobjektet. Teori om logistik och möjliga tillvägagångssätt samlades 
också in inför nästa möte, detta för att få en djupare förståelse för arbetets gång och för att få 
kunskap inom det berörda ämnet. 
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Väl tillbaka i Luleå togs i samråd med handledaren vid Luleå tekniska universitet 
forskningsfrågor fram. Dessa forskningsfrågor grundas i diskussionen som hölls vid mötet i 
Boliden samt att de enligt handledaren vid Luleå tekniska universitet ansågs vara av lämplig 
omfattning för studiens utformning.   

Under två veckor befann sig författarna på plats i Boliden. Under dessa veckor gjordes 
inledningsvis en tidsplan för studiens tidsåtgång som finns att se i Bilaga 1 - Tidsplan. Då 
fallstudieobjektet är en arbetsplats med specifika förhållanden utfördes sedan flera olika 
säkerhetsutbildningar, detta möjliggjorde tillstånd för att besöka gruvor under jord. Därefter 
besöktes två gruvor av olika karaktär, detta för att klargöra bilden av miljön och hur 
processerna i en gruva fortgår.  

Efter studiebesöket påbörjades arbetet med en nulägesanalys och datainsamling. Förberedelser 
som intervjuguide, datainsamlingstillbehör och diverse annat förbereddes inför ett tredje 
gruvbesök. Under det tredje och mest betydande besöket samlades data in i form av intervjuer 
med flertalet personer, intervjumall finns att se i Bilaga 2 – Intervjumall, nödvändiga mätetal så 
som cykeltid och lastvikter för lastbilar och lastmaskiner togs fram genom observationer. 
Observationerna utfördes med hjälp av tidtagarur på plats inne i respektive fordon där samtliga 
aktiviteter som mättes finns definierade i Bilaga 3 – Definition av aktiviteter samt mätvärdena 
finns bifogade i Bilaga 4 – Mätdata. 

Därefter bearbetades den data som samlats in. Ytterligare ett besök under några dagar i Boliden 
hanns med vid senare tillfälle. Kompletterande data samlades in och bearbetningarna av data 
kunde slutföras. Det utfördes beräkningar som sedan analyserades och sammanfattades. Detta 
ligger till grund för det resultat och förslag på framtida verksamhetsutformning som sedan togs 
fram och redogörs i denna studie. Samtligt arbete har skett under handledning från både Boliden 
Mineral AB:s och Luleå tekniska universitets sida.  

3.8.1 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Maximering av studiens reliabilitet har skett genom god kontakt med berörda parter, både för 
intervju men även rådgivning. Logistik är ett omfattande ämne och inom investeringskalkylering 
finns det många olika aspekter och parametrar som anses viktiga enligt olika författare, se 
Avsnitt 2.3. Det har resulterat i att många perspektiv har haft inverkan på reliabiliteten av 
studien, då någon annan författare kan välja att undersöka liknande ur ett annat perspektiv. De 
parametrar som tagits i beaktning i denna studie har kommit från multipla litteraturstudier och 
bör anses stärka reliabiliteten på grund av triangulering. 

Den inre validiteten anses starkare än den yttre vilket av författarna av denna studie beror på att 
studien är uppbyggd av en fallstudie. Dock skall inte den yttre validiteten vara bristande då 
investeringskalkylering är ett stort ämne med stor mängd detaljerad litteratur som underlättat 
val av parametrar och metoden hur de skulle undersökas. Den inre validiteten skall vara väldigt 
hög i denna studie då mycket tid spenderats på plats för egna observationer, intervjuer och övrig 
datainsamling. På detta sätt fick författarna av denna studie inblick i hur Boliden Mineral AB 
som organisation agerar och prioriterar.   
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4 FÖRETAGSBESKRIVNING 

Företagsbeskrivningen innehåller en presentation av företaget Boliden Mineral AB, vilket driver 
Kankberggruvan. Läsaren delges i detta kapitel information om koncernens historik, 
affärsverksamheter samt fakta om Bolidenområdet där Kankberggruvan är belägen.  

4.1 KONCERNEN BOLIDEN MINERAL AB 

Företaget Boliden Mineral AB, hädanefter benämnt Boliden, grundades 1924 då guld hittades 
vid prospektering vid Fågelmyren i Bolidenområdet utanför Skellefteå. Boliden agerar på en 
global marknad men grundades i samhället Boliden strax utanför Skellefteå. Koncernen har idag 
ca 4400 anställda, fyra gruvområden och fem smältverk. Verksamheten är förlagd i länderna 
Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Irland. Smältverken förses med råvaror från 
koncernens gruvor och externa leverantörer. Deras kärnkompetens är prospektering, gruvor, 
smältverk och metallåtervinning. Boliden bryter i huvudsak metallerna zink och koppar men bly, 
guld, silver och andra metaller är också av betydelse för deras produktion. Boliden gjorde 2011 
ett resultat på ca 3,4 miljarder kronor. Figur 2, nedan, visar Bolidens verksamheter och deras 
geografiska placering. (Boliden Mineral AB, 2012)  

 

Figur 2 - Bolidens verksamheter och deras geografiska lägen. (Boliden Mineral AB, 2012) 

Affärsidén hos Boliden lyder enligt följande: 

”Att utvinna mineraler och producera högkvalitativa metaller på ett kostnadseffektivt och 
miljöanpassat sätt för att långsiktigt möta marknadens metallefterfrågan, och skapa värde för 
Bolidens aktieägare” (Boliden Mineral AB, 2012).  

4.2 AFFÄRSVERKSAMHET 

Boliden bedriver affärsverksamhet inom fyra områden, prospektering, gruvor, smältverk och 
försäljning. Prospektering innebär att finna nya fyndigheter som sker i befintliga gruvor samt i 
nya områden. Prospekteringen inriktas främst på malmer med zink, koppar och ädelmetaller. 

Boliden bedriver gruvverksamhet i fyra gruvområden, Tara, Garpenberg, Bolidenområdet och 
Aitik.  I dessa områden bryts malm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver. Majoriteten 
av det metallkoncentrat som anrikats från malmen levereras till något av koncernens fem 
smältverk i Kokkola, Odda, Rönnskär, Harjavalta och Bergsöe.  

Vid smältverken vidareförädlas metallkoncentrat och andra råmaterial som metall och 
elektronikskrot, metallaskor och uttjänta bilbatterier till så väl rena metaller som kundspecifika 
legeringar.  
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Majoriteten av Bolidens försäljning av metaller och övriga produkter säljs till industriella kunder 
i Europa. Kunderna är främst stålverk, som använder zink för att ge stål ökat rostskydd (Boliden 
Mineral AB, 2012). Majoriteten av företagets kopparkunder är tillverkare av kopparstänger och 
valstråd. Den slutliga användningen av kopparen går till stor del via tillverkare av 
kopparkomponenter till byggindustrin och tillverkare av el- och elektronikprodukter. (Boliden 
Mineral AB, 2012) 

4.3 BOLIDENOMRÅDET 

Ett av Bolidens gruvområden är Bolidenområdet som återfinns i närheten av Skellefteå. Detta 
område har visat sig vara mycket mineralrikt och fler än 30 gruvor har brutits i det området 
sedan 1920-talet då produktionen startade. Området består idag av underjordsgruvorna 
Kankberg, Kristineberg och Renström samt dagbrotten Maurliden och Maurliden östra. I 
samtliga gruvor bryts komplexmalm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver. 
Mineralreserver och mineraltillgångar i Bolidenområdet ökade under 2011 efter framgångsrik 
prospektering. Med nuvarande planering kommer produktion fortskrida i Bolidenområdet fram 
till 2021. (Boliden Mineral AB, 2012) 
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5 FALLSTUDIEOBJEKT 

I detta avsnitt presenteras fallstudieobjektet Kankberggruvan. Avsnittet innehåller en allmän 
beskrivning av gruvan samt en kartläggning över nuläget med dess processer och nyckeltal. 
Nuläget är kartlagt utifrån intervjuer och författarnas faktiska observationer. 

5.1 PRESENTATION AV KANKBERGGRUVAN 

I Bolidenområdet ligger Kankberggruvan som man började bryta malm i på 60-talet, då som ett 
dagbrott. Mellan åren 1966 och 1969 bröt man framförallt zink- och kopparmalm. (Andersson, 
2012). I mitten på 1980-talet fanns det inte mer malm att hämta ur dagbrottet och man skapade 
ramper ned i gruvan under jord där man bröt malm fram till 1997 då gruvan stängdes. 
(Haldestam, 2012) 

Boliden Mineral AB (2011) beskriver att i samband med att gruvan stängdes ned så upptäcktes 
också guld- och tellurfyndigheter så i februari 2012 beslutades det om att starta brytning på 
nytt, som en underjordsgruva. I dagsläget är Kankberggruvan Bolidens femte guldgruva och 
beräknas ha en livslängd fram till år 2020. Malmreserven i fyndigheten uppgår till 2,78 miljoner 
ton. Nedan i Figur 3 visas en schematisk bild av Kankberggruvan med dess mått och olika 
malmfyndigheter. 

 

Figur 3 - Genomskärning av Kankberggruvan med mått och malmfyndigheter utmarkerat. (Boliden Mineral 
AB, 2011) 

Produktionen inleddes i mitten av 2012 och beräknas köra med full kapacitet i slutet av 2012. 
Man beräknar även att ha tellurproduktion igång i slutet av året. Den genomsnittliga årliga 
produktionen kommer att vara cirka 1 150 kg guld och 41 ton tellur vid full produktion. Guld 
används främst i smyckestillverkning men också delvis i elektronikindustrin. Tellur används 
övervägande i tillverkningen av solceller. (Boliden Mineral AB, 2012)  

5.2 AVGRÄNSNING 

Fallstudien avgränsas så att endast upp- och nedfraktning av gråberg och malmberg behandlas. 
Avgränsningen innefattar två huvudflöden var av det första flödet inleds med sprängning och 
avslutas med avlastning i färdigvarulager, samt det andra flödet inkluderar från och med 
lastning av gråberg till och med avlastning för återfyllning. Detta gör att externa transporter till 
och från gruvområdet och påfyllnadstransporter inom gruvområdet exkluderas. 
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5.3 NULÄGESANALYS  

Kankberggruvan startades på nytt med brytning i mitten på 2012 vilket gör att gruvan ännu är i 
uppstartsfas. Detta gör att produktionen inte har nått sin fulla potential. Idag sker sprängning i 
Kankberggruvan en gång per dygn, mellan klockan 02.00 och 03.00, då avstannar all övrig 
verksamhet under jord. Vid sprängning bildas gaser som måste ventileras ut, vilket gör att ingen 
anställd kan fortsätta med verksamheten inom de närmsta fyra timmarna. Den långa 
ventilationstiden på cirka fyra timmar beror på att luften i gruvan idag endast har en väg ut, 
samma väg som transportfordonen.  

I samband med sprängning sker även skiftesgång inom personalstyrkan. Kankberggruvan 
använder sig idag av tvåskift, ett dags- och ett nattskift. Dagskiftet startar klockan 06.00 och 
slutar 16.00 och nattskiftet börjar 18.00 och slutar i samband med sprängning. De som arbetar i 
gruvan idag arbetar sju dagar dagskift, är lediga i sju dagar, arbetar sju dagar nattskift och är 
lediga i sju dagar. Den administrativa personalen arbetar endast dagtid och är lediga på 
helgerna. Totalt är det 69 personer anställda av Boliden vid Kankberggruvan, varav 36 
gruvarbetare, 4 arbetsledare, 8 mekaniker, 4 elektriker och 17 administrativ personal. När 
gruvan är ventilerad och luften godkänd startar produktionen åter med dagskiftet.  

Då gruvan ännu inte uppnått full produktion är planering en mycket viktig del av arbetet i 
dagsläget. Planering sker först på årsbasis, det sker centralt från kontoret i Boliden som då 
planerar för samtliga gruvor. Planeringen sker med parametrarna ton och halter. Sedan gör 
gruvplaneraren i Kankberg kvartalsvisa planer. Varje månad hålls ett avstämningsmöte för att 
kolla av hur produktionsprestationen är jämfört med planen. Baserat på månadsplaneringen 
framtas veckoplaner. Varje måndag och torsdag är det möten för att se hur planeringen 
överensstämmer med verkliga produktionen. På måndagsmötet delges information om hur 
föregående vecka gick och hur aktuell veckas plan ser ut. Torsdags möten är till för att ha en 
sista möjlighet att ändra något inför nästkommande veckas planering. I slutändan är det 
förmännen för varje skift som planerar hur skiftet skall se ut för att kunna leva upp till 
veckoplaneringen. Idag fungerar planeringen väl och Kankberg har inte haft några större 
problem med att prestera enligt planeringen. Som nämnt är produktionen inte fullskalig när 
denna studie görs vilket kan bidra till att planeringen är lätt att följa. Ledningen vid gruvan är 
medvetna om att planerna kommer att stramas åt och kräva mer i framtiden. Vid full produktion 
planeras ca 24-30 sprängningar i veckan vilket motsvara ca 600 000 ton malm och gråberg per 
år. 

All transport under jord för fraktning av malm och gråberg sköts idag av entreprenaden Renfors 
Åkeri, här efter benämnt Renfors. Det är dem som äger och ansvarar för de fordon som används i 
Kankberggruvan för transporter av malm och gråberg upp till dagen, fackterm för ovan jord. 
Personalen hos Renfors arbetar i stort enligt samma schema som gruvarbetarna som är 
anställda av Boliden, med undantag för att de börjar nattskiftet redan klockan 16.00. 
Entreprenaden har 16 anställda, fyra stycken per skift som arbetar vid Kankberggruvan. Renfors 
har i dagsläget två lastbilar i drift samt en reservlastbil som står parkerad ovan jord. I gruvan 
har de också tre lastmaskiner, en som används för utlastning, en som används för väghållning, 
städning och spolning samt en lastmaskin i reserv.  

Det finns tre typer av transportflöden nere i gruvan. Lastningen sker antingen direkt från en 
gavel, där sprängningen ägt rum vilket visas i Figur 4, eller från en lastficka dit malmen eller 
gråberget har lastats från gaveln som kan ses i Figur 5. Lasten fraktas vanligen till ett 
färdigvarulagret ovan jord. Gråberget nyttjas också som återfyllnad i utsprängda malmrum 
vilket gör att underjordstransporterna ibland också förflyttar gråberg nere i gruvan vilket flödet 
i Figur 6 visar.  



   
 

23 
- Effektivisering  av transporter i gruvindustrin - 

Tran
sp

o
rt

Gavel Lastning Färdiglager

 

Figur 4. Flödet av malm eller gråberg från gavel direkt till färdiglager 
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Figur 5 Flödet av malm eller gråberg från gavel via lastficka till färdiglager 
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Figur 6 Flödet av gråberg från färdiglager till malmrum för återfyllnad 

5.3.1 GAVEL 

Gavel kallas den del av gruvan där sprängning sker. Vanligen har gruvan två till tre gavlar aktiva 
samtidigt vilket gör att lika många sprängningar sker varje natt. Det är vid gaveln som malmen 
lossnar från berget och på så vis går att ta vara på. Efter att sprängning skett vid gaveln lastas 
malmen ut och skrotning sker vilket är en fackterm som betyder att knacka loss lösa delar av 
berget. Därefter förstärks berget genom sprutning av betong på väggar och tak. Sedan bultas det 
för ytterligare förstärkning så att man sedan kan borra och ladda för ytterligare en sprängning. 
Det sker också sprängning vid gavlar som inte innehåller malm, det kallas då för tillredning och 
används för att senare kunna nå malmfyndigheter. 

5.3.2 UTLASTNING 

I gruvan används en lastmaskin som dagligen skall ta hand om den malm eller gråberg som 
lossnat från berget vid sprängningen av gaveln. Lastmaskinen lastar malmen antingen direkt på 
lastbilarna eller till en lastficka. Lastfickan är bättre anpassad för lastning av malm till 
lastbilarna, då lastaren står högre upp än lastbilarna vilket leder till bättre sikt samt att lastning 
vid lastficka kräver mindre manövrering av lastbilarna jämfört med lastning vid gavel. 
Lastfickan är också närmare huvudrampen, vilket är en benämning för vägen upp och ned i 
gruvan. Att lasta ut till lastficka görs också för att snabbt kunna tömma gaveln för att så snarast 
möjliga kunna fortfölja salvcykeln och förstärka väggar och tak. 

Personen i lastmaskinen har hela tiden en nära kommunikation med lastbilschaufförerna så de 
vet vart i gruvan de skall. Lastmaskinen är igång större del av tiden med utlastning av malm eller 
gråberg men i de fall lastfickan redan är fylld och ingen lastbil finns att lasta ägnar sig lastaren åt 
väghållning och renhållning så att lastningen skall ske så snabbt och smidigt som möjligt.  

5.3.3 LASTNING 

Lastbilarna som används för att frakta malmen och gråberget upp och ned ur gruvan har en 
maximal lastkapacitet på ca 33 ton. Lastbilarna lastas dock vanligtvis med cirka 38-40 ton malm 
eller cirka 33-38 ton gråberg. Gråberg har vanligen en lägre densitet vilket gör att det lastas 
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mindre antal ton på lastbilen för att den fortfarande skall klara av de måttkrav som ställs inne i 
gruvan. Kankberg anses dock ha större dimensioner än de flesta andra gruvor inom 
Bolidenkoncernen. Lastaren har en skopa som tar cirka 8-10 ton åt gången vilket gör att 
lastbilarna lastas i snitt med fyra skopor.  

5.3.4 TRANSPORT 

Transporten av malmen och gråberget sker med hjälp av lastbilar av märket Volvo och modell 
FH13 540. Gruvan har en hastighetsbegränsning på 30km/h av säkerhetsskäl. När lastbilarna 
åker lastade nedifrån gruvan och upp till dagen, har de en genomsnittshastighet på ca 17km/h 
då de inte har möjlighet att köra fortare på grund av lasten och lutningen. Rampen i gruvan har 
lutningen 1:7. Ned i gruvan är förutsättningarna bättre och då kan lastbilarna hålla cirka 
30km/h. Lastbilarna står parkerade nere i gruvan när de inte används.  

Idag är endast fordon med dieselmotorer tillåtna i gruvan med anledning att bensin löper en 
större brandrisk. Detta innefattar inte eventuella utryckningsfordon, då det för dem gäller 
särskilda bestämmelser. 

5.3.5 FÄRDIGLAGER 

När transporterna når dagen tippar de malmen eller gråberget i respektive färdiglager i 
närheten av gruvan. Malmen hämtas därefter upp av andra lastbilar som även de ägs av Renfors 
som sedan fraktar det till anrikningsverket i Boliden. Gråberget ligger i färdiglagret tills det att 
det skall användas för återfyllnad. 
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6 RESULTAT  

I detta kapitel presenteras resultatet som har utvunnits ur observationer, intervjuer och studier 
som tidigare publicerats inom Boliden Mineral AB. Läsaren får i detta kapitel en inblick i 
betydelsefulla parametrar som påverkar det slutgiltiga resultatet och då medverkar i besvarandet 
av studiens frågeställningar.  

6.1 MÄTDATA 

I Kankberggruvan används i dagsläget lastbilar från Volvo av modell FH13 540 vilket resulterar i 
att de utförda observationerna i Kankberggruvan enbart fokuserats på dessa fordon. Mätdata 
gällande de övriga fordonen i denna analys är tagna från tidigare studier samt 
fordonsspecifikationer (Sandvik Mining, 2011; Atlas Copco, 2012). Fordon som tagits i beaktning 
i denna analys är utvalda baserat på differentierade lastkapaciteter samt att de erbjuds av 
leverantörer som Boliden vanligtvis är i kontakt med gällande investeringar av denna karaktär. 
De fordon som analyseras i denna studie ses i Tabell 2.   

Tabell 2 Sammanställning av de analyserade fordonen i studien 

Fordon Leverantör Lastkapacitet (ton) 

FH13 540 Volvo 33 

TH550 Sandvik 50 

TH660 Sandvik 60 

MT6020 Atlas Copco 60 

MT5020 Atlas Copco 50 

MT42 Atlas Copco 42 

FH480 Volvo 28 

 
Ur Tabell 2 kan det utläsas att tre olika leverantörer producerar fordon som är relevanta för 
Kankberggruvan. Volvo producerar lastbilar medan Sandvik och Atlas Copco producerar 
gruvtruckar. Den mest väsentliga skillnaden mellan lastbilar och gruvtruckar är lastkapacitet, 
hastighet och hållbarhet. Mer om dessa parametrar kan ses i Avsnitt 6.2.  

Under ett skift befann sig författarna på plats i Kankberggruvan för att studera hur malm- och 
gråbergstransporterna sker och hur lång tid det tar att transportera upp ett lass från 
brytningsrummet nere i gruvan upp till färdiglagret ovan jord. Under observationen 
transporterades endast malm upp ur gruvan. De gjorda observationerna kan ses i Bilaga 4 – 
Mätdata samt definitionerna av aktiviteterna i Bilaga 3 – Definition av aktiviteter. Ett utdrag ur 
observationerna ses i Tabell 3. 
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Tabell 3 Utdrag ur Bilaga 4 – Mätdata 

Fordon Tom/lastad Starttid Sluttid Aktivitet 
Summa tid 
(sekunder) 

Last 

FH13-540 nr 1 Tom 09:07 09:13 Transport ned 335 

 FH13-540 nr 1 Tom 09:13 09:13 Möte 35 

 FH13-540 nr 1 Tom 09:13 09:15 Transport ned 84 

 FH13-540 nr 1 Tom 09:15 09:15 Möte 12 

 FH13-540 nr 1 Tom 09:15 09:16 Transport ned 76 

 

FH13-540 nr 1 Tom 09:16 09:17 

Manöver före 
lastning vid 

lastficka 46 

 

FH13-540 nr 1 Tom 09:17 09:18 

Störning vid 
lastning från 

lastficka 39 

 
FH13-540 nr 1 

 

09:18 09:21 
Lastning från 

lastficka 222 

 FH13-540 nr 1 Lastad 09:21 09:38 Transport upp 1 016 Malm 

FH13-540 nr 1 Lastad 09:38 09:39 
Manöver vid 

tippning 50 Malm 

FH13-540 nr 1 

 

09:39 09:40 Tippning 54 

 Tabell 3 visar aktiviteterna och tiderna för Volvo FH13 540 – nr 1 från att malm lastades på nere 
i gruvan på 457 meters djup till det att malmen tippades av ovan jord vid färdiglagret. Därefter 
kördes lastbilen direkt ned mot lastfickan igen för att ta emot ännu en last. Hastigheterna skiljer 
sig väsentligt beroende på om lastbilen är lastad eller ej och lastade fordon på väg upp ur gruvan 
har företräde vilket bidrar till att aktiviteten Möte ökar när ett fordon är på väg ner tillbaka till 
lastficka alternativt gavel. 

6.2 BERÄKNINGAR 
För att möjliggöra en investeringskalkyl krävs flertalet ingående parametrar.  Några av de 
parametrar som ligger till grund för resultatberäkningarna finns att se i Tabell 4.  Vid 
beräkningar har lutningen 1:7 i gruvan använts och den beräkningsmetod som valts att 
användas vid investeringskalkylen är nuvärdemetoden som beskrivit i Avsnitt 2.3.2. 
Nuvärdemetoden valdes då det ansågs positivt att diskontera kostnaderna till första 
investeringstillfället för att få en klar bild av kostnader över de tio närmsta åren. Eftersom inga 
intäkter sker inom studiens fokusområde tas endast kostnader i beaktan vid beräkningarna.     
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Tabell 4 Ingångs- samt beräknade parametrar för respektive fordon, som grund för vidare analys 

  

Volvo 
FH13 540 

Sandvik 
TH550 

Sandvik 
TH660 

Atlas 
Copco 

MT6020 

Atlas 
Copco 

MT5020 

Atlas 
Copco 
MT42 

Volvo 
FH480 

Färdavstånd (m) 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120 

Lyfthöjd (m) 457 457 457 457 457 457 457 

Proportioner, 
lastficka:gavel 0,8:0,2 0,8:0,2 0,8:0,2 0,8:0,2 0,8:0,2 0,8:0,2 0,8:0,2 

Antal skift per år 576 576 576 576 576 576 576 

Lastkapacitet (ton) 33 50 60 60 50 42 28 

Åktid, lastad transport 
upp, tom transport ned 

(min)  24 35 43 37 32 38 24 

Cykeltid, från lastficka 
vid lastad transport 

upp (min) 45 57 65 59 55 61 43 

Cykeltid, från gavel vid 
lastad transport upp 

(min) 47 57 61 55 55 61 46 

Ekvivalent 
tonkilometer * 136 206 247 247 206 173 115 

Genomsnittlig 
kapacitet, ekv.tonkm 

per motortimme 179 216 231 254 225 171 159 

Körtid per skift (min) 500 430 456 451 427 434 349 

* ekvivalent tonkilometer används som ett begrepp för att beräkna utfört arbete där man tar hänsyn till att det går åt 
mer energi att lyfta truck- eller lastbilslass uppåt. Resultatsiffror påverkar erfarenhetsmässigt både cykeltider och 

bränsleförbrukning någorlunda proportionellt. Formeln som använts är: Horisontell sträcka + lyfthöjd*lutning*lastvikt. 

Tabell 4 visar ett utdrag av nödvändiga parametrar för nå det slutliga resultatet. De tre 
inledande raderna visar parametrar som är enhetliga oavsett fordon, de är hämtade från 
gruvspecifikationer som har preciserats vid datainsamling som skett genom exempelvis 
intervjuer och studerande av interna dokument. Antalet skift per år som återfinns i rad fyra är 
baserat på arbetstiderna för chaufförerna och är därför också den samma oberoende fordon.  
Rad fem till tio är fordonspecifika. Åk- och cykeltider är framtagna och baserade på verkliga 
mätningar både från författarna, internstudier samt fordonsspecifikationer. Resterande 
parametrar är framtagna genom beräkningar med ingångsparametrar. Tabell 4 är endast ett 
utdrag ur en mer omfattande tabell som finns att se i Bilaga 5 – Beräkningar, där ytterligare 
specifika parametrar finns att tillgå samt omfattande beräkningar. Vidare i kalkylen gjordes 
flertalet kostnadsberäkningar. Ett urval av beräknade kostnader med dess tillhörande 
parametrar som krävs för beräkning finns att se i Tabell 5. 
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Tabell 5 Ingående parametrar samt kostnadsresultat 

 

Volvo 
FH13 
540 

Sandvik 
TH550 

Sandvik 
TH660 

Atlas 
Copco 

MT6020 

Atlas 
Copco 

MT5020 

Atlas 
Copco 
MT42 

Volvo 
FH480 

Tid per lass (min) 45 57 65 59 55 61 43 

Ekvivalentkilometer * 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Ekvivalent 
tonkilometer per 

motortimme 
179 216 231 254 225 171 159 

Personal (kr/h) 350 350 350 350 350 350 350 

Effektiva 
motortimmar per år 

3 952 4 130 4 375 4 332 4 102 4 169 3 906 

Medelkostnad för 
service per 

motortimme (kr/h) 
182 152 156 156 152 149 182 

Medelkostnad för 
service per ton 

(kr/ton) 
4,2 2,9 2,8 2,6 2,8 3,6 4,6 

Medelkostnad för 
service per ekv.tonkm 

(kr/ekv.tonkm) 
1,0 0,7 0,7 0,6 0,7 0,9 1,1 

* ekvivalent kilometer används som ett begrepp för att beräkna utfört arbete. Formeln som använts är: Horisontell 
sträcka + lyfthöjd*lutning. 

Kostnadsberäkningarna baseras bland annat på parametrar som möjlig maximal lastvikt per 
fordon, tidsåtgången per lass samt personalkostnader. Detta resulteras efter vidare beräkningar 
i bland annat medelkostnader per ton. Tabell 5 är endast ett utdrag och sammanfattning av en 
mer omfattande beräkning av olika kostnader. Samtliga beräkningar finns att se i Bilaga 6 – 
Kostnader. Beräkningarna i Tabell 5 ligger till grund för flera möjliga scenarier som är 
utformade efter respektive fordonsmodell. 

6.2.1 BERÄKNINGAR FÖR SCENARIO 1-7  

I Tabell 6 visas scenarier för de sju olika fordonsmodellerna som analyserats i denna studie, 
dessa scenarier innehåller endast en fordonsmodell vardera. 
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Tabell 6 Möjliga scenarier för de sju fordonsmodellerna 

Scenario Fordon Antal behövda fordon 

1 FH13 540 4 

2 TH550 4 

3 TH660 3 

4 MT6020 3 

5 MT5020 3 

6 MT42 4 

7 FH480 5 

 
Tabell 6 förtydligar de sju scenarier som har beräknats fram. Varje scenario är baserat på en 
fordonsmodell och därefter är det beräknat hur många fordon av respektive modell som krävs 
för att tillfredsställa kraven på hanterad mängd malm och gråberg varje år.  De olika scenarierna 
jämförs sedan i Tabell 7. 
 
Tabell 7 Resultatvärden för scenarierna 1-7 

Scenario  Totalt nettonuvärde (kkr) 
Investeringskostnad 

år 1 (kkr) 
Investeringskostnad 

över 10 år (kkr)  

1 126 006 8 400 42 000 
 

2 128 684 22 450 50 901 
 

3 126 075 20 724 71 171 
 

4 119 398 24 609 58 218 
 

5 115 780 18 133 63 399 
 

6 132 521 20 724 53 447 
 

7 145 604 9 930 39 720 
 

Scenario  
Driftkostnad över 10 år 

(kkr) 
Reparationskostnad 

över 10 år (kkr) 
Totalkostnad över 

10 år (kkr) 
Kostnad 
(kr/ton) 

1 128 104 35 710 205 814 36,8 

2 132 897 21 267 205 065 36,6 

3 119 049 18 433 208 652 37,3 

4 113 586 18 758 190 563 34,0 

5 110 535 17 576 191 509 34,2 

6 136 060 22 038 211 545 37,8 

7 149 553 46 412 235 685 42,1 
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De övergripande kostnaderna för scenario 1-7 finns sammanställda i Tabell 7. Detta gör att de 
olika scenarierna enkelt går att jämföra utifrån ett kostnadsperspektiv. Tabell 7 är en 
sammanfattning från en mer omfattande och djupgående jämförelse som finns att se i Bilaga 7 – 
Resultatscenarier 1-7. I sammanställningen ovan har kostnaderna över tio år valts att ta med då 
samtliga beräkningar har gjorts för en tioårsperiod. Livslängderna för de olika fordonen skiljer 
sig under ett kortare tidsintervall men sett till tio år blir de differentierade livslängderna 
hanterbara genom olika många behövda investeringar. Investeringskostnaden för år ett finns 
med av anledningen att det är det år med störst investering och så även störst påverkan av 
kassaflödet, vilken kan ha betydelse för det slutgiltiga valet av fordonsmodell.  

Kolumn tre i den övre delen visar nettonuvärdet för vardera scenario under en tioårsperiod. 
Nettonuvärdet är beräknat med kalkylränta på 10%, då denna procentsats framkom under 
datainsamling vara den mest lämpade för ändamålet. Nettonuvärdet ligger till grund för beslut 
om vilka fordonsmodeller som anses mest lämpliga. De två fordonsmodeller med lägst 
nettonuvärde har tagits i vidare beaktning och är basen för de nya scenariomöjligheter som 
tagits fram, se Avsnitt 6.2.2. 

6.2.2 BERÄKNINGAR FÖR SCENARIO 8-11 

Baserat på de två fordonsmodellerna som identifierats med lägst nettonuvärde, scenario 4 och 5, 
gjordes kombinationer av dessa. Hur scenarierna kombinerades finns återgivet i Tabell 8.  
 
Tabell 8 - Scenarier baserade på fler än en fordonsmodell 

Scenario MT6020 FH480 MT5020 

8 1 4  0 

9 2 1 0 

10 0 1 2 

11 0 4 1 

 

 
Tabell 8 tydliggör de olika kombinationerna av fordonsmodeller för scenario 8-11. Dessa 
scenarier bygger på två olika truckar samt en lastbilsmodell, detta för att finna en optimal 
lösning. Jämförelse mellan scenario 8-11 finns att se i Tabell 9. 
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Tabell 9 Resultatjämförelse mellan scenario 8-11 

Scenario 
Totalt 

nettonuvärde 
(kkr) 

Investeringskostnad 
år 1 (kkr) 

Investeringskostnad 
över 10 år (kkr)  

8 154 698 14 852 55 500 
 

9 106 676 15 802 53 405 
 

10 108 859 14 075 52 196 
 

11 154 938 13 988 52 909 
 

Scenario 
Driftkostnad 

över 10 år 
(kkr) 

Reparationskostnad 
över 10 år (kkr) 

Totalkostnad över 
10 år (kkr) 

Kostnad 
(kr/ton) 

8 157 052 43 274 255 825 45 

9 107 552 21 670 182 627 31 

10 74 526 82 617 209 339 32 

11 156 250 42 988 252 147 45 

 
Jämförelse av olika kostnader över tidsperioden 10 år, nettonuvärde, kostnad per ton samt 
investeringskostnaden för år 1 finns sammanfattat i Tabell 9. Jämförelsen har sitt ursprung i 
Bilaga 8 – Resultatscenarier 8-11. Resultaten analyseras vidare i Kapitel 7. 

6.3 EMPIRI FRÅN INTERVJUER ANGÅENDE TREDJEPARTSLOGISTIK 

Med utgångspunkt från intervjuer med tio personer med olika befattningar och arbetsområden 
inom Boliden har det framkommit att det råder delade meningar om fortsatt outsourcing av 
transporterna vid Kankberggruvan. Samtliga respondenter meddelar att Kankberggruvan skiljer 
sig från andra gruvor inom Bolidenområdet eftersom den nyligen startades upp efter flera år 
som nedstängd. När en gruva startas upp är det mycket arbete som krävs och möjligheten att 
outsourca särskilda delar anses som en stark positiv aktion. När organisationen och 
verksamheten sedan pågått under en tid och rutiner infunnit sig, finns det både för- och 
nackdelar med att använda sig av entreprenader för transporterna i gruvan.  

De fördelar med tredjepartslogistik som identifierats vid Kankberggruvan är: 

 Boliden slipper personalansvaret och administrationen därtill 
 Det existerar högre incitament för chaufförer att vårda fordon och sitt arbete när de kör 

för ett mindre företag 
 Tidigare undersökningar har visat att det är billigare med entreprenad än egen regi 
 Entreprenaden är ett mindre företag och därmed mer flexibel än Boliden vid 

förändringar 

De nackdelar med tredjepartslogistik som identifierats vid Kankberggruvan är: 

 Det är svårt för Boliden att kontrollera och påverka entreprenadens 
underhållsorganisation så att fordonen alltid är i körbart skick   

 Boliden har ingen kontroll på de faktiska kostnaderna entreprenaden har då de inte har 
ett open books-avtal sinsemellan.  

Det har framgått ur intervjuerna att ju längre livstid en gruva har, desto mer lönar det sig att 
köra i egen regi utan att involvera entreprenader. Ur en intervju framgick det att det är 
fördelaktigt att köra i egen regi om livslängden är längre än 10-15 år. Med en kortare livstid 
anses det smidigare att outsourca delar av verksamheten, som exempelvis transporterna. Andra 
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respondenter förespråkar dock entreprenad oberoende gruvans livslängd då tidigare studier 
visat på att Boliden har högre reparationskostnader och servicekostnader vid egen regi jämfört 
med entreprenad. Detta hänvisas till att personal anställda hos Boliden inte är lika försiktiga och 
ansvarstagande som personal anställd hos en mindre entreprenad. Det finns flertalet möjliga 
entreprenadfirmor i området vilket bidrar till att Boliden tar in minst fem offerter, fler än tio i 
vissa fall vid val av entreprenad, och stärker på så sätt konkurrensen mellan de olika aktörerna. 
Boliden föredrar att anlita olika entreprenader i olika gruvor, dels för att minimera risker men 
även för att hålla entreprenaderna i området aktiva och på så sätt stärka konkurrensen dem 
emellan ytterligare.  
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7 ANALYS 

I detta kapitel analyseras de resultat som beräknats fram vid studien, känsligheten hos dem samt 
valet av eventuell tredjepartslogistik utifrån intervjuer. Kapitlet tar upp aspekter som bör tas i 
beaktning vid processen att besvara studiens frågeställningar. 

7.1 BERÄKNINGAR 

Bergknut m.fl. (1993) menar att en investering skall bidra med konsekvenser längre än två, tre 
år. Då denna studie analyserar valet av lastbilar som har en livslängd på ca 8000 h vilket 
motsvarar cirka tre år och truckar vars livslängd är ca 20 000 h vilket motsvara cirka fem till sju 
år kan de båda alternativen klassificeras som investeringar.  

Andersson (2001), Bergknut m.fl. (1993) och Karén m.fl. (2012) delar in investeringar i tre 
kategorier, expansions-, ersättnings-, och rationaliseringsinvesteringar. I detta fall kategoriseras 
de potentiella investeringar som ersättningsinvestering främst, detta då investeringarna är i 
form av nya fordon som skall ersätta de befintliga och snart uttjänta fordon som idag sköter 
transporten av malm och gråberg i Kankberggruvan. Investeringarna kan dock också ses som en 
expansionsinvestering då samtliga beräkningar är utförda enligt de specifikationer som gäller då 
gruvan är i full produktion och idag befinner sig gruvan i uppstartsfas.  

I investeringsprocessen, som Karén m.fl. (2012) beskriver, inkluderas tre steg 

1. Problemanalys 

2. Analys av alternativ och konsekvenser 

3. Val av alternativ 

Problemanalysen lyder att finna optimala lösningen för hantering av malm och gråberg i 
Kankberggruvan i form av fordonsval. Vid analys av olika alternativ tas sju olika 
fordonsmodeller i beaktning där de analyseras ur ett ekonomiskt perspektiv främst men också 
med fokus på flexibilitet och tillförlitlighet.  Analyserna leder fram till kostnader av flera olika 
slag, bland annat drift- och reparationskostnader under totalt tio års tid. Under dessa tio år så 
krävs både omfattande reparationer och nyinvesteringar av fordon.  

Som nämnt har truckar en beräknad livslängd på 20 000 h medan lastbilarna har en beräknad 
livslängd på 8000 h. Dessa siffror är en hämtade från tidigare internstudier och är därför 
realistiska men vad som kan ske är att något av fordonen som faktiskt investeras i har en 
betydligt kortare eller längre livslängd vilket skulle kunna påverka totala kostnader markant. En 
betydligt kortare livslängd skulle exempelvis kunna förorsakas av en olycka. Det som tyder på 
att fordonen skulle kunna ha en längre livslängd än beräknat är att Kankberggruvan relativt 
andra gruvor är bredare och har ett välskött vägsystem. Det gör att slitaget på fordonen inte blir 
lika stort och ytor för att vända och mötas är större vilket bidrar till färre antal kaskoskador i 
form av till exempel trasiga backspeglar och repor. 

I driftkostnader inkluderas bränslekostnader och personalkostnader. Bränslekostnader är 
beräknade att förändras över tidsperioden. Ökningen som är beräknad baseras på statistik 
sedan tio år tillbaka i tiden som visar att försäljningspriset stigit från 6,65 kr år 2002 till 13,81 kr 
år 2012 (Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet). Bränslekostnadsökningen är svår att 
bedöma då bränslekostnader är något som har förändrats kraftigt det senaste årtiondet och 
detta har självklart betydelse för det slutliga resultatet då bränsleförbrukningen skiljer avsevärt 
beroende på fordonsmodell. 

Personalkostnaden är beräknad att vara den samma under tio års tid, vilket kan anses 
osannolikt. Dock har samtliga i personalen inte exakt samma lön och troligen kommer inte heller 
alla i dagens personalstyrka att jobba kvar om tio år med tanke på pension och andra 
förfaranden. Detta gör att personalkostnaden kan antas vara oförändrad. 
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Beräkningarna är grundade på mätvärden som samlats in på plats i Kankberggruvan. Detta 
skedde under endast ett skift vilket leder till att de siffror som mättes fram inte nödvändigtvis 
kan representera de generella. Mätningarna skedde enligt de förutsättningar som fanns för 
dagen med två stycken lastbilar till och från en viss lastficka på ett specifikt djup. Då en gruva 
ständigt förändras är det svårt att ta reda på vad som egentligen anses vara generellt. Skulle 
mätningarna skett under en annan dag skulle siffrorna visat annorlunda. Detta måste vara i 
åtanke vid val av lösning. 

Samtliga beräkningar är ursprungligen baserade på antalet ton malm och gråberg som skall 
hanteras under tidsperioden. Detta är uppskattade värden som framkommit vid intervjuer. Att 
bedöma mängd malm och gråberg är svårt och för tio år framöver är det endast hypotetiska 
siffror som går att ta fram. Den mängd material som skall hanteras kan därför med stor risk 
förändras, men siffrorna är beräknade på mängden ton som beräknas hanteras vid full 
produktion.  

Ekonomiska tal som nettonuvärde och investeringsvärde analyseras också. Vid val av alternativ 
är nettonuvärdet den siffra som ligger till grund. Bland studiens första sju scenarier med endast 
ett sorts fordon är det trucken från Atlas Copco, modell MT5020 som har lägsta nettonuvärdet 
relativt de andra sex modellerna. Näst lägsta nettonuvärde har trucken MT6020 från Atlas 
Copco. Dessa två modeller testas i kombination med lastbilen FH480 från Volvo.  

Test av kombinationsscenarier görs för att finna eventuellt ännu lägre nettonuvärde men också 
för att en kombination av truckar och lastbilar har visats sig tidigare vara en lämplig 
fordonspark i en gruva. Detta för att trucken är stabil och sällan skadas medan lastbilen är 
snabbare och mer flexibel. Detta anses vara önskvärt då arbetssituationen snabbt kan ändras i 
en gruva, eftersom det är en levande och ständigt föränderlig arbetsplats. 

I kombinationsscenarierna testas endast lastbilen av modell FH480, detta med anledning av att 
det är den lastbil som Boliden förespråkar och således skulle välja vid eventuell investering. 
Skillnaden mellan de två lastbilsmodellerna är bland annat storlek på motor i hästkrafter och 
liter samt höjd på förarhytten. Scenario 9 med två truckar av modell MT6020 i kombination med 
en lastbil av modell FH480 har lägsta nettonuvärdet gentemot samtliga andra scenarier samt har 
den lägsta kostanden per ton. 

Viktigt att reflektera över är också grundinvesteringarna för respektive scenario, vilket kan vara 
av betydelse vid beslut. Vid stora grundinvesteringar krävs ett stort kassaflöde hos företaget, 
vare sig det gäller Boliden eller entreprenad. Beroende på vilket företag som skall köpa in dessa 
fordon och deras relation till tillverkaren kan priserna variera en aning. De grundinvesteringar 
som är analyserade är baserade på siffror från interna studier hos Boliden. Ett annat företag kan 
besitta andra prisuppgifter. Detta beror vanligen på mängdrabatter, långtidsavtal, form av 
affärsrelation eller liknande. Priserna kan också variera beroende på serviceavtal i anslutning till 
köp. 

Vid jämförelse mellan de truckar med samma potentiella lastvikt kan det se att de från 
tillverkaren Sandvik är billigare vid investering än de från tillverkaren Atlas Copco. Trots detta 
har de från Sandvik ett högre nettonuvärde. Vid analys av detta härleds detta till att truckarna 
från Sandvik håller en lägre hastighet. Samtliga fordons hastigheter kommer från 
fordonsspecifikationer som är hämtade från tillverkaren. Specifikationerna är teoretiska och 
skulle det visa sig att i realiteten att någon av truckarna går aningens fortare eller långsammare 
skulle detta påverka resultatet.    

Det finns med andra ord väldigt många aspekter att analysera och ta i beaktning. Vid så stora 
summor pengar som det rör sig om i denna studie är det viktigt att alltid överväga allting en 
extra gång.  
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7.2 TREDJEPARTSVAL BASERAT PÅ INTERVJUER 

Enligt Pewe (2002) finns flertalet anledningar att outsourca delar av verksamheten och några är 
för att reducera kostnader, öka flexibiliteten och för att underlätta strukturella förändringar. 
Dessa anses vara några av anledningarna och baserat på datainsamlingen hos Boliden angående 
deras tredjepartslogistik är det dessa anledningar som det främst fokuseras på.  

Tidigare ekonomiska studier inom företaget har visat att man sparat pengar genom att 
outsourca transportverksamheten som vid denna studies tidpunkt sker vid Kankberggruvan. 
Boliden har vid skrivandets stund inget open books-avtal vilket betyder att det saknas möjlighet 
att undersöka de faktiska kostnaderna entreprenaden har under kontraktstidens gång. De 
tidigare interna studierna har baserats på kostnaderna enligt överenskommet vid 
kontraktsskrivning.  

Flexibilitet är en viktig aspekt enligt både Boliden och Pewe (2002).  Vid datainsamlingen 
framkom det att en mindre aktör anses mer flexibel än en större, som Boliden i detta fall kan 
räknas som. Boliden kan även, vid fortsatt outsourcing av transportverksamheten vid Kankberg, 
fokusera sina resurser på mer kompetens- och teknikkrävande uppgifter. 

Kankberggruvan är vid tidpunkten för studien i uppstartsfas efter att varit stängd i flertalet år. 
Detta har medfört att en helt ny organisation har byggts upp under en kort tid. Som Pewe (2002) 
nämner är outsourcing att föredra vid strukturella förändringar, som denna 
organisationsuppbyggnad vid Kankberg kan räknas som. Vid en organisationsförändring ska 
många aktiviteter falla på plats och möjligheten att outsourca delar av verksamheten vid sådan 
tidpunkt anses vara bekvämt och önskvärt. Pewe (2002) påpekar även att tillförlitlighet och 
leveranssäkerhet är två egenskaper hos entreprenaden som skall tas i beaktning innan beslut 
om outsourcing och val av entreprenad skall väljas. Detta kan vara mer betydande just vid en 
uppstartsfas som Kankberg befinner sig i för att minimera problem och störningar inom den 
outsourcade verksamheten. Entreprenaden som vid studiens tidpunkt används, Renfors, har 
varit anlitat av Boliden i flertalet år och samarbetet har fungerat bra under årens lopp vilket 
bidragit till en hög grad av pålitlighet gentemot varandra.  Möjligheten av god kommunikation 
mellan de två parterna är enligt Pewe (2002) ytterligare en aspekt att diskutera och i fallet med 
Renfors som entreprenör har kommunikationen, enligt det insamlade datamaterialet fungerat 
bra genom åren. 

Som tidigare nämnt är entreprenaderna mindre organisatoriskt samt storleksmässigt vilket 
betyder att möjligheterna för nya investeringar är betydligt mindre jämfört med exempelvis 
Boliden. I Kapitel 6 i denna studie kan investeringskostnaderna för de olika fordonen ses och de 
skiljer en hel del. Ju större investering, desto högre påfrestning av kassaflödet och likviditeten 
hos entreprenören. Detta kan ge upphov till att färre entreprenader skickar in offerter till 
Boliden när nya kontrakt ska förhandlas fram. De offerter som skickas in finns även en risk att 
de är betydligt mindre fördelaktiga ur Bolidens synvinkel jämfört med att ha verksamheten i 
egen regi. Orsaken är troligen på grund av längre återbetalningstid vid en större investering. För 
att undkomma detta kan man reflektera över att öka kontraktstiden, i denna studies fall från 
nuvarande 3+2 år till uppemot tio år. Enligt Chee Yew & Nooliza (2010) löper ett 
tredjepartskontrakt vanligen över cirka två år vilket gör att det kan medföra svårigheter att 
finna entreprenader som är villiga att förändra kontraktstiden så markant.  En sådan lång 
kontraktstid som tio år kan dock vara känsligt att binda upp sig på då tio år är en lång period och 
mycket kan hända på marknaden, inom de involverande företagen samt inom gruvindustrin som 
sådan.  

7.3 KÄNSLIGHET HOS BERÄKNINGAR 

Osäkerhet råder vid investeringskalkylering och enligt Bergknut m.fl. (1993) är 
känslighetsanalys det främsta verktyget för att hantera den.  Enligt Andersson (2001) är det 
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vanligt att variabler som kalkylränta och ekonomisk livslängd undersöks vid en 
känslighetsanalys. 

Beräkningarna som utförts och kan beskådas i Avsnitt 6.2  är beräknade med en kalkylränta på 
10%. Denna procentsats sattes i samråd med representanter från Boliden. De beräkningar som 
gjorts har endast tagit kostnader i beaktning och inte inbetalningar. Detta gör att inga större 
placeringsförändringar bland scenarierna sker vid förändring av kalkylräntan. I Tabell 10  finns 
en sammanställning av nettonuvärdet när kalkylräntan ändras till 5% respektive 15% jämfört 
med det ursprungliga värdet på 10%. 

Tabell 10 Förändringar av nettonuvärdet beroende på kalkylräntenivån 

Scenario 

Netto-
nuvärde vid 
kalkylränta 

5% (kkr) 

Ranking 
baserat 

på netto-
nuvärde 

Netto-
nuvärde vid 
kalkylränta 
10% (kkr) 

Ranking 
baserat 

på netto-
nuvärde 

Netto-nuvärde 
vid kalkylränta 

15% (kkr) 

Ranking 
baserat på 

netto-
nuvärde 

1 158 576 6 126 006 6 102 838 7 

2 159 974 8 128 684 8 106 315 8 

3 159 443 7 126 075 7 102 703 6 

4 148 458 5 119 398 5 98 718 5 

5 146 398 4 115 780 4 94 31 3 

6 164 911 9 132 521 9 109 338 9 

7 182 488 10 145 604 10 119 243 10 

8 197 789 12 157 343 12 128 638 12 

9 136 365 2 108 064 2 88 168 2 

10 144 483 3 115 451 3 94 842 4 

11 128 142 1 101 629 1 82 959 1 

12 192 031 11 152 831 11 124 990 11 

Som tidigare nämnt anses livslängden vara av stor betydelse vid en känslighetsanalys. 
Livslängderna som fordonen har idag är baserat på motortimmar och för en lastbil är det 8 000h 
samt 20 000h för en truck. En truck går igen en helrenovering efter 12 000h för att hålla den 
planerade livslängden ut. Fordon som idag körs i Kankberg är lastbilar, Volvo FH13 540, och 
enligt beräkningarna som gjorts i denna studie har de nyare lastbilarna betydligt sämre 
nettonuvärde jämfört med de övriga investeringsmöjligheterna. Den största orsaken till detta är 
den korta livslängden. Livslängderna är bestämda utifrån insamlad data genom både intervjuer 
och interna studier och anses därför vara korrekta. För att analysera hur mycket som 
livslängden bör förlängas för att Volvo FH480 ska anses lukrativ som investering, undersöktes 
en förlängd livslängd på 12 000 motortimmar. Detta medförde att servicekostnaderna också 
redigerades då de är baserade på motortimmar. Resultatet var att nettonuvärdet sänktes dryga 
fem miljoner men fortfarande ligger nettonuvärdet för FH480 betydligt högre än det 
truckalternativ med högst nettonuvärde.     

Bergknut m.fl. (1993) menar att variabler som reparationskostnader, lönekostnader, 
materialkostnader och liknande kan tas i beaktning vid en känslighetsanalys om ett detaljerat 
underlag finns att tillgå.  Vid lönekostnader visar de olika scenarierna att det varierar mellan tre 
till fem rullande fordon med varsin chaufför. De fyra lägst nettonuvärden tillhör scenarier med 
tre rullande fordon, vilket innebär tre chaufförer. Baserat på detta kan det antydas att 
personalstyrkans storlek är väsentligt i en investeringskalkyl som denna. Kostnadsskillnaden 
mellan tre och fem chaufförer är dryga fyra miljoner kronor vilket kan jämföras med den 
förlängda livslängden på FH480 som tidigare nämnts som nådde upp till fem miljoners 
minskning.  
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Bränsleförbrukningen är i samtliga beräkningar baserad på specifikationer. I realiteteten kan 
det visa sig att specifikationerna för bränsleförbrukningen inte är helt rättvisande av olika 
anledningar. För att se eventuella skillnader har det testats att öka bränsleförbrukningen 
gentemot specifikationerna med 10, 20 respektive 30%. Det resulterar i en ökning av 
nettonuvärdena för respektive scenario som finns att se i Tabell 11.  Då samtliga fordon har fått 
samma procentuella bränsleförbrukningsökning per år, inverkar inte detta på vilket scenario 
som anses mest lämpligt.  Men det som bör tas i beaktning är att det mest troligt är så att alla 
fordonsmodeller inte har en enhetlig felprocent i specifikationerna gällande 
bränsleförbrukningen. Skulle endast ett fordon ha en förändrad bränsleförbrukning än tidigare 
angett så skulle detta påverka resultatet och rankingen av scenarierna.  

Tabell 11 Förändring av nettonuvärde baserat på en förändring av bränsleförbrukning 

Scenario  
Totalt 

nettonuvärde 
(kkr) 

Nettonuvärde (kkr) vid 
10% ökning av 

bränsleförbrukningen 

Nettonuvärde (kkr) 
vid 20% ökning av 

bränsleförbrukningen 

Nettonuvärde (kkr) 
vid 30% ökning av 

bränsleförbrukningen 

1 132 268 128 093 130180 132268 

2 149 458 135 006 141931 149458 

3 149 432 133 184 140969 149432 

4 140 562 125 839 132894 140562 

5 135 720 121 849 128495 135720 

6 142 105 135 716 138911 142105 

7 159 362 149 791 154377 159362 

8 171 847 159 917 165634 171847 

9 122 845 111 597 116987 122845 

10 125 846 114 029 119692 125846 

11 172 497 160 282 166135 172497 

Som vid alla kalkyler finns det risk för felaktiga mätningar som ligger till grund för felaktiga 
slutsatser. Bergknut m.fl. (1993) nämner att även om känslighetsanalys är det främsta verktyget 
för att minimera osäkerheten kan den enbart beakta en variabel åt gången och på så vis kan 
eventuellt samspel mellan två eller flera variabler inte beaktas.  

Den främsta datainsamlingen som ligger till grund för beräkningarna har kommit ifrån interna 
dokument samt specifikationer från tillverkare. Vid en analys av detta slag bör det beaktas att 
mätdata kan särskilja beroende vem som är informanten. Hastigheterna för de olika fordonen är 
en parameter som visat sig särskilja mycket beroende på om det observerats, studerats ur 
interna dokument eller hämtats direkt från tillverkare. Det bästa alternativet vore att observera 
samtliga fordon i samma miljö men detta är inte möjligt. Hastigheten beror bland annat på 
lastvikt, lutning och om svängar ska göras och om enbart specifikationer från tillverkare 
studeras brukar deras hastighetsdata vara beräknade på en raksträcka, det vill säga utan mindre 
stopp vid inbromsningar och tvära svängar som oftast sker vid transporter i en gruva.      

7.4 REKOMMENDATIONER 

Studien som gjorts har haft som syfte att effektivisera underjordsgruvors transporthantering, 
både med avseende på tid och användandet av resurser, så som likvida medel och fordon. 
Studiens resultat visar tydligt att den nuvarande situationen hos fallstudieobjektet 
Kankbergruvan inte är den bäst lämpade.  
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Baserat på samtliga analyser har två rekommendationer tagits fram åt Boliden för 
Kankberggruvan. En rekommendation gäller val av fordon och en rekommendation gällande 
regiform. I rekommendationerna har hänsyn till gruvspecifikationer, kostnader och flexibilitet 
tagits. Genom vägning av för- och nackdelar hos respektive fordon och form av regi samt en 
djupanalys av kostnader har rekommendationerna tagits fram. Detta för att Bolidens 
logistiklösning i Kankberggruvan skall vara så kostnadseffektiv och välfungerande som möjligt 
de närmsta tio åren.  

Det fordonsscenario som Boliden rekommenderas att använda i Kankberggruvan är scenario 9. 
Scenario 9 består av två truckar av modell Atlas Copco MT6020 och en lastbil av modell Volvo 
FH480. Anledningen att detta scenario väljs är att det anses vara lämpligt att kombinera lastbilar 
med truckar då de olika fordonen har olika egenskaper och kan därför komplettera varandra väl. 
Trucken är stabil, robust och har en stor maximal lastvikt medan lastbilen är mindre, smidigare 
och mer flexibel. Scenariot har lägst nettonuvärde samtidigt som den lägsta kostnaden per ton 
jämfört med andra scenarier. Investeringskostnaden för år 1 är jämfört med andra scenarierna 
ganska låg vilket är en fördel.  

Rekommendationen gällande regiform är att Boliden skall anlita en entreprenör som sköter 
bergshanteringen i Kankberggruvan. Rekommendationen gäller i den mån Boliden kan hitta en 
entreprenör som är villig att investera i gruvtruckar. Då truckar medför stora 
investeringskostnader kan detta bli problematiskt. För att komma runt problemet kan det 
eventuellt krävas att ändra vissa specifikationer i ett kontrakt, så som exempelvis kontraktlängd. 
Visar det sig bli svårt att finna en entreprenör att finna en överenskommelse med så 
rekommenderas Boliden att sköta bergshanteringen i egen regi. Anledningen till att Boliden 
rekommenderas använda sig av en entreprenad är att de är ett inflytelserikt företag i omnejden 
vilket ger dem stor förhandlingskraft när det kommer till att förhandla med en entreprenör. Det 
ger dem stora möjligheter att påverka och utforma ett attraktivt kontrakt.  
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8 DISKUSSION 

I följande kapitel förs en diskussion utifrån författarnas egna tankar och reflektioner, rörande 
studiens metod, resultat och dess validitet och reliabilitet. Avslutningsvis diskuteras möjliga förslag 
till fortsatta studier. 

8.1 METOD 

Studiens främsta informationsinsamling föll sig vid observationer samt vid insamling av 
material till litteraturstudien. Interna dokument har använts när data inte funnits att tillgå på 
annat sätt. Studiens författare anser att denna informationssamling tillsammans med 
intervjuerna som hölls gav ett bra underlag till resultat- och analyskapitlet. Något som bör 
poängteras är att olika informationskällor gav differentierad data, vilket antingen kan ses som 
dålig kommunikation och förståelse mellan parter eller att teoretisk data inte överensstämmer 
med verkligheten, det senare kopplat till transporttider där stora skillnader mellan observation 
och specifikation uppdagades. Detta är av stor vikt och kan ha påverkat resultatet i viss grad, 
dock inte tillräckligt för att anse att studien är oduglig, enligt författarna.  

När det kommer till de intervjuer som har hållits under studiens arbete, har de skett både på 
plats och via telefon. Författarna hade inte möjlighet att vara på plats vid Boliden under hela 
studiens gång men anser inte att det stjälpte studien. Respondenterna var väl insatta och 
intresserade av studien vilket underlättade arbetet. Författarna anser att valet på 
ostrukturerade intervjuer föll sig väl ut och att respondenterna alla tillförde information till 
studien samt rekommenderade andra respondenter för vidare utfrågning. Sammanfattningsvis 
anses metoden i sin helhet ha fungerat bra och hjälpt till för att besvara studiens syfte även om 
den kunde varit mer djupgående om tid funnits att tillgå. 

8.2 RESULTAT 

Med hjälp av bra handledning från Boliden fanns det en god förståelse vad som eftersöktes tidigt 
under studiens gång. Författarna kunde starta informationsinsamlingen genom både 
observation, intervjuer och litteratursökningar tidigt i processen vilket var bra då det visade sig 
att resultatavsnittet var väldigt tidskrävande. Grundat på utförliga och noggranna beräkningar 
anser författarna av denna studie att resultatet som beräknats och analyserats fram är 
trovärdigt.  

Författarna hoppas att denna studie kan ligga till grund för bättre förståelse över vad som 
påverkar och vad som är viktigt när en investering planeras. Flertalet av parametrarna som 
tagits i beaktning i just denna studie har beskrivits i litteraturen som funnits vilket påvisar det 
generella perspektivet i denna studie utöver det konkreta som studerats vid Kankberggruvan 
och hos Boliden.  

Studien hade som syfte att undersöka olika transportmöjligheter samt regiformer för att göra 
transporthanteringen effektivare och billigare inom gruvindustrin i en underjordsgruva. Detta 
har analyserats och den optimala utformningen anses bero av flertalet faktorer. Faktorer som 
setts ha betydelse är gruvans utformning och karaktär. Gruvans mått så som höjd, bredd, lutning 
och vägarnas utbredning påverkar vilka transportalternativ som kan tas i beaktning. Företagets 
tillgång till likvida medel har betydelse när det kommer till frågan om att möjligt kunna 
investera i olika kostsamma transportmedel.  

Vid val av regiform har företagets storlek och förhandlingsstyrka betydelse. Företagets specifika 
krav på hur arbetet skall utföras och hur djup insikt de vill ha i en eventuell entreprenads arbete 
påverkar valet av regi.   
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8.3 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Det vore intressant om Boliden tar denna studie till sig och fortsätter med att utvärdera 
investeringar enligt detta mönster. Skillnaderna mellan investeringsalternativen i denna studie 
har visat att de särskiljer på flera sätt och inte minst kostnadsmässigt. För vidare studier kan 
mer detaljerad information som indata till beräkningarna tas med och på så sätt få studien ännu 
mer realistisk och djupgående. En aspekt som identifierades var att lastbilarna som användes 
vid studiens utformning lastades över maximal kapacitet. Detta kan ur hållbarhetssynpunkt vara 
av betydelse som kan vara värt att studera närmre. 

Något som inte studerats i denna studie på grund av sitt logistiska fokus, är kommunikationen 
mellan olika parter och hur planeringen med olika verktyg sker. Under studiens gång har det 
uppdagades meningsskiljaktigheter och skillnader på hur arbetet dagligen planeras. Det skulle 
vara intressant om framtida studier kan undersöka hur planering och kommunikation 
samspelar i en miljö som beaktats i denna studie och hur det påverkar resultatet i slutändan.    
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BILAGA 1 - TIDSPLAN 

ID Uppgiftsnamn Start Slutför Varaktighet
nov 2012

1 9d2012-11-082012-10-29Fysisk närvaro i Boliden

2 3d2012-12-072012-12-05Fysisk närvaro i Boliden

3 28d2012-12-052012-10-29Datainsamling

4 3d2012-12-072012-12-05Simulering

5 6d2012-11-082012-11-01Simulering

6 11d2012-11-122012-10-29Företagsbeskrivning

7 35d2012-12-142012-10-29Nulägesanalys

29d2013-02-082013-01-01Resultat & Analys

8 36d2012-12-312012-11-12Teoretisk referensram

9 29d2013-02-082013-01-01Metod

11 3d2013-02-132013-02-11
Diskussion, slutsats & 

sammanfattning

12 9d2013-02-262013-02-14Slutfinish av rapport

13 6d2013-02-272013-02-20
Förberedelse av 

presentation

14 1d2013-02-282013-02-28Presentation

10

% klart

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

dec 2012 jan 2013 feb 2013

 

 



   
 

III 
 

 

BILAGA 2 – INTERVJUMALL 

Kan du kort beskriva flödet i gruvan i dagsläget? 

Finns det någon flaskhals vid uppfraktningen ur gruvan i dagsläget? Om, hur arbetar Ni för att 

reducera den? 

Finns det rutiner idag för underhåll, agerar ni reaktivt eller proaktivit? 

Hur fungerar planeringsarbetet idag?  

Vilka parametrar planeras brytningen ifrån? 

Hur många salvor/ ton planeras att dagligen sprängas vid full produktion? 

Hur djupt ner i marken planerar Ni att bryta? 

Hur ser planerad uppfraktningen av malm/gråberg ur gruvan ut? 

Hur ser planeringen för gruvan ut på lång sikt? Hur många år är brytningen planerad för? Vilka 

olika sorters malm är brytningen planerad för? 

Vilka är de största bristerna idag som du ser rörande transportsystemet? Ser du några 

potentiella förbättringsmöjligheter? 
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BILAGA 3 – DEFINITION AV AKTIVITETER 

För att kunna utföra mätningar definierades de aktiviteter som berörde transportsystemet 
enligt nedan följande texter.  

LASTNING 

Lastningstiden börjar i det ögonblick första skopan tippas på flaket. Lastningstiden fortgår till 
dess att sista skopan lagts på flaket. I de fall lastaren inte varit beredd med första lasset när 
uppställningen är klar har den tid tills första skopan börjar tippas räknats som ”Störning – Vänta 
på lastning”. 

TIPP 

Lastbilarnas tipptid har räknats från och med det ögonblick lämmen börjar öppnas till dess att 
flaket är tömt och länd och flak är åter till utgångsläget. 

TRANSPORT UPP/NED 

Transport ned/upp motsvarar transport upp eller ner i huvudramper. Upp eller ner från 
brytningsrum exempelvis 453 till brytningsrum 467 har om man kommer från ovan jord räknats 
som transport ned och när man kommer från rummet räknas det som transport upp. I alla fall 
utom möte börjar ingen ny aktivitet innan det att lastbilen står helt stilla. 

MANÖVER 

Manövertid har räknats från och med det att lastbilen börjar backa till dess att den har nått 
slutgiltigt last- eller tippläge. Till manöver räknas också den tid det tar för lastbilen att backa ut 
ur lastfickan efter lastning. 

MÖTE 

Mötet börjar när operatören tvingas att svänga, bromsa eller på annat vis avvika från den 
normala rutten. Mötestiden fortlöper till dess att operatören kan återgå till den planerade 
rutten. Även om operatören tvingas backa räknas det inte till manövertid utan till möte. 

STÖRNING OCH AVBROTT 

Störningar är oförutsedda händelser som leder till produktionsstopp. Avbrott är exempelvis 
matrast. 
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BILAGA 4 – MÄTDATA 

Fordon 
Tom / 
lastad 

Starttid Sluttid Aktivitet 
Summa tid 
(sekunder) 

Last 

FH13-540 nr 1   08:31 08:32 Tippning 46 Malm 

FH13-540 nr 1 Tom 08:32 08:35 Transport ned 199   

FH13-540 nr 1 Tom 08:35 08:36 Möte 45   

FH13-540 nr 1 Tom 08:36 08:40 Transport ned 226   

FH13-540 nr 1 Tom 08:40 08:40 Möte 6   

FH13-540 nr 1 Tom 08:40 08:41 Transport ned 40   

FH13-540 nr 1 Tom 08:41 08:42 
Manöver före lastning vid 

lastficka 91   

FH13-540 nr 1 Tom 08:42 08:46 
Störning vid lastning från 

lastficka 225   

FH13-540 nr 1   08:46 08:49 Lastning från lastficka 196   

FH13-540 nr 1 Lastad 08:49 09:06 Transport upp 1 032 Malm 

FH13-540 nr 1 Lastad 09:06 09:06 Manöver vid tippning 27 Malm 

FH13-540 nr 1   09:06 09:07 Tippning 50   

FH13-540 nr 1 Tom 09:07 09:13 Transport ned 335   

FH13-540 nr 1 Tom 09:13 09:13 Möte 35   

FH13-540 nr 1 Tom 09:13 09:15 Transport ned 84   

FH13-540 nr 1 Tom 09:15 09:15 Möte 12   

FH13-540 nr 1 Tom 09:15 09:16 Transport ned 76   

FH13-540 nr 1 Tom 09:16 09:17 
Manöver före lastning vid 

lastficka 46   

FH13-540 nr 1 Tom 09:17 09:18 
Störning vid lastning från 

lastficka 39   

FH13-540 nr 1   09:18 09:21 Lastning från lastficka 222   

FH13-540 nr 1 Lastad 09:21 09:38 Transport upp 1 016 Malm 

FH13-540 nr 1 Lastad 09:38 09:39 Manöver vid tippning 50 Malm 

FH13-540 nr 1   09:39 09:40 Tippning 54   

FH13-540 nr 1 Tom 09:40 09:41 Störning - däckkontroll 64   

FH13-540 nr 1 Tom 09:41 09:44 Transport ned 158   

FH13-540 nr 1 Tom 09:44 09:44 Möte 40   

FH13-540 nr 1 Tom 09:44 09:49 Transport ned 269   

FH13-540 nr 1 Tom 09:49 09:49 Möte 4   

FH13-540 nr 1 Tom 09:49 09:50 Transport ned 19   

FH13-540 nr 1 Tom 09:50 09:50 Möte 18   

FH13-540 nr 1 Tom 09:50 09:51 Transport ned 96   

FH13-540 nr 1 Tom 09:51 09:52 
Manöver före lastning vid 

lastficka 40   

FH13-540 nr 1   09:52 09:55 Lastning från lastficka 217   

FH13-540 nr 1 Lastad 09:55 09:58 
Störning - upphämtning av 

passagerare 145 Malm 

FH13-540 nr 1 Lastad 09:58 09:59 Transport upp 93 Malm 
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Fordon 
Tom / 
lastad 

Starttid Sluttid Aktivitet 
Summa tid 
(sekunder) 

Last 

FH13-540 nr 1 Lastad 09:59 09:59 Möte 19 Malm 

FH13-540 nr 1 Lastad 09:59 10:06 Transport upp 410 Malm 

FH13-540 nr 1 Lastad 10:06 10:06 Möte 2 Malm 

FH13-540 nr 1 Lastad 10:06 10:14 Transport upp 498 Malm 

FH13-540 nr 1 Lastad 10:14 10:15 Manöver vid tippning 28 Malm 

FH13-540 nr 1   10:15 10:16 Tippning 47   

FH13-540 nr 1   11:38 11:41 Lastning från lastficka 187 Malm 

FH13-540 nr 1 Lastad 11:41 11:58 Transport upp 1 006 Malm 

FH13-540 nr 1 Lastad 11:58 11:59 Manöver vid tippning 24 Malm 

FH13-540 nr 1   11:59 11:59 Tippning 43 Malm 

FH13-540 nr 1 Tom 11:59 12:01 Transport ned 120   

FH13-540 nr 1 Tom 12:01 12:01 Möte 32   

FH13-540 nr 1 Tom 12:01 12:06 Transport ned 295   

FH13-540 nr 1 Tom 12:06 12:09 
Manöver vid lastning från 

gavel 182   

FH13-540 nr 1 Tom 12:09 12:10 
Störning vid lastning från 

gavel 30   

FH13-540 nr 1   12:10 12:13 Lastning från gavel 184   

FH13-540 nr 1 Lastad 12:13 12:30 Transport upp 1 010 Malm 

FH13-540 nr 1 Lastad 12:30 12:30 Manöver vid tippning 22 Malm 

FH13-540 nr 1   12:30 12:31 Tippning 32 Malm 

FH13-540 nr 1 Tom 12:31 12:34 Transport ned 201   

FH13-540 nr 1 Tom 12:34 12:35 Möte 32   

FH13-540 nr 1 Tom 12:35 12:38 Transport ned 168   

FH13-540 nr 1 Tom 12:38 12:38 Möte 24   

FH13-540 nr 1 Tom 12:38 12:41 Transport ned 151   

FH13-540 nr 1 Tom 12:41 12:44 
Manöver vid lastning från 

gavel 178   

FH13-540 nr 1   12:44 12:48 Lastning från gavel 250   

FH13-540 nr 1 Lastad 12:48 13:05 Transport upp 1 027 Malm 

FH13-540 nr 1 Lastad 13:05 13:06 Manöver vid tippning 22 Malm 

FH13-540 nr 1   13:06 13:06 Tippning 42 Malm 

FH13-540 nr 1 Tom 13:06 13:14 Transport ned 465   

FH13-540 nr 1 Tom 13:14 13:16 
Störning vid lastning från 

gavel 123   

FH13-540 nr 1 Tom 13:16 13:17 
Manöver vid lastning från 

gavel 108   

FH13-540 nr 1   13:17 13:22 Lastning från gavel 278   

FH13-540 nr 1 Lastad 13:22 13:39 Transport upp 1 016 Malm 

FH13-540 nr 1 Lastad 13:39 13:39 Manöver vid tippning 24 Malm 

FH13-540 nr 1   13:39 13:40 Tippning 43   
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Fordon 
Tom / 
lastad 

Starttid Sluttid Aktivitet 
Summa tid 
(sekunder) 

Last 

FH13-540 nr 1 Tom 13:40 13:47 Transport ned 396   

FH13-540 nr 1 Tom 13:47 13:47 Möte 3   

FH13-540 nr 1 Tom 13:47 13:48 Transport ned 61   

FH13-540 nr 1 Tom 13:48 14:02 
Störning vid lastning från 

gavel 854   

FH13-540 nr 1 Tom 14:02 14:05 
Manöver vid lastning från 

gavel 148   

FH13-540 nr 1   14:05 14:15 Lastning från gavel 629   

FH13-540 nr 1 Lastad 14:15 14:32 Transport upp 1 010 Malm 

FH13-540 nr 1 Lastad 14:32 14:32 Manöver vid tippning 18 Malm 

FH13-540 nr 1   14:32 14:33 Tippning 43   

FH13-540 nr 2   11:41 11:44 Lastning från lastficka 187 Malm 

FH13-540 nr 2 Lastad 11:44 11:54 Transport upp 624 Malm 

FH13-540 nr 2 Lastad 11:54 11:54 Möte 21 Malm 

FH13-540 nr 2 Lastad 11:54 11:55 Transport upp 63   

FH13-540 nr 2 Lastad 11:55 11:56 Möte 65 Malm 

FH13-540 nr 2 Lastad 11:56 12:03 Transport upp 475   

FH13-540 nr 2 Lastad 12:03 12:04 Manöver vid tippning 22 Malm 

FH13-540 nr 2   12:04 12:05 Tippning 62 Malm 

FH13-540 nr 2 Tom 12:05 12:13 Transport ned 794   

FH13-540 nr 2 Tom 12:13 12:15 Möte 91   

FH13-540 nr 2 Tom 12:15 12:18 Transport ned 193   

FH13-540 nr 2 Tom 12:18 12:19 
Manöver vid lastning från 

gavel 
53   

FH13-540 nr 2 Tom 12:19 12:19 
Störning vid lastning från 

gavel 
11   

FH13-540 nr 2   12:19 12:22 Lastning från gavel 198 Malm 

FH13-540 nr 2 Lastad 12:22 12:39 Transport upp 1 012 Malm 

FH13-540 nr 2 Lastad 12:39 12:39 Manöver vid tippning 18 Malm 

FH13-540 nr 2   12:39 12:40 Tippning 65 Malm 

FH13-540 nr 2 Tom 12:40 12:55 Transport ned 889   

FH13-540 nr 2 Tom 12:46 12:46 Möte 4   

FH13-540 nr 2 Tom 12:46 12:47 Transport ned 71   

FH13-540 nr 2 Tom 12:47 12:51 Störning 257   

FH13-540 nr 2 Tom 12:51 12:55 Transport ned 245   

FH13-540 nr 2 Tom 12:55 12:57 
Manöver vid lastning från 

gavel 
127   

FH13-540 nr 2 Tom 12:57 12:58 
Störning vid lastning från 

gavel 
31   

FH13-540 nr 2 Tom 
12:58 12:58 

Manöver vid lastning från 
gavel 

23 
  

FH13-540 nr 2   12:58 13:03 Lastning från gavel 312 Malm 

FH13-540 nr 2 Lastad 13:03 13:15 Störning (fikapaus) 678 Malm 
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Fordon 
Tom / 
lastad 

Starttid Sluttid Aktivitet 
Summa tid 
(sekunder) 

Last 

FH13-540 nr 2 Lastad 13:15 13:24 Transport upp 1 151 Malm 

FH13-540 nr 2 Lastad 13:24 13:24 Manöver vid tippning 17 Malm 

FH13-540 nr 2   13:24 13:25 Tippning 58 Malm 

FH13-540 nr 2 Tom 13:25 13:27 Transport ned 689   

FH13-540 nr 2 Tom 13:27 13:27 Möte 7   

FH13-540 nr 2 Tom 13:27 13:36 Transport ned 582   

FH13-540 nr 2 Tom 13:36 13:37 

Manöver vid lastning från 
gavel 

119 
  

FH13-540 nr 2 Tom 13:37 13:38 

Störning vid lastning från 
gavel 

29 
  

FH13-540 nr 2   13:38 13:50 Lastning från gavel 726 Malm 

FH13-540 nr 2 Lastad 13:50 13:52 Transport upp 1 083 Malm 

FH13-540 nr 2 Lastad 13:52 13:52 Möte 15 Malm 

FH13-540 nr 2 Lastad 13:52 14:08 Transport upp 959   

FH13-540 nr 2 Lastad 14:08 14:08 Manöver vid tippning 20 Malm 

FH13-540 nr 2   14:08 14:09 Tippning 50 Malm 
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BILAGA 5 – BERÄKNINGAR 

Kapacitetsmodell 
Nuvarande 

fordon 
Nya alternativ 

  
Volvo FH13 540 

Sandvik 
TH550 

Sandvik 
TH660 

Atlas Copco 
MT6020 

Atlas Copco 
MT5020 

Atlas Copco 
MT42 

Volvo FH480 

Färdavstånd (m) 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120 

Lyfthöjd (m) 457 457 457 457 457 457 457 

Rampdistans (m) 3 199 3 199 3 199 3 199 3 199 3 199 3 199 

Horisontell distans (m) 921 921 921 921 921 921 921 

Lastkapacitet (ton) 33 50 60 60 50 42 28 

Hastighet (km/h)               

Lastad transport upp  15 * 13 10,5 11,5 14 10 16 

Lastad transport ned 15 14 12 13 15 14 14 

Lastad transport horisontellt 16 16 13 14 17 15 15 

Tom transport upp 30 14 10,8 13,6 15 17 30 

Tom transport ned 30 15 12 15 16 16 30 

Tom transport horisontellt 30 15 12 15 16 16 30 

Hastighet (m/s)               

Lastad transport upp  4,2 3,6 2,9 3,2 3,9 2,8 4,4 

Lastad transport ned 4,2 4,0 3,2 3,5 4,3 3,9 3,9 

Lastad transport horisontellt 4,4 4,3 3,5 3,8 4,6 4,2 4,1 

Tom transport upp 8,3 3,9 3,0 3,8 4,2 4,7 8,3 

Tom transport ned 8,3 4,2 3,3 4,2 4,4 4,4 8,3 

Tom transport horisontellt 8,3 4,2 3,3 4,2 4,4 4,4 8,3 

* Grå fält är observationer från Kankberggruvan  
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Kapacitetsmodell Volvo FH13 540 
Sandvik 
TH550 

Sandvik 
TH660 

Atlas Copco 
MT6020 

Atlas Copco 
MT5020 

Atlas Copco 
MT42 

Volvo FH480 

Åktid per cykel (sekunder)               

Med lastad transport upp  1 469 2 087 2 596 2 234 1 949 2 297 1 436 

Med lastad transport ned 1 469 2 062 2 603 2 229 1 927 1 926 1 539 

Vid lastning från lastficka 
(sekunder)               

Antal skopor 4 5 6 6 5 5 3 

Manövreringstid innan lastning 59 59 59 59 59 59 59 

Lasttid (laddning och tömning av 
skopa) 366 470 575 575 470 470 261 

Summa lasttid vid lastficka 425 529 634 634 529 529 320 

Vid lastning från gavel (sekunder)               

Antal skopor 4 5 6 6 5 5 3 

Manövreringstid innan lastning 274 274 274 274 274 274 274 

Lasttid (laddning och tömning av 
skopa) 68 87 106 106 87 87 48 

Summa lasttid vid gavel 341 361 380 380 361 361 322 

Tippning (sekunder)               

Manövreringstid innan tippning 174 174 174 174 174 174 174 

Tippningstid (iordningställande och 
tömning av flak) 163 163 163 163 163 163 163 

Summa tippningstid 337 337 337 337 337 337 337 

Effektiv cykeltid (sekunder)               

Från lastficka vid lastad transport upp 2 231 2 953 3 566 3 204 2 815 3 163 2 093 

Till lastficka vid lastad transport ned 2 231 2 927 3 573 3 200 2 793 2 791 2 196 

Från gavel vid lastad transport upp 2 148 2 785 3 313 2 951 2 647 2 994 2 095 

Till underjordslager vid lastad 
transport ned 2 148 2 759 3 320 2 946 2 625 2 623 2 198 
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Kapacitetsmodell 
Volvo FH13 

540 
Sandvik 
TH550 

Sandvik 
TH660 

Atlas Copco 
MT6020 

Atlas Copco 
MT5020 

Atlas Copco 
MT42 

Volvo 
FH480 

Ekvivalent tonkilometer               

Ekvivalent tonkilometer 136 206 247 247 206 173 115 

Förseningar per cykeltid (sekunder)               

Kaffepaus 98 98 98 98 98 98 98 

Samtal med medarbetare 60 60 60 60 60 60 60 

Trafikförseningar (möten) 133 133 67 67 133 133 133 

Störningar 122 122 122 122 122 122 122 

Väntetid vid lastning från lastficka 66 66 0 0 66 66 66 

Summa förseningar per skift (från lastficka) 479 479 346 346 479 479 479 

Väntetid vid lastning från gavel 237 237 0 0 237 237 237 

Summa förseningar per skift (från gavel) 650 650 346 346 650 650 650 

Aktuell cykeltid (sekunder)               

Från lastficka vid lastad transport upp 2 710 3 432 3 913 3 551 3 294 3 642 2 572 

Till lastficka vid lastad transport ned 2 710 3 406 3 920 3 546 3 272 3 270 2 675 

Från gavel vid lastad transport upp 2 797 3 434 3 659 3 297 3 297 3 644 2 745 

Till underjordslager vid lastad transport ned 2 797 3 409 3 666 3 292 3 275 3 273 2 848 

Kapacitet; ekvivalent tonkilometer per 
motortimme               

Lastad upp från lastficka 181 216 227 251 225 171 161 

Lastad ned till lastficka 181 218 227 251 227 190 155 

Lastad upp från gavel 175 216 243 270 225 171 151 

Lastad ned till underjordslager 175 218 243 270 226 190 146 
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Kapacitetsmodell 
Volvo FH13 

540 
Sandvik 
TH550 

Sandvik 
TH660 

Atlas Copco 
MT6020 

Atlas Copco 
MT5020 

Atlas 
Copco 
MT42 

Volvo 
FH480 

Proportioner, lastficka:gavel 0,8:0,2 0,8:0,2 0,8:0,2 0,8:0,2 0,8:0,2 0,8:0,2 0,8:0,2 

Genomsnittlig kapacitet; ekvivalent tonkilometer per 
motortimme               

Lastad upp 179 216 231 254 225 171 159 

Lastad ned 179 218 230 255 227 190 153 

Skiftutnyttjande (sekunder)               

Antal skift per år 576 576 576 576 576 576 576 

Total tid per skift 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

Lunch 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

Förberedelser vid start och slut av skift  3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 

Utnyttjad skifttid 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Antal cykler per skift 11,1 8,7 7,7 8,4 9,1 8,2 11,7 

Körtid per skift 30 000 25 814 27 344 27 073 25 639 26 055 24 414 
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BILAGA 6 – KOSTNADER 

Dieselkostnader 
Volvo  

FH13 540 
Sandvik 
TH550 

Sandvik 
TH660 

Atlas Copco 
MT6020 

Atlas Copco 
MT5020 

Atlas 
Copco 
MT42 

Volvo 
FH480 

Period 1 jan-31 dec   

Höjd (m) 457 457 457 457 457 457 457 

Lutning 1:7 1:7 1:7 1:7 1:7 1:7 1:7 

Dieselförbrukning (l/h) 24 42 50 50 42 35 20 

Dieselpris (kr/l) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

Kostnad per ekv.tonkilometer 1,0 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 0,9 

Kostnad per ton 4,1 5,9 6,7 6,1 5,6 6,2 3,8 

Kostnad per timme 178 308 370 370 308 259 151 

  

Däck 
Volvo  

FH13 540 
Sandvik 
TH550 

Sandvik 
TH660 

Atlas Copco 
MT6020 

Atlas Copco 
MT5020 

Atlas 
Copco 
MT42 

Volvo 
FH480 

Period 1 jan-31 dec   

Total malm (ton) 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 

Ton per lass 33 50 60 60 50 42 28 

Antal lass 8 788 5 800 4 833 4 833 5 800 6 905 10 357 

Antal framdäck 15,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 15,5 

Antal bakdäck 21,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 21,2 

Pris framdäck (kr) 5 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 5 000 

Pris bakdäck (kr) 10 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 10 000 

Körtid (h) 4 800 4 130 4 375 4 332 4 102 4 169 3 906 

Kostnad per ekvivalent 0,34 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,46 

Kostnad per ton 1,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00 

Kostnad per timme 60,3 3,0 2,8 2,9 3,0 3,0 74,1 

 



   
 

XIV 
 

Service Antal motortimmar 

Volvo FH13 540 0-2500 h 2500-5000 h 5000-7500h 7500-10000 h 10000-12500 h 

Medelkostnader (kkr) 252 508 607 252 508 

Ackumulerad medelkostnad (kkr) 252 760 1 366 1 618 2 126 

Sandvik TH550 0-2500 h 2500-5000 h 5000-7500h 7500-10000 h 10000-12500 h *** 

Medelkostnad (kkr) 381 381 381 381 * 381 

Ackumulerad medelkostnad (kkr) 381 762 1 142 1 523 1 904 

Sandvik TH660 ** 0-2500 h 2500-5000 h 5000-7500h 7500-10000 h 10000-12500 h 

Medelkostnad (kkr) 391 391 391 391 391 

Ackumulerad medelkostnad (kkr) 391 782 1 173 1 564 1 955 

Atlas Copco MT6020 ** 0-2500 h 2500-5000 h 5000-7500h 7500-10000 h 10000-12500 h 

Medelkostnad (kkr) 391 391 391 391 391 

Ackumulerad medelkostnad (kkr) 391 782 1 173 1 564 1 955 

Atlas Copco MT5020 ** 0-2500 h 2500-5000 h 5000-7500h 7500-10000 h 10000-12500 h 

Medelkostnad (kkr) 381 381 381 381 381 

Ackumulerad medelkostnad (kkr) 381 762 1 142 1 523 1 904 

Atlas Copco MT42 0-2500 h 2500-5000 h 5000-7500h 7500-10000 h 10000-12500 h 

Medelkostnad (kkr) 372 372 372 372 372 

Ackumulerad medelkostnad (kkr) 372 744 1 117 1 489 1 862 

Volvo FH480 0-2500 h 2500-5000 h 5000-7500h 7500-10000 h 10000-12500 h 

Medelkostnader (kkr) 252 508 607 252 508 

Ackumulerad medelkostnad (kkr) 252 760 1 366 1 618 2 126 

* En lastbil byts ut efter ca 8000 motortimmar 

** Servicekostnaderna är baserade på Atlas Copco MT42 och truckspecifika lastvikter 

*** En truck byts ut efter ca 20000 motortimmar men genomgår en helrenovering vid 12000 motortimmar    



   
 

XV 
 

Sammanställning 
Volvo FH13 

540 
Sandvik 
TH550 

Sandvik 
TH660 

Atlas Copco 
MT6020 

Atlas Copco 
MT5020 

Atlas 
Copco 
MT42 

Volvo 
FH480 

Inköpspris (kkr) * 2 100 5 613 6 908 8 203 6 044 5 181 1 986 

Tid per lass (min) 45,2 57,2 65,2 59,2 54,9 60,7 42,9 

Lastvikt (ton) 33 50 60 60 50 42 28 

Ekvivalentkilometer 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 

Ekvivalent tonkilometer per 
motortimme 179 216 231 254 225 171 159 

Personal (kr/h) 350 350 350 350 350 350 350 

Effektiva motortimmar per år 3 952 4 130 4 375 4 332 4 102 4 169 3 906 

Medelkostnad för service per 
motortimme (kr/h) 182 152 156 156 152 149 182 

Medelkostnad för service per 
ton (kr/ton) 4,2 2,9 2,8 2,6 2,8 3,6 4,6 

Medelkostnad för service per 
ekv.tonkm (kr/ekv.tonkm) 1,0 0,7 0,7 0,6 0,7 0,9 1,1 

Tillgänglighet 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

* Eurokursen var den 16/11 2012 på EUR = 8,6348 SEK 
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BILAGA 7 – RESULTATSCENARIER 1-7 
Scenario 1 

             

Volvo FH13 540 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt år 

1-10 
Producerad malm 

(ton) 
    290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000   

Producerad gråberg 
(ton) 

    270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000   

Transportarbete 4,1 ekv/ton 2,1 ekv/ton 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000   

Eff. motortimmar 
179 

ekv.tonkm/motortimmar 
  9 755 9 755 9 755 9 755 9 755 9 755 9 755 9 755 9 755 9 755   

Totala motortimmar   70% * 13 936 13 936 13 936 13 936 13 936 13 936 13 936 13 936 13 936 13 936   

Antal behövda 
fordon ** 

3 952 
maxmotortimmar/fordon 

  4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1   

Ackumulerade 
motortimmar 

  0 vid start 13 936 27 872 41 807 55 743 69 679 83 615 97 551 111 487 125 422 139 358   

Motortimme per 
fordon 

4 fordon   3 484 6 968 10 452 13 936 17 420 20 904 24 388 27 872 31 356 34 840   

Investering (kkr) 2 100   8 400 0 8 400 0 8 400 0 8 400 0 0 8 400   

Helrenovering (kkr)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

TOTAL INVESTERING 
(kkr) 

    8 400 0 8 400 0 8 400 0 8 400 0 0 8 400 42 000 kkr 

Bränslekostnad (kkr) 24 l/h 7 kr/l 2 475 2 723 2 970 3 218 3 465 3 713 3 960 4 208 4 455 4 703   

Kostnader för 
framdäck (kkr) 

15,5 st 5 000 kr/st 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311   

Kostnader för 
bakdäck (kkr) 

21,2 st 10 000 kr/st 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847   

Kostnader för förare 
(kkr) 

350 kr/h   8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064   

TOTAL 
DRIFTKOSTNAD (kkr) 

    11 697 11 944 12 192 12 439 12 687 12 934 13 182 13 429 13 677 13 924 128 104 kkr 

* Fordonen har en beräknad tillgänglighet på 70% 

** Vid decimaltal har <0,3 avrundats nedåt till närmsta heltal  
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Scenario 1 
             

Volvo FH13 540 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt år 

1-10 
Servicekostnad (kkr)     1 008 2 031 1 008 2 031 1 008 2 031 1 008 2 031 2 427 1 008   

Slitage- och  
kaskokostnader (kkr) 

    2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012   

TOTAL 
REPARATIONSKOSTNAD 

(kkr) 
    3 020 4 043 3 020 4 043 3 020 4 043 3 020 4 043 4 439 3 020 35 710 kkr 

TOTALKOSTNAD (kkr)     23 117 15 987 23 612 16 482 24 107 16 977 24 602 17 472 18 116 25 344 205 814 kkr 

Nettonuvärde (kkr)   10% * 21 015 13 212 17 740 11 257 14 968 9 583 12 625 8 151 7 683 9 771 126 006 kkr 

kr/ton malm     80 55 81 57 83 59 85 60 62 87   

kr/ton gråberg     86 59 87 61 89 63 91 65 67 94   

kr/tim     1 659 1 147 1 694 1 183 1 730 1 218 1 765 1 254 1 300 1 819   

kr/ekv.tonkm     13 9 13 9 14 10 14 10 10 14   

kr/ton     41,3 28,5 42,2 29,4 43,0 30,3 43,9 31,2 32,3 45,3 37 kr/ton 

* Kalkylräntan är 10% baserat på uppgifter från Boliden  
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Scenario 2 
             

Sandvik TH550 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt år 

1-10 
Producerad malm 

(ton) 
    290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000   

Producerad gråberg 
(ton) 

    270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000   

Transportarbete 4,1 ekv/ton 2,1 ekv/ton 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000   

Eff. motortimmar 
216 

ekv.tonkm/motortimmar 
  8 105 8 105 8 105 8 105 8 105 8 105 8 105 8 105 8 105 8 105   

Totala motortimmar   70% 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578   

Antal behövda 
fordon 

4 130 
maxmotortimmar/fordon 

  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2979   

Ackumulerade 
motortimmar 

  0 vid start 11 578 23 156 34 734 46 312 57 890 69 468 81 046 92 624 104 202 115 780   

Motortimme per 
fordon 

4 fordon   2 894 5 789 8 683 11 578 14 472 17 367 20 261 23 156 26 050 28 945   

Investering (kkr) 5613   22 450 0 0 0 0 0 22 450 0 0 0   

Helrenovering (kkr) 1 500   0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0   

TOTAL INVESTERING 
(kkr) 

    22 450 0 0 0 6 000 0 22 450 0 0 0 50 901 kkr 

Bränslekostnad (kkr) 42 l/h 7 kr/l 3 570 3 927 4 284 4 641 4 998 5 355 5 712 6 069 6 426 6 783   

Kostnader för 
framdäck (kkr) 

0,1 st 50 000 kr/st 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25   

Kostnader för 
bakdäck (kkr) 

0,1 st 50 000 kr/st 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25   

Kostnader för förare 
(kkr) 

350 kr/h 4 Antal fordon 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064   

TOTAL 
DRIFTKOSTNAD (kkr) 

    11 683 12 040 12 397 12 754 13 111 13 468 13 825 14 182 14 539 14 896 132 897 kkr 
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Scenario 2 
             

Sandvik TH550 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt år 

1-10 
Servicekostnad (kkr)     1 523 1 523 1 523 1 524 1 524 1 524 1 523 1 523 1 523 1 524   

Slitage- och  
kaskokostnader (kkr) 

    603 603 603 603 603 603 603 603 603 603   

TOTAL 
REPARATIONSKOSTNAD 

(kkr) 
    2 126 2 126 2 127 2 127 2 127 2 127 2 126 2 126 2 127 2 127 21 267 kkr 

TOTALKOSTNAD (kkr)     36 260 14 167 14 524 14 881 21 239 15 596 38 402 16 309 16 666 17 023 205 065 kkr 

Nettonuvärde (kkr)   10% 32 964 11 708 10 912 10 164 13 188 8 803 19 706 7 608 7 068 6 563 128 684 kkr 

kr/ton malm     125 49 50 51 73 54 132 56 57 59   

kr/ton gråberg     134 52 54 55 79 58 142 60 62 63   

kr/tim     3 132 1 224 1 254 1 285 1 834 1 347 3 317 1 409 1 439 1 470   

kr/ekv.tonkm     21 8 8 8 12 9 22 9 10 10   

kr/ton     64,7 25,3 25,9 26,6 37,9 27,8 68,6 29,1 29,8 30,4 37 kr/ton 
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Scenario 3 
             

Sandvik TH660 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt år 

1-10 
Producerad malm 

(ton) 
    290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000   

Producerad gråberg 
(ton) 

    270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000   

Transportarbete 4,1 ekv/ton 2,1 ekv/ton 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000   

Eff. motortimmar 
231 

ekv.tonkm/motortimmar 
  7 593 7 593 7 593 7 593 7 593 7 593 7 593 7 593 7 593 7 593   

Totala motortimmar   70% 10 848 10 848 10 848 10 848 10 848 10 848 10 848 10 848 10 848 10 848   

Antal behövda 
fordon 

4 375 
maxmotortimmar/fordon 

  2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9   

Ackumulerade 
motortimmar 

  0 vid start 10 848 21 695 32 543 43 391 54 239 65 086 75 934 86 782 97 630 108 477   

Motortimme per 
fordon 

3 Antal fordon   3 616 7 232 10 848 14 464 18 080 21 695 25 311 28 927 32 543 36 159   

Investering (kkr) 6908   20 724 0 0 0 0 20 724 0 0 0 20 724   

Helrenovering (kkr) 1 500   0 0 0 4 500 0 0 0 0 4 500 0   

TOTAL INVESTERING 
(kkr) 

    20 724 0 0 4 500 0 20 724 0 0 4 500 20 724 71 171 kkr 

Bränslekostnad (kkr) 50 l/h 7 kr/l 4 014 4 415 4 816 5 218 5 619 6 020 6 422 6 823 7 225 7 626   

Kostnader för 
framdäck (kkr) 

0,12 st 50 000 kr/st 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19   

Kostnader för 
bakdäck (kkr) 

0,12 st 50 000 kr/st 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19   

Kostnader för förare 
(kkr) 

350 kr/h 3 fordon 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048   

TOTAL 
DRIFTKOSTNAD (kkr) 

    10 099 10 500 10 901 11 303 11 704 12 106 12 507 12 908 13 310 13 711 119 049 kkr 
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Scenario 3 
             

Sandvik TH660 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt år 

1-10 
Servicekostnad (kkr)     1 172 1 173 1 173 1 173 1 173 1 172 1 173 1 173 1 173 1 173   

Slitage- och  
kaskokostnader (kkr) 

    670 670 670 670 670 670 670 670 670 670   

TOTAL 
REPARATIONSKOSTNAD 

(kkr) 
    1 843 1 843 1 843 1 843 1 844 1 843 1 843 1 843 1 843 1 844 18 433 kkr 

TOTALKOSTNAD (kkr)     32 665 12 343 12 745 17 646 13 548 34 672 14 350 14 751 19 653 36 278 208 652 kkr 

Nettonuvärde (kkr)   10% 29 696 10 201 9 575 12 053 8 412 19 571 7 364 6 882 8 335 13 987 126 075 kkr 

kr/ton malm     113 43 44 61 47 120 49 51 68 125   

kr/ton gråberg     121 46 47 65 50 128 53 55 73 134   

kr/tim     3 011 1 138 1 175 1 627 1 249 3 196 1 323 1 360 1 812 3 344   

kr/ekv.tonkm     19 7 7 10 8 20 8 8 11 21   

kr/ton     58,3 22,0 22,8 31,5 24,2 61,9 25,6 26,3 35,1 64,8 37 kr/ton 
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Scenario 4 
             

Atlas Copco 
MT6020 

Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt år 

1-10 
Producerad malm 

(ton) 
    290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000   

Producerad gråberg 
(ton) 

    270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000   

Transportarbete 4,1 ekv/ton 2,1 ekv/ton 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000   

Eff. motortimmar 
254 

ekv.tonkm/motortimmar 
  6 881 6 881 6 881 6 881 6 881 6 881 6 881 6 881 6 881 6 881   

Totala motortimmar   70% 9 830 9 830 9 830 9 830 9 830 9 830 9 830 9 830 9 830 9 830   

Antal behövda 
fordon 

4 332 
maxmotortimmar/fordon 

  2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7   

Ackumulerade 
motortimmar 

  0 vid start 9 830 19 659 29 489 39 318 49 148 58 977 68 807 78 637 88 466 98 296   

Motortimme per 
fordon 

3 fordon   3 277 6 553 9 830 13 106 16 383 19 659 22 936 26 212 29 489 32 765   

Investering (kkr) 8203   24 609 0 0 0 0 0 24 609 0 0 0   

Helrenovering (kkr) 1 500   0 0 0 4 500 0 0 0 0 0 4 500   

TOTAL INVESTERING 
(kkr) 

    24 609 0 0 4 500 0 0 24 609 0 0 4 500 58 218 kkr 

Bränslekostnad (kkr) 50 l/h 7 kr/l 3 637 4 001 4 364 4 728 5 092 5 455 5 819 6 183 6 546 6 910   

Kostnader för 
framdäck (kkr) 

0,12 st 50 000 kr/st 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19   

Kostnader för 
bakdäck (kkr) 

0,12 st 50 000 kr/st 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19   

Kostnader för förare 
(kkr) 

350 kr/h 3 Antal fordon 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048   

TOTAL 
DRIFTKOSTNAD (kkr) 

    9 722 10 086 10 449 10 813 11 177 11 540 11 904 12 268 12 632 12 995 113 586 kkr 
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Scenario 4 
             

Atlas Copco 
MT6020 

Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt år 

1-10 
Servicekostnad (kkr)     1 172 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 1 172 1 173 1 173 1 173   

Slitage- och  
kaskokostnader (kkr) 

    703 703 703 703 703 703 703 703 703 703   

TOTAL 
REPARATIONSKOSTNAD 

(kkr) 
    1 875 1 876 1 876 1 876 1 876 1 876 1 875 1 876 1 876 1 876 18 758 kkr 

TOTALKOSTNAD (kkr)     36 207 11 961 12 325 17 189 13 053 13 417 38 389 14 143 14 507 19 371 190 563 kkr 

Nettonuvärde (kkr)   10% 32 915 9 885 9 260 11 740 8 105 7 573 19 700 6 598 6 153 7 468 119 398 kkr 

kr/ton malm     125 41 43 59 45 46 132 49 50 67   

kr/ton gråberg     134 44 46 64 48 50 142 52 54 72   

kr/tim     3 683 1 217 1 254 1 749 1 328 1 365 3 905 1 439 1 476 1 971   

kr/ekv.tonkm     21 7 7 10 7 8 22 8 8 11   

kr/ton     64,7 21,4 22,0 30,7 23,3 24,0 68,6 25,3 25,9 34,6 34 kr/ton 
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Scenario 5 
             

Atlas Copco 
MT5020 

Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt år 

1-10 
Producerad malm 

(ton) 
    290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000   

Producerad gråberg 
(ton) 

    270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000   

Transportarbete 4,1 ekv/ton 2,1 ekv/ton 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000   

Eff. motortimmar 
225 

ekv.tonkm/motortimmar 
  7 779 7 779 7 779 7 779 7 779 7 779 7 779 7 779 7 779 7 779   

Totala motortimmar   70% 11 113 11 113 11 113 11 113 11 113 11 113 11 113 11 113 11 113 11 113   

Antal behövda 
fordon 

4 102 
maxmotortimmar/fordon 

  3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2   

Ackumulerade 
motortimmar 

  0 vid start 11 113 22 226 33 339 44 452 55 565 66 677 77 790 88 903 100 016 111 129   

Motortimme per 
fordon 

3 fordon   3 704 7 409 11 113 14 817 18 522 22 226 25 930 29 634 33 339 37 043   

Investering (kkr) 6044   18 133 0 0 0 0 18 133 0 0 0 18 133   

Helrenovering (kkr) 1 500   0 0 0 4 500 0 0 0 0 4 500 0   

TOTAL INVESTERING 
(kkr) 

    18 133 0 0 4 500 0 18 133 0 0 4 500 18 133 63 399 kkr 

Bränslekostnad (kkr) 42 l/h 7 kr/l 3 426 3 769 4 112 4 454 4 797 5 140 5 482 5 825 6 168 6 510   

Kostnader för 
framdäck (kkr) 

0,1 st 50 000 kr/st 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19   

Kostnader för 
bakdäck (kkr) 

0,1 st 50 000 kr/st 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19   

Kostnader för förare 
(kkr) 

350 kr/h   6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048 6 048   

TOTAL 
DRIFTKOSTNAD (kkr) 

    9 512 9 854 10 197 10 539 10 882 11 225 11 567 11 910 12 253 12 595 110 535 kkr 
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Scenario 5 
             

Atlas Copco 
MT5020 

Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt år 

1-10 
Servicekostnad (kkr)     1 142 1 142 1 143 1 143 1 143 1 142 1 142 1 143 1 143 1 143   

Slitage- och  
kaskokostnader (kkr) 

    615 615 615 615 615 615 615 615 615 615   

TOTAL 
REPARATIONSKOSTNAD 

(kkr) 
    1 757 1 757 1 757 1 758 1 758 1 757 1 757 1 757 1 758 1 758 17 576 kkr 

TOTALKOSTNAD (kkr)     29 402 11 611 11 954 16 797 12 640 31 115 13 325 13 668 18 510 32 487 191 509 kkr 

Nettonuvärde (kkr)   10% 26 729 9 596 8 981 11 473 7 849 17 564 6 838 6 376 7 850 12 525 115 780 kkr 

kr/ton malm     101 40 41 58 44 107 46 47 64 112   

kr/ton gråberg     109 43 44 62 47 115 49 51 69 120   

kr/tim     2 646 1 045 1 076 1 512 1 137 2 800 1 199 1 230 1 666 2 923   

kr/ekv.tonkm     17 7 7 10 7 18 8 8 11 19   

kr/ton     52,5 20,7 21,3 30,0 22,6 55,6 23,8 24,4 33,1 58,0 34 kr/ton 
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Scenario 6 
             

Atlas Copco 
MT42 

Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt år 

1-10 
Producerad malm 

(ton) 
    290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000   

Producerad gråberg 
(ton) 

    270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000   

Transportarbete 4,1 ekv/ton 2,1 ekv/ton 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000   

Eff. motortimmar 
171 

ekv.tonkm/motortimmar 
  10 238 10 238 10 238 10 238 10 238 10 238 10 238 10 238 10 238 10 238   

Totala motortimmar   70% 14 625 14 625 14 625 14 625 14 625 14 625 14 625 14 625 14 625 14 625   

Antal behövda 
fordon 

4 169 
maxmotortimmar/fordon 

  4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1   

Ackumulerade 
motortimmar 

  0 vid start 14 625 29 251 43 876 58 502 73 127 87 752 102 378 117 003 131 628 146 254   

Motortimme per 
fordon 

4 fordon   3 656 7 313 10 969 14 625 18 282 21 938 25 594 29 251 32 907 36 563   

Investering (kkr) 5181   20 724 0 0 0 0 20 724 0 0 0 0   

Helrenovering (kkr) 1 500   0 0 0 6 000 0 0 0 0 6 000 0   

TOTAL INVESTERING 
(kkr) 

    20 724 0 0 6 000 0 20 724 0 0 6 000 0 53 447 kkr 

Bränslekostnad (kkr) 35 l/h 7 kr/l 3 788 4 167 4 546 4 924 5 303 5 682 6 061 6 440 6 818 7 197   

Kostnader för 
framdäck (kkr) 

0,1 st 50 000 kr/st 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25   

Kostnader för 
bakdäck (kkr) 

0,1 st 50 000 kr/st 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25   

Kostnader för förare 
(kkr) 

350 kr/h 4 fordon 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064   

TOTAL 
DRIFTKOSTNAD (kkr) 

    11 901 12 280 12 659 13 038 13 417 13 795 14 174 14 553 14 932 15 311 136 060 kkr 
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Scenario 6 
             

Atlas Copco 
MT42 

Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt år 

1-10 
Servicekostnad (kkr)     1 489 1 489 1 489 1 490 1 490 1 489 1 489 1 489 1 490 1 490   

Slitage- och  
kaskokostnader (kkr) 

    715 715 715 715 715 715 715 715 715 715   

TOTAL 
REPARATIONSKOSTNAD 

(kkr) 
    2 203 2 203 2 204 2 204 2 205 2 203 2 203 2 204 2 204 2 205 22 038 kkr 

TOTALKOSTNAD (kkr)     34 828 14 484 14 863 21 242 15 621 36 722 16 378 16 757 23 136 17 515 211 545 kkr 

Nettonuvärde (kkr)   10% 31 662 11 970 11 167 14 508 9 699 20 729 8 404 7 817 9 812 6 753 132 521 kkr 

kr/ton malm     120 50 51 73 54 127 56 58 80 60   

kr/ton gråberg     129 54 55 79 58 136 61 62 86 65   

kr/tim     2 381 990 1 016 1 452 1 068 2 511 1 120 1 146 1 582 1 198   

kr/ekv.tonkm     20 8 8 12 9 21 9 10 13 10   

kr/ton     62,2 25,9 26,5 37,9 27,9 65,6 29,2 29,9 41,3 31,3 38 kr/ton 

  



   
 

XXVIII 
 

Scenario 7 
             

Volvo FH480 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt år 

1-10 
Producerad malm 

(ton) 
    290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000   

Producerad gråberg 
(ton) 

    270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000   

Transportarbete 4,1 ekv/ton 2,1 ekv/ton 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000   

Eff. motortimmar 
159 

ekv.tonkm/motortimmar 
  10 983 10 983 10 983 10 983 10 983 10 983 10 983 10 983 10 983 10 983   

Totala motortimmar   70% 15 690 15 690 15 690 15 690 15 690 15 690 15 690 15 690 15 690 15 690   

Antal behövda 
fordon 

3 906 
maxmotortimmar/fordon 

  4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7   

Ackumulerade 
motortimmar 

  0 vid start 15 690 31 380 47 070 62 760 78 450 94 140 109 830 125 520 141 210 156 900   

Motortimme per 
fordon 

5 fordon   3 138 6 276 9 414 12 552 15 690 18 828 21 966 25 104 28 242 31 380   

Investering (kkr) 1986   9 930 0 9 930 0 0 9 930 0 9 930 0 0   

Helrenovering (kkr)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

TOTAL INVESTERING 
(kkr) 

    9 930 0 9 930 0 0 9 930 0 9 930 0 0 39 720 kkr 

Bränslekostnad (kkr) 20 l/h 7 kr/l 2 364 2 601 2 837 3 074 3 310 3 546 3 783 4 019 4 256 4 492   

Kostnader för 
framdäck (kkr) 

15,5 st 5 000 kr/st 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388   

Kostnader för 
bakdäck (kkr) 

21,2 st 10 000 kr/st 1 059 1 059 1 059 1 059 1 059 1 059 1 059 1 059 1 059 1 059   

Kostnader för förare 
(kkr) 

350 kr/h 5 fordon 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080   

TOTAL 
DRIFTKOSTNAD (kkr) 

    13 891 14 128 14 364 14 601 14 837 15 074 15 310 15 546 15 783 16 019 149 553 kkr 

  



   
 

XXIX 
 

Scenario 7 
             

Volvo FH480 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt år 

1-10 
Servicekostnad (kkr)     1 260 2 538 1 260 2 538 3 034 1 260 2 538 1 260 2 538 3 034   

Slitage- och  
kaskokostnader (kkr) 

    2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515   

TOTAL 
REPARATIONSKOSTNAD 

(kkr) 
    3 775 5 053 3 775 5 053 5 549 3 775 5 053 3 775 5 053 5 549 46 412 kkr 

TOTALKOSTNAD (kkr)     27 597 19 181 28 069 19 654 20 386 28 779 20 363 29 252 20 836 21 568 235 685 kkr 

Nettonuvärde (kkr)   10% 25 088 15 852 21 089 13 424 12 658 16 245 10 450 13 646 8 837 8 315 145 604 kkr 

kr/ton malm     95 66 97 68 70 99 70 101 72 74   

kr/ton gråberg     102 71 104 73 76 107 75 108 77 80   

kr/tim     1 759 1 223 1 789 1 253 1 299 1 834 1 298 1 864 1 328 1 375   

kr/ekv.tonkm     16 11 16 11 12 16 12 17 12 12   

kr/ton     49,3 34,3 50,1 35,1 36,4 51,4 36,4 52,2 37,2 38,5 42 kr/ton 

 

  



   
 

XXX 
 

BILAGA 8 – RESULTATSCENARIER 8-11 
Scenario 8 248 192 så många ton klarar 1 st MT6020 av per år 

         
MT6020 + 

FH480 
311 808 ton kvar för FH480 

          

Volvo FH480 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt 
år 1-
10 

Kvarvarande 
malm+gråberg (ton)  

  311 808 311 808 311 808 311 808 311 808 311 808 311 808 311 808 311 808 311 808   

Transportarbete 4,1ekv/ton   1 284 651 1 284 651 1 284 651 1 284 651 1 284 651 1 284 651 1 284 651 1 284 651 1 284 651 1 284 651   

Eff. motortimmar 
159 

ekv.tonkm/motortimmar 
  8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058   

Totala 
motortimmar 

  70% 11 511 11 511 11 511 11 511 11 511 11 511 11 511 11 511 11 511 11 511   

Antal behövda 
fordon 

3 906 
maxmotortimmar/fordon 

  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5   

Ackumulerade 
Motortimmar 

4  fordon 0 vid start 11 511 23 022 34 534 46 045 57 556 69 067 80 578 92 090 103 601 115 112   

Motortimme per 
fordon 

    2 878 5 756 8 633 11 511 14 389 17 267 20 145 23 022 25 900 28 778   

Investering (kkr) 1986   7 944 0 7 944 0 0 7 944 0 0 7 944 0   

Helrenovering (kkr)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

TOTAL 
INVESTERING (kkr) 

    7 944 0 7 944 0 0 7 944 0 0 7 944 0 
31 776 

kkr 

Bränslekostnad 
(kkr) 

20 l/h 7 kr/l 1 735 1 908 2 082 2 255 2 428 2 602 2 775 2 949 3 122 3 296   

Kostnader för 
framdäck (kkr) 

15,53 st 5 000 kr/st 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311   

Kostnader för 
bakdäck (kkr) 

21,18 st 10 000 kr/st 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847   

Kostnader för 
förare (kkr) 

350 kr/h 4 fordon 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064   

TOTAL 
DRIFTKOSTNAD 

(kkr) 
    10 956 11 130 11 303 11 477 11 650 11 824 11 997 12 171 12 344 12 517 

117 369 
kkr 

  



   
 

XXXI 
 

Scenario 8              

Volvo FH480 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt 
år 1-10 

Servicekostnad (kkr)     1 008 2 031 1 008 2 031 2 427 1 008 2 031 2 427 1 008 2 031   

Slitage- och  kaskokostnader 
(kkr) 

    2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012   

TOTAL 
REPARATIONSKOSTNADER 

(kkr) 
    3 020 4 043 3 020 4 043 4 439 3 020 4 043 4 439 3 020 4 043 37 129 kkr 

TOTALKOSTNAD (kkr)     21 920 15 172 22 267 15 519 16 089 22 788 16 040 16 610 23 308 16 560 
186 274 

kkr 

Nettonuvärde (kkr)   10% 19 928 12 539 16 730 10 600 9 990 12 863 8 231 7 748 9 885 6 385 
114 899 

kkr 

kr/tim     1 904 1 318 1 934 1 348 1 398 1 980 1 393 1 443 2 025 1 439   

kr/ekv.tonkm     17 12 17 12 13 18 12 13 18 13   

Kostnad (kr/ton)     70 49 71 50 52 73 51 53 75 53 60 kr/ton 

Nettonuvärde: MT6020 * 39 799 kkr 
           

  

Nettonuvärde: FH480 114 899 kkr 
           

  

NETTONUVÄRDESUMMERING 154 698 kkr 
           

  

Scenariosummering: kr/tim     3 132 1 724 2 352 1 931 1 840 2 435 2 695 1 923 2 517 2 096   

Scenariosummering: 
kr/ekv.tonkm 

    24 14 20 15 15 20 20 16 21 17   

Scenariosummering: kr/ton     61 34 47 38 37 49 51 38 50 41 45 kr/ton 

* Baserat på 1/3 av nettonuvärdet av scenario 4  



   
 

XXXII 
 

Scenario 9 496 383 så många ton klarar 2 st MT6020 av per år 
         

MT6020 + FH480 63 617 ton kvar för FH480 
          

Volvo FH480 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt 
år 1-
10 

Kvarvarande malm+gråberg 
(ton)  

  63 617 63 617 63 617 63 617 63 617 63 617 63 617 63 617 63 617 63 617   

Transportarbete 4,1ekv/ton   262 102 262 102 262 102 262 102 262 102 262 102 262 102 262 102 262 102 262 102   

Eff. motortimmar 
159 

ekv.tonkm/motortimmar 
  1 644 1 644 1 644 1 644 1 644 1 644 1 644 1 644 1 644 1 644   

Totala motortimmar   70% 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349   

Antal behövda fordon 
3 906 

maxmotortimmar/fordon 
  0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7   

Ackumulerade 
Motortimmar 

1  fordon 0 vid start 2 349 4 697 7 046 9 394 11 743 14 091 16 440 18 789 21 137 23 486   

Motortimme per fordon     2 349 4 697 7 046 9 394 11 743 14 091 16 440 18 789 21 137 23 486   

Investering (kkr) 1986   1 986 0 0 1 986 0 0 1 986 0 0 0   

Helrenovering (kkr)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

TOTAL INVESTERING (kkr)     1 986 0 0 1 986 0 0 1 986 0 0 0 
5 958 

kkr 

Bränslekostnad (kkr) 20 l/h 7 kr/l 354 389 425 460 495 531 566 602 637 672   

Kostnader för framdäck 
(kkr) 

15,53 st 5 000 kr/st 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78   

Kostnader för bakdäck (kkr) 21,18 st 10 000 kr/st 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212   

Kostnader för förare (kkr) 350 kr/h 1 fordon 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016   

TOTAL DRIFTKOSTNAD 
(kkr) 

    2 659 2 695 2 730 2 765 2 801 2 836 2 872 2 907 2 942 2 978 
28 186 

kkr 

  



   
 

XXXIII 
 

Scenario 9              

Volvo FH480 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt 
år 1-10 

Servicekostnad (kkr)     252 508 607 252 508 607 252 508 607 252   

Slitage- och  kaskokostnader 
(kkr) 

    503 503 503 503 503 503 503 503 503 503   

TOTAL 
REPARATIONSKOSTNADER 

(kkr) 
    755 1 011 1 110 755 1 011 1 110 755 1 011 1 110 755 9 381 kkr 

TOTALKOSTNAD (kkr)     5 400 3 705 3 840 5 507 3 812 3 946 5 613 3 918 4 052 3 733 43 525 kkr 

Nettonuvärde (kkr)   10% 4 909 3 062 2 885 3 761 2 367 2 227 2 880 1 828 1 719 1 439 27 077 kkr 

kr/tim     2 299 1 578 1 635 2 345 1 623 1 680 2 390 1 668 1 725 1 589   

kr/ekv.tonkm     21 14 15 21 15 15 21 15 15 14   

Kostnad (kr/ton)     85 58 60 87 60 62 88 62 64 59 68 kr/ton 

Nettonuvärde: MT6020 * 79 599 kkr                         

Nettonuvärde: FH480 27 077 kkr   
          

  

NETTONUVÄRDESUMMERING 106 676 kkr                         

Scenariosummering: kr/tim     4 755 2 389 2 471 3 510 2 508 2 590 4 993 2 627 2 709 2 903   

Scenariosummering: 
kr/ekv.tonkm 

    34 19 19 28 20 20 36 20 21 22   

Scenariosummering: kr/ton     53 21 22 30 22 23 56 24 25 30 30 kr/ton 

* Baserat på 2/3 av nettonuvärdet av scenario 4  



   
 

XXXIV 
 

Scenario 10 445 879 så mycket klarar 2 st MT5020 av per år 
          

MT5020 + FH480 114 121 ton kvar för FH480 
           

Volvo FH480 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt 
år 1-
10 

Kvarvarande 
malm+gråberg (ton) 

    114 121 114 121 114 121 114 121 114 121 114 121 114 121 114 121 114 121 114 121   

Transportarbete 4,1ekv/ton   470 177 470 177 470 177 470 177 470 177 470 177 470 177 470 177 470 177 470 177   

Eff. motortimmar 
159 

ekv.tonkm/motortimmar 
  2 949 2 949 2 949 2 949 2 949 2 949 2 949 2 949 2 949 2 949   

Totala motortimmar   70% 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213   

Antal behövda fordon 
3 906 

maxmotortimmar/fordon 
  1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3   

Ackumulerade 
Motortimmar 

1  fordon 0 vid start 4 213 8 426 12 639 16 852 21 065 25 278 29 491 33 704 37 917 42 130   

Motortimme per fordon     4 213 8 426 12 639 16 852 21 065 25 278 29 491 33 704 37 917 42 130   

Investering (kkr) 1986   1 986 1 986 0 1 986 0 1 986 0 0 1 986 0   

Helrenovering (kkr)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

TOTAL INVESTERING (kkr)     1 986 1 986 0 1 986 0 1 986 0 0 1 986 0 
9 930 

kkr 

Bränslekostnad (kkr) 20 l/h 7 kr/l 635 698 762 825 889 952 1 016 1 079 1 143 1 206   

Kostnader för framdäck 
(kkr) 

15,53 st 5 000 kr/st 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78   

Kostnader för bakdäck 
(kkr) 

21,18 st 10 000 kr/st 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212   

Kostnader för förare (kkr) 350 kr/h   2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016   

TOTAL DRIFTKOSTNAD 
(kkr) 

    2 940 3 004 3 067 3 131 3 194 3 258 3 321 3 385 3 448 3 512 
32 260 

kkr 

  



   
 

XXXV 
 

Scenario 10    
           

  

Volvo FH480 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt 
år 1-10 

Servicekostnad (kkr)     252 252 508 252 508 252 508 607 252 508   

Slitage- och  kaskokostnader 
(kkr) 

    503 503 503 503 503 503 503 503 503 503   

TOTAL 
REPARATIONSKOSTNADER 

(kkr) 
    755 755 1 011 755 1 011 755 1 011 1 110 755 1 011 8 928 kkr 

TOTALKOSTNAD (kkr)     5 681 5 745 4 078 5 872 4 205 5 999 4 332 4 494 6 189 4 522 51 117 kkr 

Nettonuvärde (kkr)   10% 5 165 4 748 3 064 4 010 2 611 3 386 2 223 2 097 2 625 1 744 31 672 kkr 

kr/tim     1 349 1 364 968 1 394 998 1 424 1 028 1 067 1 469 1 073   

kr/ekv.tonkm     12 12 9 12 9 13 9 10 13 10   

Kostnad (kr/ton)     50 50 36 51 37 53 38 39 54 40 45 kr/ton 

Nettonuvärde: MT5020 * 77 187 kkr 
           

  

Nettonuvärde: FH480 31 672 kkr 
           

  

NETTONUVÄRDESUMMERING 108 859 kkr 
           

  

Scenariosummering: kr/tim     3112 2060 1685 2401 1756 3290 1828 1887 2580 3022   

Scenariosummering: 
kr/ekv.tonkm 

    23 17 13 19 14 25 14 15 20 22   

Scenariosummering: kr/ton     45 24 22 30 23 48 24 24 33 47 32 kr/ton 

* Baserat på 2/3 av nettonuvärdet av scenario 5  



   
 

XXXVI 
 

Scenario 11 222 940 så många ton klarar 1 st MT5020 av per år 
         

MT5020 + 
FH480 

337 060 ton kvar för FH480 
           

Volvo 
FH480 

Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt 
år 1-10 

Kvarvarande 
malm+gråberg 

(ton) 
    337 060 337 060 337 060 337 060 337 060 337 060 337 060 337 060 337 060 337 060   

Transportarbete 4,1ekv/ton   1 388 688 1 388 688 1 388 688 1 388 688 1 388 688 1 388 688 1 388 688 1 388 688 1 388 688 1 388 688   

Eff. 
motortimmar 

159 
ekv.tonkm/motortimmar 

  8 710 8 710 8 710 8 710 8 710 8 710 8 710 8 710 8 710 8 710   

Totala 
motortimmar 

  70% 12 443 12 443 12 443 12 443 12 443 12 443 12 443 12 443 12 443 12 443   

Antal behövda 
fordon 

3 906 
maxmotortimmar/fordon 

  3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7   

Ackumulerade 
Motortimmar 

4  fordon 0 vid start 12 443 24 887 37 330 49 774 62 217 74 661 87 104 99 547 111 991 124 434   

Motortimme 
per fordon 

    3 111 6 222 9 333 12 443 15 554 18 665 21 776 24 887 27 998 31 109   

Investering (kkr) 1986   7 944 0 7944 0 0 7 944 0 7 944 0 0   

Helrenovering 
(kkr) 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

TOTAL 
INVESTERING 

(kkr) 
    7 944 0 7 944 0 0 7 944 0 7 944 0 0 31 776 kkr 

Bränslekostnad 
(kkr) 

20 l/h 7 kr/l 1 875 2 063 2 250 2 438 2 625 2 813 3 000 3 188 3 375 3 563   

Kostnader för 
framdäck (kkr) 

15,53 st 5 000 kr/st 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311   

Kostnader för 
bakdäck (kkr) 

21,18 st 10 000 kr/st 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847   

Kostnader för 
förare (kkr) 

350 kr/h 4 Antal fordon 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064   

TOTAL 
DRIFTKOSTNAD 

(kkr) 
    11 097 11 284 11 472 11 659 11 847 12 034 12 222 12 409 12 597 12 784 

119 406 
kkr 

  



   
 

XXXVII 
 

Scenario 11   
            

Volvo FH480 Variabler Variabler År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
Totalt 
år 1-10 

Servicekostnad (kkr)     1 008 2 031 1 008 2 031 2 427 1 008 2 031 1 008 2 031 2 427   

Slitage- och  kaskokostnader 
(kkr) 

    2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012   

TOTAL 
REPARATIONSKOSTNADER 

(kkr) 
    3 020 4 043 3 020 4 043 4 439 3 020 4 043 3 020 4 043 4 439 37 129 kkr 

TOTALKOSTNAD (kkr)     22 061 15 327 22 436 15 702 16 286 22 998 16 265 23 373 16 640 17 223 
188 311 

kkr 

Nettonuvärde (kkr)   10% 20 055 12 667 16 856 10 725 10 112 12 982 8 346 10 904 7 057 6 640 
116 345 

kkr 

kr/tim     1 773 1 232 1 803 1 262 1 309 1 848 1 307 1 878 1 337 1 384   

kr/ekv.tonkm     16 11 16 11 12 17 12 17 12 12   

Kostnad (kr/ton)     65 45 67 47 48 68 48 69 49 51 56 kr/ton 

Nettonuvärde: MT5020 38 593 kkr 
           

  

Nettonuvärde: FH480 116 345 kkr 
           

  

NETTONUVÄRDESUMMERING 154 938 kkr 
           

  

Scenariosummering: kr/tim     2 655 1 580 2 162 1 766 1 688 2 782 1 707 2 288 1 892 2 359   

Scenariosummering: 
kr/ekv.tonkm 

    21 13 18 15 14 22 14 19 16 19   

Scenariosummering: kr/ton     57 34 47 38 37 60 37 50 41 50 45 kr/ton 

* Baserat på 1/3 av nettonuvärdet av scenario 5 

 


