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Förord 

Förord 
 
Detta examensarbete har skrivits på uppdrag av LKAB, avdelningen för produktionsplanering 
och är det avslutande momentet på ingenjörsutbildningen miljö- och kvalitetsmanagement, 
140 poäng. 
 
Jag vill i detta förord tacka för den tid jag arbetet vid LKAB och det trevliga bemötandet jag 
fått av personalen vid LKAB som tagit sig tid att besvara mina frågor. Vill även passa på att 
rikta ett speciellt tack till mina handledare Roland Harnesk vid LTU samt Thomas Sterner vid 
LKAB. Ett speciellt tack riktas även till PPK:s chef Tage Sennland samt Lars-Göran 
Johansson vid KGS för den tid ni avlagt till mitt examensarbete. 
 
Avslutningsvis vill jag säga att den period jag jobbat med detta examensarbete varit lärorik 
och förhoppningsvis kommer jag någon gång på ett eller annat sätt återkomma till LKAB. 
 
/Andreas Johansson
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
 

Detta examensarbete är utfört vid LKAB avdelning PPK (produktion planering Kiruna). 
LKAB är ett gruvföretag vars huvudsakliga uppgift är att bryta järnmalm för produktion av 
malmpellets. Vid produktion av malmpellets åtgår det olika tillsatser och det uppstår även 
restprodukter från denna produktion. Både tillsatserna samt restprodukterna hanteras i Kiruna 
via lagerområde UNIO. Huvudansvaret för detta område ligger på avdelningen PPK medan 
det operativa ansvaret ligger på dotterbolaget KGS.  
 
Syftet som ligger till grund för detta examensarbete är framtaget av avdelningen PPK, och 
tanken var att examensarbetet skall resultera i en process- och nulägesbeskrivning för 
lagerområde UNIO. Utöver denna process- och nulägesbeskrivning skall 
förbättringsrekommendationer ges om process- och nulägesbeskrivningen visar på brister vid 
verksamheten kring och på område UNIO. Att få en korrekt dokumenterad process- och 
nulägesbeskrivning för område UNIO är för PPK intressant ur framförallt två perspektiv. 
Dels med hänsyn till det aktiva kvalitetsarbete som bedrivs genom hela LKAB inklusive PPK 
där det är vikigt att det finns dokumentation som visar på hur verksamheten bedrivs på och i 
anslutning till UNIO. Samt dels för att en dokumenterad process- och nulägesbeskrivning 
förhoppningsvis skall underlätta planering vid UNIO och förbättringsarbete vid lagret. 
Framförallt då det planeras för en ökad produktion av malmpellets vilket leder till ökade 
volymer i omsättning på lager UNIO. 
 
Examensarbetet resulterade i att en process- och nulägesbeskrivning arbetades fram genom 
intervjuer med berörda personer, platsobservationer samt genomgång av befintliga dokument. 
I process- och nulägesbeskrivningen finns det dokumenterat hur produkthanteringen ser ut för 
tillsatsmedlena kvartsit, kalksten, dolomit samt olivin. Utöver dessa tillsatser beskrivs 
hanteringen för spill/sekundapellets och restprodukten KMR. 
Process- och nulägesbeskrivning beskriver även lagret i allmänhet, kvalitetsarbetet samt 
lagerstyrningen. 
 
Dokumentationen sker i form av förklarande text med kompletterande flödeskartor för 
tillsatsprodukterna, spill/sekundapellets och KMR. Det finns även en geografisk flödeskarta 
som visar huvudflödena för nämnda produkter.  
 
Den analys som är gjord på process- och nulägesbeskrivningen visar på att kvalitetsbristerna 
vid lagret i nuläget är få. Analysen visar dock på att det kan finnas utrymme till förbättringar 
vid beräkning av vilka lagernivåer som ska hållas på framförallt tillsatsmedelssidan. Det 
tenderar till att vara för höga lagernivåer vilket kan resultera i att onödigt kapital binds upp i 
lagret. Kapitalförluster finns även i det produktsvinn som uppstår vid hanteringen av dessa. 
Innan några förbättringsåtgärder sätts in bör en tillförlitlig siffra på detta svinn mätas upp för 
att kunna bedöma om det är ekonomiskt hållbart att genomföra några förbättringsåtgärder. 
Vidare bör en riskanalys tas fram för verksamheten vid UNIO. Avsaknaden av denna kan 
resultera i att åtgärder vid eventuella haverier försenas. Kan inte tillsatsmedel levereras till 
anrikningsverken stannar produktionen av malmpellets. 
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Abstract 

Abstract 
 
This thesis is performed at LKAB department PPK (production planning Kiruna). 
LKAB is a mining company where the main task is to mine iron ore for production of iron 
pellets. At the production of iron pellets different additives are needed and it also results in 
rest products. Both the additives and the rest products are managed in Kiruna at the stock area 
called UNIO. The main responsibility for this area the PPK department while the subsidiary 
KGS has operative responsibility is on. 
 
The purpose with this thesis was that it would result in a process- and current description for 
stock area UNIO. In addition to the process- and current description there should also be some 
improvement recommendations if the result- and current description indicates any 
deficiencies within the stock area UNIO.  A correctly documented process- and current 
description for stock area UNIO is of interests to PPK particularly for two reasons. First in 
consideration to the quality work that is implemented at LKAB, including PPK where a good 
documentation is important that shows how the activity at UNIO is operating. Second this 
process- and current description could hopefully facilitate the planning- and improvement 
work within UNIO. Especially when LKAB has plans for an increased production of iron 
pellets which will lead to larger volumes in turnover at stock area UNIO.  
 
This thesis resulted in a process- and current description that was worked out by interviews 
with people concerned, local observations and review of existing documents. In the process- 
and current description the handling of the additives quartzite, limestone, dolomite and olivine 
is documented. Besides these additives there are descriptions regarding the handling of 
waste/second-quality pellets and of the rest product KMR. The process- and current 
description describes the stock in general, the quality work and the capacity planning. 
 
The analysis that was made on the process- and current description shows that today there are 
few weaknesses in the quality work within UNIO. Yet, the analysis indicates that there is 
room for improvements in the calculations of the stock levels especially for the additives. It 
seems that the current stock levels are too high which could lead to unnecessary costs in tied 
up capital. There is also loss of capital in the product waste that comes from the handling of 
these products. Before any kind of improvements are made the waste should be measured to 
see if the improvements are economically tenable. Further on a risk analysis should be made 
for the activity at UNIO. The lack of a risk analysis could result in delayed actions if there are 
breakdowns. If additions are not supplied to the enrichment works the production of iron 
pellets will stop.             
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Inledning 

1 Inledning 
I kapitlet beskrivs kortfattat bakgrunden. Vidare redogörs problembeskrivningen, syftet med 
examensarbetet samt de avgränsningar som finns  

1.1 Bakgrund 
LKAB:s kvalitetspolicy lyder ”LKAB skall överträffa kundernas nuvarande och framtida 
förväntningar genom att engagera alla i ständiga förbättringar. Vi ska sträva mot noll fel i allt 
vi gör och varje anställd är ansvarig för kvaliteten i sitt arbete.” (LKAB, 2004) 
 
Denna policy säger en del om hur viktigt kvalitetstänkandet idag är inom LKAB koncernen 
och för att lyckas efterleva denna policy krävs att man inom varje område har god kontroll på 
vad som sker för att inte misstag ska uppstå. 
 
Logistiken har alltid varit en viktig del i LKAB:s verksamhet. Med tanke på att man under år 
2003 levererade 21,5 miljoner ton järnmalmsprodukter från Kiruna och Malmberget förstår 
man att en god kontroll över lager och transportvägar är av stor vikt för att lyckas leva upp till 
kvalitetspolicyn. (Fakta om LKAB, 2003) 
 
Att ha en god dokumentation och inblick kring transportvägar samt lager är en förutsättning 
för att effektivt kunna leverera rätt produkt till rätt kund i rätt tid. 
 
Ett av lagren inom LKAB är område UNIO, detta område är ett lager där det sker lagring samt 
bearbetning av olika produkter. Produkterna är olika specialprodukter, olika kvalitéer av 
pellettsprodukter samt alla tillsatsmedel som används vid de olika verken inom LKAB:s 
verksamhet för pellettproduktion. Mängdmässigt handlar det om cirka en miljon ton olika 
kvalitéer av dessa pelletsprodukter, specialprodukter och tillsatsmedel om året. 
 
Den verksamhet som bedrivs på lagerområde UNIO sköts idag inte av LKAB utan av 
entreprenören KGS. Transporter till och från lagret sköts inte heller det av LKAB, det gör 
idag andra aktörer som exempelvis MTAB. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Bakgrunden till att LKAB avdelning PPK (produktions planering Kiruna) vill få fram en 
nulägesbeskrivning av lagerhanteringen vid UNIO är att man i dagsläget saknar 
dokumentation som kan visa på en helhetsbild av lagerhanteringen vid nämnda lager.  
 
Avsaknaden av denna dokumentation kan bidraga till att en optimal hantering med hänsyn till 
kostnader, produkthantering, kvalitetssäkring, logistik samt arbetsmiljö kompliceras. 
 
Att driften av lager UNIO är utlagt på entreprenad och inte operativt sköts av LKAB själv 
bidrar ytterligare till att en dokumenterad process- och nulägesbeskrivning känns angelägen 
att få fram. Denna beskrivning underlättar uppföljningen av hur lagerverksamheten bedrivs 
samt att den bidrar till att undvika kvalitetsbrister. 
 
LKAB är certifierad enligt ISO 9001:2000 och har ett eget verksamhetssystem. I detta system 
ska man kunna hämta dokument som visar hur verksamheten ska fungera. I fallet med UNIO 
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är det vikigt att kunna visa på hur det ska fungera för att undvika att fel produkt hamnar hos 
fel kund och i fel tid.    
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna examensuppgift är att metodiskt dokumentera och analysera verksamheten 
vid lager UNIO. 
Arbetet ska resultera i en process- och nulägesbeskrivning som grundligt beskriver hur 
lagerhantering sköts, dvs. hur flödena in, på, och ut från lagret sker. Process- och 
nulägesbeskrivning ska ge en helhetsbild som ska kunna fungera som underlag vid planering 
av lagret och lagerstyrningen. 
 
För att uppnå målet med att ta fram en dokumenterad process- och nulägesbeskrivning vidtas 
följande åtgärder: 
 
• Ta fram en processkarta som översiktligt beskriver alla flöden gällande tillsatsmedel, 

spill/sekundapellets och KMR. 
• Ta fram processkartor för varje enskild produkt som hanteras via lagret. 
• I text beskriva hur hanteringen sker, hur transporter går till, i vilka mängder produkterna 

transporteras och hur ofta det sker. 
 
Vidare skall det ges rekommendationer om analysen visar att det finns brister i hur 
verksamheten bedrivs. 

1.4 Avgränsningar 
De produkter som ingående behandlas i rapporten och avgränsningarna för dessa är: 
• Dolomit – från brytning till anrikningsverk 
• Kvartsit – från hamn i Luleå och Narvik till anrikningsverk 
• Kalksten – från hamn i Luleå till anrikningsverk 
• Olivin – från hamn i Narvik till anrikningsverk 
• KMR – från anrikningsverk till hamn i Narvik 
• Sekundapellets – från kulsinterverk till hamn i Narvik 
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2 Företagsfakta 
Detta kapitel tar kort upp LKAB och dess historia samt hur situationen ser ut idag och hur det 
kan se ut framtiden. Kapitlet beskiver även avdelningen produktionsplanering och tar även 
upp lite kring LKAB:s kvalitets- och logistikarbetet. 
 

2.1 LKAB:s historik 
Det hela började egentligen för drygt 100 år sedan, närmare bestämt 1890 då man under ett 
sammanträde i Stockholm bildade bolaget LKAB som vid denna tidpunkt var privatägt. 
Fyndigheterna har dock varit kända långt tidigare och redan år 1696 nämns den s k 
Kirunamalmen första gången. År 1907 går dock staten in som delägare och 1957 löser man in 
resterande aktier och LKAB blir därmed ett helstatligt bolag som ligger under 
näringsdepartementet. LKAB var nu Norrbottens största arbetsgivare och hade som mest 8297 
anställda år 1961, en siffra som år 2002 var nere i 3150. (LKAB:s historia, 2003) 
 
Luossavaara Kirunavaara Aktie Bolag är namnet som döljer sig bakom den välkända 
förkortningen LKAB vars huvudsakliga verksamhet gruvdrift.  
Det finns många orsaker till att LKAB är så pass välkänt som det är idag, bl.a. är det företaget 
som födde en stad och inte tvärtom. Det är världens största underjordsgruva och det är ett 
företag som betytt mycket för Sveriges ekonomi. (http://www.lkab.se, 2004) 
 
En förutsättning för att kunna bedriva malmbrytning i Kiruna var att det fanns möjligheter att 
frakta den därifrån. För detta ändamål börjar år 1898 byggandet av malmbanan och redan året 
därpå var sträckningen mellan Kiruna och Gällivare klar. 3 år senare körde premiärtåget med 
malm mellan Kiruna och Narvik och byggandet som anses vara en bedrift var därmed klar. 
Sedan banan färdigställdes har det fraktats mer än 1 200 000 000 ton malm till hamnarna i 
Luleå och Narvik. (LKAB en historisk summering) 
 

2.2 LKAB idag 
Få företag har betytt så mycket för Sverige och framförallt Norrbotten under dess existens 
som LKAB. De har verkat i över 100 år och står sig än idag som en av de viktigaste 
arbetsgivarna för Norrbotten.  
 
Det är dock inte mycket som är sig likt sedan starten 1896, idag är LKAB ett högteknologiskt 
företag som inom många områden är forskningsledande. Från att ha gått från en verksamhet 
där man lastade malmen för hand och tog renar till hjälp för transporter har man idag gått till 
en verksamhet där tekniken styr. Tåg, lastning, krossning, borrning mm sker idag helt 
fjärrstyrt från styrcentralen i Kiruna och LKAB är fortfarande världens största och mest 
teknologiska underjordsgruva. Just forskningen satsar man mycket på och har därför bl.a. 
byggt upp en pilotmasugn för att kunna testa sina produkter under verkliga förhållanden. 
(LKAB:s historia, 2003) 
 
Malmkroppen i Kiruna bedöms vara ca 4 kilometer lång med en genomsnittlig bredd på 80 
meter och ett djup på 2 kilometer. De tillgängliga malmreserverna för den nuvarande 
huvudnivån säkrar gruvdriften fram till omkring år 2015 vid nuvarande produktionsvolym. 
(Årsredovisning LKAB, 2003) 
Fakta som visar på omfattningen av företaget LKAB är bl.a: 
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• 2003 var nettoomsättningen 7466 Mkr och resultatet efter finansiella poster 975 Mkr.  
• 2003 ökade leveransvolymen med 10%  från året innan vilket innebar att den totala 

leveransvolymen uppgick till 21,6 Mt. 
• 2003 var antalet anställda ca 3500 
(Årsredovisning LKAB, 2003) 
 
Under LKAB ligger dotterbolagen: 
• MTAB sköter malmtransporterna  
• MINELCO utvecklar nya användningsområden för naturliga järnoxider som erhålls ur 

LKAB:s malmer. 
• KIMIT AB är ett av landets ledande företag inom sprängmedel och sprängteknik. 
• WASSARA AB utvecklar ny borrteknik 
• FAB är ett fastighetsbolag som förvaltar 400 fastigheter med 2200 lägenheter i Kiruna, 

Malmberget och Luleå. 
• KGS AB arbetar med grus och betong samt bergförstärkningar inom gruvor, bygg- och 

anläggningsföretag. 
(http://www.lkab.se, 2004) 
  

2.3 LKAB i framtiden 
Som det verkar nu ser framtiden mycket ljus ut för LKAB, malmpriserna har stigit kraftigt 
och ser ut att fortsätta stiga. Resultatet av detta har blivit att det verkar bli ett rekordår för 
LKAB med ca 2000 Mkr i vinst (Delårsrapport 1,4 miljarder i vinst, 2004).   
Detta i kombination med en allt snabbare utveckling i bl.a. Kina har gjort att efterfrågan på 
pellettmarknaden är stor och priserna höga. (Mål och inriktning, 2003) 
 
För att fortsätta vara en av de ledande företagen inom området behöver LKAB inom en 
framtid fatta beslut om nya stora investeringar. Dessa beslut kommer att vara bland de 
viktigaste besluten i LKAB:s historia och ge stora påverkningar i framförallt Kiruna.  
 
Beslutar LKAB att öppna nya huvudnivåer i Kiruna kommer det bli nödvändigt att flytta 
staden för att inte riskera ras. Det kan komma att handla om investeringar för ca 15 miljarder 
kr. Om dessa beslut tas kan Norrbotten och Malmfälten bli det starkaste tillväxtområdet i 
Europa. (NSD, 04-11-26) 
 

2.4 LKAB:s kvalitetsarbete 
LKAB:s kvalitetspolicy lyder ”LKAB skall överträffa kundernas nuvarande och framtida 
förväntningar genom att engagera alla i ständiga förbättringar. Vi ska sträva mot noll fel i allt 
vi gör och varje anställd är ansvarig för kvaliteten i sitt arbete.” (Mål och inriktning, 2003) 
 
För LKAB är kvalitetsarbetet mycket vikigt inom hela organisationen. För att stärka detta 
arbete har LKAB valt att certifiera sig enligt ISO 9001:2000. Företaget har även valt att införa 
ett datoriserat verksamhetssystem som bygger på ISO 9001:2000. Verksamhetssystemet gör 
på ett enkelt sätt information tillgänglig för hela LKAB:s organisation. Det hjälper de att 
fokusera på totalkvalitet och ständiga förbättringar i verksamheten. Verksamhetssystemet 
innehåller rutiner, instruktioner och beskrivningar av olika slag. De kan lagras, sökas och 
ändras på ett säkert, strukturerat och enhetligt sätt och bidrar därmed till att öka effektiviteten 
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inom företaget. Målsättningen är att också integrera internkontroll- och miljöledningssystem i 
verksamhetssystemet. 
  

2.5 LKAB:s logistik 
Logistiken är en viktig del inom verksamheten, den omfattar båttransporter över hela världen, 
dagliga järnvägstransporter och sysselsätter en rad åkerier med lastbilstrafik. Extra viktig blir 
logistiken för LKAB i och med att deras brytning sker under jord vilket fördyrar 
transporterna. 
 
1992 tog LKAB själva över malmtrafiken genom dotterbolaget MTAB. Detta har gjort att 
kostnaderna järnvägsfrakterna minskat kraftigt och ligger idag på ca 400 Mkr (1999) jämfört 
mot 70-talet då de låg på ca 2000 Mkr omräknat i dagens penningvärde. (LKAB:s historia, 
2003) 
 
LKAB har två utskeppningshamnar, en i Narvik och en i Luleå. Företaget arbetar 
målmedvetet på att förbättra logistiken från gruva till kund. Det innebär bland annat att de 
samarbetar med kunderna vad gäller systemtransporter och att lagren i hamnarna samt inom 
gruvområdena hålls nere. (http://www.lkab.se, 2004) 
 
Eftersom det är stora volymer med höga penningsvärden som varje dag transporteras i 
LKAB:s regi kan även små förbättringar inom logistik och lagerhanteringen ge stora 
förbättringar i fråga om transporttider och logistikkostnader.   
 

2.6 LKAB avdelning PPK 
Avdelningen PPK (produktions planering Kiruna) finns lokaliserad i LKAB:s kontor i Kiruna. 
Denna avdelning är en av fyra planeringsavdelningar vid LKAB. 
 
 

Planering (PPN) 
Narvik 

Planering (PPK) 
Kiruna 

Planering (PPM) 
Malmberget 

Planering Utveckling & IT 
Planering Transporter 

Planering (PPS) 
Luleå 

Planering 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
  
 
(Figur 2.1 Organisationsträd över avdelning PPK) 
 
PPK:s ansvarsområden är produktions och leveransstyrning, kvalitetsstyrning, försörjning av 
tillsatsmedel, styrning av specialprodukter, lagerhantering vid verk, shipping, hantering av 
LKAB-malm hos kund, It-stöd samt koordinerande verksamhetsstyrning. 
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Företagsfakta 

För att sköta många av dessa ansvarsområden finns lager UNIO som är beläget inom LKAB:s 
område i Kiruna, härifrån sköts bl.a. försörjningen av tillsatsmedel.  
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2.7 Ord- och förkortningsförklaring 
LKAB – Luossavaara Kirunavaara AB 
 
PPK – Produktions Planering Kiruna 
 
KGS – Kiruna grus och sten AB 
 
MTAB – Malmtrafik AB 
 
UNIO – Upplag nya industri område 
 
KA – Kiruna Anrikningsverk 
 
KK – Kiruna Kulsinterverk 
 
KPF – Kiruna B Fines 
 
KMR – LKAB Course Magnetite 
 
Sekundakvalitet – en produkt som av olika anledningar inte håller de kvalitetsmått som är 
givna, sekundakvalitet kan användas för olika specialprodukter. 
 
Pellets – Den slutprodukt som kommer från produktionen vid kulsinterverken, ett annat ord 
för pellets är kulsinter. 
 
Kalksten 

Dessa produkter är olika mineraler och 
används som tillsatsmedel vid produktion av 
pellets. Syftet är att dessa ska fungera som 
slaggbildare i masugnen och som 
bindningsmedel i pelletsen. 

 
Olivin 
 
Dolomit 
 
Kvartsit 

 9



Teoretisk referensram 

3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel ska visa på vilken teoretisk referensram som använt under arbetet, 
ämnesområdena som tas upp under detta teorikapitel är processer, logistik och kvalitet. 
 

3.1 Processer 
Själva begreppet process kommer från latinets ”processus” och ”procedere” som betyder 
framåtskridande eller ”gå framåt”.  
 
Inom varje verksamhet finns det en rad aktiviteter som regelbundet upprepas med tiden 
medan andra aktiviteter är unika för ett enskilt tillfälle. Det är ofta samma personer som utför 
dessa aktiviteter och vid exempelvis materialinköp använder de sig av samma rutiner vid olika 
tillfällen även om inköpet i sig är unikt. Dessa upprepade aktiviteter kallas för en process. 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) är det utifrån dessa processer som förbättringar i 
verksamheten kan genomföras.  
 
Definitionen av en process varierar beroende på vem som beskriver en process. Steneskog 
(1991) menar att en process är ”summan av alla aktiviteter som på en gång måste utföras för 
att repetitivt producera resultat”. En process enligt Harrington (1991) är ”alla aktiviteter eller 
grupper av aktiviteter som tar ett inobjekt, adderar värde till detta, och tillhandahåller något 
utobjekt till en intern eller extern kund”. Inom kvalitetsområdet är begreppet process enligt 
Egnell (1999) ”en uppsättning aktiviteter med preciserad början och slut som med hjälp av 
organisationens resurser återkommande förädlar ett mätbart objekt från en leverantör till ett på 
förhand bestämt mätbart resultat till en kund”.  
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) finns det tre olika typer av processer som kan delas upp 
efter olika kriterier. Dessa olika processer är: 
 
• Individuella processer – utförs av enskilda individer 
• Funktionella processer – Är kopplade till verksamheter som är knutna till en viss 

avdelning, funktion eller enhet. 
• Kärnprocesser – Skär tvärs igenom en organisation över flera funktioner eller avdelningar. 

I allmänhet skall dessa processer slutresultat förse organisationen med intäkter. 
 
Bergman och Klefsjö (2001) anser att varje process bör ha en processägare som ansvarar för 
utveckling och förbättring av denna. Exempelvis kan avdelningschefen vara ansvarig för en 
funktionell process medan en svarvare kan vara ägare till den individuella processen. 
 
3.1.1 Processledning 
Processledning är ett arbetssätt som kan sammanfattas i följande steg: 
 
• Organisera för förbättringar – Utse processägare  och processförbättringsgrupp till 

processen. 
• Förstå processen – Definiera gränssnitt, undersök vilka som är kunder och leverantörer. 

Kartlägg processen, dvs. dokumentera arbetsflödet. 
• Observera processen – bestäm mätpunkter och utför mätningar regelbundet. 
• Förbättra processen kontinuerligt – Använd information från mätningar för analys i syfte 

att förbättra processen. (Klefsjö B, 2001) 
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3.1.2 Processkartläggning 
Processkartläggning är ett verktyg som kan användas för att förstå hur en process fungerar 
och se sambandet mellan de aktiviteter som ingår i processen. En metod kan vara att göra 
flödeskartor för att på ett lättöverskådligt sätt ge en bild av verksamhetens processer och de 
aktiviteter som ingår i dessa. Detta kan användas som utgångspunkt för analys och 
förbättringar för vald process eller fungera som underlag för att besluta vart processmätningar 
bör göras (H Harrington, 1991). Dessa flödeskartor kan enligt Melan (1995) tas fram genom 
dessa tre sätt: 
 
• Att intervjua dem som arbetar i processen. 
• Observeringar gjorda av en processanalytiker 
• Omvandling av skriftliga beskrivningar av processen  
 
Flödeskartor finns i olika typer och utföranden beroende på vad flödeskartan syftar till att 
beskriva, några av de mer vanliga flödeskartorna är: 
 
Blockdiagram – Den enklaste och vanligaste typen av flödeskarta. Huvudsymbolerna i 
digrammet utgörs av rektanglar och pilar, som antingen horisontellt eller vertikalt visar flödet 
av aktiviteterna i processen. Blockdiagrammet ger en snabb och övergripande bild av 
processen, den visar dock sällan några detaljer utan ofta behövs det kompletteringar i form av 
andra diagram.  
 

  

Aktivitet Aktivitet Stopp Aktivitet Start 

(Figur 3.1 Fritt efter Harrington, 1991) 
 
Funktionell flödeskartläggning – den funktionella flödeskartan visar hur flödet växlar 
mellan olika funktioner. Denna typ av kartläggning kan vara bra att använda om exempelvis 
ledtiden ska minskas. Varje gång flödet korsar en funktionsgräns (streckad linje) kan det 
uppstå extra tidsåtgång. Flödeskartan visar hur flödet löper genom de funktionsorienterade 
avdelningarna. 
 

 
 
(Figur 3.2 Fritt efter Harrington, 1991) 
 
Geografisk flödeskarta – En geografisk flödeskarta visar det fysiska flödet av aktiviteter. 
Denna typ av karta kan vara användbar när ledtiden hos utobjekt och resurser ska minimeras 
när de flyttas mellan olika aktiviteter. 
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(Figur 3.3 Fritt efter Harrington, 1991) 

3.2 Förbättringsarbete 
Rummler och Brache (1995) anser att en organisation kan bara vara så effektiv som dess 
process tillåter den att vara. Dessutom kan inte skickliga och kompetenta medarbetare, under 
en längre tid, kompensera en medioker process. Rummler och Brache (1995) tycker att 
företag allt för ofta litar till att enskilda medarbetare eller grupper kontrollerar mediokra 
processer. Istället bör medarbetarna eller grupperna ha uppgifter som är utformade så att de 
bäst bidrar till processens resultat. 
 
För att uppnå förbättringar på en process kan det enligt Egnell (1994) ske på två sätt. 
Antingen görs förbättringar på den befintliga processen eller så utformas en helt ny process. 
Egnell (1994) anser att båda dessa angreppssätt bör användas för att uppnå bästa 
förbättringsresultat. Ska den befintliga processen förbättras bör utgångspunkterna vara: 
 
• Minimera onödiga administrativa rutiner 
• Minimera icke värdeskapande aktiviteter 
• Ta bort repeterade aktiviteter  
• Förenkla processen 
• Minimera processens ledtid 
• Standardisera arbetsmoment och aktiviteter 
• Utöka samarbetet med leverantörerna 
• Automatisera och/eller mekanisera 
• Bygg in processäkerhet 
• Förenkla språket 
• Underhåll och öka utnyttjandet av den utrustning som används i processen 
 
Vid utformning av en ny process bortser organisationen helt från den befintliga processen och 
förutsättningslöst utformar en ny process med en ny processtruktur. Detta angreppssätt ger 
enligt Egnell (1994) större förutsättningar att lyckas med förbättringar än att försöka förbättra 
den befintliga processen. Nackdelen blir dock att detta angreppssätt ger högre kostnader och 
blir mer tidsödande. Risken att misslyckas blir också den högre då utformningen av en ny 
process ofta innebär stora organisatoriska förändringar. Harrington (1991) har en måttstock 
som säger att ”såvida en ny process inte ger en förbättringspotential, exempelvis mätt i 
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kostnad per cykel, som är två gånger större än att förbättra den befintliga processen, bör 
organisationen välja att förbättra den befintliga processen”. 
 
3.2.1 Mätning och återkoppling    
Egnell (1994) hävdar att mätningar är grunden för allt förbättringsarbete eftersom 
mätresultaten fungerar som ett verktyg för att beskriva utveckling och förbättringstakt samt 
ökar förståelsen för processens mål. Harrington (1991) menar att om inte processen kan mätas 
kan den inte heller kontrolleras. Kan processen inte kontrolleras kan den inte hanteras. Kan 
processen inte hanteras kan den inte heller förbättras. Harrington (1991) har definierat tre 
egenskaper som bör mätas, dessa är: 
 
• Kvalitet – hur väl processen kan tillfredställa kundens behov och förväntningar. 
• Effektivitet – hur väl utnyttjar processen organisationens resurser för att producera 

resultat. 
• Anpassningsförmåga – hur väl processen kan anpassas till ändrade förhållanden. 
 
Vid mätningar anser Straker (1995) att det finns vissa saker att ta i beaktning vid övergripande 
mätning, dessa är: 
 
• Mätningen bör identifiera problemet men inte nödvändigtvis dess orsak 
• Mätningen bör inte påverka processen eftersom objektivitet i mätningen är en 

förutsättning 
• Mätningen bör vara repeterbar och utföras under likartade förhållanden för att kunna 

jämföras 
• Mätningen bör kunna utföras regelbundet 
• Mätningen bör vara relativt billig och enkel att genomföra 
 
När mätningarna är gjorda menar Melan (1993) att det är viktigt att återkoppling och vidta 
åtgärder för att kunna stabilisera och förbättra processen. Harrington (1991) anser att feedback 
är absolut nödvändigt för att uppnå förbättringar. Om personalen lägger ner tid på att göra 
mätningar utan att det sker någon återkoppling försämras möjligheten till förbättringar. 
 

3.3 Logistik 
Vad logistik är och vad som ingår i detta begrepp kan skilja sig en del mellan olika författare 
inom ämnet. Storhagen (1995) definierar logistik som ”de aktiviteter som har att göra med att 
erhålla rätt vara eller service på rätt plats och i rätt tidpunkt i rätt kvantitet till lägsta möjliga 
kostnad”. Eriksson (1976) beskriver det som ”de synsätt och principer enligt vilka vi strävar 
att planera, utveckla, samordna, organisera, styra och kontrollera materialflödet från 
råvaruleverantör till slutanvändare”.  
 
3.3.1 Lagerstyrning 
För de allra flesta företag är viss lagerhållning nödvändig. Segerstedt (1999) menar att lager 
av råvaror och halvfabrikat ofta krävs för att upprätthålla en störningsfri produktion. För att 
tillräckligt snabbt kunna möta upp krav från kunden krävs ibland även lager för färdiga 
produkter. Att företagen inte kan klara av ovanstående saker utan ett lager kan komma sig av 
olika anledningar. Det vanligaste är av kostnadsskäl och att påfyllning och uttag inte sker 
samtidigt eller med samma kvantiteter.  
 
Segerstedt (1999) beskriver lagerkedjan på följande vis: 
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(Figur 3.4 Fritt efter Segerstedt, 1999) 
 
Ett lager medför kostnader genom att det binder upp kapital i form av de produkter som finns 
där, genom den hantering som krävs på ett lager och genom att lagret tar upp utrymme. Är 
lagret för stort innebär det onödiga kostnader och är det för litet kan det innebära 
produktionsstopp eller missade försäljningstillfällen. Styrning av ett lager är nödvändigt för 
att kunna optimera lagret i hänseende till dessa aspekter. Lagerstorlek och 
inköpsstorlek/påfyllningsstorlek hör samman. Större inköpskvantiteter medför större 
genomsnittslager medan mindre kvantiteter och fler köp ger mindre genomsnittslager. Med 
mindre kvantiteter och fler köp ökar dock ordersärkostanden.(Segerstedt, 1999) 
 
Lagerstyrningen kan enligt Axsäter (1991) beskrivas som olika kostandsavvägningar. Med 
detta menas att med hänsyn till servicekrav, balansera kostnaderna för kapitalbindning mot 
olika kostnader inom inköp, produktion och transporter. De kostnader som hör ihop med 
lagerstyrning är enligt Storhagen (1995) och Persson & Virum (1998): 
 
Lagerföringskostnader – Lagerföringskostnader är investerings- och riskkostnader 
förknippade med materialet som lagras, t ex kapitalkostnader, kostnader för svinn, åldrande 
och förstörelse. 
 
Lagerhållningskostnader – Lagerhållningskostnader är kostnader förknippade med den 
fysiska lagringen, d v s kostnader för lagerpersonal, lagerutrustning, lagerbyggnader mm. 
 
Omställningskostnad – Dessa kostnader uppkommer i de situationer där leverans sker från 
egen produktion. Det är kostnader i form av personal, administration och planering. Även 
kostnader för kassationer och justeringar i samband med uppstart av en ny serie ingår här. 
 
Beställningskostnad – Beställningskostnaden hänger samman med beställning hos en 
leverantör. Den innefattar bl.a. kostnader administration , kommunikation, dokumentation och 
transport. Dessutom ingår kostnader för mottagning och kontroll av produkterna innan de 
läggs i lager.     
 
Bristkostnad – Bristkostnad är den kostnad som uppstår när en efterfrågad produkt inte finns 
i lager och därför inte kan levereras i tid till kund. Persson och Virum (1998) definierar 
bristkostnaden som nuvärdet av all förlorad förtjänst i framtiden som kan relateras till att 
leverans inte kunde ske. Denna kostnad är dock svår att uppskatta. 
 
3.3.2 Utformning av lager 
När ett lager ska utformas bör enligt Lumsden (1989) hänsyn tas till följande: 
 
Hög fyllnadsgrad – Företaget bör eftersträva en så hög tillgänglig volym som möjligt utan att 
försvåra eller fördyra hanteringen och förflyttningen av material i lager. 
 
Minimering av transportarbete – De olika arbetsområdena i lagret skall placeras så att de 
ansluter till arbetsordningen i lagret så att onödiga förflyttningar undviks. Vidare skall artiklar 
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som omsätts snabbt placeras så att transporterna minimeras medan lågfrekventa artiklar 
placeras längre ner i lagret.  
 
Artiklarna skall vara lätta att identifiera och hantera – Artiklarna skall vara lätta att 
identifiera vilket innebär att man direkt skall veta var önskad artikel befinner sig i lagret. 
Även hanteringen av artiklarna skall vara lätt. Det innebär artikeln lätt skall kunna tas från 
lagerplats utan att behöva flytta andra detaljer som står ivägen.  
 

3.4 Prognoser 
Segerstedt (1999) menar att varje beslut som fattas är beslutat på en prognos, detta kan vara 
medvetet eller omedvetet. Prognosen kan vara framtagen med hjälp av olika prognosformler 
eller utan formler och mer på känsla och erfarenhet. Beslut tas utifrån de aktuella 
framtidsförväntningar som finns. Vare sig prognosen är framtagen med hjälp av formler eller 
inte kan den visa sig vara fel. Detta kan innebära att prognosen måste korrigeras till den 
rådande situationen, även i detta fall blir då beslutet grundat på ytterligare en prognos. 
Två vanliga prognosmetoder som används är: 
 
Glidande medelvärde – använder sig av medelvärdet av ett antal efterfrågevärden (för 
formel se bilaga 1) 
Exponentiell utjämning – Här tas prognosen fram genom att använda sig av tidigare 
prognoser (för formel se bilaga 1) 
Säkerhetslager 
Enligt Lambert & Stock (1993) är säkerhetslager något som används för att täcka upp 
osäkerheten och variationen under ledtiden. Detta kan bero på att prognoserna inte är helt 
säkra, slumpmässiga variationer i efterfrågan eller i variationer som uppstår under ledtiden. 
Storhagen (1995) menar på att det kan uppstå variationer av många anledningar, exempelvis 
har valet av transportmedel betydelse. Fraktas varorna med båt bör man tänka på de 
tidsförskjutningar som kan uppstå genom storm, ishinder eller problem med att finna lämpligt 
fartyg. Lättaste sättet att beräkna ett säkerhetslager enligt Storhagen (1995) är enligt följande 
exempel: 
 
Säkerhetstid = 3 veckor 
Årsförbrukning = 6000 ton 
Säkerhetslager = 3*(6000/48)=375 ton 
(Ett år uppskattas till 48 veckor) 
 
Det finns även mer avancerade uträkningar (för formel se bilaga 1) 
 

3.5 Kvalitetsarbete 
Klefsjö (2001) beskriver begreppet kvalitet som ”produktens/tjänstens förmåga att 
tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. 
 
Klefsjö (2001) menar att kvalitet och kvalitetsarbete påverkar en organisations framgång och 
lönsamhet på många sätt. Den ger bl.a: 
 
• Nöjdare kunder 
• Lägre personalomsättning 
• En bättre position på marknaden  
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• Kortare ledtider 
• Förutsättningar för kapitalrationaliseringar 
• Minskade kassations- och omarbetningskostnader 
• Högre produktivitet  
 
Bristande intern kvalitet medför olika typer av problem i tillverkningen. Detta medför att man 
måste ha stora buffertlager och reserver för att inte problem inom ett produktionsavsnitt skall 
få allvarliga konsekvenser för andra led i kedjan. Lyckas man öka den interna kvaliteten kan 
det medföra att man kan sänka behovet av mellanlager och andra reserver. (Berman, Klefsjö 
2001) 
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4 Metod 
Kapitlet syftar till att beskriva de metoder som använts för att uppnå syftet med 
examensarbetet. Vidare ska kapitlet ge motivering till metodval, beskrivning av dessa samt 
hur dessa metoder kommit att användas under arbetes gång. 
 

4.1 Val av metod 
Vid metodval menar Holme & Solvang (1991) att det finns två olika metodiska angreppssätt 
som brukar användas beroende på frågeställning och den information som ska behandlas. 
De två angreppssätten är av kvalitativ eller kvantitativ typ. Skillnaden mellan dessa två är att 
den kvantitativa metoden behandlar informationen i siffror och mängder och analysen från 
denna brukar ofta vara statistisk. Den kvalitativa metoden är inte lika styrd utan mer flexibel 
och avsikten är att skapa en mer fullständig bild av problemet. (Endahl & Åberg, 2003) 
Svenning (2003) beskriver det som att den kvalitativa stödjer sig mer på ord och den 
kvantitativa på matematik. 
 
I denna rapport används båda dessa metoder för att kunna skapa helhetsbilden av de olika 
processer som styr verksamheten vid och i samband med lager UNIO. Det sker genom att de 
kvantitativa metoderna som sker i form av datainsamling genom litteratursökning och sökning 
i verksamhetssystemet kompletteras med platsobservationer och intervjuer av berörd personal.  
 
För att få en överblick av vilka datainsamlingsmetoder (både kvalitativa och kvantitativa) som 
kan användas i arbetets gång, genomfördes litteraturstudier av vetenskaplig teori och 
rapportskrivning. Resultaten av denna studie gav följande metoder (Svenning, 2003): 
 
• Intervjuer  
• Observationer  
• Enkätundersökning 
• Databassökning 

 
(Svenning, 2003 Skärvad, 1999) 
 
Av dessa fyra datainsamlingsmetoder valdes tre av dessa metoder ut för att ge informations- 
och dataunderlag. De tre metoder som valdes var intervjuer, observationer, och 
databassökning. Anledningen till att enkätundersökning inte blev en av metoderna kommer 
sig dels av tidsbrist samt av att personer som arbetar med verksamheten vid lagret inte alltid 
var desamma utan varierar beroende på val av entreprenör.  
 
Utöver de tre datainsamlingsmetoderna användes ytterligare tre metoder som stöd i arbetet, 
dessa metoder var:  
 
• Brainstorming  
• PDSA-cykeln 
• Litteraturstudier 
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4.2 Metodbeskrivning 
 
4.2.1 Intervjuer 
Enligt Skärvad & Lundahl (1999) finns det två olika typer av intervjuer, hur dessa skiljs åt 
beror på hur standardiserade dessa är. Om intervjun har en hög standardisering är både 
frågeformuleringen och ordningsföljden mellan frågorna bestämd på förhand. 
Frågeformuleringen ska ske på samma sätt oavsett vem man intervjuar i samma undersökning. 
Motsatsen till den standardiserade intervjun blir en ostandardiserad intervju. I denna typ av 
intervju finns det mer utrymme för att fritt välja frågeformulering och ordningsföljd. 
Huvudsaken är att frågorna som ställs ger svar på det intervjun avsåg att besvara. Den 
ostandardiserade intervjun är således mer flexibel och situationsanpassad. Svenning (2003) 
beskriver det som systematisk och osystematisk intervju där den systematiska intervjun inte 
har utrymme för egna formuleringar. Detta medför att intervjun inte kan korrigeras i efterhand 
och man bör då ha en relativt klar uppfattning om vilken typ av svar som kan förväntas. 
Väljer man den osystematiska intervjumetoden kan frågorna ställas på ett systematiskt sätt 
men anteckningarna av svaren blir ostrukturerade. Detta innebär att man så noggrant som 
möjligt antecknar svaren vid en personlig intervju. Strukturen bör alltså skjutas på tills efter 
intervjun.  
 
Intervjuer kan ske genom telefon, som gruppintervju eller som en face to face intervju. (Trost, 
1997)   
 
För att veta vilka personer som är relevanta att intervjua skedde inledningsvis ett samtal med 
PPK:s chef Tage Sennland. Sennland berättade vilka personer som ansvarar för vad och hur 
man bäst kommer i kontakt med dessa. Samtalet resulterade i att intervjuer genomfördes med 
följande personer: 
 
• Lars-Göran Johansson (KGS) – ansvarig för den operativa verksamheten vid UNIO 
• Tomas Sterner (LKAB) – kvalitetsstyrare vid PPK 
• Reino Andersson (LKAB) – produktionsplanerare 
• Anna Tyni (Minelco) – produktutvecklare 
• Jonas Voxberg (LKAB) – kvalitetsstyrare vid PPK 
 
Beroende på vilken typ av information intervjun avsåg att ta fram eller i vilket skede den 
genomfördes användes antingen en strukturerad eller ostrukturerad intervju. De första 
intervjuerna skedde i huvudsak som ostrukturerade intervjuer då inblicken i verksamheten var 
låg och intervjuerna skedde i syfte av att skapa en grund i arbetet. Alla intervjuobjekt 
intervjuades minst två gånger, detta för att komplettera uppgifter eller för att nya funderingar 
uppstod. De mer omfattande intervjuerna skedde som så kallade face to face intervjuer, 
kompletterande intervjuer skedde över telefon. 
 
4.2.2 Observationer 
Bäck & Halvarsson (1992) menar att det kan uppstå en rad felkällor när beskrivning av olika 
händelser sker. Det kan röra sig om förfalskningar, minnesfel, förvrängning vid 
vidareberättning eller medveten förvrängning. Det bästa vore alltså att själv vara på plats för 
att korrekt kunna beskriva det som är av intresse att beskriva. Denna teknik kallas för 
direktobservation. Enligt Holme & Solvang (1991) ska man som observatör genom att se, 
höra och fråga förstå vad det är som sker. Fördelen med observation blir att beteendet och inte 
åsikter samt attityder studeras. (Sörqvist, 2000)  
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Under arbetet skedde tre platsbesök vid lager UNIO. Första besöket skedde tillsammans med 
Lars-Göran Johansson och tanken var att platsbesöket skulle underlätta förståelsen för hur 
verksamheten fungerar vid lagret. Vid det andra platsbesöket var Lars-Göran Johansson också 
medverkande, anledningen till det var att få möjlighet till förklaringar av de funderingar som 
uppstod vid besöket. Detta andra besök gjordes för att mer ingående få förklarat de processer 
som sker inom området. Det tredje och sista platsbesöket gjordes för att se över arbetet vid 
UNIO samt dessa anläggningar utan påverkan från andra. 
 
4.2.3 Litteraturstudier 
I den inledande fasen av examensarbetet genomfördes litteraturstudier för att öka på den 
teoretiska referensramen. Informationen till denna studie hämtades från böcker inom det 
aktuella området. Böckerna som användes hittades huvudsakligen genom LTU:s eget 
sökverktyg Lucia. Sökorden som används var logistik, lagerstyrning, processer, 
processkartläggning, kvalitet, lagerutformning, flödeskartor och materialplanering.  
 
Tidigare examensarbeten och dess referenslistor var också till hjälp för att öka på kunskapen 
inom området. 
 
4.2.4 Databassökning 
En databas, är enligt Svenning (2003) digitalt registrerade register med uppgifter om i princip 
vilka objekt som helst. Databaser kan distribueras på olika sätt för att lyftas över till den egna 
datorn, för att på ett effektivt sätt kunna analysera information. 
 
Sökningar i LKAB:s eget verksamhetssystem VAL har regelbundet genomförts under arbetets 
gång. Syftet med att söka information och data i denna databas var att få fram de befintliga 
dokument som fanns gällande UNIO. Sökningarna har gett dokument från både KGS och 
LKAB rörande processer, verksamhetsansvar och avtal. 
 
4.2.5 Brainstorming 
Marttala & Karlsson (1999) menar att brainstorming är ett effektivt sätt för att få fram idéer. 
Ett förslag är att anteckna alla uppslag som brainstormingen ger på ett anteckningsblock, 
dessa idéer kan sedan kombineras eller vidareutvecklas.  
 
Brainstorming var en metod som användes tidigt i arbetet, syftet var att få fram så mycket 
tankar och förslag som möjligt på hur arbetet ska kunna gå vidare och vad som kan göras. 
Exempel på förslag från brainstormingen var att arbeta med PDSA-cykeln och vilka sökvägar 
för information som kan användas. 
 
4.2.6 PDSA-cykeln 
Vid allt arbete som har till syfte att förbättra kvaliteten är det viktigt att angripa problemen 
systematiskt och noggrant. Som hjälp till detta kan man använda sig av PDSA-cykeln. 
(Bergman & Klefsjö, 2001) 
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DO
Gör

PLAN
Planera

STUDY
Studera

ACT
Lär

(Figur 4.1 PDSA-cykel efter Bergman & Klefsjö, 1995) 
 
PDSA-cykeln användes för att få en struktur på arbetsgången, de fyra momenten i cykeln såg 
ut enligt följande: 
 
Planera – här identifieras vad som ska göras, hur det kan göras och hur upplägget av arbetet 
ska se ut. 
Gör – i denna fas börjar arbetet med att samla in den information och data som behövs för att 
genomföra arbetet. Processkartläggningen slutförs i denna fas. 
Studera – nu påbörjas och genomförs analysarbetet. 
Lär – i denna sista fas tas förbättringsförlag fram. 
 

4.3 Validitet och reliabilitet  
 
4.3.1 Validitet 
Hur väl en undersökning fångar verkligheten kan skilja sig åt. Många faktorer skall stämma 
för att undersökningen ska ge en verklig bild. Observationer, intervjuer och 
frågekonstruktioner skall i ett bra fall ge en korrekt helhetsbild. Dock finns en hel del som kan 
göra att inte en korrekt verklighet kommer fram i undersökningen. Man talar då om 
undersökningens validitet, dess förmåga att mäta det vi avser att mäta. (Svenning, 2003)  
 
För att skapa en högre validitet i arbetet har det alltid skett minst 2 intervjuer med varje 
person för att undanröja eventuella felaktigheter. Vidare har uppgifter kontrollerats mot fler 
källor än ursprungskällan. Exempelvis har volymuppgifter lämnade i en intervju kollats av 
mot lagerdata för kontroll av överensstämmande. Färdigt material har även skickats till 
berörda personer för att kontrollera att informationen är korrekt. 
 
4.3.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menar man att resultaten skall vara tillförlitliga. Om inte några förändringar 
sker så ska två olika undersökningar med samma syfte ge samma resultat. (Svenning, 2003) 
En metod som kan användas vid reliabilitet är triangulering, det innebär att data/information 
hämtas från flera källor. Exempelvis kan dessa olika informationskällor vara intervjuer, 
observationer och materialundersökning. 
För att stärka reliabiliteten har triangulering använts. Både intervjuer, observationer och 
materialundersökning har stått till grund i processkartläggningen. En uppgift från en intervju 
har undersökts via observation som i sin tur har kontrollerats mot befintliga dokument rörande 
processerna.  
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5 Process- och nulägesbeskrivning 
Detta kapitel syftar till att ge en beskrivning på hanteringen av produkter in, på, och ut från 
lager UNIO. 
 

5.1 Inledning 
De produkter som regelbundet hanteras och processas via lager UNIO är tillsatsmedlen 
kvartsit, dolomit, kalksten samt olivin. Utöver dessa tillsatsmedel sker även lagring och 
hantering av spill/sekundapellets som processas till den färdiga produkten KPF för vidare 
försäljning. Det tas även fram olika sorters specialprodukter som framställs och processas från 
restprodukten KMR för vidare försäljning. Tillsatserna måste alltid finnas på lager, uppstår 
brist på dessa stannar pelletsproduktionen. 
 
Alla produkter inom UNIO lagras innan de har processats utomhus p g a de stora volymer 
som de förekommer i. 
 
Till lagret kommer olivin och kvartsit via hamnen i Narvik, kalksten via hamnen i Luleå och 
dolomiten via egen brytning i Masugnsbyn. KMR och spill/sekundapellets tas ut via 
respektive anrikningsverk och pelletsverk i Kiruna. 

 
 
(Figur 5.1 Översiktlig geografisk flödesschema) 
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Transporter från hamnen i Narvik har den begränsningen att tågsätten inte kan frakta lika 
mycket tonnage som från hamnen i Luleå. Begränsningen för Narvik ligger på ca 800 ton per 
tågsätt gentemot Luleå hamn som transporterar ca 2000 ton på motsvarande tågsätt. 
Anledningen till att transporterna från Narvik har denna begränsning är att lutningen på 
tågbanan från Narvik till Riksgränsen är större vilket bidrar till att tågsättet inte orkar upp när 
lutningen blir för stor. 
 
Vid lossningsbocken på lager UNIO kan två lossningsmetoder användas. Vid ena metoden 
lossas produkten direkt mot lastbil via fickan i lossningsbocken. Vid den andra metoden 
lossas produkten ut mot marken till en icke hårdbelagd yta via en bandtransportör, denna yta 
rymmer ett helt tågsätt vid lossning. Därefter lastas produkten med hjälp av en traktor upp på 
lastbil för vidare transport, det är denna metod som huvudsakligen används idag. Anledningen 
till att det är denna lossningsmetod som används kommer sig av att de lastbilar som används 
vid lagret inte klarar av den vikt som tågvagnen klarar av att bära upp samt att 
lossningskapaciteten av vagnarna är effektivare.  
 
Det operativa ansvaret för verksamheten vid UNIO och transporter i anslutning till denna står 
idag KGS för. 
 

5.2 Anläggningsbeskrivning UNIO 
Lager UNIO finns beläget inom LKAB området i Kiruna, detta område är huvudlager för de 
olika tillsatsmedelsorter som används vid verken i Kiruna. Inom lagret sker både själva 
lagerhållningen av olika produkter samt även processandet av dessa. 
 
Vid ankomst av produkt till lager finns det två alternativ, antingen levereras produkten direkt 
till avsedd lagerplats eller till den lossningsbock som finns inom området. Vad som avgör 
detta är om produkten kommer via järnväg eller via produktion dvs. från verken eller 
Masugnsbyn. Tillsatsmedlen placeras ut på avsedd lagerplats via en ramp som är speciellt 
avsedd för utkörning av tillsatsmedel 
 
Alla tillsatsmedlen finns inom samma närområde för att underlätta hanteringen av dessa då 
alla tillsatsmedel måste processas innan vidare leverans till verk. För detta ändamål finns i 
anslutning till tillsatsmedlen en krossanläggning som idag går på tvåskift. Lossningen mot 
lagerhög av tillsatsmedlen sker via en utkörningsramp.  
 
Efter krossning till önskad storlek sker lagring i avsedda silos, därefter sker uttag av önskad 
mängd till ett blandartält som finns inom samma närområde. I blandartältet sker en mixning 
av olika tillsatsmedel, varje post av tillsatsmedel ligger på ca 50 ton och blandas enligt givna 
recept för att slutligen transporteras vidare till avsedda anrikningsverk.   
 
Restprodukten KMR som tas ut via anrikningsverk för vidare transport till avsedd lagerplats 
på UNIO processas genom krossning, sikting och separering till färdigprodukt i avsedd 
krossanläggning. 
 
Ytterligare en krossanläggning finns inom området, denna är avsedd för processandet av 
spill/sekundapellets till den färdiga produkten KPF. 
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(Figur 5.2 Foto över UNIO) 
 

 
 
(Figur 5.3 Foto över UNIO) 
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5.3 Produkthantering 
5.3.1 Olivin 
Planering/Uppföljning 
Vid planering av leveranser gällande olivin jobbar PPK med 12 månaders rullande planering 
som uppdateras varje månad. Även en flerårig förbrukningsplan av olivin upprättas inför varje 
nytt produktionsår. Denna årsförbrukningsplan kallas leverans- och förbrukningsplan och står 
som grund till Minelco Supplies då avtal ska omförhandlas eller upprättas. Proceduren kring 
dessa planer har varit och är fortfarande den att förbrukaren, d.v.s. processingenjören vid KA 
tar fram förbrukningsplan och ger till ansvarig vid PPK. Denna procedur kommer dock att 
ändras till att PPK tar fram en förbrukningsplan som ska godkännas hos den ansvarige vid 
anrikningsverken. Denna plan justeras kvartalsvis och vid behov justeras den även månadsvis. 
För att kontrollera det aktuella lagersaldot på olivin görs månadsvisa uppföljningar på hur 
mycket olivin som levererats till Narvik samt hur mycket som transporterats till lager UNIO i 
Kiruna samt vilken förbrukning det varit i Kiruna. Dessa data kompletteras med diagram som 
tydliggör fluktuationerna i leveranserna och förbrukningen. Det verkliga utfallet jämförs alltid 
mot de uppställda prognoser som PPK tagit fram gällande olivin för att kunna följa upp hur 
väl prognosen stämde.   
   
Inleverans 
Till hamnen i Narvik kommer olivinet via båt från leverantörerna NCM Åheim eller NCM 
Bryggia, ungefärlig båtstorlek ligger på 16000 ton. Vid hamnen lossas godset upp på den för 
olivinet avsedda lagerplats för att därefter med traktor lastas upp på tågvagnar för vidare 
tranport till Kiruna. Den maximala transportmängden av olivin är begränsad till ca 800 ton 
fördelat på 13 vagnar.  
 
När tågsättet anländer till UNIO i Kiruna vägs det in för att kontrollera mängden olivin. Detta 
registreras av MTC. Efter vägning sker lossning mot lossningsbocken där alternativet att lossa 
mot marken via bandtransportör är det som vanligen används. Via traktor flyttas olivinet över 
till lastbil för att därefter transporteras vidare till avsedd lagerplats (finns markerad med 
skyltar) via rampen.  
 
Leveranser av olivin sker i huvudsak under sommartid då olivinet har en benägenhet att frysa 
under vintertid vilket försvårar hanteringen i det logistiska flödet från hamn till förbrukare. 
 
Hantering på lagret 
Hanteringen av olivin ser annorlunda ut beroende på årstid, under vintern hanterar man 
grovolivin och under sommaren finolivin. 
 
Allt olivin som kommer till lagret siktas innan det krossas, detta gör man för att skilja ut 
finolivinet från grovolivinet. Efter denna siktning levererar man olivinet till olika högar på 
rampen beroende på om det är fin- eller grovolivin. 
 
Finolivinet hanterar man bara under sommartid och denna produkt behöver ingen vidare 
processning utan vägs med hjälp av vågskopa direkt från lagerhög för transport till 
blandartält. 
 
Grovolivinet som hanters under vintern är som namnet säger grövre och därmed mindre 
frysningsbenäget. Grovolivinet kör man från lagerhögen till krossningsanläggningen där 
krossning till –12mm sker. Därefter siktas det på nytt för att urskilja de fragment som är för 
grova, dessa åker på retur in i krossen för att upprepa samma procedur på nytt. När 
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grovolivinet håller –12mm åker det vidare till avsedd silo via bandtransportör. Provtagning 
sker dagligen av överlagret för att kontrollera att kornstorleken håller rätta måtten. Från silon 
tar man hjälp av vågskopa för att väga upp rätt mängd för transport till blandningstält där det 
blandas enligt givna recept med andra sorter av tillsatsmedel.  
 
Utleverans 
Från blandningstältet lastas tillsatsmedlet upp på lastbil med hjälp av en traktor. Lastbilen 
fortsätter upp till anrikningsverket. Innan transport och lossning vid verk vägs lasten in via en 
truckvåg för att slutligen lossas vid skyltad avsedd tillsatsmedelficka. 
 

 
(Figur 5.4 Flödesschema för olivin) 
 
5.3.2 Kvartsit  
Planering/Uppföljning 
Vid planering av leveranser gällande kvartsit jobbar PPK med 12 månaders rullande planering 
som uppdateras månadsvis. Även en flerårig förbrukningsplan upprättas inför varje nytt 
produktionsår. Denna årsförbrukningsplan kallas leverans- och förbrukningsplan och står som 
grund till Minelco Supplies då avtal ska omförhandlas eller upprättas. Proceduren kring denna 
plan har varit och är fortfarande den att förbrukaren, d.v.s. processingenjören vid KA tar fram 
en årsförbrukningsplan och ger till ansvarig vid PPK. Denna procedur kommer dock att 
ändras till att PPK tar fram en förbrukningsplan som ska godkännas hos den ansvarige vid 
anrikningsverken. Denna plan kommer att justeras kvartalsvis och vid behov kan den ändras 
månadsvis. Dessa data står som grund till Minelco Supplies då avtal ska omförhandlas eller 
upprättas. För att kontrollera det aktuella lagersaldot på kvartsit görs månadsvisa 
uppföljningar på hur mycket kvartsit som levererats till Narvik, hur mycket som inkommit till 
UNIO i Kiruna samt vilken förbrukning det varit i Kiruna. Dessa data kompletteras med 
diagram som tydliggör fluktuationerna i leveranserna och förbrukningen. Det verkliga utfallet 
jämförs alltid mot de uppställda prognoser som PPK tagit fram gällande kvartsit för att kunna 
följa upp hur väl prognosen stämde.  
 
Inleverans 
Till hamnen i Narvik eller Luleå kommer kvartsiten via båt med leverantörerna Råsjå, Elkem 
Tana AS eller Elkem Salten Månes, ungefärlig båtstorlek ligger på 1200 ton. 
I Narvik lastas kvartsiten direkt upp på tågvagn via en utläggare. Den maximala 
transportmängden av olivin är begränsad till ca 800 ton fördelat på 13 vagnar. 
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I Luleå lossas kvartsiten vid avsedd lagerplats för att därefter med traktor via en extern 
entreprenör lastas i tågvagn. Via Luleå sker tranporter på ca 2000 ton per tåg. 
När tågsättet anländer till UNIO i Kiruna vägs det in för att kontrollera mängden kvartsit, 
detta registreras av MTC. Efter vägning sker lossning mot lossningsbocken där alternativet att 
lossa mot marken via bandtransportör är det som vanligen används. Via traktor flyttas 
kvartsiten över till lastbil för att därefter transporteras vidare till avsedd lagerplats (finns 
markerad med skyltar) via rampen. Beroende på med vilken leverantör kvartsiten levererats 
läggs den i någon av de två kvartsithögar som finns vid lagret.   
 
Kvartsitleveranserna sker i huvudsak under vintern då olivintransporterna under sommaren tar 
upp en stor del av bankapaciteten. 
 
Hantering på lagret 
Hanteringen av kvartsit skiljer sig inte desto mer beroende på årstid och på kvartsiten görs 
ingen siktning före processandet av produkten. 
 
All kvartsit körs från lagerhögen till krossanläggning där kvartsiten krossas till –6mm. 
Därefter siktas för att urskilja de fragment som är för grova, dessa åker på retur in i krossen 
för att upprepa samma procedur på nytt. När kvartsiten håller –6mm åker det vidare till 
avsedd silo via bandtransportör. Provtagning sker daglien av överlagret för att kontrollera att 
kornstorleken håller sig inom tänkt storlek. Från silon tar man hjälp av vågskopa för att väga 
upp rätt mängd för transport till blandningstält där det blandas enligt givna recept.  
 
Utleverans 
Från blandningstältet lastas tillsatsmedlet upp på lastbil med hjälp av en traktor. Lastbilen 
fortsätter upp till anrikningsverket. Innan lossning vid verk vägs lasten in via en truckvåg 
för att slutligen lossas vid skyltad tillsatsmedelficka. 

 
(Figur 5.5 Flödesschema för kvartsit) 
 
5.3.3 Dolomit 
Planering/Uppföljning 
Dolomiten levereras till UNIO via egen brytning i Masugnsbyn. Kraven och 
produktionsplanen för brytningen fastställs under planeringsprocessen. 
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Som underlag för produktionsplanen av dolomitbrytningen ligger den planerade 
pelletsproduktionen vid verken i Kiruna under 12 månaders rullande. 
 
Brytningsplanen upprättas i samråd av PPK:s produktingenjör samt en representant för KGS 
AB. Anledningen till detta är att PPK har huvudansvaret för dolomitbrytningen och KGS det 
operativa ansvaret. 
 
Som grund för brytningsplanen används ett geologiskt underlag framtaget av PBG:s 
geologfunktion på uppdrag av PPK:s produktingenjör. Detta underlag består av en geologisk 
karta framtagen genom analyser på diamantborrkärnor tagna från berggrunden i det aktuella 
brytningsområdet. Denna brytningsplan visas i form av en planritning som i sin tur baseras på 
en årlig inmätning av täkten. Denna inmätning utförs av PBG:s gruvmätningsfunktion på 
uppdrag av PPK:s produktingenjör. 
 
När en ny losshållning av berget vid täkten i Masugnsbyn skall ske beror på hur lagerläget i 
Kiruna ser ut samt hur mycket losshållet berg det redan finns i Masugnsbyn. Gränserna för 
detta brukar normalt vara att det ej skall understiga en månads produktion av pellets vilket 
motsvarar ca 12000 ton. Planeringen för denna losshållning står KGS för. 
 
För att kontrollera uttag på volymer från täkten i Masugnsbyn mäter man årligen in hela 
brottet, denna mätning stäms sedan av mot transporterade volymer till anrikningsverk samt 
förbrukning av dolomit vid anrikningsverk. Dessa uppgifter följs även upp på månadsbasis för 
ytterligare kontroll. Det upprättas även diagram över ingående dolomitmängderna till UNIO 
för att kontrollera det aktuella lagersaldot.  
 
Inleverans 
Innan någon leverans sker tar man ett antal borrkaxprover för att säkra kvalitén på varje salva 
som man borrar upp. Om PPK:s produktingenjör inte larmar om några kvalitetsbrister sker 
utlastning av salvan automatsikt. Skulle dock någon av proverna visa på värden som ligger 
utanför tillåtna gränsvärden kan det leda till antingen särskild behandling eller omklassning 
till sekunda kvalitet.  
 
Leveransen till Kiruna sker genom traktorlastning till lastbil som går in för kontrollvägning i 
Masugnsbyn för vidare transport till lager UNIO i Kiruna, denna transport står en entreprenör 
till KGS för. Varje lastbil tar ca 40 ton vid varje transport till UNIO. Vid UNIO tippas lasten 
av vid avsedd dolomithög.  
 
Hantering på lagret 
Från dolomithögen tas erforderliga mängder till krossen för att där krossas till –12mm. 
Därefter siktas det för att urskilja de fragment som är för grova, dessa åker på retur in i 
krossen för att upprepa samma procedur på nytt till dolomiten håller –12mm. Därefter tas det 
via bandtransportör vidare till lagerhög för krossad dolomit. 
 
Utleverans 
Dolomiten krossas direkt mot avsedd ficka i anrikningsverk och blandas därför inte i 
blandningstältet utan tas som en ren produkt upp till markerad ficka i anrikningsverk. Innan 
lossning mot ficka vägs lasten in via truckvåg. 
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(Figur 5.6 Flödesschema för dolomit) 
 
5.3.4 Kalksten 
Planering/Uppföljning 
Vid planering av leveranser gällande kalksten jobbar PPK med 12 månaders rullande 
planering som uppdateras varje månad. Även en flerårig förbrukningsplan av kalksten 
upprättas för varje nytt produktionsår. Denna årsförbrukningsplan kallas leverans- och 
förbrukningsplan och står som grund till Minelco Supplies då avtal ska omförhandlas eller 
upprättas. Proceduren kring denna plan har varit och är fortfarande den att förbrukaren, d.v.s. 
processingenjören vid KA tar fram en årsförbrukningsplan och ger till ansvarig vid PPK. 
Denna procedur kommer dock att ändras till att PPK tar fram en förbrukningsplan som ska 
godkännas hos den ansvarige vid anrikningsverken. Denna plan kommer att justeras 
kvartalsvis och vid behov kan den justeras månadsvis. Dessa data står som grund till Minelco 
Supplies då avtal ska omförhandlas eller upprättas. För att kontrollera det aktuella lagersaldot 
på kalksten görs månadsvisa uppföljningar på hur mycket kalksten som levererats till Narvik, 
hur mycket som inkommit till UNIO i Kiruna samt vilken förbrukning det varit i Kiruna. 
Dessa data kompletteras med diagram som tydliggör fluktuationerna i leveranserna och 
förbrukningen. Det verkliga utfallet jämförs alltid mot de uppställda prognoser som PPK tagit 
fram gällande kalksten för att kunna följa upp hur väl prognosen stämde.     
 
Inleverans 
Till hamnen i Luleå kommer kalkstenen via båt med leverantören Nordkalk AB, ungefärlig 
båtstorlek ligger på 10000 ton. Här lossas kalkstenen vid avsedd lagerplats för att därefter 
med traktor via en extern entreprenör lastas i tågvagn. Via Luleå sker tranporter på ca 2000 
ton per tågsätt. När tågsättet anländer till UNIO i Kiruna vägs det in för att kontrollera 
mängden kalksten, detta registreras av MTC. Efter vägning sker lossning mot 
lossningsbocken där alternativet att lossa mot marken via bandtransportör är det som vanligen 
används. Via traktor flyttas kalkstenen över till lastbil för att därefter transporteras vidare till 
avsedd lagerplats (finns markerad med skyltar) via rampen.  
Hantering på lagret 
Hanteringen av kalksten skiljer sig inte desto mer beroende på årstid och på kalkstenen görs 
ingen siktning före processandet av produkten. 
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All kalksten körs från lagerhögen till krossanläggning där kalkstenen krossas till –12mm. 
Därefter siktas det för att urskilja de fragment som är för grova, dessa åker på retur in i 
krossen igen för att upprepa samma procedur på nytt. När kalkstenen håller –12mm åker det 
vidare till avsedd silo via bandtransportör. Provtagning sker dagligen av överlagret för att 
kontrollera att kornstorleken håller sig inom tänkt storlek. Från silon tar man hjälp av 
vågskopa för att väga upp rätt mängd för transport till blandningstält där det blandas enligt 
givna recept.  
 
Utleverans 
Från blandningstältet lastas tillsatsmedlet upp på lastbil med hjälp av en traktor. Lastbilen 
fortsätter upp till anrikningsverket. Innan lossning vid verk vägs lasten in via en truckvåg 
för att slutligen lossas vid skyltad tillsatsmedelficka.  

 
(Figur 5.7 Flödesschema för kalksten) 
 
5.3.5 KMR 
Planering/Uppföljning 
KMR är en restprodukt som uppstår vid anrikningsverken Vid planering av leveranser 
gällande KMR jobbar PPK med 12 månaders rullande planering som uppdateras varje månad. 
Även en flerårig förbrukningsplan av KMR upprättas inför varje nytt produktionsår. Dessa 
planer ger Minelco underlag för försäljning av KMR.   
 
Inleverans 
KMR tas ut som en restprodukt via en transportör från anrikningsverk för vidare transport 
med lastbil ner till UNIO, innan lossning vid UNIO kör lastbilen in för vägning. Lossning vid 
UNIO sker mot avsedd plats för KMR. 
 
Hantering på lager 
Från lagerhög lastas KMR via traktor in i för produkten avsedd krossanläggning. I 
krossanläggningen siktas först KMR:en innan den går vidare till krossen. Den vanligaste 
storleken på processad KMR är –8mm men –4mm, -14mm samt –20mm processas fram vid 
efterfrågan. Då denna process är sluten finns KMR:en kvar i krossanläggning tills den är 
processad till önskad storlek, därefter separeras även gråberget ut. Efter denna process tas 
KMR:en ut för att läggas på ett mellanlager för processad KMR. 
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Utleverans  
Från mellanlagret som finns placerat vid järnväg lastas KMR:en via traktor upp på tågvagn. 
Tågsättet går in för vägning innan det fortsätter för transport mot Narvik hamn. Kontrollvikter 
och ansvar för dessa ligger på MTAB. I Narvik lastas KMR:en ut mot avsedd lagerplats.  

 
(Figur 5.8 Flödesschema för KMR) 
 
5.3.6 Spill och Sekundapellets 
Planering/Uppföljning 
Spill och Sekundapellets är en produkt som på något sätt uppstår som spill i pelletsprocessen 
eller har defekter och därför är otjänlig som ordinarie pellets. Det finns en rad anledningar till 
uppkomsten av spill/sekundapellets men det är inte en planerad produkt som tas fram för 
vidare försäljning. Spill/Sekundapelletsen kan dock säljas till ett lägre pris än den ordinarie 
pelletsen efter att den processats till fines. P.g.a. den fluktuationsartade uppkomsten på 
sekundapellets sker det ingen planering på längre sikt utan försäljning sker mor kundförfrågan 
och om produkt finns tillgänglig. Försäljningen av denna produkt står LKAB för. 
 
Inleverans 
Sekundapellets kommer som en defekt pellets från pelletsverken i Kiruna. Tillsammans med 
kylarspill och gratesspill fraktas det ner till UNIO, innan lossning vid UNIO kör lastbilen in 
för vägning. Lossning vid UNIO sker mot avsedd plats för spill/sekundapellets.   
 
Hantering på lager 
Från lagerhög lastas spill/sekunda via traktor in i för produkten avsedd krossanläggning. I 
krossanläggningen siktas först materialet innan den går vidare till krossen. Vanligaste 
storleken på processad sekunda är –5mm. Då denna process är sluten finns materialet kvar i 
krossanläggning tills den är processad till önskad storlek. Efter denna process tas materialet ut 
för att läggas på ett mellanlager för processad färdigprodukt i väntan på försäljning. 
 
Utleverans 
Från mellanlagret som finns placerat vid järnväg lastas den färdiga produkten KPF via traktor 
upp på tågvagn. Tågsättet går in för vägning innan det fortsätter för transport mot Narvik 
hamn. Kontrollvikter och ansvar för dessa ligger på MTAB. I Narvik lastas KPF ut mot 
avsedd lagerplats. 
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(Figur 5.9 Flödesschema för spill/sekundapellets) 
 

5.4 Lagernivåer och säkerhetslager 
De olika tillsatsmedlena har inte en jämn påfyllningsgrad sett under 12 månader utan det kan 
finnas stora variationer i lagersaldona sett under denna 12 månaders period. En anledning till 
att det finns sådana här fluktuationer i lagersaldona har med hur leveranserna sker och att 
dessa inte kan ske regelbundet under 12 månader. Det har dels med kapaciteten i flödet från 
leverantör till förbrukare att göra och med hur hanterbara tillsatsmedlena är beroende på 
årstid.  
 
Med de stora mängder som hanteras på lagret kan det uppstå skillnader mellan de uppskattade 
lagernivåerna och de faktiska lagernivåerna. För att stärka den uppskattade lagernivån mäter 
man årligen in de olika lagerhögarna för att få en volymstorlek och på så sätt kunna beräkna 
lagernivåerna. Inmätningen utförs av PBG:s gruvmätningsfunktion. 
 
I dagsläget finns det inte utformat något beräkningssätt för säkerhetslager vid UNIO gällande 
tillsatsmedel. Dock försöker PPK att hålla ett lager på minst en månads förbrukning för varje 
produkt.  
 
Leveranstiderna för kvartsit, olivin och kalksten kan variera kraftigt från ett ordertillfälle till 
ett annat. Detta kommer sig av att tillgången på lämpliga båtar idag är knapp som en följd av 
marknadsutvecklingen på malmprodukter. Uppskattningsvis ligger leveranstiden för olivin, 
kvartsit och kalksten på 3-4 veckor. 
 
Total leveransmängd 
UNIO/Produkt 

År 2004 

 
Olivin 58515 ton 
Kvartsit 68184 ton 
Dolomit 96291 ton 
Kalksten 40989 ton 
KMR 605216 ton 
Sekunda 315876 ton 
(Figur 5.10 Data över leveransmängder) 
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5.5 Kvalitetsarbetet vid lager UNIO 
Kvalitetsarbetet löper som en röd tråd genom hela LKAB och är något som ska vara 
implementerat i varje avdelning. (Se företagsbeskrivning) 
 
PPK har påbörjat ett arbete med en förbättringsgrupp där PPK:s chef, PPK produktingenjör,  
PKA:s chef  och PKA processingenjör ska ingå. Syftet med denna förbättringsgrupp är att ta 
fram underlag för eventuella förbättringsprojekt. Dessa förbättringsprojekt förmedlas i sin tur 
vidare till avdelningen FoU. 
 
Utöver förbättringsprojekten genomförs även produktkontroller för samtliga produkter inom 
UNIO. För samtliga tillsatsmedel genomförs kontroller på överkornsstorlek för att säkra 
storleken på dessa. Utöver dessa prover använder sig MTAB av en krönt tågvåg för 
viktkontroll på inkommande produkter. Det utförs även viktkontroll på samtliga utleveranser 
av tillsatsmedel via en truckvåg.  
 
För att undvika sammanblandning av olika produkter hanterar KGS en produkt i taget vid 
inleverans via lossningsbock och rengör mellan varje produktbyte marken vid 
lossningsbocken. För att undvika sammanblandning av produkter som körs ut på lagret finns 
vid varje lagerhög skyltar som visar på vilken produkt som lagras där. För att säkra att 
tillsatsmedlet blandas enligt recept använder sig KGS av vågskopor vid lastning till blandtält.      
På KMR utförs en siktanalys för att säkra att kornstorleken inte faller utanför några 
gränsvärden, det utförs även ett densitetsprov som tas ut från samma fraktion som för 
siktanalysen. 
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6 Analys och resultat 
I detta kapitel kommer analysmaterialet att redovisas. Analysen är indelad i de tre områdena 
kvalitetsarbete, lagerstyrning samt produkthantering. 
 

6.1 Kvalitetsarbete 
6.1.1 Mät- och kontrollpunkter 
Egnell (1994) hävdar att mätningar är grunden för allt förbättringsarbete. Detta för att 
mätningarna fungerar som ett verktyg till att kunna beskriva utveckling samt 
förbättringstakten. Harrington (1991) menar på att om inte en process kan mätas kan den inte 
heller kontrolleras och därmed heller inte förbättras. 
 
För att den malmpellets som produceras ska hålla rätt kvalitet är det nödvändigt att de 
tillsatser som används vid produktionen också är av rätt kvalitet. Eftersom alla olika typer av 
tillsatsmedlen ska hålla sig inom vissa gränsvärden gällande måtten efter de processats är det 
viktigt att kunna mäta detta på något sätt. I dagsläget utförs det regelbundna mätningar av 
överkornsstorleken på processade produkter gällande kvartsit, olivin, dolomit samt kalksten. 
Dessa mätningar utförs efter det att produkten lämnat krossanläggning och ligger i avsedd 
silo. Att mätningen kommer efter det att den redan krossats kan innebära ett extra moment 
och extra kostnader än om mätpunken istället var i direkt anslutning till krossanläggning. 
Kvalitetsmässigt finns det dock få eller inga problem med tillsatsmedlen i nuläget, det som 
kan göras bättre är hur kvalitetssäkringen kan effektiviseras. 
 
Straker (1995) hävdar att olika mätningar som har för avsikt att mäta samma sak ska vara 
överensstämmande i sitt resultat och utföras under likartade förhållanden för att kunna 
jämföras. 
 
Alla produkter som kommer in- och ut från UNIO genomgår olika viktkontroller. För alla 
produkter som inkommer via tåg används en krönt tågvåg för viktkontroll. För produkter som 
transporteras via lastbil används en truckvåg för viktkontroll. Både vikter från truckvåg och 
tågvåg används för att beräkna lagersaldo, och för kontroll av att de mängder som är 
planerade för in- och utleverans stämmer överens med de verkliga mängder som transporteras. 
Med anledning av att olika typer av vågar används för att kontrollera vikter är det viktigt att 
vågarna är avstämda mot varandra för att inte det ska uppstå felaktigheter mellan den faktiska 
mängden och den invägda mängden. Att tågvågen är anpassad för att väga in malmprodukter 
som är betydligt tyngre än tillsatsmedlen kan innebära att tågvågen inte får samma känslighet 
vid vägning av tillsatsmedel som vid malmprodukter. Detta kan i sin tur leda till att ett viktfel 
uppstår och att det därmed blir felaktigheter i lagersaldona.  
 
6.1.2 Risk – och förbättringsarbete 
Bergman & Klefsjö (2001) menar på att ett sätt att lösa eventuella problem kan vara att bilda 
mindre grupper som har till uppgift att ta fram och genomföra olika förbättringar och arbeta 
med problemlösning. 
 
Avdelningen PPK har nyligt startat upp en s.k. förbättringsgrupp vars syfte är att identifiera 
problemområden vid UNIO och hanteringen kring de produkter som finns på detta lager. 
Eftersom denna förbättringsgrupp är nystartad är det svårt att säga något om hur väl gruppen 
fyller sin funktion. Vad som dock är viktigt är att de problem som identifieras och eventuella 
lösningar på problemen får en riktig uppföljning. Sker det inte någon återkoppling blir arbetet 
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till stor del meningslöst. Vid förbättringsarbete kan det vara bra att utse processägare som har 
till uppgift att ansvara för en specifik del av produkthanteringen. 
 
I samband med förbättringsarbete är det vanligt att arbeta med riskhantering som kan vara en 
del i förbättringsarbetet. För lager UNIO finns idag inte någon utarbetad riskanalys som 
täcker in hela verksamheten. Avsaknaden av en riskanalys kan få svåra konsekvenser ifall 
något oväntat skulle inträffa. Det är i synnerhet viktigt med tanke på att pelletsproduktionen är 
kärnverksamheten för LKAB och blir stillastående vid brist på tillsatsmedel. Riskanalysen 
kan vara utformad som en prioritetsanalys där det sker ett arbete med att identifiera vilka 
risker som troligast kan uppstå och hur svåra konsekvenserna av dessa kan bli.  
 

6.2 Lagerstyrning 
 
6.2.1 Säkerhetslager 
Enligt Lambert & Stock (1993) är säkerhetslager något som används för att täcka upp 
osäkerheten och variationen under ledtiden. 
 
Att det idag inte finns något beräkningssystem för säkerhetslager kommer sig av ett par 
anledningar, dels att transporter av alla tillsatsmedel inte tranposteras regelbundet under ett år 
och dels att det med säkerhet inte går att planera in när båttransporter kan ske. Med tanke på 
dessa osäkerheter i ledtiderna finns det anledning att bygga upp ett säkerhetslager. Det finns 
idag också ett säkerhetslager som bör räcka för minst en månads produktion, det är dock mer 
framtaget på erfarenheter och till viss del beräkningar för hur mycket som åtgår under en 
månads produktion. Lagersaldona visar dock på att det inte verkar finnas något direkt 
säkerhetslager i det avseendet man vanligen pratar om säkerhetslager som jämställt med 
minimilager. En enkel beräkning för säkerhetslager kan se ut på följande vis: 
 
Säkerhetstid = 3 veckor 
Årsförbrukning = 6000 ton 
Säkerhetslager = 3*(6000/48)=375 ton 
(Ett år uppskattas till 48 veckor) 
  
Enligt denna beräkningsmodell skulle säkerhetslagren för tillsatsmedlen kvartsit, kalksten och 
olivin se ut på följande sätt: 
 
Kvartsit 
3.5*(68184/48)=4971.75 ton 
 
Olivin 
3.5*(58515/48)=4266.71 ton 
 
Kalksten 
3.5*(40989/48)=2988.78 ton 
 
Enligt lagersaldona för år 2004 ligger inte minimilagrena (säkerhetslager) vid dessa nivåer 
utan har en tendens att variera kraftigt från månad till månad. Dessa variationer kan vara svåra 
att undvika då tranporter kommer in oregelbundet. Det kan dock vara bra att sträva efter att 
hålla sig vid en siffra för ett beräknat säkerhetslager för att undvika att binda upp kapital i 
lagret samt undvika att brist på tillsatsmedel skall uppstå. Jämförs siffrorna ovan för beräknat 
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säkerhetslager och de siffror som anges i lagersaldorapporten finns det indikationer på att det 
idag ligger för stora lager inom UNIO. 
 
6.2.2 Nollställning av lager 
Segerstedt (1999) menar på att en viss lagerhållning är nödvändig för att upprätthålla en 
störningsfri produktion. För att inte binda upp för mycket kapital eller hamna i 
produktionsstopp p.g.a. brist på material är det vikigt att veta vad och hur mycket det finns på 
lagret. 
 
I dagsläget finns osäkerheter gällande hur väl lagersaldona för varje produkt stämmer överens 
med den faktiska mängden. För att kontrollera hur väl den data PPK idag har över 
lagersaldona stämmer överens mot verkligheten bör en nollställning av lagerplatserna utföras. 
En nollställning av lagerplatserna skulle även kunna innebära att en uppskattning på hur en 
stor en eventuell felkvot skulle vara och i fortsättningen ha med denna felkvot i 
beräkningarna.  
 

6.3 Produkthanteringen 
 
6.3.1 Svinn vid produkthantering 
Vid lagerstyrning finns enligt Storhagen (1995) kostnader som har direkt i anslutning till 
detta. En av kostnadsposterna som Storhagen nämner är det svinn som kan uppstå vid 
produkthanteringen. Det kan vara svinn orsakat av olyckhändelser, föråldring eller andra mer 
diffusa orsaker. 
 
Vid lager UNIO finns det enligt intervjuer med platsansvarig samt kvalitetsstyrare ett visst 
svinn på framförallt tillsatsmedlen. Anledningen till detta svinn kan vara den damning som 
uppstår på lagret framförallt under vintertid. Att problem med damning är som värst under 
vinterhalvåret har att göra med den torra luften och att bevattning inte går att tillämpa p.g.a. 
av den frysningsrisk som föreligger vintertid. Ytterliggare svinn kan uppstå vid den 
lossningsbock vart olivinet, kvartsiten samt kalkstenen ankommer. Anledningen till att ett 
visst svinn uppstår här kan bero på att den anläggningsyta som finns under lossningsbocken 
inte är hårdbelagd. Detta innebär att en viss del av den lossade produkten följer med vid den 
rengörning som är nödvändig av ytan vid produktbyte.  
 
Logistik handlar enligt Storhagen (1995) bl.a. om att så effektivt och med så låga kostnader 
som möjligt erhålla rätt produkt i rätt tid. Vidare bör tranportarbetet enligt Lumsden (1989) 
minimeras så långt som möjligt genom att undvika onödiga förflyttningar. 
 
Inom lagerområde UNIO sker det dagligen förflyttningar av stora volymer/mängder. Som en 
direkt följd av detta kommer kostnader i form av lastbilstransporter, tågtransporter och övrigt 
arbete som har med produkthantering att göra. Kan onödiga förflyttningar undvikas generar 
det i minskade kostnader p.g.a. av mindre tranportarbete.  
 
Den metod som vanligen används för att lossa produkter vid lossningsbocken är att produkten 
via ett transportband läggs ut mot den icke hårdbelagda yta som finns vid lossningsbocken. 
Därefter lastas produkten upp mot lastbil för vidare tranport mot lagerplats. Skulle istället 
möjligheten finnas att lossa direkt från tågvagn mot lastbil försvinner lastmomentet med 
traktor. Det finns dock svårigheter med detta, dels har lastbilarna som används idag inte den 
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lastkapacitet som en tågvagn har. Det är även tidsödande att lasta vagn för vagn mot lastbil 
istället för att snabbt lasta av allting mot anläggningsytan. 
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7 Slutsats och rekommendationer  
I detta kapitel kommer de slutsatser samt rekommendationer av examensarbetet att redovisas. 
Slutsats och rekommendationer följer den rubrikordning som analyskapitlet har med 
huvudrubrikerna kvalitetsarbete, lagerstyrning och produkthanteringen. 
 
Dagligen hanteras det via lager UNIO stora volymer av olika produkter. Sett över ett år är 
det en bra bit över en miljon ton tillsatsmedel, specialprodukter och sekundaprodukter som 
hanteras och processas vid UNIO. När det handlar om dessa volymer ger även små 
förändringar stora förbättringar, både ekonomiska och rent logistiska.  
 

7.1 Kvalitetsarbete 
 
7.1.1 Mät- och kontrollpunkter 
Då det finns få problem med kvaliteten på de processade tillsatsmedelsorterna bör 
kvalitetsarbetet här istället inrikta sig på hur provtagning och mätning kan ske effektivare. Att 
göra provtagningsprocessen både billigare och effektivare bör dock ske inom rimlighetens 
gränser. Eftersom kostnaden för att ta prover på överkornsstorleken när tillsatsmedlet ligger i 
silo är låg, finns inte mycket utrymme till några större ingrepp i processen för att det ska 
ekonomsikt försvarbart. Alternativet till dagens provtagning bör då vara att med enkla medel 
säkra att processad produkt inte kan lämna krossanläggning innan produkten håller rätt mått. 
Så är även fallet idag, det finns dock inte utrymme för att något kan haverera i 
krossanläggningen, exempelvis en siktduk. En lösning kan vara att använda sig av ytterligare 
en siktduk som ligger ovanpå varje silo för att på så sätt i slutskedet sålla bort krossmaterial 
som inte håller måtten. 
 
Tåg- och truckvågen används båda idag till att kontrollera vilka mängder som transporteras in 
och ut från lager UNIO. Den tågvåg som finns på bangården är en krönt våg, vågen är dock 
anpassad för malmprodukter. Slutsatsen av detta blir att det kan finnas två potentiella felkällor 
gällande viktkontroll. Dels den att tågvågen kan förlora sin känslighet när vikten blir lägre vid 
vägning av andra produkter än malmprodukter. Samt dels den att truck- och tågvågen kan 
missvisa gentemot varandra och på så sätt bidraga till att felaktigheter i beräknade volymer 
uppstår. Rekommendationen blir att försöka synkronisera vågarna mot varandra genom att 
väga in samma mängd vid båda vågarna för att se om de stämmer överens mot varandra.  
 
7.1.2 Risk- och förbättringsarbete  
Arbetet med förbättringsgruppen är bara i startgroparna vilket gör det svårt att säga något om 
dess arbete. En rekommendation är att utse personer inom denna grupp som speciellt 
ansvariga för något förbättringsområde, exempelvis frysningsproblem. En annan är att lika 
regelbundet som förbättringsmöten ha möten för att följa upp hur arbetet går och hur 
prioritering ska se ut. 
 
Kvalitets- och förbättringsarbete ska löpa som en röd tråd genom hela LKAB enligt 
ledningen. Det är då ganska anmärkningsvärt att det saknas en riskanalys på ett så vikigt 
område som tillsatsmedelsförsörjningen. En riskanalys kan utformas på olika sätt men 
grunden i en riskanalys är att identifiera alla risker och konsekvenserna av dessa. Till denna 
riskidentifiering ska en åtgärdsplan tas fram för att veta vad som skall göras om exempelvis 
ett haveri uppstår på någon krossanläggning. Denna riskanalys kan utarbetas av samma 
personer och samma grupp som idag arbetar med förbättringsarbetet. 
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7.2 Lagerstyrning 
 
7.2.1 Säkerhetslager 
Analysen visar på att minimilagrena (säkerhetslager) av tillsatsmedlen under år 2004 enligt 
beräkning efter formel för säkerhetslager ligger onödigt höga. Detta kan innebära att det på 
lager UNIO ligger onödiga kapitalbindningar i form av produkter på lager. 
Rekommendationen blir att göra en översyn av säkerhetslagren och använda sig av en 
beräkningsformel för just säkerhetslager. Det är viktigt att göra en avvägning mellan hur nära 
det beräknade säkerhetslagret för varje produkt man kan ligga med hänsyn till osäkra 
leveranstider och vikten av att det aldrig får uppstå brist på tillsatsmedel.    
 
7.2.2 Nollställning av lager 
En nollställning av lagerplatserna vid UNIO kan visa på hur hög felkvoten är mellan den 
uppskattade mängden och den faktiska mängden av varje produkt. För att kunna nollställa ett 
lager och därmed få ett nollvärde att utgå ifrån är det nödvändigt att förbruka upp varje 
produkt vid dess nuvarande lagerplats. Eftersom alla tillsatsmedel ligger inom ett relativt 
begränsat område är det svårt att nollställa alla lagerplatser samtidigt. En rekommendation är 
att ta fram en tillfällig lagringsplats på andra sidan lossningsbocken eller genom en 
förlängning av rampen.  
 

7.3 Produkthanteringen 
 
7.3.1 Svinn vid produkthantering 
Att ett visst svinn uppstår vid produkthantering till följd av damning och lossning står klart. 
Det är dock svårt att uppskatta hur stort svinnet är och vart svinnet är störst. Slutsatsen blir att 
inte vidtaga några ytterliggare åtgärder än de som finna idag finns med vattendysor 
sommartid. Anledningen är att det blir svårt att motivera åtgärderna ekonomiskt om inte 
vidden på svinnet är känt. Om en uppskattning på svinnet blir känt och därmed även den 
ekonomiska förlusten blir rekommendationerna följande: 
 
• Hårdbelägga den anläggningsyta som finns vid lossningsbocken. 
• Se över om truckkapaciteten kan ökas för att kunna lossa direkt från tågvagn mot truck. 
• Se över om det tidsmässigt är försvarbart att köra ut produkten direkt från 

bandtransportören mot lastbil/truck. 
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8 Diskussion 
I följande kapitel sker diskussion kring arbetets gång, rapportutformningen, hur väl arbetet 
uppnått syftet samt de resultat som framkommit. 
 

8.1 Arbetets genomförande 
Vid starten av detta examensarbete fanns vissa frågetecken kring hur arbetet skulle läggas upp 
och vilka mål som skulle uppfyllas. Anledningen till dessa frågetecken var att de mål som 
först var uppställda var för omfattande för 10 poäng. Det gällde alltså att få till en bra 
kompromiss mellan målen och tidsbegränsningen för att examensarbetet skulle fylla någon 
funktion. P.g.a. av den något osäkra definitionen av uppgiften gick det åt onödig tid vid 
arbetets start innan klarhet fanns för hur arbetet skulle se ut och vad det skulle innehålla. 
 
Efter att ha diskuterat utformningen och innehållet med PPK:s chef Tage Sennland beslöt vi 
att lägga tyngden på process- och nulägesbeskrivningen. Detta för att den står som grund till 
övrigt arbete samt för att önskemål fanns från PPK:s sida att en aktuell process- och 
nulägesbeskrivning skulle arbetas fram. 
 
När målen var klara och arbetet väl kom igång stundade en hektisk tid. Det kändes stundtals 
som arbetet gick fram för långsamt. Det finns olika anledningar till detta men den främsta var 
att insikten i företaget vår låg och att jag var oinsatt i hur allting fungerade. LKAB är ett stort 
företag där det tar lång tid att sätta sig in i verksamheten och det visade sig främst genom att 
arbetet stannade av vid en rad tillfällen i brist på uppgifter, material och ovetskap om vilka 
personer som man bör vända sig till. Jag upplevde stor hjälp av den avdelning jag jobbade 
mot men p.g.a. av LKAB:s storlek var jag tvingad till att söka hjälp på flera håll för att lösa 
problemen som uppstod. I efterhand skulle tid avlagts enbart för att lära känna företaget och ta 
kontakt med olika avdelningar och dotterbolag för att underlätta arbetet i ett senare skede.   
 
Eftersom process- och nulägesbeskrivningen var en viktig del i rapporten lades det ner mycket 
tid på att utforma den och att säkra att innehållet i den var korrekt. Det primära ansåg jag vara 
att samma typ av information ska vara tillgänglig för varje produkt som tas upp i process- och 
nulägesbeskrivningen. Den metod som gick ut på att intervjuer, platsbesök samt 
dokumentgenomgång tycker jag fungerat bra för att ta fram information. Innehållet fick 
kontrolleras mot både platschefen för UNIO, PPK:s chef samt min handledare Thomas 
Sterner.  
 
Under arbetet har det funnits två huvudsakliga ämnesområden jag arbete med, det är 
kvalitetsområdet och logistikområdet. Jag har hela tiden haft i åtanke att rapporten ska kunna 
fungera som ett dokument i arbetet med kvalitetsledning samtidigt som den innehållsmässigt 
till stor del handlar om logistik.  

8.2 Rapportutformningen 
Till rapporten finns det bara en bilaga, anledningen till att jag valt att inte bilägga exempelvis 
bilder och flödesscheman beror på att jag anser att det underlättar förståelsen för innehållet 
om de kommer i anknytning till texten. Det fanns funderingar på att bilägga lagersaldona i 
rapporten men på grund av det stora antalet sidor valde jag att inte bilägga dessa då de inte 
tillför rapporten desto mer. Kapitelordningen och rubrikerna följer till stor del den mall som vi 
fick från avdelningen i samband med detta examensarbete, en rubrik som fattas är dock 
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empirin. Den data och information som vanligtvis presenteras i empirikapitlet återfinns i 
denna rapport under rubriken process- och nulägesbeskrivning. 
 

8.3 Rapportens resultat 
Detta examensarbete har enligt mig två resultatdelar, dels själva process- och 
nulägesbeskrivningen och dels den analys- och resultatdel som är gjord på process- och 
nulägesbeskrivningen. Motiveringen till detta är att tonvikten är lagd på beskrivningen av 
verksamheten. Den andra resultatdelen är ytterligare ett moment som gick ut på att analysera 
verksamheten vid och i anslutning till lager UNIO. Med andra ord är inte process- och 
nulägesbeskrivningen en del i arbetet för att uppnå analysen utan den är ett mål i sig med 
rapporten.  
 
Process- och nulägesbeskrivningen ska snabbt och översiktligt kunna visa på hur processerna 
ser ut för varje produkt samtidigt som den mer ingående ska kunna beskriva hanteringen. 
Jag valde därför att i text mer ingående beskriva processerna och hanteringen och till denna 
komplettera med flödesscheman där förhoppningen är att en snabb processöverblick ska ges. 
Förhoppningvis kan den fungera som ett kvalitetsdokument och underlätta planering och 
styrning vid lager UNIO. 
 
Analysen har visat på en del brister, somliga brister har varit kända sen tidigare medan andra 
tillkommit. Jag anser att de två viktigaste områdena att jobba vidare med är det produktsvinn 
som finns samt lagerstyrningen. Först och främst bör en tillförlitlig siffra tas fram för svinnet, 
annars blir ekonomsikt svårt att motivera eventuella förbättringsåtgärder. 
Lagerstyrningen är en mycket viktig del i verksamheten vid UNIO, det får under inga 
omständigheter uppstå brist på någon tillsatsmedelsprodukt. Samtidigt handlar det om stora 
volymer och mycket bundna pengar. Att lägga ner tid på att finna optimala lagernivåer skulle 
kunna spara pengar samtidigt som produktförsörjningen skulle säkras. Lagerstyrningen och 
produktsvinnet har ett samband, kan inte lagernivåerna med säkerhet fastställas är det också 
omöjligt att uppmäta svinnet.  
 
Det är ingen tvekan om att mest tid och energi har lagts på att beskriva verksamheten. Detta 
har resulterat i att resultat- och analysdelen inte fått den kvalitet som jag önskat. Jag hade 
gärna sett att lika mycket tid lagts ner på att analysera verksamheten vid UNIO och arbete 
fram mer utförliga förbättringsförslag för de brister som finns. Tiden har dock varit knapp och 
överlag känns det som att kvaliteten på arbetet hade kunnat förbättras. Det har hela tiden 
handlat om att kompromissa, men det huvudsakliga syftet anser jag dock vara uppfyllt. 
 
Avslutningsvis vill jag säga att arbetet med denna rapport både varit intressant och lärorikt. 
Alla jag varit i kontakt med har varit tillmötesgående och varit till stor hjälp under arbetes 
gång, och jag är tacksam för den tid jag haft vid denna arbetsplats. 
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