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Förord 

Detta är en rapport för examensarbetet: "Returlogistik inom företagsinternt industriområde: 
Returstålsflödet vid Sandvik Materials Technology”. Rapporten är del av ett examensarbete 
utfört av Jonatan Hallberg och Joel Winninge, studenter vid Linköpings Tekniska Högskola, 
Linköpings Universitet. Rapporten utgör det sista examinerade momentet på 
civilingenjörsutbildningen Kommunikation, Transport och Samhälle (KTS). Uppdragsgivaren 
för examensarbetet är Sandvik Materials Technology Logistics, i Sandviken. 

Författarna vill inleda med att tacka alla medarbetare på Sandvik Materials Technology, som 
hjälpt till med sin expertis och visat sitt stöd. Ett särskilt tack ges till Lars Lundberg som varit 
vår handledare på företaget samt Anna Fredriksson, vår handledare på Linköpings 
Universitetet.     

Jonatan Hallberg & Joel Winninge 

Norrköping, 2015-06-11    



 

 

Sammanfattning 

I takt med den ökade miljömedvetenheten i samhället har returlogistik blivit ett alltmer 
aktuellt område. Stålindustrin har sedan länge ägnat sig åt återvinning av stålskrot och har 
därför länge tillämpat returlogistik. Detta är fallet på Sandvik Materials Technology (SMT), 
som återanvänder restprodukter som uppstår vid produktionen. SMT Logistics är av 
uppfattningen att flödet av internt returstål bör kunna effektiviseras för att minska kostnaderna 
och påverkan på miljön. Syftet med denna studie är att kartlägga flödet av returstål inom SMT 
för att identifiera eventuella problem samt, om så är fallet, presentera förbättringsförslag för 
att åtgärda dessa. 

Metoderna som använts för insamling av information till kartläggningen är sekundärdata, 
intervjuer och observationer. De sekundärdata som legat till grund för kartläggningen är ett 
registreringssystem för inleveranser av internt returstål till Råvarugården under 2009-2015. 
Kartläggningen visade att ett fåtal produktionsenheter står för majoriteten av returstålet som 
uppstår inom SMT samt att det överlag föreligger brister i sorteringen. Felsorteringen medför 
kostnader i form av ökad hantering, minskat materialvärde samt problem vid 
smältningsprocessen i Stålverket. 

En av anledningarna till felsorteringen är avsaknaden av återkoppling i form av kostnader och 
sorteringskvalitet till varje produktionsenhet. Felsorteringen kan minskas generellt genom 
ökad informationsdelning och medvetenhet om de olika enheternas sorteringskvalitet. 
Problemen kan även minskas genom en förändring av den hanteringsavgift som debiteras vid 
felsortering. Det har via kartläggningen framkommit att transportkostnaderna är låga relativt 
materialvärdet. Därför är det av vikt att returstålet transporteras till Råvarugården snabbt 
istället för att lagras vid enheterna och bidra till ökad fyllnadsgrad i transporterna, eftersom 
kostnaden för bundet kapital överstiger transportkostnaderna. Resultatet av denna studie är att 
returstålsflödet skulle bli effektivare genom förbättrad sortering snarare än genom minskade 
transportkostnader. 

Nyckelord ; returlogistik, kartläggning, stålindustri, transportmedel, lastbärare, sortering 



 

 

Abstract  

Reverse logistics have in recent years become a hot topic because of the increased 
environmental awareness in society. Reverse logistics has been implemented in the steel 
industry for many years, to enable recycling and remanufacturing of steel scrap. At Sandvik 
Materials Technology (SMT) the steel scrap from all production units are being 
remanufactured. SMT logistics believes that increased efficiency in the reversed flow of steel 
scrap could be achieved to decrease costs and environmental impact. The purpose with this 
study is to create the process map of the reversed flow of reusable steel scrap, identify waste 
and suggest future implementations to reduce potential waste and increase efficiency.   

The methods used to collect information for the process mapping were secondary data, 
interviews and observations. Data was used from a system containing deliveries of steel scrap 
to the scrapyard during 2009-2015. The result of the process map showed that a few 
production units delivered the majority of the steel scrap and that the handling and separation 
processes were a main issue. This issue leads to costs in form of increased handling, 
decreased material value and primarily to increased problems in the melting process.  

One of the reasons for the issues regarding the handling and separation processes is the lack 
of feedback in terms of costs and quality of the separation for each production unit. To reduce 
the problem it is necessary to improve the feedback and also to increase the awareness 
regarding all production units’ quality of separation. The problems can also be reduced by 
changing the handling charge for low quality separation. The study shows that the 
transportation costs are relatively low compared to the material value. Therefore the steel 
scrap should be transported to the scrapyard directly, instead of being stored to increase the 
transport utility rate. The costs associated with storing the steel scrap is larger than the 
transportation costs. The result of this study shows that the reversed flow of steel scrap for 
reuse would be more efficient with higher quality separation, rather than by decreased 
transportation costs.   

Keywords; reverse logistics, process map, steel industry, carrier vehicle, load carrier, 
separation    
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1. Inledning 

Ända sedan 1800-talet har det enligt Jernkontoret, svenska stålindustrins branschorganisation, 
funnits processer för att smälta om och återanvända stålskrot (Jernkontoret, 2015a). Stål har 
egenskapen att det kan återanvändas oändligt många gånger utan att avkall på kvaliteten 
behöver göras och detta tillsammans med stålets höga värde, medför att stålskrot idag är en 
mycket värdefull råvara för stålindustrin (Jernkontoret, 2015a). Den senaste tiden har fler 
industrier lagt allt större fokus på att minska resursanvändningen och miljöpåverkan genom 
återvinning (Logožar m.fl., 2006). Ayres (1997) slår fast att miljöproblem kommer vara den 
drivande faktorn i utvecklingen inom stålindustrin de kommande decennierna. I en studie av 
Legarth (1996) påvisas att en framtida användning av enbart nya metallråvaror inte är hållbar, 
utan att ett ökat fokus på återvinning krävs. I takt med det ständigt ökande behovet av stål, så 
räcker stålskrotet idag till 30 % av all nyproduktion av stålprodukter (Jernkontoret, 2015b). 
Legarth (1996) menar att ett effektivt och flexibelt logistiksystem krävs för att samla upp och 
transportera metallskrot från källan till återtillverkningen. Mer än 580 miljoner ton stål 
återvinns globalt årligen, vilket är mer i vikt än alla andra material tillsammans (Jernkontoret, 
2015b).  

Denna studie genomförs för att skapa en tydlig bild av hur Sandvik Materials Technology’s 
returstålsflöde vid Site Sandviken ser ut i dagsläget, med syftet att ge förslag på 
förbättringsmöjligheter. Arbetet utförs ur Råvarugårdens perspektiv vilket är den enhet som 
köper in och förvarar returstål, både från interna och externa leverantörer. 

1.1. Företagsbeskrivning 

1.1.1. Sandvik AB 

Sandvik AB är en global industrikoncern med ca 47 000 anställda som grundades i Sandviken 
av Göran Fredrik Göransson år 1862 (Sandvik AB, 2014). Sandvik är idag representerade i 
130 länder och har en omsättning på över 89 miljarder SEK (Årsredovisning 2014 Sandvik 
AB, 2015). Med hjälp av ett stort fokus på vidareförädling och stora investeringar i forskning 
har Sandvik AB skapat sig en världsledande position inom ett flertal områden som verktyg för 
metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, 
speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Sandvik koncernen är uppdelad 
i fem olika verksamheter; Sandvik Mining, Sandvik Machining Solutions, Sandvik Materials 
Technology, Sandvik Construction och Sandvik Venture. (Sandvik AB, 2014) 

1.1.2. Sandvik Materials Technology 

Sandvik Materials Technology (SMT) är en världsledande utvecklare och tillverkare av högt 
förädlade produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar (SMT, 2014). SMT har tre 
affärsområden: Primary Products , Tube och Strip, Wire and Heating Technology. SMT har 
ca 7100 anställda varav hälften är utplacerade på Site Sandviken. Site Sandviken har totalt ca 
6000 anställda och är till ytan Sveriges näst största arbetsplats och industriområdet är beläget i 
Sandviken. (SMT Sourcing & Logistics, 2015) 
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1.1.3. Råvarugården 

Råvarugården är den uppsamlingsplats som tar emot och lagrar returstål tills det att stålet ska 
återanvändas i Stålverket. Råvarugården tar emot både internt och externt returstål och båda 
dessa typer motsvarar drygt 40 % vardera av materielbehovet. Resterande delen av behovet 
tillgodoses av rena legeringar. (Ljus, 2008) 

2012 gjordes en investering vid Råvarugården på ca 60 miljoner kronor. Investeringen 
innefattar en 7200 kvadratmeter stor byggnad, där målet är att förbättra säkerheten, logistiken 
och arbetsmiljön. (Sandvik AB, 2012) 

 

Figur 1. Karta över Site Sandviken, Råvarugården är inringad i rött. Källa: Sandvik. 

I figur 1 är Råvarugården markerad med rött. Byggnaden till höger om Råvarugården är 
Stålverket, vilket är returstålets slutdestination för omsmältning till nytt material. 

1.1.4. Returstål 

SMT har en uttalad policy om att ständigt förbättra sin returstålshantering för att minska 
förbrukningen av primära råvaror (Wiklund, 2009). En optimerad hantering av internt och 
externt returstål ger SMT betydande konkurrensfördelar (Wiklund, 2009; Ljus, 2009). ”Rätt 
från mig” är ett begrepp som används inom returstålshanteringen på SMT, där målsättningen 
är att varje enhet ska se över sin hantering och göra rätt för sig (Wiklund, 2009; Ljus, 2009). 
Denna princip definieras genom tre olika krav; rätt märkning av ståltyp, rätt märkning av 
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avsändare och att returstålet är lastsäkrat (Ljus, 2009). Med det returstål som vidare i denna 
rapport benämns externt menas det returstål som är restprodukter eller reklamationer och 
inkommer på samma sätt till Råvarugården som det interna, men levereras från enheter 
belägna utanför industriområdet Site Sandviken. Det externa returstålet som i kapitel 1.1.3 
angavs motsvara drygt 40 % av materielbehovet är externt skrot som köps in av 
Råvarugården, för att kunna tillgodose Stålverkets resterande behov. Detta flöde samt 
leverantörerna av det externa skrotet berörs inte i denna rapport. 

1.2. Bakgrund 

Produktionsprocesserna på SMT inleds med att stål smälts ned till block i Stålverket, se Figur 
2 för exempel på ett stålblock. Stålet genomgår sedan flera olika processer genom 
produktionsflödet, som varierar beroende av produkttyp. Exempelvis tillverkar SMT olika 
typer av rör, som ligger inom produktkategorin Tube, se Figur 3 för exempel på denna 
produktkategori. Tube utgör en stor del av SMT:s verksamhet vid Site Sandviken och är 
uppdelat i två olika processer; varma och kalla flödet. 

 
Figur 2. Stålblock från Primary Products.  
Källa: SMT, 2013. 

 

Figur 3.  Rör tillverkade av Tube.  
Källa: SMT, 2013. 

Processerna för att tillverka ett rör är många och det uppstår restprodukter vid varje process 
och dessa klassas som returstål. Exempel på processer som materialet genomgår och som ger 
upphov till returstål är skalsvarvning, kapning och långhålsborrning (SMT, 2013). Analyser 
av material som smälts och bearbetas sker kontinuerligt under och efter de olika processerna. 
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Om avvikelser upptäcks kan materialet behöva skrotas och blir då klassat som returstål. På 
grund av detta är uppkomsten av returstål oundviklig och därmed något som behöver hanteras 
effektivt inom SMT.  

Stora volymer returstål hanteras dagligen och returstålet har ett högt värde, vilket medför att 
returstålsflödet är en viktig del inom SMT. SMT är därför intresserade av att utreda samt 
effektivisera returstålsflödet, då förbättringar skulle minska kostnaderna och därigenom öka 
SMT:s konkurrenskraft.  

En intern nulägesanalys av returstålsflödet inom Tube genomfördes 2008 av Per Ljus. 
Utredningen genomfördes med syftet att undersöka hur hanteringen av returstål skedde samt 
hur det transporteras till Råvarugården. Hanteringen av returstål analyserades för det varma 
flödet inom Tube och transporterna analyserades för både det varma och kalla flödet, då 
returstål från dessa flöden transporteras tillsammans. I utredningen analyserades 
kapitalbindningen av returstål samt att arbetsmiljö- och miljöaspekter berördes. I 
nulägesanalysen framkommer det att returstålet inom Tube minskar i värde huvudsakligen 
p.g.a. att det sorteras fel och därmed får de endast betalt för den minst värda stålsorten. En 
konsekvens av detta är att Stålverket kan tvingas blanda i mer legeringar under 
smältningsprocessen p.g.a. föroreningar i returstålet. Detta medför ökad användning av dyra 
material. Informationen samlades in genom intervjuer med personer inom olika berörda 
avdelningar, med personer som tidigare ingått i projekt rörande returstålshanteringen samt 
genom intranätet. Ett problem som identifierades var att bristande sortering sker vid de olika 
enheterna, vilket medför att ytterligare sortering krävs vid Råvarugården. Det konstaterades 
även att transporterna till Råvarugården sker genom grensletruck och dumperbil samt att långt 
returstål transporteras med sidlastare och grensletruck via ett externt företag för kapning och 
sortering innan det inkommer till Råvarugården. Det upptäcktes även att det förekommer att 
returstål är för långt för att kunna transporteras på ett säkert sätt och att detta stål även måste 
kapas för hand utomhus av det externa företaget, vilket varken är säkert eller miljömässigt. I 
analysen framgår det även att returstålet bidrar till hög kapitalbindning. (Ljus, 2008)   

Kandidatarbetet Interna Processer: Modell för ett effektivt returstålsflöde genomfördes 2012 
av Kristoffer Jonason och Jens Öqvist. Syftet med arbetet var att identifiera viktiga faktorer 
som påverkar sortering, hantering, lagring och transport av internt returstål genom en teoretisk 
modell. Detta genomfördes med målet att sänka kapitalbindningen och transportkostnaderna i 
returstålsflödet. Även detta arbete berörde enbart det varma flödet inom Tube och 
informationen insamlades genom intervjuer med personer på berörda enheter samt genom 
observationer. Sorteringen påpekades även i denna studie som en bidragande faktor till slöseri 
i flödet och bristande sortering ansåg författarna till stor del bero på bristande märkning av 
lastbärare samt bristande motivation för sortering vid produktionsenheterna. Det 
konstaterades att det finns för många mellanlagringsplatser för returstål och att detta bidrar till 
långa ledtider och därmed hög kapitalbindning. Den stundtals låga utnyttjandegraden av 
grensletruckarna lyftes fram som ett problem samt att det konstaterades att rutterna för 
grensletruckstransporterna inte var optimerade.       
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Utifrån förstudierna vill SMT i högre detalj utreda returstålsflödet och genom en kartläggning 
kunna skapa sig en tydlig bild över hur returstålsflödet ser ut i dagsläget samt identifiera 
brister. Med kartläggningen som underlag formuleras förslag på förändringar som kan 
effektivisera returstålsflödet. Ovanstående är bakgrunden till detta examensarbete då 
författarna fått uppdraget att kartlägga returstålsflödet samt att formulera förslag på möjliga 
förändringar för att SMT i framtiden ska kunna hantera returstål på ett effektivare sätt. 

1.3. Problembeskrivning 

Det övergripande problemet är att kunskapen om och förståelsen av hur returstålsflödet ser ut 
i dagsläget är begränsad inom SMT. De olika produktionsenheterna, Råvarugården och 
Transport, har kunskap om sina respektive processer och aktiviteter, men saknar förståelse 
kring aktiviteternas samverkan samt hur de påverkar returstålsflödet som helhet. 

Bristande sortering vid produktionsenheterna förekommer. Om fel upptäcks blir effekten att 
Råvarugården måste, om möjligt, sortera materialet på nytt samt att returstålet klassas som 
blandskrot vilket resulterar i minskat materialvärde och därmed minskad intäkt för 
levererande enhet. Vid detta inträffande samt framför allt om fel inte upptäcks vid 
Råvarugården uppstår problem vid smältning i Stålverket, då returstålet inte motsvarar det 
som förväntas. Följden av detta blir att stålet antingen förbättras till önskad kvalitet genom 
tillsättning av dyra legeringar eller så behöver stålet skrotas. Om detta inträffar, transporteras 
stålet tillbaka till Råvarugården och därefter påbörjas smältningsprocessen på nytt.      

Tydliga strategier för transporter saknas och därmed är systemet beroende av förarnas 
individuella kunskap och erfarenhet. På grund av detta är de svåra att ersätta. Dessutom 
medför avsaknaden av strategier svårigheter i att optimera transporterna. Stora mängder 
returstål transporteras i dagsläget med grensletruckar som är ett dyrt transportmedel och de 
används i huvudsak till produktionsflödet. Därmed blir transporterna av returstål 
nedprioriterade och det är inte utvärderat om det finns bättre alternativa transportmedel för 
transport av returstål.  

Råvarugården får oregelbundna inleveranser av returstål, då produktionsenheterna avropar 
hämtning och transport när behov uppstår. Råvarugården saknar därmed information kring när 
en inleverans förväntas ske, vilka ståltyper den förväntas innehålla samt i vilken volym. 
Variationer uppstår dessutom då produktionsenheterna säljer returstål till Råvarugården vid 
behov av intäkt, exempelvis före varje kvartalsrapportering samt vid skiftbyte för att lämna en 
ren arbetsplats för de som tar över arbetet. Därmed får Råvarugården svårt att planera sin 
verksamhet samt att variationen och avsaknaden av information medför att besluten kring 
inköp av externt stål försvåras. Effekten blir att externt stål ibland köps in samtidigt som 
tillräckligt med internt stål redan finns och därmed uppstår onödiga direkta kostnader samt att 
kapitalbindningen ökar. 
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1.4. Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga flödet av returstål inom Sandvik Materials Technology vid 
Site Sandviken för att visualisera nuvarande lagerstruktur, transporter och 
informationsdelning vid hanteringen av returstål samt att ge konkreta förslag på hur 
hanteringen av returstål kan effektiviseras sett ur Råvarugårdens perspektiv. 

1.5. Frågeställningar 

 Hur hanteras returstålet i nuläget? 

Med denna frågeställning undersöks hur strategin inom SMT, för hantering av returstål, är 
utformad idag. Här kartläggs var returstålet uppkommer, i värde och vikt samt hur det 
transporteras till Råvarugården. Frågor som även kommer besvaras genom kartläggningen är 
hur de olika enheterna ser på hanteringen, vilka aktörer som är delaktiga i flödet samt i vilken 
utsträckning som felsortering av returstålet förekommer.   

 Vilka problem som förhindrar flödet från att vara effektivare finns i dagsläget? 

Problem som uppstår vid hanteringen av returstål kommer att beröras. Det kommer även att 
utredas hur hanteringen vid de olika enheterna skiljer sig mot hur Råvarugården skulle föredra 
att hanteringen skulle ske. Även produktionsenheternas inställning till hantering av returstål 
kommer att utredas. Det kommer även att utredas ifall hinder som försvårar eventuella 
möjligheter att minska antalet transporter av framför allt grensletruckar finns. 

 Hur skapas ett effektivt returstålsflöde? 

Vilka förändringar går att genomföra, för att effektivisera flödet av returstål ur ett 
helhetsperspektiv? Vilka förändringar skulle medföra positiva effekter för SMT? Vad säger 
teorin om olika lösningar för returflöden och i vilken grad är det möjligt att applicera dessa 
lösningar på returflödet inom SMT? Dessa är frågeställningar som ska utredas och besvaras. 

1.6. Avgränsningar 

Kartläggningen är avgränsad till att innefatta flödet från produktionsenheterna, inom Site 
Sandviken, till Råvarugården. Därmed undersöks enbart flödet av returstål som tidigare 
angetts som internt returstål. Det krävs förståelse om processer i de olika 
produktionsenheterna där returstålet uppkommer för att kunna kartlägga och analysera 
returstålsflödet samt för att kunna analysera och rekommendera realistiska förbättringsförslag. 
Denna kunskap kommer därför införskaffas av författarna, men informationen kring detta 
kommer inte att presenteras i nulägesbeskrivningen.  
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2. Metod 

I detta metodkapitel redogörs det för vilka metoder som använts i studien, hur insamlingen av 
information har skett samt studiens vetenskaplighet. 

2.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

2.1.1. Metodansats 

Christensen m.fl. (2001) definierar metodansatsen som det val som bestämmer vilken typ av 
undersökning som kommer att genomföras samt vilken typ av resultat som ska erhållas. 
Undersökningens ansats beror på om studien är bred eller smal, djup eller ytlig och om 
undersökningen studeras under en längre tid eller vid en given tidpunkt (Christensen m.fl., 
2001). Med dessa olika dimensioner definierar Christensen m.fl. (2001) fyra olika 
metodansatser med varierande karaktär.  

Tvärsnittsansats är en studie som är bred och ytlig där vanligen en grupp individer eller en 
organisation studeras vid en given tidpunkt. Denna typ av ansats är främst tillämpbar i 
samband med marknadsundersökningar när ett beskrivande syfte skall kvantifieras. 
(Christensen m.fl., 2001)  

En longitudinell ansats liknar en tvärsnitssansats med skillnaden att studieobjektet studeras 
under en längre tid och är mer kostsam. Resultatet av en longitudinell studie är ofta 
kvantitativ och presenteras i form av statistik då samma typ av data har samlats in under en 
längre period. (Christensen m.fl.,2001) 

Fallstudieansats är passande om förståelse för situationsspecifika processer behöver anskaffas 
samt att problemet behöver studeras på djupet. En fallstudie är ofta av kvalitativ karaktär och 
vanligen studeras ett fåtal undersökningsenheter. Eftersom syftet med en fallstudie är att på en 
djup nivå studera ett unikt fall så anpassas hela undersökningsstrategin till respektive fall. 
(Christensen m.fl., 2001)  

Den sista ansatsen är den experimentella som skiljer sig något från de övriga i avseendet att 
den kan utformas på många olika sätt. Ett experiment beskrivs av Christensen m.fl. (2001) 
som en studie som jämför studieobjekt som utsätts för någon form av förändring. Denna 
metod är lämplig då syftet är formulerat som en hypotes och målet är att identifiera kausala 
samband. (Christensen m.fl., (2001) 

För att besvara denna rapports syfte och frågeställningar lämpar sig en fallstudieansats bäst 
som metod. Då denna studies syfte är att undersöka den specifika processen som är 
returstålsflödet på SMT, så är valet av en fallstudieansats väl anpassat. Christensen m.fl. 
(2001) påpekar även att det är vanligt att i en och samma fallstudie använda flera olika 
datainsamlingstekniker och att det inte finns några regler för hur arbetet ska läggas upp samt 
för hur insamling av data bör ske. Nackdelarna med denna metod är således att det inte finns 
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några tydliga regler att följa och att det är enkelt att ”gå fel” eller att ”drunkna i data” 
(Christensen m.fl, 2001).   

2.1.2. Kvalitativ och kvantitativ metod 

En kvantitativ undersökning registrerar främst siffror och fokuserar vanligen på mängd, antal 
och frekvens av kvantifierbara variabler, som kan analyseras objektivt samt bearbetas på ett 
statistiskt sätt. Syftet med en kvantitativ analys brukar vara att upptäcka, bekräfta och 
undersöka samband mellan olika variabler. En kvantitativ undersökning är strukturerad och 
utgångspunkterna är förutbestämda och därmed sätter de en undersöknings begränsning. 
(Christensen m.fl., 2001) 

En undersökning av kvalitativ form består mestadels av ord, text, symboler och handlingar 
där fokus ligger på bakomliggande orsaker och motiv. Helhetsförståelse och sammanhang är 
ofta viktigare än varje separat del i en kvalitativ undersökning. En sådan undersökning 
genererar beskrivningar av verkligheten som syftar till att upptäcka och belysa samband samt 
att dessa data sedan kan bygga teorier. Kvalitativ data analyseras inte statistiskt eftersom 
variablerna inte är kvantifierbara, utan det handlar snarare om att tolka och försöka förstå data 
och dess samband och bakomliggande strukturer. Därmed blir en kvalitativ analys mer 
subjektiv och påverkas i högre grad av den som genomför undersökningen, i jämförelse med 
en kvantitativ analys. (Christensen m.fl., 2001) 

Det går inte generellt att säga att den ena metoden är bättre än den andra, eftersom 
verkligheten i någon mening är både kvantitativ och kvalitativ. De båda metoderna lämpar sig 
olika bra beroende på situation och det är syftet med en studie som avgör vilken metod som 
bör få den mest framträdande rollen i ett arbete. Vanligen används båda typerna i 
undersökningar för att bekräfta eller komplettera varandra. (Christensen m.fl., 2001)   

Kvantitativa metoder används i största möjliga utsträckning i denna studie, för att möjliggöra 
beräkningar och objektiva kvantitativa analyser. Kvalitativa metoder används även för att 
samla in kvalitativ data som komplement till kvantitativa data, för att kunna bekräfta eller 
förkasta kvantifierbara samband. 

2.2. Arbetsmetodik 

Studien inleddes med en planeringsfas där en tidsplan konstruerades tillsammans med en 
planeringsrapport för arbetet. Denna innehöll förslag på studieområden för litteraturstudien. 
Tillvägagångsätt för utförandet av kartläggningen undersöktes även. Litteraturstudien 
inleddes därefter med en omfattande litteratursökning för att författarna behövde skapa sig en 
uppfattning kring relevanta forskningsområden. Fokus låg därefter främst att till en början 
sammanfatta den litteratur som hittats och lästs under litteratursökning. Litteraturstudien har 
därefter utvecklats kontinuerligt under arbetets gång, då ytterligare teori inom nya intressanta 
forskningsområden upptäcktes. Datainsamlingen inleddes sedan när litteraturstudien till stor 
del hade genomförts. Denna skedde på plats på Site Sandviken och till en början genomfördes 
främst intervjuer för att författarna skulle kunna skapa sig en översiktlig bild över 
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returstålsflödet i nuläget. Därefter genomfördes insamling och bearbetning av sekundärdata, 
vilket följdes av fler intervjuer samt av observationer för att komplettera och bekräfta 
sekundärdatan. När nödvändig information var insamlad och kartläggningen till stor del var 
genomförd, sammanställdes all information som samlats in samt att ytterligare bearbetning av 
sekundärdatan genomfördes. Efter att kartläggningen hade genomförts och 
nulägesbeskrivningen hade konstruerats, insåg författarna behovet av att komplettera 
informationen som sammanställts med ytterligare intervjuer och observationer, för att fånga 
upp de viktigaste detaljerna som krävdes för en representativ beskrivning av nuläget. I 
samband med att den sista informationen samlades in och att nulägesbeskrivningen 
färdigställdes, hölls en workshop för några berörde parter samt för beställaren, för att 
presentera den skapade nulägesbeskrivningen samt för att diskutera vidare fokus av studien. 
Problem identifierades i nulägesbeskrivningen och genom diskussion av dessa under 
workshopen så lyftes några problem fram för vidare analys. Utifrån teorin konstruerades 
möjliga förslag av författarna för att åtgärda de identifierade problemen och dessa undersöktes 
därefter i studiens analys. För- och nackdelar presenterades för varje förbättringsförslag i 
analysen, för att möjliggöra jämförelser mellan dem. Därefter diskuterades rimligheten i 
förslagen, olika aspekter kring problemen, resultatets bidrag till forskningen samt dess 
koppling till begreppet hållbarhet i diskussionskapitlet. Slutligen färdigställdes rapporten för 
studien och författarnas rekommendationer presenterades för företaget. I Figur 4 visas 
studiens arbetsmetodik.  

 

Figur 4. Studiens arbetsmetodik. 

2.3. Litteraturstudie 

En litteraturstudie innebär att information som är intressant och relevant för en studie 
presenteras och den föregås av en litteratursökning där informationen samlas in. Med 
litteratur menas i princip allt tryckt material som exempelvis böcker, artiklar, rapporter, 
uppsatser m.m. samt även information som kan hittas på Internet. (Ejvegård, 2009)   
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Enligt Ejvegård (2009) krävs det att det funderas kring vilka sökord och nyckelord som är 
lämpliga för ämnet som studien berör för att en effektiv litteratursökning ska kunna 
genomföras och att ett lämpligt sätt att inleda en litteratursökning är att använda biblioteks 
databaser. Det viktiga i startfasen är enligt Andersen och Schwencke (2013) att börja 
undersöka generell litteratur som läroböcker och liknande för att höja den generella 
kunskapsnivån inom ämnesområdet.  

När litteratur inom relevanta forskningsområden börjar upptäckas och den generella 
kunskapsnivån ökat är det lämpligt att gå vidare i litteratursökningen genom att söka efter mer 
specifik litteratur med direkt koppling till frågeställningarna. Ett bra sätt för att hitta 
ytterligare litteratur är att undersöka redan hittad litteraturs referenser samt genom att 
undersöka vilka som har citerat den hittade litteraturen. Därigenom kan ytterligare relevant 
och mer specifik litteratur inom ett område hittas. (Andersen & Schwencke, 2013; Ejvegård, 
2009) 

I denna studie har information samlats in från vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker. 
Vid sökningen av vetenskapliga artiklar har främst universitetsbibliotekets databas använts, 
men även ScienceDirect, Emerald och Google Scholar har använts. Google Scholar har främst 
använts med syftet att hitta litteratur som citerat litteratur som tidigare hittats. Böcker och 
relevanta rapporter, exempelvis andra examensarbeten, har hittats genom sökning i 
universitetsbibliotekets databas samt att sökning efter examensarbeten även har skett genom 
DiVA. Utifrån den relevanta litteratur som hittades genom sökorden så undersöktes dess 
referenser och genom denna strategi hittades ytterligare litteratur. Detta medförde även att nya 
sökord hittades kontinuerligt under litteratursökningsprocessen. I Figur 5 illustreras det 
analytiska ramverk som litteraturstudien är baserad på. 

 

 

Figur 5. Litteraturstudiens analytiska ramverk.  

Några av de sökord som använts i litteratursökningen är: ”reverse logistics”, 
”remanufacturing”, ”call-off production”, ”internal logistics”, ”product recovery”, ”push 
supply”, ”in-plant logistics”, ” kanban pick-up”, ”in-plant milkrun”, ”material and 

Inledande överblick

Returlogistik och återtillverkning Olika returflöden

Aktivitetsföljd

Lager

Interna flöden Upphämtning

Ruttplanering

Push

Styrningsmetoder Pull

Kombinerad push och pull



11 

 

information flows”, “waste collection”, ”metal recycling”, “VSM”, ”processmapping”, ”steel 
industry logistics”, “manufacturing returns” och “closed-loop supply chain”.  

2.4. Informationsinsamling 

I detta kapitel presenteras de olika tillvägagångssätten som använts för insamling av data till 
studien. 

2.4.1. Primär- och sekundärdata 

För att skilja på hur, när och varför data har samlats in så är det vanligt att definiera data som 
antingen sekundär eller primär. Primärdata är ny information som samlas in under 
insamlingsfasen av en studie och därmed är denna data anpassad till studiens syfte. Det finns 
olika tekniker för att samla in primärdata och några exempel på sådana tekniker är enkät, 
intervju, observation och experiment. Fördelarna med primärdata är att den är anpassad till 
undersökningens syfte och att den är aktuell. Nackdelarna är att det är tidskrävande och dyrt 
att samla in primärdata samt att det ställer krav på kompetensen hos insamlaren. (Christensen 
m.fl., 2001) 

Sekundärdata är data som har samlats in tidigare och av en annan anledning än den som 
undersökningen syftar till och denna finns således tillgänglig redan innan en studie påbörjats. 
Sekundärdata kan vara extern information som finns tillgänglig offentligt eller intern 
information som endast finns tillgänglig inom organisationen som undersökts. Exempel på 
extern sekundärdata är; publicerade källor och kommersiella källor. Exempel på intern 
sekundärdata är; försäljningssiffror och produktionsstatistik. Den stora fördelen med intern 
sekundärdata är att den är lättillgänglig samt att insamlingen av denna inte innebär någon 
större kostnad i vare sig pengar eller tid då den redan är insamlad. På grund av att syftet med 
insamlingen var annorlunda mot studiens så finns risken att intern sekundärdata inte är 
användbar och risken finns även att den kan vara inaktuell. (Christensen m.fl., 2001) 

I denna studie har, i första hand, intern sekundärdata använts och bearbetats då det finns 
tillgängliga databaser från beställningssystem och utbetalningar, som kan ge en övergripande 
bild av returstålsflödet. De data som har behandlats innehåller inleveranser av returstål till 
Råvarugården som har registrerats fr.o.m. 1 januari 2009 t.o.m. 4 mars 2015. Varje inleverans 
innehåller information om vilken avdelning inom SMT som är leverantör, d.v.s. vart 
returstålet uppstått och transporterats från, i vilken lastbärare det transporterats, returstålets 
värde och vikt, vilken skrotgrupp det tillhör, vilken stålsort det är, returstålets form, 
eventuella avdrag för felsortering eller kapning samt vilket datum som inleveransen 
registrerats. Data från registreringssystemet erhölls i Excel och därför användes denna 
mjukvara till uträkningar och bearbetning av data.  

Utifrån registreringssystemet har information om varje leverantörs årliga vikt och värde av 
returstålet tagits fram och studerats. Då det har skett en del strukturella förändringar under 
tidsperioden som har studerats så finns det inte information om alla avdelningar för varje år. 
Därför har de värden som presenteras i nulägesbeskrivningen tagits fram som ett 
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genomsnittligt värde och vikt för varje enhet under de år som det finns registreringar för. 
Bortsett från 2015 då erhållen data för detta år endast innehåller de två inledande månaderna, 
januari och februari.  

Det har även i viss mån varit möjligt att studera vilka transportmedel som används vid 
upphämtning och transport av returstål utifrån registreringssystemet. Returstål som har 
transporterats i Berglöfslådor har kartlagts och studerats vidare genom att fyllnadsgraden av 
de flak som de transporteras på har undersökts. Då det inte går att se exakt vilken tid som en 
inleverans har skett till Råvarugården, så har fyllnadsgraden studerats med antagandet att de 
Berglöfslådor som har transporterats samma dag har gjort det på samma flak, i den mån de får 
plats på ett flak. Därmed har denna metod resulterat i det minsta möjliga antalet transporter. 
Det är detta antal flaktransporter som presenteras i nulägesbeskrivningen och är i form av ett 
genomsnittligt antal från den undersökta tidsperioden. Detta antagande gör att det är fullt 
möjligt att den faktiska fyllnadsgraden av flak är lägre än den som beräknats och presenteras, 
men den kan inte vara högre. För att på ett smidigt sätt beräkna fyllnadsgraden skapades ett 
MATLAB program som beräknade det totala antalet Berglöfslådor för varje enhet och hur 
många transporter som har behövts för att transportera dessa, baserat på datum för registrering 
samt kapacitet på flak. Då stora förändringar skett för vissa enheter under tidsperioden, 
exempelvis i form av transportmedel och lastbärare eller i antalet transporterade flak, så har 
genomsnittet som presenteras för dessa valts att beräknas på åren efter sådana förändringar. 
Detta för att presentera en så representativ bild av nuläget som möjligt.  

Registreringssystemet har även använts till att studera felsorteringen, framförallt av 
Berglöfslådor och vaggor. Denna information presenteras i form av en procentuell felsortering 
av antalet lastbärare och har studerats för varje år som registreringssystemet innehåller data 
ifrån. Anledningen till att inte presentera en genomsnittlig felsortering är att den procentuella 
felsorteringen visade sig vara varierande i så stor grad att ett genomsnittligt värde hade blivit 
missvisande.   

Antalet vaggor som transporteras med frontlastare, som presenteras i nulägesbeskrivningen, är 
samma som antalet poster i registreringssystemet då det går att fastställa att en vagga medför 
en transport. När det gäller dumpertransporterna går det även att fastställa att en registrering 
motsvarar en transport, men det är dock endast ett fåtal av dessa transporter som är 
registrerade med dumperlåda som lastbärare. De flesta registreras utan lastbärare, p.g.a. 
arbetssättet på Råvarugården, och därför har dessa beräknats genom att antalet registreringar 
som saknar lastbärare, har materialformen övrigt eller spån, har inkommit från enhet som 
enligt uppgifter ger upphov till dumpertransporter samt har en vikt på max 15 ton summerats 
för att beräkna antalet dumpertransporter.  

Övriga transporter har inte kunnat beräknas, då det inte går att fastställa hur många unika 
registreringar som motsvarar en transport för dessa. Därför har dessa summerats och blivit 
tilldelade den andelen av vikten returstål som de transporterat till Råvarugården från 
respektive enhet. 
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2.4.2. Intervju 

En intervju innebär att en intervjuare ställer frågor till en eller flera respondenter och det är en 
känd teknik för insamling av information (Andersen & Schwencke, 2013; Patel & Davidson, 
2011). Normalt sker intervjuer genom personliga möten, men de kan ske på olika sätt t.ex. via 
telefon (Patel & Davidson, 2011). Fördelarna med personliga möten är att intervjuaren har 
stor kontroll över situationen, att denne kan ställa mer komplicerade frågor, att det är lättare 
att ställa följdfrågor samt att möjligheten av att visa material för respondenten finns 
(Christensen m.fl., 2001). En intervju är beroende av respondentens vilja att besvara de frågor 
som ställs och därför är det viktigt att motivera respondenten så att denne förstår nyttan med 
intervjun, för att öka viljan av att besvara frågorna som ställs (Andersen & Schwencke, 2013; 
Ejvegård, 2009; Patel & Davidson, 2011). Det är därför viktigt att intervjuaren på förhand 
klargör syftet och relaterar detta till respondentens egna mål (Andersen & Schwencke, 2013; 
Ejvegård, 2009; Patel & Davidson, 2011). Det är även viktigt att klargöra på vilket sätt 
resultatet av en intervju kommer användas, om det är konfidentiellt eller inte (Ejvegård, 2009; 
Patel & Davidson, 2011). Det är av denna anledning viktigt att delge all sådan relevant 
information innan en intervju inleds, för att undvika missförstånd (Andersen & Schwencke, 
2013; Patel & Davidson, 2011). Vid en intervju påverkas motivationen av den personliga 
relation som uppstår och därför är det viktigt att intervjuaren visar genuint intresse och 
förståelse för respondenten för att öka dennes motivation (Andersen & Schwencke, 2013; 
Patel & Davidson, 2011). Det är viktigt att tänka på ansiktsuttryck, gester och attityd 
gentemot respondenten för att undvika att verka dömande eller kritiserande, för att minska 
risken för att respondenten ska inta försvarsattityd (Ejvegård, 2009; Patel & Davidson, 2011).  

Innan en intervju ska hållas är det viktigt att tänka över vilket ansvar intervjuaren ska ha när 
det gäller frågornas utformning och inbördes ordning, vilket kallas standardisering, samt i 
vilken mån frågorna ska kunna tolkas fritt av intervjuaren under intervjun, vilket kallas 
strukturering (Andersen & Schwencke, 2013; Ejvegård, 2009; Patel & Davidson, 2011). 
Struktureringen beror på om svarsalternativ finns eller om frågorna är öppna (Patel & 
Davidson, 2011). Standardiserade intervjuer ger högre generaliserbarhet för en jämförelse i en 
studie samtidigt som ett mycket litet utrymme lämnas åt respondenten menar Patel och 
Davidson (2011). En intervju inleds och avslutas vanligen med neutrala frågor samt möjlighet 
till tillägg som inte berörts under intervjun och som respondenten anser är viktigt brukas 
lämnas plats för i slutet av en intervju (Ejvegård, 2009; Patel & Davidson, 2011). När det 
gäller själva frågorna under intervjudelen anser Patel och Davidson (2011) att en lämplig 
sekvens bör användas utifrån problemområdets olika delområden. En teknik för sekvensering 
som Patel och Davidson (2011) nämner kallas "tratt-teknik" och denna tekik innebär att 
intervjun inleds med större öppna frågor för att sedan övergå till mer specifika. Denna teknik 
anses vara motiverande och aktiverande för respondenten då denne får formulera sig relativt 
fritt inledningsvis och "motsatt" sekvensering används ofta när intervjuaren vill ta reda på 
respondentens inställning till något, då denne får möjlighet att bilda sig en uppfattning medan 
frågorna besvaras (Patel & Davidson, 2011).  
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Vid de intervjuer som genomförts i denna studie har ”tratt-tekniken” använts. Syftet med 
dessa har varit att få en uppfattning om hur respondenten upplever flödet samt att få 
information kring respondentens roll i flödet. Mer specifika frågor har även ställts vid vissa 
intervjuer, för att verifiera sekundärdata samt för att erhålla detaljkunskaper inom 
respondentens kunskapsområde. Intervjuerna har genomförts via personliga möten i den mån 
det varit möjligt, då det funnits ett behov av att ställa följdfrågor samt att ha möjligheten att 
visa material. Men då personliga möten inte alltid varit en möjlighet, har även intervjuer 
hållits via telefon samt att vissa frågor besvarats av respondenter via mail. För 
informationsinsamlingen till nulägesbeskrivningen, har följande respondenter intervjuats, se 
nedanstående tabell. För att se de intervjufrågor som använts, se Bilaga 1. 

Enhet Befattning Intervjuform 

Transport Chef Möte 

Transport Dumperbilsförare Telefon 

Primary Products Produktionsledare Möte 

Råvarugården Koordinator Möte 

Råvarugården Hantering av råmaterial Möte 

Råvarugården Inköp av externt returstål Möte 

Transport Slingtrucksförare Möte & Telefon 

Tube Sidlastarförare/Samordnare långt returstål Möte & Telefon 

Utöver de respondenter som hittas i tabellen ovan, så har även en intervju skett med en 
Supply Chain Manager på ett medelstort stålindustriföretag i Sverige. Denna intervju skedde 
med målsättningen att erhålla kunskap kring hur ett liknande flöde kan vara konstruerat, på en 
likande typ av industri. Tanken med intervjun var att informationen skulle kunna leda till 
idéer på förbättringsförslag till studien. Intervjun gav en ökad förståelse kring hur ett 
returstålsflöde kan utformas, men då så pass skilda förutsättningar råder mellan 
returstålsflödet på företaget och på Site Sandviken, så var bidraget från intervjun begränsat, 
utöver den ökade förståelsen som erhölls. Intervjufrågor till denna intervju hittas också i 
Bilaga 1. 

2.4.3. Observation 

En observation innebär att en eller flera personer närvarar fysiskt i en situation och studerar 
denna genom att uppleva vad som händer i situationen (Andersen & Schwencke, 2013). 
Största fördelen med observationer är enligt Andersen och Schwencke (2013) att observatören 
får en bättre helhetsbild än från exempelvis en intervju, då denne får uppleva hur människor 
verkligen handlar i situationer istället för att de själva ska förklara detta. En observation måste 
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vara systematiskt planerad samt att informationen måste registreras systematiskt (Patel & 
Davidson, 2011). Observation är enligt Patel och Davidson (2011) en metod som både kan 
användas som huvudinstrument och som komplement till andra insamlingstekniker i studier. 
Observationer är relativt oberoende av individers vilja att lämna information och individer 
behöver inte avsätta tid på samma sätt som vid en intervju för att den ska kunna genomföras 
(Patel & Davidson, 2011).  

Det finns två huvudtyper av observationer, strukturerade och ostrukturerade (Patel & 
Davidson, 2011). En strukturerad observation innebär att det på förhand är specificerat vilka 
beteenden och skeenden som ska observeras och en ostrukturerad observation genomförs med 
ett mer utforskande syfte, exempelvis med målet att erhålla så mycket kunskap som möjligt 
kring ett specifikt problemområde (Patel & Davidson, 2011). Oavsett typ av observation som 
genomförs så menar Patel och Davidson (2011) att förberedelser krävs, då de anser att större 
tidigare kännedom kring ett problemområde ökar möjligheten att kunna samla in maximal 
information genom en observation.  

En annan faktor är observatörens förhållningssätt där skillnader finns om observatören är 
deltagande eller inte i situationen samt om observatören är känd eller okänd (Andersen & 
Schwencke, 2013; Patel & Davidson, 2011). En risk med att vara delaktig som observatör är 
att det naturliga beteendet i övriga gruppen kan störas (Ejvegård, 2009; Patel & Davidson, 
2011). Det kan även vara så att en observatör som är känd av gruppen kan få fördelar genom 
att viss information endast delas till de som är kända och då kan tillgången till viktig 
information öka (Ejvegård, 2009; Patel & Davidson, 2011). En känd observatör bör vara 
medveten om svårigheten i att vara opartisk under en observation jämfört med en okänd 
observatör, som får en mer naturligt opartisk position i den aktuella situationen (Ejvegård, 
2009; Patel & Davidson, 2011). 

De flesta observationerna har främst genomförts med syftet att få en bild över hur 
arbetsgången ser ut i nuläget och författarna har därför inte varit deltagande i några 
situationer. Observationerna har mestadels genomförts i sällskap av en guide, som varit insatt 
i den specifika situationen som observerats och därmed har författarna varit kända 
observatörer för guiden men okända för de som utfört arbetet som observerats. Observationer 
har även genomförts med syftet att bekräfta den information som erhållits via sekundärdata 
och har på så sätt använts för att styrka dess trovärdighet.  

I nulägesbeskrivningen har observationer varit grund till att identifiera och verifiera 
upphämtningsplatserna av returstål vid varje enhet. Dessa observationer genomfördes av 
författarna genom rundvandringar på industriområdet och under dessa antecknades portar och 
synliga lastbärare. En rundvandring inne i produktionen inom Primary Products har också 
genomförts. Denna gjordes tillsammans med en guide i form av en Produktionsledare och vid 
rundvandringen observerades flak som var belägna inuti produktionsenheter samt att en 
förståelse erhölls för hur produktionen såg ut och var returstål uppkommer i produktionen. 
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2.4.4. Workshop 

En workshop är en informell diskussion med en arbetsgrupp bestående av ett flertal individer 
och en workshop används ofta i vetenskapliga eller konstnärliga sammanhang. 
(Nationalencyklopedin, 2015) 

Enligt Jacobsen (2012) är fördelarna med en workshop att alla berörda parter känner sig 
delaktiga och att deltagarna ofta kan känna att de varit med och fattat beslut istället för att bli 
informerade om beslut efter beslutsfattandet. På detta vis menar Jacobsen (2012) att 
motståndet mot en förändring kan minska även för de parter som kanske påverkas negativt av 
en förändring.  

Workshopen hölls för beställaren, handledaren på företaget, en controller samt för den 
ansvariga för interna logistiken på Site Sandviken. Eftersom de problem som uppenbarades 
genom kartläggningen var på en övergripande nivå och berörde flera enheter så hölls 
workshopen för ansvariga på en mer övergripande nivå istället för alla enhetsansvariga. 
Workshopen hölls efter att kartläggning var genomförd samt efter att nulägesbeskrivningen 
var konstruerad. Det diskuterades kring vilka de mest aktuella problemen att ta tag i dagsläget 
verkar vara samt vad som borde undersökas mer i detalj. Några förslag i form av möjliga 
förbättringsförslag som kunde undersökas och utredas diskuterades samt föreslogs av 
deltagarna på workshopen. 

2.5. Flödeskartläggning 

För att det ska vara möjligt att utvärdera alternativa lösningar inom ett system är det viktigt att 
skapa en bild över hur verksamheten ser ut i dagsläget. Kunskapen om processerna som ingår 
i flödet är avgörande för att förstå och därmed kunna förändra systemet. (Oskarsson m.fl., 
2011; Rother & Shook, 2009) 

Ett flöde definieras av Rother och Shook (2009) som en kedja som innefattar alla aktiviteter 
och processer, både värdeskapande och icke värdeskapande, som alla produkter krävs 
genomgå i nuläget. Att ett flödesperspektiv tas på en verksamhet innebär att helhetsbilden 
granskas och därmed är målet att verksamheten i sin helhet ska optimeras, istället för varje 
process för sig. (Rother & Shook, 2009)  

Oskarsson m.fl. (2011) anser att det första steget för att beskriva nuläget är att undersöka 
antalet processer, aktiviteter och lagringsplatser som ingår i flödet samt vilka möjliga vägar 
som finns och vilka avdelningar som är inblandade. En flödeskartläggning kan göras i allt 
från en övergripande till detaljerad nivå. För att undvika att onödigt arbete genomförs, är det 
en bra idé att succesivt förbättra kartläggningen och öka detaljrikedomen på områden där det 
bedöms bidra till störst nytta. Fördelen med denna metod är att risken minskar för att lägga 
resurser på fel delar av flödet. Det som avgör vad som är intressant att studera vidare avgörs 
av de nyckeltal som valts att fokusera kartläggningen på. (Oskarsson m.fl., 2011) 
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Rother och Shook (2009) anser också att kartläggning av flöden bör inledas på en 
övergripande nivå för att sedan succesivt gå in mer detaljerat på områden som har stor 
påverkan på effektiviteten. De anser att det underlättar om en ”framtida kartläggning” 
konstrueras direkt, d.v.s. hur flödet önskvärt skulle utformas, och att det utifrån jämförelse 
mellan det faktiska och önskvärda flödet går att identifiera vilka processer som bör förändras 
och att dessa då måste studeras i högre detalj. (Rother & Shook, 2009) 

För att underlätta genomförandet av kartläggningen och möjligheten att uppnå det optimalt 
önskade flödet, är det viktigt att flödet delas upp i hanterbara delar. Det kanske viktigaste för 
att uppnå önskade effektiviseringar är att en vision och övergripande strategier införs för varje 
del av flödet, snarare än att precisa förändringsalternativ för alla flödets processer och 
aktiviteter tas fram. (Rother & Shook, 2009) 

 

Figur 6. Exempel på en flödeskarta. 

I Figur 6 hittas ett exempel på en flödeskarta. De blå blocken representerar olika aktiviteter 
och pilarna representerar fysiska förflyttningar samt i vilken ordningsföljd som aktiviteterna 
utförs. En flödeskarta kan sedan kompletteras med information kring de olika aktiviteterna.  

Den flödeskartläggning som har genomförts i denna studie är till en början gjord på en 
övergripande nivå, för att undvika att för stort fokus läggs på t.ex. en producerande enhet där 
inga betydande volymer av returstål uppkommer. Grundläggande information som delaktighet 
i returstålsflödet i form av värde och vikt, vilka transportmedel som används vid upphämtning 
av returstål samt hur transporterna avropas är information som har kartlagts för alla delaktiga 
enheter. De enheter som står för stora volymer i flödet har studerats mer ingående i 
kartläggningen. När flödeskartläggningen var genomförd studerades den i detalj för att 
undersöka eventuella problemområden. Flödeskartläggningen innehåller i stora drag volymer 
och värde, transportvägar, transportmedel, utnyttjandegrad på vissa fordon samt sortering av 
returstål i lastbärare. 
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2.6. Vetenskaplighet 

Enligt Ejvegård (2009) skall ett vetenskapligt arbete vara sakligt, objektivt och balanserat. 
Saklighet innebär att uppgifter som en författare presenterar ska vara sanna och riktiga, vilket 
medför att alla fakta måste noga kontrolleras. I den mån det är möjligt bör primärkällan 
kontrolleras och användning av citat kan stärka sanningshalten. Objektivitet kan vara svårt att 
uppnå då det är lätt att ha egna fördomar och förutfattade meningar, men objektivitet är viktigt 
att sträva efter. Det kan uppnås genom att vara neutral som författare och delge ståndpunkter 
från alla då delade meningar ofta förekommer samt att värdeladdade ord bör undvikas. Det är 
även viktigt att skapa sig en uppfattning om en källa kan vara vinklad eller inte. En 
uppfattning om detta kan erhållas genom att vara källkritisk och kontrollera vem som delgett 
informationen. För att ett arbete ska vara balanserat krävs saklighet och objektivitet samt att 
oväsentliga detaljer inte får uppta plats på bekostnad av väsentliga resonemang. Det måste 
även ges lika stort utrymme åt alla sidors åsikter, då delade meningar förekommer. (Ejvegård, 
2009)  

För att en undersökning ska ha ett vetenskapligt värde måste kraven för validitet och 
reliabilitet uppfyllas menar Ejvegård (2009). En undersökning kan ha hög reliabilitet men rätt 
variabler har kanske inte undersökts och därmed behöver den inte nödvändigtvis ha hög 
validitet. Om en undersökning är valid så är den följaktligen reliabel. (Ejvegård, 2009; 
Christensen m.fl., 2001) 

För att arbetet ska vara vetenskapligt trovärdigt kommer begreppen validitet, reliabilitet, 
generaliserbarhet och triangulering att användas och nedan följer beskrivningar av dessa 
begrepp. För att stärka vetenskapligheten för denna studie så förehåller sig författarna så 
objektiva som möjligt genom att inte påverkas av olika intressenter.  

2.6.1. Validitet 

Validitet brukar även kallas för giltighet och handlar om trovärdighet, dvs. i vilken 
utsträckning som något som avses mätas faktiskt mäts (Ejvegård, 2009). För att uppnå hög 
validitet krävs användning av rätt forskningsstrategi, rätt metoder för insamling av data, rätt 
mått på data samt att relevanta analyser av resultat genomförs. (Ejvegård, 2009). Christensen 
m.fl. (2001) delar in validitetsbegreppet i intern och extern validitet och definierar intern 
validitet som hur väl en undersökning och dess resultat stämmer överens med verkligheten. 
Extern validitet definieras som graden av generaliserbarhet (Christensen m.fl., 2001). För att 
öka den inre validiteten gäller det att vara systematisk i insamlings- och analysarbetet samt att 
en öppen redovisning av undersökningsprocessen genomförs (Christensen m.fl., 2001). Detta 
innebär exempelvis att det ska framkomma att undersökaren engagerat sig i uppgiften och det 
menar Christensen m.fl. (2001) kan visas genom användningen av flera insamlingstekniker, 
olika typer av data samt att några förhastade slutsatser inte har dragits, utan att all data som 
krävs samlats in. 
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För att styrka studiens validitet så har arbetsgången redovisats tydligt. Framför allt för 
insamlingen och bearbetningen av sekundärdata. Validiteten styrks även av att kartläggningen 
blev en bra representation av verkligheten, vilket också var målet med kartläggningen i sig.  

2.6.2. Reliabilitet 

Reliabiliteten anger enligt Ejvegård (2009) användbarheten av och tillförlitligheten hos ett 
mätinstrument och av måttenheten.  Reliabilitet kan delas in i två typer, inter- och 
intrasubjektiv reliabilitet (Andersen & Gamdrup, 1990). Intersubjektiv reliabilitet innebär att 
olika forskare når samma resultat genom samma metoder samt verktyg och intrasubjektiv 
reliabilitet betyder att samma forskare når samma resultat flera gånger (Andersen & Gamdrup, 
1990). Ett annat sätt att säkerhetsställa reliabiliteten menar Andersen och Gamdrup (1990) är 
att kolla instrumentkongruensen, som handlar om att samma resultat erhålls via olika 
mätinstrument. 

Studiens reliabilitet styrks av att en stor del av information som samlats in baserats på 
sekundärdata som finns tillgänglig inom SMT och det är därför möjligt för någon annan att 
genomföra en liknande studie och nå samma resultat. 

2.6.3. Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet, även kallat extern validitet, handlar om i vilken utsträckning ett resultat 
kan överföras till andra enheter, verksamheter eller fall. Christensen m.fl. (2001) anser att det 
är möjligt att generalisera då det utgås från resultat som framkommit genom kvalitativa 
studier och analyser. Christensen m.fl. (2001) menar att det inte går att tala om statistisk 
generaliserbarhet, som handlar om hur vanligt ett fenomen är eller hur ofta det uppkommer. 
Anledningen till detta är att kvantifieringar eller absoluta sanningar som en statistisk 
generalisering handlar om, är svåra att påstå att de faktiskt kan generaliseras. En kvalitativ, 
även kallad analytisk generalisering är att föredra att diskutera, då en kvalitativ analys inte 
kan presentera några absoluta sanningar och kan därmed lättare påstås kunna generaliseras. 
(Christensten m.fl., 2001)  

Enligt Christensen m.fl. (2001) kan det vid inköp av datautrustning i en organisation 
identifieras variabler som styr inköpsbeteendet och påvisar underliggande strukturer och 
processer genom en kvalitativ analys. Detta kan troligen överföras till andra företag, med 
vissa justeringar och det är en kvalitativ generalisering. En statistisk generalisering är däremot 
svårare att uppnå, då det är svårt att påstå att ett annat företag med samma storlek exempelvis 
köper in lika mycket datautrustning, lika ofta som det företag som analyserats med en 
kvantitativ metod och därmed bör detta undvikas. (Christensen m.fl., 2001)  

Generaliserbarheten ökar om det kan fastställas i vilken grad och inom vilka gränser ett 
resultat kan överföras till andra enheter som inte undersökts. Det kan genomföras genom att 
exempelvis undersöka likheter och skillnader mellan undersökta enheter och därigenom skapa 
möjligheter att avgränsa resultatets generella giltighet. (Christensten m.fl., 2001)   
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På grund av fallstudiens karaktär är det svårt att generalisera och tillämpa de slutsatser som 
dras utifrån denna studie till liknande fall och företag. Däremot är det möjligt att generalisera 
arbetsgången som författarna har använt under studien och tillämpa denna på liknande 
fallstudier. 

2.6.4. Triangulering 

Triangulering innebär att olika data och insamlingstekniker används samtidigt i en studie och 
denna metod syftar enligt Christensen m.fl. (2001) till att stärka validiteten i en undersökning. 
Detta kan uppnås genom jämförelser mellan olika metoders och datakällors resultat och 
genom detta kan giltigheten av resultaten värderas menar Christensen m.fl. (2001). 
Triangulering handlar även enligt Havervall och Langemar (2012) om kombinationen av 
metoder i en studie av samma fall och de menar att användandet av flera metoder, vanligen 
både kvalitativa och kvantitativa, leder till flera slutsatser som bekräftar eller kompletterar 
varandra. 

Genom att triangulering skett då den information som har erhållits från sekundärdata har 
kompletterats med information insamlat genom intervjuer och observationer så styrks 
validiteten. Det har även varit möjligt att styrka och bekräfta erhållen information genom att 
nyckelpersoner inom olika områden bedömt om det som upptäckts genom bearbetning av 
sekundärdata låter rimligt eller om något inte verkar stämma. 

2.7. Kritisk granskning av metod 

Denna studie baseras till stor del på sekundärdata i form av ett internt betalningssystem från 
Råvarugården. Detta är medvetet för att kunna vara opartisk från olika enheters intressen och 
författarna har därför valt att, i den mån det varit möjligt, lita på de data som erhållits. 
Intervjuer har använts som komplement för att bekräfta eller förkasta de data som har 
bearbetats snarare än som underlag för kartläggningen. Dock har intervjuer använts för 
insamling av information som inte varit möjligt att tillgå genom sekundärdata. Om 
informationen i betalningssystemet skulle innehålla brister så skulle inte kartläggningen vara 
en representativ beskrivning av verkligheten. Varje leverans i registreringssystemet läggs in 
manuellt av personalen på Råvarugården, vilket medför att den mänskliga faktorn skulle 
kunna innebära att felaktiga registreringar i systemet förekommer, exempelvis i form av 
förväxling mellan levererande enheter. 

På grund av brister i beställningssystemet av transporter så var denna information inte 
användbar i någon större utsträckning, utan information kring transportstrategier har istället 
erhållits mestadels via registreringssystemet och intervjuer. Då respondenterna har varit 
personer som genomför samt är ansvariga för transporterna kan det ifrågasättas huruvida de 
varit helt ärliga och berättat om hur de faktiskt utför sitt arbete eller om de valt att dölja 
eventuella problem eller beteenden. Dock är det svårt för respondenterna, även om de varit 
helt ärliga, att vara objektiva kring deras dagliga arbetssysslor. Alternativet hade varit att 
samla in dessa data via observationer och författarna hade då varit kända för deltagarna och 
det hade därigenom inte heller varit möjligt att säkerhetsställa om normalt beteende hade 
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observerats eller om objektet för observation hade förändrat sitt beteende från det normala 
p.g.a. medvetenhet om att denne observeras.  

I litteraturstudien har en stor del av litteraturen som berörts varit på skriven på engelska vilket 
kan ha medfört att viss information försvunnit eller misstolkats i översättningen. För att 
säkerställa äktheten i framför allt teoridelen så har författarna valt att använda sig av flertalet 
kurslitteraturböcker och av en mängd vetenskapliga artiklar för att komplettera och utveckla 
teorier erhållna från kurslitteraturen.   
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras relevanta teorier och begrepp från forskning inom olika områden 
som berörs i denna studie. 

3.1. Logistik 

Logistik har enligt Oskarsson m.fl. (2011) utvecklats under de senaste 20 åren från att handla 
om lager och transporter, till att bli en viktig del av många företags konkurrensstrategi. Några 
utgångspunkter som logistik kan ses på som är: 

 Logistik är en viktig faktor för att skapa konkurrenskraft och lönsamhet för företag 
 Logistik handlar främst om att uppnå kostnadseffektiva och kundanpassade flöden i 

företag 
 Logistik berör inte bara vissa företagsdelar, utan hela företag 

 Logistik handlar till stor del om förändring och om att utveckla verksamheter 

Logistikens målsättning är att alla kunder ska få de produkter som de önskar, med rätt 
kvalitet, på rätt plats, i rätt tid och till lägsta möjliga kostnad. Dessa krav är rimliga att ställa 
från kundernas perspektiv, men det är mycket komplicerat för företag att uppfylla alla dessa 
krav. För att kraven ska nås krävs fungerande distribution, produktion och materialförsörjning 
som är koordinerade med varandra och det är en komplex uppgift för företag att uppnå sådana 
system. Svårigheten ligger främst i att försöka kombinera de något motstridiga kraven på hög 
leveransservice och låga kostnader. (Oskarsson m.fl., 2011) 

Baudin (2004) definierar logistik som alla aktiviteter som krävs för att leverera gods eller 
tjänster förutom själva skapandet av godset och utförandet av tjänsten. Vidare förklarar 
Baudin (2004) att logistik inom tillverkningsindustrin ses som materialflöden mellan fabriker 
och produktionslinjer inom fabriker. Inom logistik inkluderas även informationsflödet som 
skapas vid transaktioner tillhörande materialflödet, analys av flödet, prognoser, planering och 
schemaläggning av framtida aktiviteter (Baudin, 2004). 

Council of Supply Chain Management Proffessionals (CSCMP) är världens största 
intresseorganisation inom logistik och deras definition för logistik har översatts av författarna 
enligt följande: 

Logistik innebär att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och lagring 
av material och produkter från råvara till slutkund för att tillgodose kundens behov och 
önskemål. Dessutom innefattas informationsflödet som behövs för att materialflödet ska 
fungera. (Översatt från CSCMP, 2006) 

Logistik innefattar därmed både planering och utförande samt även kontroll av att önskat 
resultat uppnås. Logistik innebär inte bara att saker ska utföras rätt, utan snarare mer om att 
rätt saker ska utföras. Det handlar mycket om att genomföra strukturella förändringar som 
leder till ett nytt och effektivare arbetssätt. Logistik handlar om helhetsperspektiv och även 
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om förbättringar genomförs inom en viss del av en försörjningskedja i ett företag, så måste 
fortfarande helhetsperspektivet behållas för att förbättringen ska öka den totala effektiviteten. 
(Oskarsson m.fl., 2011)  

Ett vanligt förekommande nyckeltal vid studerande av logistik är ledtid som är tiden det tar att 
genomföra en viss process från orderläggning till mottagning av leverans (Oskarsson m.fl., 
2011). Lumsden (2006) konstaterar att korta ledtider kan uppnås genom att ha en kort 
tillverkningstid eller att ha ett färdigvarulager tillgängligt för att tillgodose kunder. Är 
tillverkningstiden längre än vad en kund är villig att vänta krävs ett färdigvarulager och om så 
är fallet så räknas inte tillverkningen till ledtiden utan det måste då istället ske på prognos 
(Lumsden, 2006). Övergripande ledtid kan brytas ned i flera nivåer och förekommer ofta för 
flera delprocesser, som exempelvis materialförsörjning, produktion och leverans. (Oskarsson 
m.fl., 2011) 

Ett annat tidsrelaterat nyckeltal som ofta används är genomloppstid (GLT) och det är tiden det 
tar för en produkt eller ett ärende att genomgå en viss del av flödet (Oskarsson m.fl., 2011). 
Storhagen (2003) anser att GLT är den totala tiden det tar för en produkt att genomgå ett antal 
steg i produktionen. GLT anger tiden för en flödesprocess och ledtid för en aktivitetsprocess 
och processer kan ofta beskrivas som både en aktivitet och ett flöde. Begreppen går därmed 
samman och ofta används därför en kombination av både GLT och ledtid. GLT används 
exempelvis för att beräkna hur länge en artikel i genomsnitt befinner sig i ett lager och brukar 
anges i tidsmått som t.ex. timmar eller veckor. Lageromsättningshastighet (LOH) är ett 
begrepp som har tydlig koppling till GLT och används på liknande vis, men LOH anger 
istället hur många gånger per tidsenhet en artikel byts ut ur ett lager. (Oskarsson m.fl., 2011) 

Inom produktion är det vanligt förekommande att det talas om utnyttjandegrad, vilket är ett 
mått som beskriver hur stor del av den maximala tillgängliga kapaciteten i en resurs som 
utnyttjas. För produktionsplanering kan utnyttjandegradsmått för dimensionering användas 
och utnyttjandegraden kan mätas genom att dividera den planerade beläggningen med 
nettokapaciteten, där nettokapaciteten motsvarar den förväntade maxkapaciteten av en resurs. 
Ur uppföljningssynpunkt är det intressant att undersöka utnyttjandegraden i det faktiska 
resursutnyttjandet och denna kan beräknas genom division av den producerade volymen och 
bruttokapaciteten, vilket är den maximala kapacitet som faktiskt kunde uppnås. Det är viktigt 
att termer mäts i samma enheter för att erhålla korrekta mått, oavsett typ av utnyttjandegrad 
som beräknas. Exempel på vanligt förekommande enheter är volym, vikt, antal, liter och tid. 
(Mattsson, 2002) 

3.2. Returlogistik 

3.2.1. Inledning till returlogistik 

Företag har spenderat mycket resurser på att effektivisera flöden i försörjningskedjor under 
senare år och inom en snar framtid kommer även returflöden behöva utvecklas i samma 
utsträckning (Guide & Wassenhove, 2002). Trenden tyder på att returlogistik blir en allt 
viktigare del av verksamheten för många olika typer av industrier och för ett ökande antal 
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tillverkare inom varierande branscher (Dekker m.fl., 2004; Flapper m.fl., 2005; Guide & 
Wassenhove, 2002). Dekker m.fl. (2004) anser att returlogistik har blivit en nyckelfaktor för 
konkurrenskraften hos moderna försörjningskedjor.  

Returlogistik definieras som ett brett ämne vilket innefattar en mängd logistiska aktiviteter 
som sker i motsatt riktning mot traditionella logistiska aktiviteter i en försörjningskedja 
(Dekker m.fl., 2004). De flesta definitionerna som används innehåller även en förklaring om 
att returlogistik innefattar råmaterial såväl som färdiga produkter samt att det används både 
med målet att återvinna värde och för hantering av sopor samt farligt avfall (Dekker m.fl, 
2004). Den definition som Dekker m.fl. (2004) mestadels utgår ifrån är skriven av The 
European Working Group on Reverse Logistics, REVLOG och de definierar returlogistik 
enligt följande:  

"The process of planning, implementing and controlling backward flows of raw materials, in 
process inventory, packaging and finished goods, from a manufacturing, distribution or use 
point, to a point of recovery or point of proper disposal." (REVLOG, 1998) 

Enligt Dekker m.fl. (2004) finns det flera motiv till att införa returlogistik i en verksamhet 
som exempelvis ekonomi, lagar och regler samt miljömedvetenhet och rykte hos kunder. 
Detta instämmer Guide och Wassenhove (2002) med, då de anger att företag i vissa fall blir 
tvingade införa returlogistik system p.g.a. miljölagar eller press från kunder och att företag i 
många fall skapar returlogistik system av anledningen att de ser ekonomisk vinning i detta.  

Det ekonomiska syftet med att ägna sig åt returlogistik delas in i direkta och indirekta vinster. 
De direkta vinsterna kan ske i form av återanvändning av råmaterial, ökat värde genom 
reparation av returnerade produkter samt genom minskade avfallshanteringskostnader. De 
indirekta vinsterna kan uppnås genom att förberedelse på att uppfylla framtida lagar och krav 
finns. En annan indirekt vinst är att se returlogistik som konkurrensmetod för att kunna 
marknadsföras som ett "grönt" företag och för att hindra andra aktörer från att erövra 
marknadsandelar. Genom införande av effektiv returlogistik kan även ett företag förbättra 
relationen med kunder och leverantörer. (Dekker m.fl., 2004) 

Lagar och regler som tvingar företag till att ha system för returlogistik kan exempelvis vara i 
form av att kunder har rätt att lämna tillbaka vissa produkter eller att miljölagar tvingar 
företag att återvinna eller hantera produkter efter dess livslängd p.g.a. miljöskäl. (Dekker 
m.fl., 2004) 

Det tredje skälet är att företag vill hantera sin verksamhet på ett moraliskt korrekt sätt genom 
att exempelvis minska företagets miljöpåverkan i större grad än lagen kräver samt att ta emot 
produktreturer även om de inte har lagligt tvång till detta. Detta gör företag för att skapa sig 
ett bra rykte i samhället och bland kunder samt konsumenter, för att möjligen skapa framtida 
intäkter för företaget. (Dekker m.fl., 2004) 

Enligt Guide och Wassenhove (2002) står företag som ska skapa ett returlogistiskt system, 
oavsett av anledning, inför stora utmaningar. Företag behöver förändra sitt interagerande med 



25 

 

kunder, ta beslut om vilka logistik aktiviteter som bör outsourcas samt fundera över hur 
kostnader kan minimeras vid införandet av returlogistik system menar Guide och Wassenhove 
(2002). De förklarar att företag även måste implementera innovativa lösningar för återvinning 
av värde för att uppnå effektiva retursystem som även innebär att stränga miljöstandarder följs 
(Guide & Wassenhove, 2002). De företag som varit mest framgångsrika med sin returlogistik 
är de som lyckats koordinera returflödet med sin försörjningskedja i motstående riktning och 
därmed lyckats "stänga loopen" i kedjan (Guide & Wassenhove, 2002; Flapper m.fl., 2005). 
Detta kan enligt Guide och Wassenhove (2002) uppnås exempelvis genom att produkter 
designas och beslut tas vid tillverkningen med eventuella återvinnings och återtillverknings 
möjligheter i tanken. 

3.2.2. Typer av returlogistik 

Flapper m.fl. (2005) definierar följande sex olika områden inom returlogistik; returer inom 
produktionen, returer inom distributionen, returnerade produkter, reparation och byte av 
produkter, hantering av produkter vars livslängd utlöpt samt hantering av avfall. Returer inom 
produktionen är nära relaterat med återtillverkning, ett område som bl.a. berörs av Guide 
(2000) och Logožar m.fl. (2006). Denna typ av returlogistik innebär att material, ofta i form 
av överblivet råmaterial eller överproduktion, återgår till ett tidigare stadie i produktionen och 
återanvänds vid tillverkning av nya produkter. Logožar m.fl. (2006) slår fast att intern 
returlogistik och återanvändning är områden som det finns begränsad forskning kring.  

Returer inom produktionen studeras av Flapper m.fl. (2005) där ett returflöde för ett 
läkemedelsföretag tas upp som exempel. I produktionen av läkemedel uppkommer bi-
produkter i flera skeden av produktionsprocessen och dessa innehåller ofta värdefulla 
material. Biprodukterna samlas i behållare och transporteras tillbaka genom produktionen för 
utvinning av värdefulla material som sedan kan blandas med nytt råmaterial. Lösningsmedel 
är något som många processer i produktionen kräver. Efter användning återvinns 
lösningsmedlet genom att de transporteras till ett lager i väntan på destillering och rening. Det 
återanvänds sedan i produktionen. Denna process medför en ökad komplexitet i 
produktionsplaneringen och höga hanteringskostnader. Det främsta motivet till denna 
återanvändning är miljökrav snarare än ekonomiska fördelar. (Flapper m.fl., 2005) 

3.2.3. Design av returflöden 

Ett returlogistiksystem består vanligtvis av fyra huvudaktiviteter enligt Dekker m.fl. (2004). 
Fleischmann (2001) delar in returlogistik på liknande sätt, men delar in det i fem 
huvudaktiviteter. Den första huvudaktiviteten är uppsamling och definieras som den aktivitet 
där produkter eller material hämtas från en kund och transporteras till den plats där 
återvinning sker. Denna aktivitet består, utöver transport, vanligen även av inköp och lagring 
(Dekker m.fl., 2004; Fleischmann, 2001). Uppsamling är en mycket kritisk aktivitet för att 
uppnå effektiv returlogistik (Fleischmann, 2001; Ginter & Starling, 1978).  

Den andra huvudaktiviteten är inspektion och Fleischmann (2001) definierar att den innefattar 
momenten mottagning, inspektion och sortering. Under denna aktivitet undersöks vanligen 
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kvaliteten på material och produkter och utifrån resultatet från inspektionen tas beslut 
angående typ av återvinningsprocess som ska genomföras (Dekker m.fl., 2004; Fleischmann, 
2001). Aktiviteten slutförs enligt Dekker m.fl. (2004)  och Fleischmann (2001) sedan genom 
sortering med hänsyn till beslut av återvinningsmetod som följs av transport till den 
återvinningsprocess som ska nyttjas. Säkerhetsställandet av god kvalitet på det som ska 
återvinnas är en kritisk aktivitet enligt Guide och Wassenhove (2002), då kvaliteten till stor 
del avgör värdet av återvinning. Vidare menar Guide och Wassenhove (2002) att kostnaderna 
kan minskas genom att säkerhetsställning av kvalitet sker så tidigt som möjligt i ett returflöde. 

Den tredje huvudaktiviteten är återvinning och detta kan ske direkt eller innehålla olika typer 
av längre återvinningsprocesser som i sin tur kan innehålla flera aktiviteter. Exempel på en 
längre återvinningsprocess är återtillverkning och reparation och ett exempel på en mer direkt 
återvinningsprocess är sophantering. (Dekker m.fl., 2004)  

Fleischmann (2001) delar upp återvinning i två separata aktiviteter genom separation av 
återvinning och sophantering. Återvinning sker exempelvis i form av återtillverkning eller 
reparation och även aktiviteter som städning, byten och återmontering är vanligt 
förekommande inom denna huvudaktivitet. Sophantering sker för produkter som inte kan 
återvinnas p.g.a. tekniska eller ekonomiska skäl och dessa separeras efter inspektion i den 
andra huvudaktiviteten. Dessa produkter separeras vanligen beroende på att för omfattande 
reparationer krävs eller för att de tappat för stor del av marknadsvärdet. Aktiviteten 
sophantering innehåller vanligen moment som transport, deponi och förbränning. 
(Fleischmann, 2001) 

Den fjärde och sista huvudaktiviteten är återdistribution till samma eller till annan kund 
(Dekker m.fl., 2004). Fleischmann (2001) definierar den femte och sista huvudaktiviteten på 
liknande sätt och anger att försäljning, transport och lagring är vanligt förekommande 
moment inom aktiviteten. Fleischmann (2001) menar att stora likheter mellan 
huvudaktiviteternas innehållande aktiviteter finns och att retursystem därmed kan delas in 
grovt i tre delar. Där den första delen motsvarar uppsamlings fasen, där flöden konvergerar 
från vanligen ett stort antal källor till en eller ett par returanläggningar (Fleischmann, 2001). 
Mittendelen är nära relaterad till den återvinningsprocess som produkterna kräver och kan 
beroende på processtyp innehålla ett varierande antal interna flöden. Den avslutande delen 
motsvarar återdistributionen, där flödena divergerar igen från en returanläggning till ett antal 
behovspunkter på marknaden (Fleischmann, 2001). 

3.3. Lager 

I de flesta logistiska system finns det lager på en eller ett flertal platser i produktionen 
(Oskarsson m.fl., 2011). Baudin (2004) menar att behovet av att lagra produkter och material 
uppstår när det finns skillnader mellan inkommande och utgående kvantiteter. Olika typer av 
lager kan ha olika syften och många av dem används som skydd mot osäkerhet och 
variationer av både efterfrågan och produktion (Oskarsson m.fl., 2011). Tidigt i en 
försörjningskedja är det vanligt att ha ett materialförråd eller ett råvarulager som skyddar mot 
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oregelbundna inleveranser av råmaterial (Oskarsson m.fl., 2011). Baudin (2004) ser denna typ 
av lager som ett skydd mot felaktiga inleveranser som t.ex. defekter, fel kvantitet eller 
förseningar. Det är även vanligt inom vissa industrier att spekulationslager används, för 
lagring av råvaror som köpts in för att de är tillfälligt billigare än vanligt och då information 
finns om att råvarorna kommer att användas vid ett senare tillfälle (Oskarsson m.fl., 2011). 
Vidare i produktionen är det vanligt med lager för att skydda mot ledtidsgap för att minska 
den tid det tar att tillverka och distribuera produkter till slutkund (Oskarsson m.fl., 2011). Det 
är även vanligt med lager i slutet av en produktion som används för att skydda produktionen 
mot såväl yttre påverkan som variationer inom produktionen som annars kan medföra 
förlängda leveranstider till slutkund (Baudin, 2004). Det främsta motivet till att ha lager 
mellan olika delar i flödet är att det frikopplar de olika delarna så att de kan arbeta oberoende 
av varandra på ett effektivt sätt (Oskarsson m.fl., 2011). 

Anledningen till att i sin tur minska eller eliminera lager är framförallt kostnadsrelaterade. 
Kostnader som uppstår vid lagring är lagerföringskostnader och de innefattar 
kapitalbindnings- och riskkostnader. Kapitalbindning ses vanligen som en alternativ kostnad 
för att inte kunna använda kapital på annat sätt. Så länge inköpt material finns i flödet, är 
kapitalet för detta bundet tills det säljs och intäkt genereras. Om kapital kan frigöras kan det 
användas till annat för att ge intäkter i form av t.ex. ränta, investeringar och betalning av 
skulder. (Oskarsson m.fl., 2011) 

Kostnaden för att ha en produkt i lager är beroende av företagets kalkylränta som företaget 
använder vid investeringar samt på produktens värde. Det är vanligt att beräkna kostnaden för 
ett helt lager och det är då relevant att veta hur många produkter som i genomsnitt lagerhålls. 
Enligt Lumsden (2006) kan denna kostnad beräknas enligt följande: �剣嫌建券欠穴 血ö堅 決憲券穴結建 倦欠喧�建欠健 =  �結券剣兼嫌券�建建健�訣建 欠券建欠健 喧堅剣穴憲倦建結堅 × �欠健倦�健堅ä券建欠 ×�堅剣穴憲倦建懸ä堅穴結  

Riskkostnader omfattar t.ex. inkurans, risken att produkter inte kan säljas, 
försäkringskostnader samt kostnader för svinn och kassationer. Riskerna ökar med storleken 
på lagret. Lagerföringskostnaden brukar beräknas genom nyckeltalet lagerränta som 
representerar både kapitalbindnings- och riskkostnader. Vid drivandet av ett lager uppstår 
även andra administrativa kostnader och dessa brukar kallas för lagerhållningskostnader. I 
dessa kostnader ingår kostnaden för att äga och driva lagerbyggnaden, kostnaden för personal 
och utrustning samt kostnaden för transporter inom anläggningen. Ibland delas kostnaderna 
upp i tre delar av i sig innehållande aktiviteter och dessa är: kostnader för hantering av 
inkommande gods, kostnader för lagerhållning och kostnader för hantering av utgående gods. 
(Oskarsson m.fl., 2011) 

En tredjepartslogistiker, TPL, är enligt Lieb m.fl. (1993) en extern part som företag låter sköta 
de logistiska funktionerna, som tidigare vanligtvis hanterats inom organisationen som 
exempelvis transport och lagring av produkter. Lieb m.fl. (1993) förklarar vidare att hela den 
logistiska processen kan överlåtas till en TPL, likväl som enbart utvalda aktiviteter inom 
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processen. Utvecklingen går mot att hela logistiska processen läggs på externa parter, istället 
för enbart transporterna enligt Skjoett-Larsen (2000). Bagchi och Virum (1996) anser att en 
nära relation på lång sikt krävs för att samarbete mellan tillverkare och TPL ska fungera samt 
att de behöver anse varandra som partners för att kunna definiera och möta kundernas 
logistiska behov. Målet med en sådan relation är enligt Bagchi och Virum (1996), att utveckla 
ett så kallat ”win-win” samarbete. Enligt Berglund m.fl. (1999) används TPL ofta av företag 
där logistik inte tillhör kärnverksamheten, då den höga kompetensen hos en TPL ökar 
möjligheterna till att utforma effektiva logistiska system. Oskarsson m.fl. (2011) menar att 
företag som inte har tillräckligt stora egna volymer för att uppnå hög effektivitet samt företag 
som vill kunna förändra sin logistiska struktur fortare och därigenom reducera sina behov av 
att göra investeringar för sådant, gärna använder TPL. TPL har även möjligheten att lagra och 
transportera samlastat gods från flera kunder, vilket enligt Berglund m.fl. (1999) ökar 
förutsättningarna kraftigt för en effektivare logistik.  

För att förbättra inleveransen av gods har det blivit allt vanligare att företag låter leverantören 
styra lagret, detta kallas leverantörsstyrda lager (Waller, Johnson & Tavis, 1999). Det 
engelska begreppet Vendor Managed Inventory (VMI) används ofta för att beskriva denna 
struktur och denna typ av lagerstyrning blev populär på slutet av 1980 talet då VMI blev stort 
inom livsmedelsindustrin där Wal-Mart var en av grundarna (Waller, Johnson & Tavis, 1999). 
En fördel med denna typ av lagerstyrning är enligt Cetinkaya och Lee (2000) att 
kapitalbindningen och risken för att lagret ska bli tomt minskar kraftigt. Samtidigt skapas 
möjligheten att synkronisera både transporter och lagernivåer (Cetinkaya & Lee, 2000). Med 
VMI får leverantören även ökade möjligheter att förändra och planera sin verksamhet vilket 
leder till minskade kostnader för en eller båda deltagarna i samarbetet (Oskarsson m.fl., 
2011). För att genomföra en VMI lösning behöver leverantören antingen tillgång till kundens 
lager och kan då genomföra periodiska inspektioner för att avgöra när leveranser behövs eller 
så behöver leverantören ges tillgång till nödvändig information för att kunna fatta beslut om 
leveranser (Waller, Johnson & Tavis, 1999). VMI är något som ofta används i kombination 
med TPL och det är då TPL som är leverantören i samarbetet (Jonsson & Mattson, 2005; 
Lumsden, 2006; Oskarsson m.fl., 2011). 

3.4. Ruttplanering 

3.4.1. Consolidation Center (CC) 

En typ av terminalsystem som används i industrin är ett så kallat Consolidation Center (CC) 
som placeras närliggande till en fabrik och agerar som en terminal för alla leverantörer som 
förser fabriken med komponenter (Baudin, 2004), se Figur 7. Ett CC fungerar som en 
terminal som kan lasta om gods och det är även vanligt att centret ägs av en TPL för 
samordning av inleveranser från olika leverantörer och då TPL hämtar och lagrar materialet, 
kan leverans till kunden ske då behov uppstår (Lumsden, 2006). Baudin (2004) menar att det 
generellt inte förbättrar försörjningskedjan genom att införa en mellanhand mellan leverantör 
och kund, men att det i många ledande industrier ändå är ett bra alternativ. Anledningen till att 
införa denna lösning är att skydda fabriken från riskerna med leverantörer med långa ledtider 
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som ligger långt ifrån fabriken och istället handla med CC på en daglig basis och därmed 
behöver de inte bry sig om vilka ledtider som leverantörerna faktiskt har (Baudin, 2004). 
Jonsson och Mattson (2005) är inne på samma idé och menar att en CC lösning ökar 
möjligheterna till att erhålla små och frekventa inleveranser även från leverantörer som ligger 
geografiskt långt bort. Genom ett lager i egen regi kan samma effekter uppnås, men en TPL är 
specialiserad på logistiskverksamhet och kan därför vanligen utföra arbetet till lägre kostnader 
jämfört med producerande företag (Jonsson & Mattson, 2005; Lumsden, 2006). En annan 
fördel med CC är att TPL kan uppnå större volymer genom samlastning och därigenom öka 
fyllnadsgraden samt minska transportkostnaderna (Oskarsson m.fl., 2011). Hög fyllnadsgrad 
är dock inte alltid positivt, då det kan leda till förlängda leveranstider och högre 
kapitalbindning p.g.a. samlastning och ökade lagernivåer (Oskarsson m.fl., 2011). 

 

Figur 7. Transportsystem med Consolidation Center som agerar terminal åt fabriken. 

Om förutsättningarna för ett CC inte finns blir det istället mer aktuellt att använda direkta 
transporter mellan leverantörer och fabriker, d.v.s. en punkt till punkt förflyttning av gods, se 
Figur 8. Normalt är detta ett dyrt transportsätt om det inte är så att gods behöver fraktas i 
tillräckligt stora volymer mellan två punkter. Vid ett kontinuerligt behov är det även möjligt 
att schemalägga direkta transporter och på så sätt skapa en hög leveranspålitlighet och kort 
ledtid. (Oskarsson m.fl., 2011) 
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Figur 8. Transportsystem med direkt transporter från varje leverantör till fabriken. 

Beroende på utseendet av transportsystemet så kan det vara intressant att införa ett CC med 
motivering att minska antalet transport och/eller den totala transportsträckan. Detta har 
studerats av Logožar m.fl. (2006) som inför ett CC vid upphämtning av avfall på ett 
industriområde som en metod för att minska de totala transportkostnaderna. 
Transportkostnader innefattar kostnaderna för utförandet av en transport samt kostnader för 
det tillhörande administrativa arbetet (Oskarsson m.fl., 2011). Transportkostnaden är 
intressant ur ett totalkostnadsperspektiv, då transportkostnaden är kopplad till leveranstid och 
leveransservice (Oskarsson m.fl., 2011). Fallstudien i Logožar m.fl. (2006) berör en 
aluminiumproduktion, där spill från produktionen upphämtas och returneras inom 
produktionsanläggning för återtillverkning. I rapporten framgår det att den ekonomiska 
effektiviteten av aluminiumåtervinning är väldigt beroende på kostnader som uppkommer 
genom återvinningsprocessen och att transportkostnaderna utgör en betydande del av 
totalkostnaden. Logožar m.fl. (2006) skapade en linjär optimeringsmodell som testades på två 
olika scenarion. I det första sker direkta transporter från källorna av spillmaterial till 
hanteringsenheterna och i det andra används en gemensam uppsamlingsplats för källorna och 
därifrån transporterades sedan det samlastade materialet till hanteringsenheterna. Resultaten 
av årliga transportkostnader samt miljöpåverkan som gavs genom modellen jämfördes sedan 
mellan de båda scenariona för att kunna bestämma hur en optimal transportstrategi kan bero 
på årliga kvantiteter av aluminium samt på avstånden mellan källorna och de hanterande 
enheterna. Utifrån jämförelsen av resultaten konstaterades det att både avstånden och årliga 
kvantiteten hade en tydlig påverkan på den optimala transportstrategin samt att målen att 
minska både kostnader och miljöpåverkan inte alltid står i konflikt med varandra. Resultatet 
för det undersökta fallet visade att det andra scenariot, med en gemensam uppsamlingsplats 
för källorna, var optimalt då den årliga kvantiteten av aluminium översteg 75 000 ton. Studien 
visade även att om avstånden ökades med 55 %, så minskade jämviktskvantiteten till 43 000 
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ton. Enligt Logožar m.fl. (2006) kan det utifrån detta dras slutsatsen att en gemensam 
uppsamlingsplats med samlastning blir optimal då avståndet mellan enheterna ökar p.g.a. att 
de rörliga transportkostnaderna då får en större påverkan än de fasta transportkostnaderna. 
(Logožar m.fl., 2006) 

3.4.2. Mjölkrunda 

Konceptet kring mjölkrundor kommer ursprungligen från mejeriindustrin och innebär att 
varor lastas eller lossas vid flera olika kunder längs en transportslinga eller rutt där alla 
kunders behov tillgodoses av ett och samma fordon (Baudin, 2005). Det är även möjligt att 
schemalägga mjölkrundor för att öka leveranspålitligheten (Baudin, 2005; Jonsson & 
Mattsson, 2005). Brar och Saini (2011) menar att konceptet blivit allt vanligare och att detta 
beror bland annat på den minskade transportkostnaden som uppstår vid samlastning och det 
ger bättre förutsättningar för så kallade Just-In-Time leveranser vid schemaläggning. Denna 
typ av system kan även öka utnyttjandegraden av fordon samt minska den totala körsträckan 
för leveranser (Brar & Saini, 2011).  

Baudin (2005) anser att denna typ av system blir ekonomiskt försvarbart när varje kund som 
ingår i rundan har lägre volym av gods än vad som kan lastas i ett fordon. Denna typ av 
transportsystem används ofta internt inom industriområden för att transportera råmaterial, 
slutprodukter och även avfall mellan lagringsplatser och produktionsenheter (Baudin, 2005). I 
en studie av Rossini och Preti (2006) föreslås en mjölkrundelösning för ett transportsystem 
som inkluderade ett CC och innehåller ett flertal mjölkrundor. Denna lösning minskade 
antalet dagliga transporter i det undersökta fallet samt att det medförde en minskning av den 
totala transportkostnaden med 37 % (Rossini & Preti, 2006).  

Utnyttjandegraden för fordon vid transporter är ett mått som är intressant ur kostnads- och 
effektivitetsperspektiv (Oskarsson m.fl., 2011). Hög fyllnadsgrad i fordon är önskvärt då 
kostnaderna minskar om färre transporter behöver utföras och detta kan exempelvis uppnås 
genom mjölkrundor (Oskarsson m.fl., 2011). Ett TPL-företag som har gjort detta är Richo 
Express, som använder sig av en mjölkrundlösning där transportslingan optimeras genom att 
volymen för varje leverantör undersöks innan upphämtningen via telefonsamtal eller ett 
kommunikationssystem (Richo Express, 2009). Denna metod ökade fyllnadsgraden av 
fordonen från 30 % till 65 % och minskade den totala körsträckan (Richo Express, 2009).  
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Figur 9. Transportsystem med en mjölkrunda. 

I Figur 9 illustreras ett transportsystem med en mjölkrunda där rundan inleds vid Leverantör 1 
och i en rutt besöks därefter de övriga leverantörerna. Rutten avslutas slutligen vid kunden för 
att sedan börja om på nytt vid Leverantör 1. Denna typ av system förutsätter att varje 
leverantör inte själva har tillräckliga volymer att fylla ett fordon och därmed är samlastning 
ett bra alternativ. En mjölkrunda kan därför möjliggöra frekvent transporter och vid kända 
förhållanden kan transporterna eventuellt schemaläggas i förtid (Jonsson & Mattsson).  

Ett praktiskt fall där denna typ av lösning används är vid upphämtning av avfall. Ett system 
har studerats av Nuortio m.fl. (2006) som beskriver hur ruttplaneringen kan användas för att 
effektivisera upphämtningen av kommunalt avfall och i studien undersöks två regioner i 
Finland. Problemområdet är utformat som att containrar med avfall är lokaliserade utefter 
vägar i ett definierat vägnätverk. Avfallet i containrarna upphämtas av en begränsad 
lastbilsflotta och kapaciteten på lastbilarna får inte överskridas. Det studerade området 
innefattar både tät och glesbefolkade områden, vilket medför att containrar på olika platser 
fylls i varierande takt. (Nuortio m.fl., 2006) 

Vid upphämtningsplatserna finns olika containrar för olika typer av avfall och dessa måste 
hållas separerade vid transport från uppsamlingsplatserna till avfallscentralen. Varje fordon 
har tillräckligt hög kapacitet för att hämta avfall från flera containrar, men de har endast 
kapacitet att ta en typ av avfall åt gången. Upphämtning av avfall får endast ske under 
tidsperioden 06:00-22:00 på vardagar enligt uppsatta regler. Problemet kan ses som ett 
stokastiskt och periodiskt ruttplaneringsproblem med tidsfönster samt en begränsad 
fordonsflotta enligt författarna. Författarna menar att problemet är stokastiskt eftersom 
efterfrågefrekvensen av upphämtning av avfall varierar. (Nuortio m.fl., 2006) 

För att lösa ruttplaneringsproblemet samlades information av följande typer in: prognos för 
fyllningstid, avfallsplatsernas samt avfallscentralens lokalisering, fordonsflottan, 
begränsningar för tillåtna upphämtningstider och arbetstimmar samt avstånden mellan alla 
platser i systemet. Denna information användes som indata till den optimeringsmodell som 
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författarna använde. Modellen byggde på att para ihop närliggande containrar, innehållande 
samma avfallstyp, i samma rutt. Ordningen för varje rutt optimeras även och ruttoptimeringen 
utfördes med målet att minimera den totala transportsträckan för upphämtningsfordonen. 
Information kring hur ofta containrar tidigare tömts analyserades och utifrån detta delades de 
upp i följande två grupper: containrar som behöver tömmas en gång varje vecka respektive en 
gång varannan vecka. Därefter gjordes en ny ruttplanering utifrån samma princip som den 
första, men där informationen om efterfrågan av tömning togs hänsyn till. Resultaten visade 
att transportsträckan minskade då rutterna och ordningen i dessa optimerades jämfört med hur 
transporterna skedde tidigare. Samma resultat erhölls även då grupperingen utefter 
efterfrågefrekvensen togs med i beräkningarna. (Nuortio m.fl., 2006)  

Larsson (2014) behandlar ett liknande problemområde som Nuortio m.fl. (2006). I denna 
rapport genomfördes ruttplanering via en liknande optimeringsmodell och den tillämpades på 
ett verkligt scenario för upphämtning av avfall i Norrköpings Kommun. Ruttoptimeringen 
utfördes med målet att minimera den totala transportkostnaden för upphämtning av avfallet. 
Situationen var liknande då ett antal uppsamlingsplatser fanns utefter vägar i ett definierat 
nätverk, upphämtningsplatserna hade något varierande efterfrågefrekvens samt att olika 
avfallstyper fanns vid varje uppsamlingsplats och dessa behövdes hållas separerade vid 
transport. Den stora skillnaden mellan studierna är att det i denna fanns tre olika fordonstyper 
att tillgå: en-, två- och fyrfacksfordon. Dessa hade varierande fasta kostnader och last- och 
lossningstider, vilka ökade med antalet fack och antalet fack var avgörande för hur många 
avfallstyper ett fordon kunde upphämta under samma rutt. Storleken på de olika facken 
bestämdes före ruttplaneringen till att vara proportionerlig mot de olika avfallstypernas 
efterfrågan, där fyra typer hade relativt hög efterfrågan och de resterande fyra hade relativt låg 
efterfrågan. Uppsamlingsplatserna grupperades inte vid lösning av problemet, utan modellen 
utgick från varje uppsamlingsplats förväntade efterfrågefrekvens separat samt att några 
tidsfönster inte togs hänsyn till som i föregående studie. Resultatet visades i form av fyra 
alternativa scenarion som jämfördes med varandra och bestod av tre alternativ där alla de tre 
fordonstyperna var för sig utgjorde fordonsflottan samt ett där de kombinerades. 
Ruttplaneringen visade att den lösningen med den kombinerade fordonsflottan gav den lägsta 
transportkostnaden samt att medelutnyttjandegraden blev högst för detta alternativ. (Larsson, 
2014) 

3.5. Styrningsmetoder 

3.5.1. Push 

En av de vanligaste styrningsmetoderna inom både logistik och produktion är enligt 
Oskarsson m.fl. (2011) push-styrning, även kallat tryckstyrning. Karaktären för ett push-
styrningssystem är att arbetsuppgifter genomförs baserat på prognoser och materialet ”trycks” 
från en enhet till en annan med mellanliggande lager (Oskarsson m.fl., 2011; Jonsson & 
Mattson, 2005). Genom sådan styrning kan varje enhet arbeta separat enligt Liker (2004) och 
då blir utnyttjandegraden genomgående hög i de olika processerna i flödet menar Oskarsson 
m.fl. (2011). Liker (2004) anser att push-styrning är vanligt inom massproduktion, men att det 
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var ännu vanligare förr i tiden inom denna produktionstyp. Enligt Oskarsson m.fl. (2011) 
kräver denna metod lager mellan varje enhet och därmed blir GLT hög, vilket ökar 
kapitalbindningen. Dessa negativa symptom bidrar till att Liker (2004) anser att någon annan 
styrningsmetod hellre borde användas, om möjlighet till detta finns. Något förenklat kan det 
sägas att varje enhet i ett push-styrt flöde strävar efter att uppnå så hög utnyttjandegrad som 
möjligt (Oskarsson m.fl., 2011; Jonsson & Mattson, 2005). Toyota använder sig av push-
styrning när de exempelvis beställer transporter av delar från Japan till USA enligt Liker 
(2004), då sådana leveranser behöver planeras i förväg p.g.a. av det långa leveransavståndet.  

För att uppnå en push styrning krävs det olika metoder för att kontrollera när beställningar 
krävs. Det finns framförallt tre olika metoder för detta; beställningspunktsystem, 
periodbeställning (PB) och periodisk inspektion. Beställningspunktsystem innebär att en 
beställning för påfyllning av material sker då lagernivån når en förbestämd punkt, den så 
kallade beställningspunkten (BP). Beställning sker ofta med en förbestämd orderkvantitet 
samt inom överenskommen ledtid, för att lagret alltid ska fyllas på innan brist uppstår 
(Jonsson & Mattson, 2005; Lumsden, 2006; Oskarsson m.fl., 2011). PB fungerar genom att 
beställningar läggs vid förutbestämda tidpunkter, exempelvis var tredje fredag eller varannan 
dag klockan 10:00 (Oskarsson m.fl., 2011). Periodisk inspektion innebär att personal 
regelbundet utför en inspektionsrunda och påfyllning avropas då efter inspektion om behov 
upptäcks i någon artikels produktionsbuffert (Oskarsson m.fl., 2011). De olika metoderna har 
sina fördelar och periodisk inspektion kan ibland vara att föredra framför BP-system för 
artiklar som används vid flera olika platser i produktionen (Oskarsson m.fl., 2011). PB är i sin 
tur lämpat att använda vid beställning av stora kvantiteter från samma leverantör samt vid 
långväga transporter, då Liker (2004) anser att det ökar möjligheterna till ett effektivt 
transportutnyttjande. 

3.5.2. Pull 

Liker (2004) förklarar att pull-styrning baseras på att endast producera något när det 
efterfrågas av kunden. Suget startar från det behov som finns hos slutkunden och skickas 
sedan bakåt i flödet från enhet till enhet med hjälp av olika signaler och avrop (Oskarsson 
m.fl., 2011; Jonsson & Mattson, 2005). Till skillnad från push-styrning, erhålls korta GLT 
och låg kapitalbindning med pull-styrning menar Liker (2004), men styrningen medför att 
flödet blir mer störningskänsligt enligt Jonsson och Mattson (2005). Enligt Oskarsson m.fl. 
(2011) är de lager som finns mellan olika enheter små och ska främst täcka svängningar i 
efterfrågan och målet med pull-styrning är enligt Liker (2004) att minska storleken på lager 
för att minska GLT ytterligare.  

Liker (2004) tar upp följande exempel för att illustrera pull-styrning: När beslut tas angående 
när en bil behöver tankas, så planeras det vanligen inte i förväg t.ex. genom ett schema för PB 
som att tankning görs varje måndag morgon. En sådan styrningsmetod skulle kunna medföra 
att tanken tar slut innan planerad tankning alternativt att behov av att tanka inte uppkommit 
när tankning är planerat. Därför används troligen pull-styrning i en sådan situation, då de 
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flesta troligen stannar och tankar då behovet uppstår, d.v.s. när bensinlampan börjar lysa. 
(Liker, 2004) 

Lean Production är ett koncept som anammat pull-styrning enligt Lumsden (2006) och han 
förklarar att filosofin härstammar från 1970-talets bilindustri i Japan, närmare bestämt från 
Toyota. Enligt Black (2008) och Liker (2004) fokuserar konceptet Lean Production på att 
minska slöseri av resurser och på att skapa värde samt att ständigt utveckla verksamheten. 
Liker (2004) menar att Lean konceptet förespråkar lagerfria flöden i största möjliga 
utsträckning, dels för att minska GLT och kostnaderna för varje produkt och dels för att föra 
befintliga problem till ytan så att dessa kan åtgärdas direkt. Liker (2004) menar att problem 
annars kan ”gömma sig” i lager och därmed undvikas att bli kända i en process. Inom Lean är 
lager klassat som en av sju slöserier och en vanlig misstolkning är enligt Baudin (2004) att allt 
lager borde elimineras. Baudin (2004) menar snarare att Lean strävar mot att överflödiga lager 
är slöseri och bör elimineras, men att många typer av lager är nödvändiga i en produktion.   

En metod som har utvecklats av Toyota för att uppnå pull-styrning är Just-In-Time (JIT) som 
innebär att material levereras till produktionen i samma stund som det ska användas, till en 
konkurrenskraftig kostnad och utan att lagras i en produktionsbuffert (Chan, 2001; Savsar, 
1997). JIT ställer höga krav på planeringssystemen och transportsystemet, då hög 
tidsprecision och leveranssäkerhet måste uppfyllas (Lumsden, 2006). Om försörjning med 
JIT-leveranser uppnås i ett företag, leder det vanligen till effekter som minskade 
leveransvolymer, kortare leveranstider samt minskad kapitalbindning (Lumsden, 2006; 
Oskarsson m.fl., 2011). Minskad kapitalbindning uppnås ofta för det producerande företaget, 
men för att JIT-leveranser ska vara möjligt uppstår lager istället vid ett tidigare skede i 
försörjningskedjan (Lumsden, 2006). Dock menar Lumsden (2006) att det ofta i slutändan 
resulterar i minskad kapitalbindning, totalt sett ur hela försörjningskedjans perspektiv.  

Kanban är enligt Oskarsson m.fl. (2011) ett japanskt begrepp och det är det japanska ordet för 
"litet kort". Kanban är en metod för att uppnå pull-styrning i en produktion (Chan, 2001; 
Lumsden, 2006). Kanban bygger på direktavrop enligt Oskarsson m.fl. (2011) och fungerar 
genom att ett Kanban-kort placeras i en lastbärare vid en nivå som motsvarar den tänkta BP. 
När nivån i lastbäraren minskar till BP dyker Kanban-kortet upp i lastbäraren. Spearman m.fl. 
(1990) menar att Kanban-kortet då skickas bakåt i kedjan och fungerar som en beställning av 
nytt material. Kanban-kort innehåller vanligtvis information som exempelvis artikelnummer, 
kvantitet och leveransadress (Lumsden, 2006; Oskarsson m.fl., 2011). Målet med Kanban är 
enligt Storhagen (2003) att endast tillverka det antal som behövs och därigenom skapa en 
lagerfri tillverkningsprocess. 

I studien av Eriksson (2010) analyseras ett koncept för styrning av materialförsörjning som 
kallas "avrops produktion", som tillämpas av telekom företaget Ericsson och är en form av 
pull-styrning. Avropsorder skapas enligt Eriksson (2010) vid produktionen och skickas 
elektroniskt till en TPL som sköter leveranserna och därmed undviks den vanliga 
orderprocessen. På Ericsson används enligt Eriksson (2010) två olika typer av Kanban-system 
för avrop av nytt material. Ett traditionellt system med Kanban-kort och ett elektroniskt 
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system. Studien av Eriksson (2010) visade att avrop via det traditionella systemet krävde mer 
arbete samt att riskerna av fel ökade då den mänskliga faktorn påverkar i större grad jämfört 
med avrop genom det elektroniska Kanban-systemet. Det elektroniska Kanban-systemet kan 
dock "gömma" problem i lagret, som lättare upptäcks via det traditionella systemet med avrop 
från personal. Båda avropsvarianterna ledde enligt författaren bl.a. till korta ledtider, 
frekventa leveranser, möjligheter att kontrollera bundet kapital, litet resursanvändande samt 
hög leveransservice. (Eriksson, 2010) 

Tvåbingesystem är enligt Oskarsson m.fl. (2011) ytterligare en metod för att försörja 
produktion genom pull-styrning. Oskarsson m.fl. (2011) och Rosales m.fl. (2015) menar att 
denna typ av system är konstruerat genom att produktionsbufferten för en viss artikel består 
av två bingar, som är placerade bakom varandra och när den främre bingen blir tom körs den 
iväg för påfyllning och nästa binge börjar då användas istället. När den tomma bingen blir 
påfylld, körs den tillbaka och placeras bakom bingen som för tillfället används (Oskarsson 
m.fl., 2011; Rosales m.fl., 2015). Systemet har samma grundtanke som Kanban-systemet, fast 
här står den tomma bingen för BP istället för Kanban-korten och fungerar som en 
påfyllningssignal (Lumsden, 2006; Oskarsson m.fl., 2011; Storhagen, 2003). Lagringen av 
produkter vid produktionen i fallet som utretts av Eriksson (2010) var organiserad genom ett 
tvåbingesystem och därmed kombinerades de två styrningsmetoderna.  

En annan pull-styrningsmetod för materialförsörjning är enligt Oskarsson m.fl. (2011) att 
produktionspersonalen meddelar truckförare om behovet genom en visuell signal. En sådan 
signal kan exempelvis utföras genom att en lampa tänds eller att en färgad flagga fälls ut 
(Oskarsson m.fl., 2011). Enligt Monden (2012) använder Toyota visuella signaler i form av 
lampor på en elektrisk tavla som kallas ”andon”, för styrning i produktionen. Kanban och 
tvåbingesystem är två styrningsmetoder som innehåller visuella signaler, i form av Kanban-
kort och tomma bingar (Oskarsson m.fl., 2011).  

Styrningsmetoden ”avropsproduktion” som utretts av Eriksson (2010) är nära relaterad till 
JIT, eftersom Kanban används för att avropa behov direkt till leverantören och inleveranser 
sker med kort ledtid. Användningen av tvåbingesystem och Kanban ger visualisering i form 
av att lösningarna förtydligar status för lagernivåer samt behovet av materialpåfyllning, vilket 
minskar riskerna för att behov ska upptäckas för sent. Därmed minskas även risken för 
materialbrist vid produktionen. Faktumet att ett TPL-företag sköter materialförsörjningen till 
produktionen är enligt Eriksson (2010) kostnadseffektivt, men han menar också att höga krav 
ställs på kommunikation och relationen mellan tillverkande företaget och TPL-företaget. 
Eriksson (2010) menar att ”avropsproduktion” inte endast är kompatibelt med en viss typ av 
industri, utan att konceptet bygger på kända och generella logistiska principer och att det 
därför skulle kunna tillämpas av olika tillverkande företag. Metoden är enligt Eriksson (2010) 
en relativt okomplicerad styrningsmetod för vissa inköpta produkter i en försörjningskedja 
genom lågt resursanvändande, samtidigt som en hög kundservicenivå kan upprätthållas. 
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3.5.3. Kombinerad push och pull 

I industrin är det vanligt att både push- och pullstyrning kombineras. Det är snarare vanligare 
än att endast en av dem används i ett företag. Många styrsystem är därmed hybrider av de 
båda styrningsmetoderna och kan då antingen vara mer push- eller pull-styrda. Metoderna 
brukar vanligen separeras av kundorderpunkten, som är den punkt i systemet där kundordern 
inkommer, och kan exempelvis vara push-styrda fram till kundorderpunkten och sedan pull-
styrda, eller tvärtom. (Oskarsson m.fl., 2011) 

Huang och Huang (2014) beskriver att återanvändningen av metall- och stålskrot är ett 
växande och viktigt område för industrier i Kina, tack vare det höga materialvärdet samt de 
miljöeffekter som återanvändning ger upphov till. Studien av Huang och Huang (2014) 
genomfördes med målet att konstruera en strategi för försörjningskedjor för att möjliggöra 
återvinningen av skrot genom push-styrning samt matchningen med marknadens efterfrågan 
genom pull-styrning. Författarna menar att skrotet i Kina har följande tre huvudsakliga 
ursprung: egenproducerat-, samhällsköpt- och importerat skrot. Egenproducerat skrot 
definierar de som det material som blir över från kanttrimning, kapning och returer m.m. 
Situationen i dagsläget är att vissa industrier återvinner och återanvänder skrot internt inom 
den egna försörjningskedjan, men att allt fler industrier övergår till att sälja skrot till TPL-
företag som i sin tur hanterar det och säljer tillbaka det till industrier. (Huang & Huang, 2014) 

Slutsatserna dragna från studien av Huang och Huang (2014) är att det är positivt för 
industrier och samhället ur ett kostnads- respektive miljöperspektiv att uppnå push-styrning 
från uppkomsten av metall- och stålskrot. Detta då det är önskvärt att uppnå en snabb 
återvinning och hantering i stor skala. Industrierna vill samtidigt ha pull-styrning på 
materialflödet in till produktionen för att inflödena ska matcha efterfrågan. Denna 
kombination av styrning är svår att uppnå inom en företagsintern försörjningskedja och 
författarna anser därför att TPL-företag borde användas för återvinning och hantering av 
metall- och stålskrot i större utsträckning, vilket förmodligen skulle möjliggöra en 
kombinerad push- och pull-styrning i större utsträckning. (Huang & Huang, 2014) 
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4. Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs nuläget av returstålsflödet i form av vilka aktörer som är inblandade 
samt vilka lastbärare och transportmedel som används. Nuläget beskrivs till en början ur ett 
helhetsperspektiv för att sedan beskriva alla aktörer var för sig i högre detalj. 

4.1. Site Sandviken 

 

Figur 10. Karta över industriområdet Site Sandviken. 

I Figur 10 visas industriområdet Site Sandviken, där de enheter som nämns i denna 
nulägesbeskrivning är numrerade: 

1. Råvarugården 
2. Stålverket  
3. Stränggjutningen  
4. Götverket & Smide  
5. Varmvalsverk 04 (Fenix) 
6. Färdigställning 13/Ämnesbehandling 67 (ÄB 67) 
7. Borrstål 09 & Finvalsverk 73  
8. Rörverk 50 (RV 50) 
9. Pressverk 62 (PV 62) & Ämnesberedningen  
10. Rörverk 63 (RV 63) 
11. Pressverk 69 (PV 69) 
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12. Rörverk 09 (RV 09) 
13. Rörverk 12 (RV 12) 
14. Rörverk 98 (RV 98) 
15. Rörverk 68 (RV 68) 
16. Harsco 
17. Foria 
18. Kallvalsverken  
19. Tråddragning 68 & SurfTech  
20. Östra 

Enheterna numrerade med 2-7 tillhör affärsområdet Primary Products, 8-15 tillhör 
affärsområdet Tube och 18-19 tillhör affärsområdet Strip, Wire and Heating. Övriga 
markeringar är: 1 Råvarugården, 16 Harsco, är en extern aktör som sköter en del 
returstålshantering åt framförallt Stålverket, 17 Foria är en extern aktör som kapar allt långt 
returstål som inkommer till Råvarugården och 20 Östra, även kallat Östra rör, är ett lager för 
långt returstål inom Tube, där det sker samlastning för vidare transport till Råvarugården. 

4.2. Transport 

Den interna avdelningen Transport ansvarar för de flesta transporter som sker inom 
industriområdet Site Sandviken. I stort sett sköter alla avdelningar själva transporterna inne i 
sina respektive enheter och Transport sköter transporterna mellan olika enheter och lager 
inom industriområdet. Undantagen är transporter som sker inom Råvarugårdens lagerområde, 
från Stålverket till det externa företaget Harsco samt från Harsco till Råvarugården. Då 
Harsco och Råvarugården själva utför sina respektive transporter. 

4.2.1. Lastbärare 

Returstålet transporteras och lagras i följande typer av lastbärare: 

Berglöfslåda L1: En hållfast låda med en lastvolym på 600 liter och en vikt på 140 kg, se 
Figur 11. De lastas på flak för transport eller töms i dumperlådor. De kan transporteras 
maximalt 14 st. på varje flak, sju i bredd och staplat i två rader.  

 

Figur 11. Berglöfslåda storlek L1. Källa: Sandvik. 
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Berglöfslåda L2: En hållfast låda med en lastvolym på 1 200 liter och en vikt på 240 kg, se 
Figur 12. Det finns även en speciell typ av L2 som är mindre hållfast och enbart används vid 
ÄB 67 och har samma vikt, men en lastvolym på 2 000 liter. Dessa lådor kan inte staplas samt 
är bredare än L1 och kan därför maximalt transporteras 5 st. på varje flak. Dessa töms även 
ibland i dumperlåder för transport.  

 

Figur 12. Berglöfslåda storlek L2. Källa: Sandvik. 

Berglöfslåda L3: En mindre hållfast låda med en lastvolym på 2 000 liter och en vikt på 320 
kg, se Figur 13. Huvuddelen av det material som transporteras i L3 är spån. Dessa kan inte 
staplas och på grund av avlastning och pålastning kan det endast transporteras 5 st. på varje 
flak och det förekommer även att dessa töms i dumperlådor.  

 

Figur 13. Berglöfslåda storlek L3. Källa: Sandvik. 

Dumperlåda (Kroklåda): De finns i något varierande storlekar och alla har hög 
lastkapacitet. De väger kring 1 250 kg och har lägre hållfasthet än Berglöfslådor. Därmed 
används de vanligen vid transport av spån och mindre massivt returstål, se Figur 14. De har 
krokar uppe på långsidorna som gör att de kan ”krokas på” vid av- och pålastning på fordon. I 
vissa fall fylls dumperlådor genom att innehållet i Berglöfslådor tippas i och i vissa fall fylls 
de direkt från produktionen.  
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Figur 14. Dumperlåda. Källa: Sandvik. 

D-låda: Det finns två typer av D-lådor som har en vikt på 1 020 respektive 1 080 kg, se Figur 
15, och de har hög lastkapacitet. D-lådor används dock inte i någon större utsträckning för 
transport av returstål inom SMT.  

 

Figur 15. D-låda. Källa: Sandvik. 

Vagga: En vagga har en vikt på 890 kg och är en hållfast lastbärare som används för att 
transportera ändavkapningar från Götverket och Smide, se Figur 16.  

  

Figur 16. Vagga. Källa: Sandvik. 

4.2.2. Transportmedel 

Följande transportmedel används för transport av returstål inom industriområdet: 

Grensletruck: En stor truck som lyfter all vikt ”under sig själv”, se Figur 17. De 
transporterar returstål i Berglöfslådor lastade på flak, långt returstål som är hopbuntat i en så 
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kallad ”bonk” samt returstål i häckar eller knektar till Råvarugården. De transporterar även 
tillbaka tomma lastbärare. De är verksamma på hela industriområdet. En knekt är lastbärare 
för stång och band och häckar används vid transport av rör och stång. Dessa typer av 
lastbärare används vid utskrotning ur produktion och används annars vanligtvis till transporter 
i produktionsflödet. Det långa returstålet, buntas ihop och läggs i en bonk som kan liknas vid 
en häck. Antalet grensletruckstransporter av flak med Berglöfslådor fyllda med returstål 
uppgår till ca 4 400 st. per år, vilket motsvarar ca 12 st. per dygn. Transporten tillbaka med 
flak innehållande tomma Berglöfslådor är inte beräknade som en separat transport i denna 
statistik och därmed kan antalet faktiska transporter ses som det dubbla. Grensletruckarna 
arbetar utifrån avrop i transportbeställningssystemet STB.  

 

Figur 17. Grensletruck. Källa: Sandvik. 

Dumperbil: En lastbil som hämtar dumperlådor innehållande returstål samt att den även 
sköter transporter av trä och avfall m.m. inom industriområdet. Upphämtning och transport av 
returstål är dock dess huvudsakliga uppgift och den transporterar returstål från de flesta 
enheterna inom de tre affärsområdena samt från ett flertal övriga leverantörer. Den 
transporterar en dumperlåda i taget till Råvarugården genom att dumperlådan ”krokas” på 
flaket, den tömmer dumperlådan sedan i ett bås på Råvarugården och transporterar slutligen 
tillbaka dumperlådan. Dumperlådor hämtade från Tråddragning 68 töms inte direkt i bås, utan 
ställs på anvisad plats vid Råvarugården. Detta p.g.a. att returstål i form av tråd kan skapa 
trassel vid lastning av korgarna till Stålverket. Dumperbilen arbetar utifrån en transportslinga 
som den åker för att se vilka dumperlådor som behöver tömmas och denna slinga inleder 
föraren vid påbörjat morgonskift. Därefter hämtas dumperlådor utifrån vad som upptäckts 
från transportslingan samt att det förekommer att beställningar inkommer från orderkontoret. 
De tar i sin tur emot beställningar från slingtrucksföraren alternativt från den enhet som 
dumperlådan som har behov av tömning tillhör. Transportslingan inleds med de enheter som 
vanligtvis har de största volymerna, d.v.s. ÄB 67, Borrstål 09 och Finvalsverk 73, RV 50, PV 
62 och Ämnesberedningen samt Kallvalsverken. Enligt uppgifter transporterar dumperbilen 
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ca 20-40 st. dumperlådor till Råvarugården per arbetsdag, vilket överensstämmer med de ca 
7 000-9 000 st. dumpertransporter årligen som identifierats genom sekundärdatan. 
Dumperbilen arbetar i 2-skift på vardagar. 

Sidlastare: En truck som lastar längre stål ”längs med sin sida” och som har en lyftkapacitet 
på 8,9 ton, se Figur 18. De är mestadels verksamma inom Tube och transporterar långt 
returstål från de olika enheterna inom Tube till Östra som är en uppsamlingsplats för långt 
returstål. Det förekommer även att sidlastare transporterar enstaka rör från enheterna inom 
Tube direkt till Råvarugården, då rören ibland är för långa för att kunna transporteras av en 
grensletruck. De transporterar även häckar med returstål samt tomma lastbärare. Sidlastare 
arbetar utifrån avrop i STB.  

 

Figur 18. Sidlastare. Källa: Sandvik. 

Frontlastare: En lastmaskin med gafflar, vars främsta uppgift inom returstålsflödet är att 
transportera vaggor från Götverket och Smide till Råvarugården. I övrigt förekommer det att 
de transporterar returstål i form av utskrotat material samt returstål i D-lådor. Då D-lådorna 
utgör en ytterst liten del av returstålet som inkommer till Råvarugården, ca 160 st. transporter 
per år, samt att de inte utgör någon betydande del för någon specifik enhet så har de lagts på 
övrigt transportmedel i nulägesbeskrivningen. Frontlastare är mestadels verksamma vid 
enheter tillhörande Primary Products och arbetar mestadels utifrån avrop i STB.  

Slingtruck: En gaffeltruck vars arbetsområde innefattar: PV 62 och Ämnesberedningen, RV 
50, Borrstål 09 och Finvalsverk 73, ÄB 67, Kallvalsverken, RV 98, RV 09, RV 12, 
Stränggjutningen samt Fenix. Den är även verksam på en del övriga enheter som exempelvis 
Mek och Lab samt att den även sköter en mindre mängd deponi och farligt avfall. Dess 
huvudsakliga arbetsuppgifter är att hämta Berglöfslådor vid enhetsportar och ställa dessa på 
flak som är placerade utomhus samt att tömma vissa Berglöfslådor i dumperlådor som är 
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placerade utanför enheter inom dess arbetsområde. Tömningen av Berglöfslådor i dumperådor 
möjliggörs av att gafflarna på slingtrucken kan roteras. Slingtrucken arbetar dagtid och dess 
arbetsuppgifter sköts mestadels av sidlastare under kvällar, nätter och helger.  

Övriga transportmedel: Utöver ovan nämnda så finns det även andra transportmedel som är 
verksamma inom industriområdet som t.ex. lastmaskiner som arbetar på Råvarugården och 
tömmer Berglöfslådor från flak i bås samt att de sköter en del andra transporter på 
Råvarugården. Det finns även en Dumpertraktor som också är verksam vid Råvarugården 
samt kring Stålverket och Stränggjutningen. Dess huvudsakliga arbetsuppgift är att utföra 
förflyttningar av högar av returstål, mestadels returstål i form av spån. Harsco äger sina egna 
transportmedel och har både en lastmaskin och en dumper som används för transporter inom 
deras område samt mellan deras område och Stålverket samt Råvarugården. 

4.3. Returstålets värde och vikt inom SMT 

I Figur 19 och 20 visas värdet respektive vikten av returstålet inom SMT som kartlagts och 
jämförts mellan de olika affärsområdena och de övriga parterna. Förhållandet mellan de olika 
affärsområdena är förhållandevis jämnt mellan värde och vikt. Affärsområdet Tube står dock 
för betydligt mer, totalt sett, av värdet jämfört med av vikten. De andra affärsområdena och 
parterna, förutom extern, står för en något större andel av vikten än av värdet.  

Primary Products är det affärsområdet som står för den största andelen av returstålet. De står 
för ca 65 % av det totala värdet och ca 69 % av den totala vikten, medan Tube är det näst 
största affärsområdet och det står för ca 25 % av det totala värdet och ca 16 % av den totala 
vikten. Sekundärdatan visar att returstålet står för ca 45 % av materielbehovet. Det stämmer 
väl överens med den tidigare uppfattningen inom SMT och därmed styrks validiteten av de 
sekundärdata som har legat grund till kartläggningen.  

 

 

Figur 19. Värdet på returstålet för de olika affärsområdena inom SMT. 
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Figur 20. Vikten av returstålet för de olika affärsområdena inom SMT. 

 

Figur 21. Flödeskartläggning över returstålet inom SMT:s affärsområden. 

Ovan i Figur 21 visualiseras vilka transportmedel som transporterar returstål från de olika 
affärsområdena inom SMT till Råvarugården. I Figur 22 nedan visas och jämförs de olika 
enheternas del av det totala värdet av det interna returstålet. 
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Figur 22. De olika enheternas andel av returstålets totala värde. 

Felsorteringen av Berglöfslådor, dumperlådor samt av den totala vikten inom SMT visas i 
Figur 23. 

 

Figur 23. Felsortering av returstålet inom SMT. 

Anledningen till ökningen från 2013 är enligt Råvarugården att de själva förbättrat sin 
hantering och att de registrerar felsortering i högre utsträckning för tillfället jämfört med 
tidigare. Detta medför att det mellan 2009-2012 i princip saknas information om felsortering 
och det är troligtvis därför den är så pass låg under dessa år. Antalet felsorterade 
Berglöfslådor är betydligt högre än antalet dumperlådor, men felsorteringen i dumperlådorna 
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ses som ett stort mörkertal då många dumperlådor fylls med innehållet ifrån Berglöfslådorna 
samt att felsortering är svårare att upptäcka i dessa. Inom SMT levereras i genomsnitt ca 
28 000 st. Berglöfslådor till Råvarugården fyllda med returstål varje år. Det totala antalet 
Berglöfslådor har varit relativt konstant under perioden 2009-2015. 

4.4. Råvarugården 

Råvarugården är som tidigare nämnts enheten som tar emot samt lagrar returstål och det är 
även denna enhet som levererar stål till Stålverket. Vid Råvarugården finns bås som ligger 
under tak där inkommande internt returstål lagras, en stålgrupp i varje bås. Det är även denna 
enhet som är ansvarig för inköp och lagring av externt skrot samt legeringar. De har sin egen 
personal och hyr de fordon som arbetet på Råvarugården kräver från Transport samt LM-
maskiner, som är ett externt företag närliggande Råvarugården. Råvarugården arbetar i 
tvåskift och är därmed obemannad nattetid.   

Berglöfslådor som inkommer till Råvarugården på flak inspekteras efter levereras och då 
kontrolleras märkning av lådor samt innehållet i dessa. Om innehållet eller märkningen är 
felaktig debiteras levererande enhet en hanteringsavgift på 3 SEK/kg för det extra arbete som 
då behöver utföras samt att innehållet i lådan klassas som den lägst värderade stålsorten som 
återfinns i lastbäraren. Alla Berglöfslådor vägs efter inspektion så att de kan föras in i 
registreringssystemet, som sedan ligger som grund för betalning till levererande enhet. Om 
möjligt separeras innehållet från en felsorterad Berglöfslåda i rätt bås, men många gånger är 
detta inte möjligt och då töms innehållet i det bås som är avsett för den stålgrupp som 
returstålet klassats ned till. Om felsorterat returstål är i form av exempelvis spån är det 
omöjligt att separera innehållet i efterhand vid Råvarugården. Att upptäcka felsortering är en 
komplicerad uppgift, då Berglöfslådor kan vara fulla med returstål av skilda former och 
Råvarugården har inte möjlighet att kontrollera allt innehåll i alla inkommande lastbärare. Då 
ett fel hittas i en Berglöfslåda innebär det att Råvarugården måste inspektera resterande 
Berglöfslådor på flaket extra noga, eftersom ett hittat fel ofta innebär fler fel. Exempelvis kan 
en felmärkt låda innebära att märkningarna har förväxlats mellan två lådor o.s.v. I nuläget har 
Råvarugården börjat debitera levererande enhet med avdrag för extra hantering på hela vikten 
i alla lådor på flaket då fel upptäcks i en Berglöfslåda. Under sommaren 2015 kommer nya 
rutiner för deras arbetssätt att implementeras och det kommer medföra att denna strategi vid 
avdrag kommer bli en rutin. Efter ett flak är inspekterat och tömt ställs det åt sidan på anvisad 
plats för tomma flak och dessa hämtas sedan av grensletruck och levereras tillbaka till enheter 
som har behov av tomma Berglöfslådor.  

Råvarugården anser att de under senare år själva blivit bättre på att upptäcka samt registrera 
felsortering och felmärkning på inkommande returstål och de tror även att de nya rutinerna 
ska leda till att de blir ännu bättre på detta. Deras uppfattning i dagsläget är att det finns ett 
mörkertal av felsorterade Berglöfslådor som passerar inspektionen idag, då de har svårt att 
kontrollera allt returstål i varje Berglöfslåda. Flak med Berglöfslådor får inte transporteras till 
Råvarugården tidigt på morgonen, då de inleder sin arbetsdag. Detta beror på att 
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Råvarugården först och främst vill hinna hantera de Berglöfslådor som inkommit under natten 
samt de som inte hunnits med föregående kväll, innan nya inleveranser sker. 

Det är Råvarugården som äger Berglöfslådorna och de beslutar kring samt ansvarar för 
reparation, kassation och inköp av nya Berglöfslådor. Vissa enheter har dock egna 
Berglöfslådor, då dessa behöver nå upp till vissa enhetsspecifika krav som exempelvis högre 
fötter, gallerbotten eller liknande p.g.a. produktionens utformning, varmt returstål eller risk 
för olja på returstålet o.s.v. Specifika Berglöfslådor köps då in och ägs av enheten som 
använder dessa och markeras specifikt så att grensletruckarna transporterar flak med dessa 
Berglöfslådor tillbaka till rätt enhet. Flaken som Berglöfslådorna lastas och transporteras på 
ägs av Sandvik 2, vilket medför att det är flera parter som behöver godkänna inköp om en 
enhet exempelvis önskar utökning av ett flak med Berglöfslådor.  

När dumperbilen anländer med en dumperlåda till Råvarugården väger först föraren ekipaget, 
därefter tömmer denne dumperlådan i rätt bås och slutligen vägs dumperbilen med den tomma 
lastbäraren för att vikten av returstålet ska kunna beräknas. I slutet av varje skift lämnar 
dumperföraren en lista med alla leveranser till personal på Råvarugården så att dessa kan 
registreras. Felsortering i dumperlådor hänger på förarens erfarenhet, då detta endast kan 
upptäckas då föraren reagerar på utseendet på returstålet i dumperlådan. Om föraren får 
intrycket av att innehållet avviker mot det normala, tar han kontakt med personal på 
Råvarugården och dessa inspekterar då dumperlådan före invägning och tömning. Sådana 
avvikelser är svåra att upptäcka samt att det är svårt för personal att inspektera innehållet 
p.g.a. den stora volymen och därmed är mörkertalet väldigt stort av felsortering i 
dumperlådor. 

Vaggorna som inkommer med frontlastare inspekteras även dessa av personal och då 
vaggorna vanligtvis innehåller större avkapningar är felsortering i dessa förhållandevis lätt att 
upptäcka. Efter inspektion vägs returstålet in på liknande sätt som Berglöfslådorna och 
föraren tömmer därefter vaggorna i bås. 

Långt returstål, hela ämnen som skrotats eller annat större material som transporteras av 
grensletruck, sidlastare eller frontlastare till Råvarugården utan lastbärare vägs in vid ankomst 
på gafflarna. Om returstålet klassas som långt och behöver kapas så läggs det på anvisad plats 
och annars läggs det i bås. Långt returstål kapas då det är för långt för att kunna läggas i 
”korgen” som tar in stål för smältning i Stålverket. Det är Foria som utför kapningen åt 
Råvarugården och vid behov av kapning debiteras levererande enhet ett avdrag på 0,88 
SEK/kg.   

4.4.1. Foria 

Foria är en extern part som utför kapning av längre returstål och de är placerade i anslutning 
till Råvarugården, se Figur 10. De hämtar långt returstål vid Råvarugårdens anvisade 
lagringsplats, kapar detta och därefter läggs det kapade returstålet i bås. De har en kapmaskin 
inomhus som kan hantera rör med längder upp till 8 m och kapningen utförs genom en 
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blandning av gasol, syrgas och skärpulver. Det förekommer att returstål som är längre än 8 m 
inkommer till Råvarugården och när det inträffar förkapar Foria returstålet manuellt utomhus, 
innan det slutligen kan kapas i kapmaskinen. Vid kapning utomhus sker det i vissa fall spill 
som då hamnar direkt på marken. Det händer även i specialfall att Foria åker ut till 
produktionsenheter, vanligtvis till enheter inom Tube, för att utföra manuell förkapning för att 
underlätta transporter av väldigt långa rör. Foria utför kapningen åt Råvarugården genom att 
följa en prioriteringsordning som sätts av Råvarugården. Foria får betalt utefter tonnage och 
debiterar en något högre kostnad för manuell kapning utomhus jämfört med kapning i 
kapmaskinen. Foria hanterar och kapar returstål som motsvarar drygt 8 % av vikten av 
returstålet inom SMT.   

4.4.2. Reklamationer och utskrotningar 

Större utskrotningar från produktionen samt framförallt större partier med reklamationer 
hanteras på ett något varierande sätt jämfört med det dagliga returstålet. Detta gäller främst 
reklamationer från Primary Products då affärsområdet vanligen står för de största volymerna. 
När sådana partier inkommer klassas det som returstål och ska levereras till Råvarugården så 
tas kontakt med Råvarugården innan inleverans sker. Detta för att meddela om plötsligt stora 
volymer reklamationer. En uppdelning av transporter kommer även överens om, så att 
Råvarugården ska ha en möjlighet att hinna hantera det inkommande returstålet. Därefter 
avropas grensletruck och den eller dessa transporterar då returstålet till Råvarugården genom 
ett antal turer under överenskommet tidsintervall. Mindre partier av reklamationer samt 
utskrotningar av ”normal” storlek hanteras på liknande sätt som övrigt returstål, då dessa 
transporteras till Råvarugården utan någon specifik kontakt angående leverans. 

4.5. Primary Products 

Primary Products är, som kan ses i Figur 19 och 20, det affärsområdet som står för den 
absolut största delen av returstålet inom SMT, både sett i vikt och värde. I detta affärsområde 
ingår de flesta av de enheter som står för störst mängd returstål inom SMT, vilket kan ses i 
Figur 22. Affärsområdets största kund är Tube, men de levererar även till Strip, Wire and 
Heating samt till kunder utanför SMT och Sandvik. För att se vilka enheter som ingår i 
Primary Products, se kapitel 4.1. Nedan i kapitel 4.5.1.-4.5.7. följer mer ingående information 
kring returstålets värde och vikt, hur det upphämtas och transporteras, fyllnadsgrad på 
flaktransporter, felsortering samt specifika problem i returstålshanteringen, för varje enhet 
inom affärsområdet. Utöver affärsområdets enheter behandlas även det externa företaget 
Harsco i detta kapitel, då de utför hantering och transport av returstål som uppkommer vid 
enheter inom affärsområdet. I Figur 24 ses flödeskartläggningen för Primary Products, där det 
visas vilka transportmedel som används för transport av returstål från affärsområdets enheter 
till Råvarugården. I Figur 24 visas enbart ett flöde från Stålverket till Harsco, men ett mindre 
flöde av returstål förekommer även från Stränggjutningen till Harsco. Dock är volymen för 
detta flöde inte specificerat i kartläggningen, då information kring detta saknas.  
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Figur 24. Flödeskartläggning över Primary Products. 

4.5.1. Borrstål 09 & Finvalsverk 73 

Tabell 1. Borrstål 09 och Finvalsverk 73, värde och vikt samt transportmedel och fyllnadsgrad på flak. 

 

Borrstål 09 & Finvalsverk 73 Andel av SMT

Värde 3%

Vikt 9%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Flak med grensletruck 384                25%

Dumperbil 1 032            61%

Övrigt 14%

Fyllnadsgrad Flak L1 98%
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Figur 25. Bild på Borrstål 09 och Finvalsverk 73, med markerade portar. 

Borrstål 09 och Finvalsverk 73 har slagits ihop till en enhet i denna kartläggning, då enheterna 
ligger i samma byggnad och efter rundvandring på Primary Products fick författarna intrycket 
av att de ses som en enhet. Borrstål 09 står för majoriteten av returstålet som uppkommer i 
byggnaden. 

Flak med Berglöfslådor finns inne i produktionen, innanför port 98, samt utanför port 97. 
Berglöfslådorna som lastas på flak inuti produktionen lastas av produktionspersonalen och de 
är i huvudsak av typen L1, men det förekommer periodvis enstaka flak med lådtyperna L2 
och L3. Dessa flak står för 379 st. av antalet transporterade flak per år från enheten och det är 
på dessa som fyllnadsgraden 98 %, som kan ses i Tabell 1, är beräknad. Fyllnadsgraden är 
beräknad utifrån att kapaciteten är 7 st. Berglöfslådor per flak, även om typen L1 egentligen 
kan staplas och transporteras 14 st. per flak. Skulle fyllnadsgraden ses på detta sätt, skulle 
fyllnadsgraden från enheten därmed halveras. Av dessa Berglöfslådor innehåller nästan 97 % 
returstål av samma stålgrupp och i princip alla innehåller även samma stålsort inom denna 
stålgrupp. Berglöfslådorna som transporteras från port 97 är en blandning av typerna L1 och 
L2 och kan därmed transporteras 5 st. på varje flak. Dessa står endast för ca 5 transporter per 
år, har en fyllnadsgrad på 51 % och dessa lastas på flak av slingtrucken. Då dessa står för en 
minimal del av flaktransporterna från enheten så har dessa inte tagits hänsyn till i 
fyllnadsgraden som kan ses i Tabell 1. Placering av portar vid Borrstål 09 och Finvalsverk 73, 
kan ses i Figur 25.  

Dumperlådor finns placerade utanför port 98 och port 79. Slingtrucken hämtar Berglöfslådor 
inuti produktionen och tömmer dessa i dumperlådorna vid port 98 och de vid port 79 fylls 
automatiskt genom rör på väggen, som leder returstål ända från uppkomsten i produktionen. 
De automatiskt fyllda dumperlådorna vid port 79 står för 972 st. dumpertransporter per år och 
de som fylls av slingtrucken vid port 98 står årligen för de 60 st. resterande 
dumpertransporterna. 

Transporterna som i Tabell 1 klassas som övrigt transportmedel och står för transport av 14 % 
av vikten från enheten, sker mestadels med grensletruck och returstålet är till stor del ämnen 
som skrotats. 
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Från enheterna transporteras det ca 2 500 st. Berglöfslådor per år. Under 2014 var ca 7,5 % av 
dessa felsorterade och under 2015 ökade andelen felsorterade Berglöfslådor till ca 14,5 %.  

Avrop för hämtning av returstål sker i regel via transportbeställningssystemet STB. Det är 
dock varierande hur denna beställning läggs. Antingen lägger operatörer in beställningen 
själva och använder enhetsbeteckningen som beställare eller så ringer operatören till 
orderkontoret och uppger behovet. Orderkontoret lägger då, vid sådant inträffande, in 
beställningen i systemet åt enheten. På liknande sätt sker i regel avrop för upphämtning av 
returstål vid de flesta enheterna inom SMT. Om strategin för avrop av upphämtning tas upp 
vid någon av de andra enheterna beror det på att skillnader finns och annars sker avropen på 
liknande sätt som vid denna enhet. 

4.5.2. Fenix 

Tabell 2. Fenix, värde och vikt samt transportmedel och fyllnadsgrad på flak. 

 

 

Figur 26. Karta över Fenix, Götverket och Smide, med markerade portar. 

Berglöfslådor av typen L1 lastas direkt på flak och hämtas av grensletruck i produktionen, 
innanför port 243. Dessa flak står för 311 st. transporter årligen och har en fyllnadsgrad på 63 
%, som kan ses Tabell 2. Berglöfslådor av typen L3, ibland även typen L1, körs ut från port 
246 av antingen produktionspersonalen eller slingtrucken och lastas på flak utanför porten. 
Dessa flak står för 261 st. transporter årligen och har en fyllnadsgrad på 80 %, som kan ses i 
Tabell 2. Placering av portar vid Fenix, kan ses i Figur 26.   

Fenix Andel av SMT

Värde 6%

Vikt 7%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Flak med grensletruck 572                47%

Dumperbil 230                15%

Övrigt 38%

Fyllnadsgrad Flak L1 63%

Fyllnadsgrad Flak L3 80%
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Dumperlådor finns utanför byggnaden, på båda sidor av Fenix och dessa genererar ca 230 
dumpertransporter per år, vilket kan ses i Tabell 2. De flesta transporterna av dumperlådor 
sker från baksidan på Fenix, från motsatt sida sett ifrån port 246, se Figur 26. 

De transporter som sker av övrigt transportmedel och står för ca 38 % av den transporterade 
vikten från Fenix, sker mestadels med grensletruck. En stor del av returstålet som sker via 
dessa transporter är skrotade stänger och skrotat band som transporteras i knektar.  

Från Fenix transporteras det årligen ungefär 3 500 st. Berglöfslådor till Råvarugården. Från 
2013 var i princip alla av typen L1, men fr.o.m. 2014 har antalet L1 mer än halverats och 
ersatts av Berglöfslådor av typen L3. Andelen felsorterade Berglöfslådor av typen L1 var 
under 2014 ca 17,6 % och andelen har under 2015 minskat till ca 15,5 %. När det gäller 
lådtypen L3, så har andelen felsorterade Berglöfslådor ökat från ca 16,3 % under 2014 till ca 
28,6 % under 2015.  

4.5.3. Götverket & Smide 

Tabell 3. Götverket och Smide, värde och vikt samt transportmedel. 

 

Smide står för en liten del i totalen och returstålet där uppstår i huvudsak på samma plats, i 
samma byggnad, som det från Götverket och därför gjordes valet att slå ihop dessa enheter.  

Returstål faller i huvudsak vid slipkapningen som sker efter valsningen i Götverket. De 
kapade bitarna faller direkt ned i en vagga som sedan transporteras i till Råvarugården. Fem 
olika vaggor är placerade på ett runt bord, som kallas ”karusellen” och operatören av 
slipkapen styr vilken vagga som skrotet ska falla i. När en vagga är full lyfts den upp och 
placeras bredvid karusellen, för att sedan transporteras av frontlastare till Råvarugården. 
Frontlastare hämtar vaggorna inuti i Götverket, vid karusellen. Ett mindre antal vaggor fylls 
även från kapning i Smide. Transporterna av vaggor står för den största delen från byggnaden 
och uppgår till ca 1 700 st. per år, vilket kan ses i Tabell 3.  

Det som i Tabell 3 lagts på övrigt transportmedel, är till största del returstål i form av hela 
ämnen som skrotas och dessa transporteras framförallt i knektar av grensletruck. Detta gäller 
för både Götverket och Smide samt att en mycket liten del av returstålet som är klassat på 
övrigt, transporteras i Berglöfslådor. Port 134 används för upphämtning av returstål för 
Götverket och Smide, placering av denna kan ses i Figur 26. 

Götverket & Smide Andel av SMT

Värde 6%

Vikt 4%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Vagga med frontlastare 1 698            79%

Övrigt 21%
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Det transporteras ca 1 700 st. vaggor från Götverket och Smide till Råvarugården varje år. Av 
dessa var ca 17,7 % felsorterade under 2014 och en ökning till ca 22 % har skett under 
inledningen av 2015. 

4.5.4. Stränggjutningen 

Tabell 4. Stränggjutningen, värde och vikt samt transportmedel. 

 

 

Figur 27. Karta över Stränggjutningen och Stålverket med markerade lagerytor för returstål. 

Returstål som uppkommer i Stränggjutningen placeras utanför byggnaden på en lageryta 
utanför porten, nära Råvarugården. Lagerytan är markerad med Z i Figur 27. En liten del ca 
10 st. av transporterna av returstål sker härifrån genom dumperlådor, som är placerade 
bredvid lagerytan. För information kring värde och vikt, samt fördelning av transportmedel 
för returstålet som uppkommer vid Stränggjutningen, se Tabell 4. 

En stor del av det övriga returstålet är i form av hela ämnen som skrotas och dessa läggs på 
lagerytan för att svalna. Därefter hämtas de av maskiner från Råvarugården, frontlastare eller 

Stränggjutningen Andel av SMT

Värde 12%

Vikt 11%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Dumperbil 10                  2%

Övrigt 98%
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grensletruck. Transporterna av returstål från Stränggjutningen avropas inte, utan det är 
Råvarugården själva som håller koll på lagerytan och utför hämtning av returstål när det 
passar dem.  

En mindre del av returstålet som uppstår vid Stränggjutningen hämtas även av Harsco och 
hanteras av dem, innan de transporterar det till Råvarugården. Detta är returstål i form av 
överblivet stål i gjutlådor, som hämtas i så kallade ”skollor”, i vilka det överblivna stålet 
uppkommer. 

4.5.5. Stålverket 

Tabell 5. Stålverket, värde och vikt samt transportmedel. 

 

Majoriteten av returstålet som uppkommer i Stålverket transporteras och hanteras av Harsco 
innan det inkommer till Råvarugården, som kan ses i Tabell 5. Harsco hämtar ”slaggrytor”, 
returstålsbärare för slagg som blir över efter smältning, från lagerytan markerad med Y i 
Figur 27. Harsco transporterar sedan tillbaka dessa till lagerytan, efter att de tömt grytorna.  

En liten mängd av returstålet från Stålverket sker via dumperlådor och dessa är placerade 
utanför byggnaden på samma sida som lagerytan Y, se Figur 27. Dumperlådorna vid 
Stålverket genererar årligen ca 15 st. transporter. Större delen av returstålet som transporteras 
direkt till Råvarugården är hela ämnen som inte går att sälja p.g.a. överproduktion eller 
avvikelser samt ändavkapningar från ämnen. Dessa transporteras till Råvarugården med 
grensletruck och upphämtas från lagerytorna markerade med X i Figur 27.  

4.5.6. Harsco 

Harsco är ett externt företag som ligger i anslutning till Stränggjutningen och Stålverket, se 
Figur 10. De äger sina egna transportmedel och hämtar returstål framförallt vid Stålverket, 
men även lite vid Stränggjutningen. Efter hantering transporterar de returstålet till 
Råvarugården med sina egna transportmedel. De hanterar förhållandevis stora volymer 
returstål årligen, se Tabell 5 för mängd returstål som hanteras åt Stålverket samt att de även 
hanterar en liten del av det returstål som uppstår vid Stränggjutningen, se övrigt posten i 
Tabell 4. Harsco hanterar restprodukter och ur dessa levererar de motsvararande knappt 14 % 
av den totala vikten på returstålet inom SMT. 

Harsco hanterar returstålet innan det transporteras till Råvarugården bl.a. genom att köra stål 
genom deras ”kvarn” alternativt att de slår sönder slagg på annat sätt. Detta för att få en form 

Stålverket Andel av SMT

Värde 15%

Vikt 16%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Dumperbil 15                  1%

Övrigt 10%

Via Harsco 89%
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på returstålet, som är bättre anpassad för lagringen på Råvarugården samt smältningen i 
Stålverket. Harsco får betalt utefter tonnage.  

4.5.7. ÄB 67 

Tabell 6. ÄB 67, värde och vikt samt transportmedel och fyllnadsgrad på flak. 

 

 

Figur 28. Karta över ÄB 67, med markerade portar. 

ÄB 67 är den enskilda enheten som står för mest returstål, både i värde och vikt. Inuti 
produktionen vid port 64 finns flak med Berglöfslådor av typen L1 och de hämtas inuti 
produktionen av grensletruck. Dessa flak har en fyllnadsgrad på 68 %, som kan ses i Tabell 6, 
och står årligen för 304 st. flaktransporter. Berglöfslådor av den speciella typen L2, anpassad 
för spån, finns stående på flak innanför port 92 och dessa fylls automatiskt med spån. De kan 
även ibland ställas ut utanför byggnaden runt hörnet, nära port 92. Dessa flak har en 
fyllnadsgrad på 95 %, som kan ses i Tabell 6, och står för 1 189 st. flaktransporter per år. Det 
finns även ett flak stående i produktionen innanför port 60 och det lastas med Berglöfslådor 
av typen L3. Dessa har, som kan ses i Tabell 6, en fyllnadsgrad på 89 % och de står för 965 st. 
flaktransporter varje år. Portar vid ÄB 67 kan ses i Figur 28.  

Dumperlådor finns placerade utanför port 60 samt utanför byggnaden på ena långsidan, se det 
markerade krysset i Figur 28. Dumperlådorna utanför port 60 fylls genom att slingtrucken 

ÄB 67 Andel av SMT

Värde 21%

Vikt 20%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Flak med grensletruck 2 458            49%

Dumperbil 1 617            43%

Övrigt 8%

Fyllnadsgrad Flak L1 68%

Fyllnadsgrad Flak L2 95%

Fyllnadsgrad Flak L3 89%
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hämtar vissa Berglöfslådor inne i produktionen och tömmer dessa i dumperlådorna, medan 
dumperlådorna vid krysset fylls automatiskt genom rör som leder returstål direkt ut från 
produktionen. De automatiskt fyllda står för knappt 1 000 st. av dumpertransporterna från 
enheten och dumperlådorna utanför port 60 står för de drygt 600 st. resterande. 

Det returstål som lagts på övrigt transportmedel och står för 8 % av vikten från ÄB 67, se 
Tabell 6, är mestadels i form av skrotade ämnen och transporteras till stor del av grensletruck 
på knektar.  

Det transporteras ca 13 000 st. Berglöfslådor från ÄB 67 årligen. Fördelningen mellan 
lådtyperna L1, L2 och L3 är ca: 3 000 st. L1, 5 000 st. L2 och 5 000 st. L3. Andelen 
felstorterade Berglöfslådor, totalt sett för alla typerna, var under 2014 ca 12,7 % och den 
ökade till ca 16,6 % under inledningen av 2015. Den största andelen felsorterade 
Berglöfslådor skedde i lådtypen L1, där andelen felsorterade lådor var ca 24,3 % under 2014 
och 2015. För lådtyperna L2 och L3 var andelen felsorterade lådor något lägre, ca 9,3 % 
under 2014 och 14,9 % 2015.  

Problem uppstår ibland vid utskrotning av material från enheten. När det uppkommer material 
som inte håller tillräcklig kvalitet finns två alternativ. Antingen skrotas det eller så läggs det 
upp för omsvarvning för att sedan resultera i en annan produkt. Skrotas det ut direkt kan 
grensletruckstransport beställas. Om produktionspersonalen anser att det skulle kunna 
omsvarvas, krävs beslut från planeringen. I dessa fall beställs transport av materialet ut från 
produktionen och det ställs då vanligen på lagerytan längs med långsidan på den sida av 
byggnaden där port 92 är lokaliserad, se Figur 28. Detta är egentligen en lageryta för ”prima” 
material och ingen utmärkt yta finns för returstål eller material som väntar på beslut kring 
omsvarvning. Bristande information mellan produktionen och planeringen kring beslut om 
omsvarvning medför att det är förekommande att material ”glöms bort”. Med det menas att 
stål som inte ska omsvarvas ibland skrotas i systemet. Det glöms ibland bort att en transport 
från lagerytan till Råvarugården också krävs. Detta kan därmed ibland uppstå p.g.a. bristande 
rutiner och det material som ”glöms bort” hittas senare på lagerytan vid inventering. Först då 
beställs grensletruckstransport till Råvarugården. Detta resulterar i att returstål ibland kan bli 
liggande i veckor och ibland t.o.m. i någon månad och ”ta upp” plats på lagret för ”prima” 
material samt binda kapital, innan det uppfattas och transport sker. 

4.6. Tube 

Tube är, som kan ses i Figur 19 och 20, det affärsområdet som står för den näst största delen 
av returstålet inom SMT, både sett i vikt och värde. I detta affärsområde ingår många enheter 
där det uppstår returstål och en av dessa tillhör de som står för största mängd returstål inom 
SMT, vilket kan ses i Figur 22. För att se vilka enheter som ingår i Tube, se kapitel 4.1. 
Nedan i kapitel 4.6.1.-4.6.10. följer mer ingående information kring returstålets värde och 
vikt, hur det upphämtas och transporteras, fyllnadsgrad på flaktransporter, felsortering samt 
specifika problem i returstålshanteringen för olika enheter inom affärsområdet. Enheterna 
inom Tube har studerats på varierande detaljnivå, p.g.a. varierande uppkomst av mängden 
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returstål från enheterna. I Figur 29 ses flödeskartläggningen för Tube där det visas vilka 
transportmedel som transporterar returstål till Råvarugården från enheterna inom 
affärsområdet. 

 

Figur 29. Flödeskartläggning över Tube. 

4.6.1. PV 62 & Ämnesberedningen 

Tabell 7. PV 62 och Ämnesberedningen, värde och vikt samt transportmedel och fyllnadsgrad för flak. 

 

PV 62 & Ämnesberedningen Andel av SMT

Värde 13%

Vikt 8%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Flak med grensletruck 541                41%

Dumperbil 731                50%

Långt returstål med sidlastare 2%

Övrigt 7%

Fyllnadsgrad Flak L1 90%

Fyllnadsgrad Flak L2 & L3 89%
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Figur 30. Karta över PV 62 och Ämnesberedningen, med markerade portar. 

PV 62 och Ämnesberedningen har slagits ihop då de ligger i samma byggnad och de utgör 
den enhet som står för klart mest av returstålet, inom Tube. Det finns flak stående utanför port 
48 och port 46. Slingtrucken hämtar Berglöfslådor av typen L1 vid port 48 och lastar dessa på 
flaket utanför porten. De står för 387 st. flaktransporter per år och fyllnadsgraden på dessa 
flak är 90 %, som kan ses i Tabell 7. Det flak som står på innergården, vid port 46, lastas med 
större Berglöfslådor av typerna L2 och L3, där L3 utgör majoriteten av dessa lådor, av 
produktionspersonalen. Dessa flak har en fyllnadsgrad på 89 %, som kan ses i Tabell 7, och 
de står årligen för 154 st. flaktransporter. Portar vid PV 62 och Ämnesberedningen kan ses i 
Figur 30. 

Dumperlådor finns stående utomhus, utanför port 48. Dessa fylls av slingtrucken som hämtar 
Berglöfslådor vid port 48 och tömmer vissa av dessa i dumperlådor. Dessa står för 731 st. 
transporter i genomsnitt varje år och kan ses i Tabell 7.  

Det långa returstålet som uppstår i form av långa rör som skrotas eller längre avkapningar 
hämtas av sidlastare och transporteras till samlastningsplatsen Östra. Det som i Tabell 7 ligger 
på övrigt transportmedel och utgör 7 % av vikten från enheten, är mestadels i form av skrotat 
material och det transporteras vanligen med grensletruck till Råvarugården. 

Ca 4 000-5 000 st. Berglöfslådor transporteras från enheten per år. Större delen av antalet är 
L1, men tidigare år har de även använt typerna L2 och L3. En minskning från ca 2 000 st. till 
ca 200 st. Berglöfslådor av typerna L2 och L3 har skett mellan 2009 och 2015. Felsorteringen 
var ca 8,7 % under 2014 och har ökat till ca 13 % under 2015. 
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4.6.2. PV 69 

Tabell 8. PV 69, värde och vikt samt transportmedel och fyllnadsgrad på flak. 

 

 

Figur 31.  Karta över PV 69 och RV 63, med markerade portar. 

Vid PV 69 finns flak stående utomhus, se övre markerat kryss i Figur 31. Berglöfslådor av 
typen L1 körs ut från den vänstra sidan av byggnaden, runt hörnet sett från flaks placering, 
och staplas på flak av produktionspersonalen. Dessa flak har en fyllnadsgrad på 82 % och står 
årligen för 76 st. flaktransporter, vilket kan ses i Tabell 8. 

Ca 600-700 st. Berglöfslådor av typen L1 transporteras från enheten för varje år och 
felsorteringen har ökat från ca 12,4 % under 2014 till ca 35,7 % under 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 69 Andel av SMT

Värde 0,7%

Vikt 0,5%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Flak med grensletruck 76                  99%

Övrigt 1%

Fyllnadsgrad Flak L1 82%



61 

 

4.6.3. RV 09 

Tabell 9. RV 09, värde och vikt samt transportmedel och fyllnadsgrad på flak. 

 

RV 09 står för en mycket liten del av returstålet, mindre än 0,1 % i både värde och vikt. Det 
sker endast 3 st. flaktransporter i genomsnitt varje år från enheten, lastade med Berglöfslådor 
av typen L1 och flaken har endast en fyllnadsgrad på 21 %, som kan ses i Tabell 9.  

Nästan halva vikten transporteras i dumperlådor och det genererar i genomsnitt 77 st. 
dumpertransporter årligen, som kan ses i Tabell 9. 

I Tabell 9 visas det att 40 % av returstålet från enheten är i form av långt returstål som 
transporteras med sidlastare till Östra. Resterande 9 % av returstålet som är lagt på övrigt 
transportmedel är mestadels i form av skrotat material och det transporteras till stor del med 
grensletruck till Råvarugården. 

4.6.4. RV 12 

Tabell 10. RV 12, värde och vikt samt transportmedel. 

 

RV 12 byggdes under 2012 och därför är informationen som hittas i Tabell 10, endast 
beräknade som ett genomsnitt på två år. Enheten står, som kan ses i Tabell 10, för en väldigt 
liten mängd returstål. Dock är värdet på returstålet som uppkommer vid enheten 
förhållandevis högt, i jämförelse med dess vikt. Större mängden av returstålet är långt 
returstål och detta transporteras vanligen med sidlastare till Östra för samlastning och vidare 
leverans till Råvarugården. Det förekommer dock att det uppstår returstål i form av rör som 

RV 09 Andel av SMT

Värde 0,1%

Vikt 0,1%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Flak med grensletruck 3                    3%

Dumperbil 77                  48%

Långt returstål med sidlastare 40%

Övrigt 9%

Fyllnadsgrad Flak L1 21%

RV 12 Andel av SMT

Värde 1,0%

Vikt 0,2%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Dumperbil 27                  27%

Långt returstål med sidlastare 65%

Övrigt 8%
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kan vara upp till 30 m långa och dessa kan inte transporteras via Östra med grensletruck, utan 
transporteras då med sidlastare samt ”följebilar” direkt till Råvarugården. 

27 % av returstålet transporteras av dumperbilen och från enheten sker 27 st. 
dumpertransporter årligen, vilket kan ses i Tabell 10. De 8 % av vikten som är klassade på 
övrigt transportmedel, som kan ses i Tabell 10, är till stor del skrotat material som 
transporteras med grensletruck till Råvarugården. 

4.6.5. RV 50 

Tabell 11. RV 50, värde och vikt samt transportmedel och fyllnadsgrad på flak. 

 

 

Figur 32. Karta över RV 50 med markerade portar samt över Östra. 

RV 50 är den enhet som genererar näst mest returstål inom Tube. Berglöfslådor av typen L1 
lastas på flak av slingtrucken och det finns två flak utanför enheten, ett utanför port 230 samt 
ett utanför port 33. Dessa flak har en fyllnadsgrad på 77 % och står för 119 flaktransporter per 
år, kan ses i Tabell 11. Dessa flak har slagits ihop, då det som är placerat och lastas utanför 
port 230 står för majoriteten av flaktransporterna. Fyllnadsgraden är beräknad utifrån att 
kapaciteten är 7 st. Berglöfslådor per flak, även om typen L1 egentligen kan staplas och 
transporteras 14 st. per flak. Skulle fyllnadsgraden ses på detta sett, skulle fyllnadsgraden från 
enheten därmed halveras. Portar vid RV 50 kan ses i Figur 32. 

Nästan 2/3 av returstålet, ur vikten sett, som uppkommer vid enheten transporteras i 
dumperlådor, kan ses i Tabell 11. Dessa fylls genom Berglöfslådor av slingtrucken och 

RV 50 Andel av SMT

Värde 6%

Vikt 4%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Flak med grensletruck 119                7%

Dumperbil 563                63%

Långt returstål med sidlastare 27%

Övrigt 3%

Fyllnadsgrad Flak L1 77%
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majoriteten av dumperlådorna är placerade utanför port 230, men det finns även enstaka 
dumperlådor utanför port 33. Totalt sker det i genomsnitt 563 st. dumpertransporter årligen 
från RV 50. 

Långt returstål utgör knappt en tredjedel av enhetens totala vikt av returstål, som kan ses i 
Tabell 11. Majoriteten av detta lyfts ut från produktionsenheten med sidlastare till Östra, som 
ligger på baksidan av byggnaden, se Figur 32. Det förekommer även att det uppkommer 
returstål vid RV 50 som är för långt för att kunna transporteras i en bonk med grensletruck 
och dessa långa rör transporteras då direkt till Råvarugården med sidlastare. 

Den återstående vikten som är klassat på övrigt transportmedel, se Tabell 11, sker mestadels 
genom grensletruckstransporter av skrotade rör, som inte klassats som långt returstål.  

Drygt 500 st. Berglöfslådor av typen L1 levereras från RV 50 varje år och felsortering har för 
dessa ökat från ca 30,6 % under 2014 till ca 38,5 % under 2015.  

4.6.6. RV 63 

Tabell 12. RV 63, värde och vikt samt transportmedel och fyllnadsgrad på flak. 

 

RV 63 står för en relativt liten del av returstålet inom SMT, vilket kan ses i Tabell 12. 
Ungefär en tredjedel av returstålet från enheten transporteras på flak, i Berglöfslådor av typen 
L1. Flaket lastas av produktionspersonalen på enheten och flaket är placerat utanför 
byggnaden. För placering se nedre krysset i Figur 31. Det utförs 99 st. flaktransporter årligen 
från enheten och dessa har en fyllnadsgrad på 74 %, som kan ses i Tabell 12.  

Dumperlådor finns utanför byggnaden på samma sida som flaket, till höger sett i Figur 31. 
Dessa fylls av produktionspersonalen och dumperbilen transporterar en relativt liten andel, ca 
3 %, av det returstål som transporteras från enheten. Från enheten sker det endast ungefär 6 st. 
dumpertransporter per år, vilket kan ses i Tabell 12. 

Ca 2/3 av returstålet, som kan ses i Tabell 12, är långt returstål som transporteras med 
sidlastare till Östra och den lilla resterande delen på ca 1 % är i form av skrotat material som 
transporteras med grensletruck till Råvarugården.   

RV 63 Andel av SMT

Värde 0,8%

Vikt 0,5%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Flak med grensletruck 99                  32%

Dumperbil 6                    3%

Långt returstål med sidlastare 64%

Övrigt 1%

Fyllnadsgrad Flak L1 74%
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Ca 800 st. Berglöfslådor av typen L1 transporteras från enheten årligen. Felsortering uppgick 
till ca 23,8 % under 2014 och har minskat med en procentenhet till 22,8 % under 2015. Denna 
enhet skiljer sig något från resterande inom SMT, då enheten hade en felsortering på drygt 10  
% i Berglöfslådorna redan under 2010.  

4.6.7. RV 98 

Tabell 13. RV 98, värde och vikt samt transportmedel och fyllnadsgrad på flak. 

 

RV 98 genererar en väldigt liten mängd returstål inom SMT, vilket visas i Tabell 13. Drygt en 
tredjedel av returstålet som uppkommer vid enheten transporteras på flak, i Berglöfslådor av 
typen L1. Flaket är placerat utanför produktionsenheten och det lastas av slingtrucken. Flaket 
ger upphov till 31 st. transporter per år och sker med en fyllnadsgrad på 88 %, vilket kan ses i 
Tabell 13.  

Större delen av returstålet från enheten, nästan 2/3 av vikten, är långt returstål och 
transporteras med sidlastare till Östra. De få procenten som är lagt på övrigt transportmedel, 
se Tabell 13, är till stor del avkapningar av rör som transporteras i häckar av sidlastare eller 
grensletruckar till Råvarugården. 

Felsorteringen i Berglöfslådor har minskat från ca 14,8 % till ca 1,9 % från 2014 till 2015 och 
RV 98 skickar ca 300-400 st. Berglöfslådor av typen L1 till Råvarugården varje år. 

4.6.8. RV 68 

RV 68 analyseras inte i någon större utsträckning i denna Nulägesbeskrivning, då enheten inte 
gett upphov till något returstål under januari eller februari 2015. Det uppkom inte heller något 
returstål vid enheten under 2013 och endast en väldigt liten mängd under 2014, varav en stor 
del var i form av rivningsskrot. Före 2013 hade enheten en förhållandevis låg andel av 
returstålet inom SMT, ca 0,1 % sett i både värde och vikt, och returstålet transporterades då 
genom Berglöfslådor på flak, dumperlådor samt att långt returstål transporterades av 
sidlastare. Då denna enhet är under avveckling analyseras den inte i högre detalj.  

 

 

RV 98 Andel av SMT

Värde 0,3%

Vikt 0,2%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Flak med grensletruck 31                  38%

Långt returstål med sidlastare 58%

Övrigt 4%

Fyllnadsgrad Flak L1 88%
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4.6.9. Övrigt rör 

Rör är den beteckning som används i Råvarugårdens registreringssystem då de vet att 
returstålet levererats från Tube men inte kan fastställa vilken enhet inom Tube som returstålet 
kommer ifrån. En stor del av returstålet som registreras på denna leverantör är långt returstål 
och detta har till stor del transporterats via Östra. Varje rör som samlastas via Östra ska vara 
markerat, men om något rör inte är markerat så läggs det på denna post istället för på korrekt 
leverantör. I genomsnitt uppgår värdet och vikten som registrerats på denna post till ca 4 % 
respektive 2 % av allt returstål inom SMT. Mängden returstål som registreras på denna 
leverantör har dock minskat något från 2013 och framåt och har i genomsnitt legat på drygt 1 
% av värdet och knappt 1 % av vikten under denna period. 

4.6.10. Östra  

Östra är en samlastningsplats för långt returstål inom Tube och samlastningsplatsen är 
belägen på baksidan av RV 50, se Figur 10 samt Figur 32. Vid Östra samlastas långt returstål 
från samtliga rörverk samt PV 62 och Ämnesberedningen. Det långa returstålet transporteras 
med sidlastare från enheterna till Östra. Flödet till platsen varierar men det sker ungefär 20 st. 
transporter med sidlastare till Östra rör per dygn, vilket motsvarar drygt 7 000 st. transporter 
årligen. Det långa returstålet buntas ihop och transporteras i bonkar och upphämtning av 
grensletruck avropas i STB då en bonk blir fylld. Det sker ungefär i genomsnitt 3-4 st. 
grensletruckstransporter med bonkar från Östra till Råvarugården per dygn, vilket medför 
drygt 1 000 st. transporter årligen. Den enhet som levererar största delen av långt returstål till 
Östra är RV 50 som ligger precis bredvid samlastningsplatsen, vilket kan ses Figur 32.   

De rör som inkommer till Östra och anses av sidlastarförarna vara för långa för att kunna 
buntas ihop och transporteras av grensletruck, transporteras istället direkt till Råvarugården 
med sidlastare. Är det uppenbart att ett rör eller en bunt med rör är alldeles för långa för 
samlastning och transport i bonk redan vid upphämtning vid en enhet, så kan sidlastarföraren 
ta beslut direkt om direkttransport till Råvarugården krävs. Detta är dock inte så vanligt 
förekommande och det är framför allt vid RV 50 och RV 12 som det riktigt långa returstålet 
uppstår. Även långt returstål som är för kort för att kunna transporteras säkert i en bonk, 
transporteras direkt till Råvarugården med sidlastare. Detta är inte heller så vanligt 
förekommande och dessa rör knyts ihop och transporteras på sidlastarnas gafflar.   

4.7. Strip, Wire and Heating 

Strip, Wire and Heating är, som kan ses i Figur 19 och 20, det affärsområdet som står för den 
minsta delen av returstålet inom SMT, både sett i vikt och värde. Enheterna som ingår i detta 
affärsområde, se kapitel 4.1., står även var för sig för en relativt liten mängd returstål inom 
SMT, vilket kan ses i Figur 22. Nedan i kapitel 4.7.1.-4.7.3. följer mer ingående information 
kring returstålets värde och vikt, hur det upphämtas och transporteras, fyllnadsgrad på 
flaktransporter samt felsortering, för enheterna inom affärsområdet. Enheterna inom detta 
affärsområde har inte kartlagts riktigt i samma detalj, som vissa enheter inom de övriga 
affärsområdena. Detta p.g.a. den relativt låga påverkan som affärsområdets enheter har på det 
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totala flödet av returstål. I Figur 33 visas flödeskartläggning för Strip, Wire and Heating, där 
det visas vilka transportmedel som används för transport av returstål till Råvarugården. 

 

Figur 33. Flödeskartläggning, Strip, Wire and Heating. 

4.7.1. Kallvalsverken 

Tabell 14. Kallvalsverken, värde och vikt samt transportmedel och fyllnadsgrad på flak. 

 

Kallvalsverken Andel av SMT

Värde 3%

Vikt 8%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Flak med grensletruck 67                  7%

Dumperbil 1 922            88%

Övrigt 5%

Fyllnadsgrad Flak L1, L2 & L3 92%
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Figur 34. Karta över Kallvalsverken, med markerade portar. 

Kallvalsverken är en samling av flera kallvalsverk och bandverk som ligger bredvid varandra, 
som kan ses i Figur 34. Från dessa enheter uppkommer majoriteten av returstålet från 
affärsområdet Strip, Wire and Heating. 

Berglöfslådor lastas på ett flak utanför port 220 av slingtrucken. Berglöfslådor av typerna L1, 
L2 och L3 lastas tillsammans på flaket och flaken har därmed en kapacitet på 5 st. 
Berglöfslådor. Från innergården utanför port 220 sker 67 st. flaktransporter per år, med en 
fyllnadsgrad på 92 %, kan ses i Tabell 14. Avropen för hämtning av flak sker genom telefon 
till orderkontoret, som sedan lägger in beställning av grensletruckstransport i STB. Placering 
av port 220 vid Kallvalsverken hittas i Figur 34.  

Dumperlådor står även placerade på innergården utanför port 220 och dessa fylls av 
slingtrucken, genom Berglöfslådor från enheten. I dessa lastas och transporteras merparten av 
returstålet från Kallvalsverken, vilket kan ses i Tabell 14. Med sina dryga 1 900 
dumpertransporter årligen, är det från denna enhet som det sker flest dumpertransporter till 
Råvarugården. 

De resterande 5 % av returstålet från enheten, som i Tabell 14 är lagt på övrigt 
transportmedel, är till stor del i form av skrotade bandrullar. Dessa transporteras på speciella 
flak av grensletruck. 

Antalet Berglöfslådor vid enheten har minskat från ca 1000 st. till ca 200 st. per år under de 
senaste åren. Berglöfslådor av typen L2 är dominerande i antal. Enheten hade en felsortering 
på ca 21 % under 2014 och felsorteringen har ökat till ca 31,4 % under 2015. 
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4.7.2. SurfTech 

Tabell 15. SurfTech, värde och vikt samt transportmedel och fyllnadsgrad på flak. 

 

Enheten står för små volymer returstål i förhållande till den totala mängden som uppstår inom 
SMT samt inom enhetens affärsområde, kan ses i Tabell 15. Enheten ger upphov till 13 st. 
flaktransporter per år och dessa utförs med en fyllnadsgrad på 92 %, kan ses i Tabell 15. 
Flaken lastas av produktionspersonalen och alla tre olika typer av Berglöfslådor lastas 
tillsammans, vilket ger en kapacitet på 5 st. Berglöfslådor per flak.   

Transport av dumperlådor sker 11 gånger per år och dessa transporter innefattar ca 23 % av 
returstålet från enheten, vilket kan ses i Tabell 15.  

Övrigt returstål som utgör drygt hälften av returstålet som faller vid enheten, se Tabell 15, är i 
form av skrotat material och transporteras mestadels med grensletruck. Avrop av transport 
sker genom telefon via orderkontoret. 

Enheten levererar ca 50 st. Berglöfslådor till Råvarugården årligen och de hade en felsortering 
på ca 14,5 % under 2012 och 2013 och felsorteringen i Berglöfslådorna har sedan ökat till 
33,3 % under 2015. 

4.7.3. Tråddragning 68 

Tabell 16. Tråddragning 68, värde och vikt samt transportmedel och fyllnadsgrad på flak. 

 

SurfTech Andel av SMT

Värde 0,2%

Vikt 0,2%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Flak med grensletruck 13                  20%

Dumperbil 11                  23%

Övrigt 57%

Fyllnadsgrad Flak L1, L2 & L3 92%

Tråddragning 68 Andel av SMT

Värde 0,9%

Vikt 0,7%

Transportmedel Antal/år Andel av vikt

Flak med grensletruck 11                  3%

Dumperbil 201                60%

Övrigt 37%

Fyllnadsgrad Flak L1 55%
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Tråddragning 68 transporterar en liten del av sitt fallande returstål i Berglöfslådor av typen 
L1, på flak. Flaket har en fyllnadsgrad på 55 % och ger upphov till 11 st. flaktransporter per 
år, se Tabell 16. Flaken lastas av produktionspersonalen. 

Drygt hälften av returstålet transporteras i dumperlådor och hämtas av dumperbilen ca 200 
gånger per år som kan ses i Tabell 16.  

Den dryga tredjedelen av returstålet som i Tabell 16 är lagt på övrigt transportmedel är till 
stor del returstål i form av kasserade spolar med tråd. Dessa transporteras till Råvarugården 
med grensletruck och ställs i speciella ställ. Avropen för transport från enheten sker genom 
telefon via orderkontoret.  

Tråddragning 68 levererar ca 100 st. Berglöfslådor till Råvarugården varje år och 
felsorteringen på dessa uppgick till ca 28,2 % under 2014 och har under 2015 ökat till ca 30,4 
%. 

4.8. Ytterligare leverantörer 

4.8.1. Externa leverantörer 

Returstålet som lagts på posten Externa leverantörer står för ca 2 % av vikten och värdet av 
det totala returstålet inom SMT, vilket kan ses i Figur 19-20. De leverantörer som står för 
detta returstål är varken lokaliserade på eller i anslutning till industriområden Site Sandviken. 
Exempel på leverantörer som tillhör denna leverantörsgrupp är: Venlo (centrallager i 
Nederländerna), Söderf (ett företag från Söderfors som utför tjänster åt SMT) och Rek Fag 
(reklamationer från ett dotterbolag i Fagersta). För att se fullständig lista med beteckningar 
från registreringssystemet över Externa leverantörer, se Bilaga 2. 

4.8.2. Övriga leverantörer 

Returstålet som lagts på posten Övriga leverantörer står för ca 6 % av vikten och ca 4 % av 
värdet, av det totala returstålet inom SMT, vilket kan ses i Figur 19-20. De leverantörer som 
står för detta returstål är lokaliserade inom eller i anslutning till industriområden Site 
Sandviken. Exempel på leverantörer som tillhör denna leverantörsgrupp är: Eget (okänd 
leverantör inom SMT), BTT (Sandvik Process Systems, tillhör inte SMT), RPS (Sandvik 
Mining, tillhör inte SMT), Lab (Stålforskningen) och Mek (Mekaniska verkstaden). För att se 
fullständig lista med beteckningar från registreringssystemet över Övriga leverantörer, se 
Bilaga 2. 
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5. Analys 

De två huvudsakliga problemområdena som identifierats via nulägesbeskrivningen är 
felsortering samt upphämtning och transport av returstål. De identifierade problemen inom 
dessa två områden kommer i detta kapitel att tas upp och därefter kommer förbättringsförslag 
som berör dessa problem att presenteras och analyseras. Förbättringsförslagen baseras på 
nulägesbeskrivningen samt på teori som tagits upp i den teoretiska referensramen, framför allt 
från kapitlen 3.2. och 3.4.   

Kartläggningen visar höga nivåer av felsortering från de flesta levererande enheter. Det är ett 
problem, då felsortering medför ökade kostnader för hantering och smältning samt minskat 
materialvärde. Förluster i form av minskat materialvärde uppstår då ett högre förädlat material 
tappar i värde vid blandning med ett lägre förädlat material. Råvarugården genomförde en 
undersökning under det föregående året, under vilken innehållet i Berglöfslådorna från en 
enhet kontrollerades extra noggrant. Denna enhet hade enligt uppgifter en relativt hög 
felsortering generellt, men nivån var inte mycket högre än de genomsnittliga nivåerna på 
felsorteringen i dagsläget. Den undersökningen påvisade en genomsnittligt stor förlust för 
enheten för varje flak med felsorterade Berglöfslådor. Denna förlust inkluderar 
hanteringsavgiften och minskningen av materialvärde. Enligt Råvarugården förekommer det 
även extrem fall där det skett en lika stor materialförlust som undersökningen visade för ett 
flak, för en enskild Berglöfslåda. Då felsortering inte upptäcks eller kan åtgärdas vid 
Råvarugården uppstår följdfel vid smältningen i Stålverket. Sådana följdfel leder till ökad 
tillsättning av legeringar, för att stålet ska uppfylla de satta kraven. Alla dessa kostnader p.g.a. 
felsortering leder till ökade kostnader för SMT. 

Vägarna på området Site Sandviken upplevs vara tungt trafikerade av stora maskiner och 
lastbilar som transporterar prima material och returstål. Framförallt p.g.a. säkerhetsskäl är det 
därför intressant att minska antalet transporter av de största fordonen. Det finns även 
ekonomiska och miljömässiga aspekter till att minska antalet transporter. 

5.1. Problem med sortering av returstål 

I detta kapitel beskrivs de problem som identifierats via nulägesbeskrivningen, kring 
felsortering inom returstålsflödet. 

5.1.1. Kontakt mellan Råvarugården och enheter 

I dagsläget försöker Råvarugården ta kontakt med de producerande enheterna för att 
informera om vikten av bra hantering och sortering av returstålet. De försöker även rikta sig 
extra mot enheter som för tillfället har förhållandevis hög felsortering eller som har andra 
tydliga problem i sin returstålshantering. Personalen på Råvarugården har redan hög 
arbetsbörda och produktionsenheterna har i regel varken någon ansvarig för 
returstålshanteringen eller någon specifik kontaktperson gentemot Råvarugården. Det 
begränsar Råvarugårdens möjligheter till önskad återkoppling kring returstålshanteringen för 
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varje enhet samt minskar förutsättningarna för att återkopplingen som når fram, ska ge 
önskade resultat genom förbättrad hantering. 

Standarder för vilka stålsorter som tillhör vilken stålgrupper, d.v.s. vilka stålsorter som får 
blandas med varandra, uppdateras kontinuerligt av Råvarugården samt att stålsorter 
tillkommer och försvinner ur produktionen. Sorteringslistorna används av 
produktionspersonalen vid den dagliga hanteringen av returstålet som faller vid respektive 
enhet. Det är nödvändigt för alla enheter att de alltid måste använda sig av uppdaterade listor i 
produktionen för att kunna sortera på korrekt sätt. Råvarugården menar att de vid tidigare 
besök på produktionsenheter hittat flera år gamla returstålslistor och om listor som inte är 
uppdaterade används så finns risken att ”rätt sortering” blir felsortering. Råvarugårdens 
uppdatering sker kontinuerligt och vanligen varje månad och de försöker informera alla 
enheter om förändringar som sker, men informationen når inte ut till all produktionspersonal 
vid alla enheter.  

5.1.2. Informationsflödet från Råvarugården 

Inkommande returstål registrerar vid Råvarugården i hög detaljnivå och informationen som 
registreras ligger till grund för betalning till levererande enheter. När betalningen för returstål 
sker, försvinner information ”på vägen” och controllern för varje enhet eller affärsområde får 
endast en betalning från Råvarugården. Controllers har vanligen en uppfattning kring hur 
stora belopp som förväntas återbetalas för levererat returstål varje månad och det förekommer 
att de reagerar om tydliga differenser uppstår mellan återbetalad summa och förväntad 
summa. Eftersom de endast får en betalning, så erhåller de inte information kring hur mycket 
avdrag som gjorts för exempelvis extra hantering av felsorterat returstål. Enligt uppgifter ska 
en controller kunna ta del av någon sådan information, men eftersom reaktioner från 
controllers som utmynnar i kontakt med Råvarugården inte förekommer i någon större 
utsträckning, är denna information varken tillräckligt tydlig eller detaljerad.   

5.1.3. Avgift vid felsortering 

Råvarugården drar av en hanteringsavgift på 3 kr/kg för felsorterat eller felmärkt returstål. 
Hanteringsavgiften är en fast avgift som är oberoende typ av returstål, liknande 
hanteringsavgiften som dras av för långt returstål som behöver kapas av Foria. Utöver 
hanteringsavgiften klassas felsorterat returstål även ned till den lägst värderade stålsorten som 
återfinns i lastbäraren. Detta medför ett avdrag på materialvärdet, men denna förlust 
framkommer inte i registreringssystemet och den är i princip omöjlig att beräkna. Det beror 
på att minskningen av materialvärdet beror av värdet på de olika stålsorterna samt på hur stor 
mängd av respektive stålsort som en lastbärare innehåller. Råvarugården har börjat debitera 
hanteringsavgiften för innehållet i alla Berglöfslådor på ett flak då fel upptäcks i en 
Berglöfslåda och de håller nu på att införa en rutin som medför att avgiften alltid kommer 
debiteras alla lådors innehåll vid ett upptäckt fel. Anledningen till detta är att en felsorterad 
Berglöfslåda ökar risken för att flera Berglöfslådor på samma flak innehåller fel och därmed 
måste resterande kontrolleras extra noga när ett fel upptäckts. Råvarugården ser denna avgift 
som en kostnad för enbart ökat hanteringsarbete och de vill höja avgiften, då de anser att den 
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inte täcker kostnaden för det ökade arbetet som felsorteringen medför. Det är fullt möjligt, 
men frågan är om en fast kostnad egentligen är det bästa alternativet. En hanteringsavgift för 
kapning är motiverat eftersom arbetskostnaden för en extra tjänst behöver finansieras. 
Hanteringsavgiften för felsortering bör dock egentligen täcka kostnaden för extra utförd 
hantering samt kostnaden för de oönskade effekter som felsorteringen riskerar att medföra för 
SMT vid smältning i Stålverket.  

Den fasta avgiften på 3 kr/kg blir för vissa enheter ett relativt stort straff medan en del andra 
har så högt materialvärde att denna avgift överhuvudtaget inte märks. Genomsnittsvärdet för 
de olika enheternas returstål varierar. På grund av denna variation så kostar avgiften olika 
mycket i förhållande till värdet på returstålet för de olika enheterna och denna skillnad beror 
snarare på vad det genomsnittliga värdet är än på hur hög felsorteringen är. 

5.1.4. Felsortering av vaggor vid Götverket och Smide 

Götverket och Smide använder sig av vaggor som lastbärare för returstål istället för 
Berglöfslådor som de flesta enheter använder sig av. Anledningen till att returstålet som faller 
vid enheterna sorteras och transporteras i vaggor istället för i Berglöfslådor, är att det är i 
form av grova och tunga ändavkappningar. Bytet av en vagga kräver en relativt liten 
ansträngning från operatören jämfört med ett byte av Berglöfslåda. Detta tillsammans med att 
returstålet är i form av större bitar, medför att vaggorna borde vara lättare att sortera rätt än 
större delen av det övriga returstålet inom SMT. En förklaring till den höga felsorteringen 
skulle kunna vara att en vagga i karusellen används med syftet att blanda mindre vanligt 
förekommande stålgrupper för att minska antalet transporter och att denna felsortering alltså 
utförs medvetet. Men då felsorteringen för varje månad undersökts, se Figur 35, visade den 
sig vara så pass varierande att detta inte verkar vara fallet. Det förekommer även extremfall, 
där i princip varje vagga som har levererats under flera dagar i rad varit felsorterad och detta 
motsäger även en medveten strategi i form av användning av en vagga för blandat returstål.  
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Figur 35. Felsorteringen under varje månad under 2014-2015, vid Götverket och Smide. 

5.1.5. Felsortering i perioder under året  

 

Figur 36. Felsortering under varje månad under 2014-2015 inom SMT. 

Då felsorteringen för varje månad under perioden januari 2014 t.o.m. februari 2015 
analyserades, upptäcktes det att de flesta enheterna hade en tydlig minskning av felsortering 
under sommarmånaderna, se Figur 36. Antalet levererade Berglöfslådor och vaggor till 
Råvarugården är något lägre under sommarmånaderna än under resten av året, men antalet är 
ändå tillräckligt under sommarmånaderna och därmed har dessa stor påverkan på den årligt 
genomsnittliga felsorteringen. Därmed sker felsorteringen i mycket större utsträckning, 
jämfört med genomsnittet, under framförallt slutet av året men även i början av året.   
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5.2. Problem vid upphämtning och transport av returstål 

I detta kapitel beskrivs de problem som identifierats via nulägesbeskrivningen, kring 
upphämtning och transport av returstål inom SMT. 

5.2.1. Antal transporter 

I nuläget beställs de flesta grensletruckstransporterna av operatörer, orderkontoret eller av 
slingtrucksföraren och det finns ingen tydlig strategi för hur och när beställningen ska göras. 
Därmed varierar fyllnadsgraden på de olika flaken. På grund av detta har det även identifierats 
transporter med förhållandevis låg fyllnadsgrad och detta ger upphov till många transporter.  

5.2.2. Borrstål 09 och Finvalsverk 73 

Anledningen till att Berglöfslådor används, är för att separera de olika stålsorterna som 
uppkommer vid varje enhet. Det har observerats genom nulägesbeskrivningen att enheten 
Borrstål 09 och Finvalsverket 73 använder Berglöfslådor trots att 97 % av returstålet från 
enheten är av samma stålgrupp. Detta gör att vi kan ställa frågan om det är rimligt att 
transportera samma stålgrupp i separata Berglöfslådor på samma flak.  

5.2.3. Dumperbilen 

Med nuvarande fordon kan endast en dumperlåda i taget transporteras till Råvarugården för 
att sedan köras tillbaka. Detta leder till att upphämtningen av dumperlådor tar lång tid och att 
det förekommer därmed även många transporter. Det har även framgått att hantering och 
invägning vid Råvarugården tar upp en stor del av den tid som dumperföraren lägger på att 
hämta en dumperlåda.   

5.2.4. Långt returstål 

RV 50 är en utgångspunkt för det lager som kallas för Östra, dit långt returstål transporteras 
med sidlastare för att sedan lagras och transporteras till Råvarugården med grensletruck. Det 
sker ca 20 transporter med sidlastare varje dag med långt returstål till Östra. Från Östra sker 
det dagligen ca 3-4 transporter med grensletruck till Råvarugården. Författarna är av 
uppfattningen att denna lösning aldrig riktigt har undersökts utan att den mer tillämpas av 
gammal vana. Problemet är att det långa returstålet inte får plats vid enheterna där det 
uppkommer och därmed måste flyttas i de flesta fallen. Denna strategi löser denna krävda 
förflyttning av långt returstål, men ger också upphov till fler transporter med grensletruck 
samt många transporter med sidlastare.   

5.3. Förslag för att minska felsorteringen 

I detta kapitel presenteras och analyseras förslag med syfte att minska felsorteringen. Målet 
med förslagen som presenteras i kapitlet är att åtgärda de problem som identifierats genom 
nulägesbeskrivningen och presenterats i kapitel 5.1.   
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5.3.1. Kontakt mellan Råvarugården och enheter 

För att återkopplingen som Råvarugården är intresserade av att ge tillbaka till alla levererande 
enheter ska kunna nå fram krävs det att en kontaktperson med ansvar för kommunikation med 
Råvarugården utses för alla enheter. För att återkopplingen sedan ska kunna leda till en 
förbättrad hantering av returstålet, vore det fördelaktigt om kontaktpersonen även hade ett 
övergripande ansvar för returstålshanteringen på enheten. En returstålsansvarig skulle behöva 
relativt stora befogenheter för att få genomslagskraft samt ha tillgänglighet till direkt 
kommunikation med enhetens chef. På detta sätt skulle utvecklingsarbetet av hanteringen få 
maximal effekt. En sådan ansvarig skulle helst finnas vid varje produktionsenhet som är 
delaktig i returstålsflödet. Men då vissa enheter har en relativt liten hantering av returstål 
skulle den ansvariga för mindre enheter även kunna tilldelas ytterligare arbetsuppgifter 
alternativt att en gemensam returstålsansvarig skulle kunna utses för ett par mindre enheter 
inom ett affärsområde.  

Förekomsten av inaktuella listor skulle troligtvis minska om en ansvarig för 
returstålshanteringen skulle utses för varje enhet. En ansvarig för hanteringen samt kontakt 
med Råvarugården skulle hållas konstant uppdaterad kring förändringar av 
sorteringsföreskrifter och skulle därmed kunna informera produktionspersonalen om detta 
omgående då förändring skett samt se till att alla listor vid produktionsenheten skulle vara 
aktuella. Den ansvariga skulle även ha möjlighet att genomföra snabba förändringar av 
hanteringen vid enheten för att anpassa hanteringen mot ändrade föreskrifterna om detta 
skulle krävas alternativt underlätta hanteringsarbetet för produktionspersonalen.  

Fördelar med att införa en ansvarig för returstålshanteringen och kontakten med 
Råvarugården vid alla producerande enheter: 

 Fungerar som informationslänk mellan Råvarugården och enhet samt kan ta emot 
feedback gällande enhetens sortering 

 Ökad medvetenhet om felsortering 

 Kontinuerlig uppdatering av sorteringslistor 

 Potential till att minska felsorteringen 
 

Nackdelar med att införa en ansvarig för returstålshanteringen och kontakten med 
Råvarugården vid alla producerande enheter: 

 Ökade arbetsuppgifter vid varje enhet 
 Eventuellt ökade personalkostnader 

5.3.2. Informationsflödet från Råvarugården 

För att öka medvetenheten om den förlust som uppkommer av felsorterat returstål för varje 
produktionsenhet, så borde betalningarna till varje controller innehålla kompletterande 
information. Den kompletterande informationen bör bestå av den sammanlagda 
hanteringsavgiften som dragits av p.g.a. felsortering. Det är även önskvärt att minskningen av 
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materialvärde skulle kunna föras vidare till varje controller. Eftersom detta inte är något som 
registreras vid Råvarugården i dagsläget och skulle vara väldigt svårt, och i vissa fall 
omöjligt, att ens kunna registrera så går denna information inte att dela. Dock borde teorin om 
materialvärdeminskningen som följd av felsortering att delges varje controller, så att de får en 
ökad förståelse om att debiterad hanteringsavgift även medför ytterligare förlust. Eftersom 
information i form av avdragna hanteringsavgifter registreras i Råvarugårdens system, så 
borde den föras vidare tillbaka till varje enhet. Om den totala förlusten i form av 
hanteringsavgifter skulle inkluderas som kompletterande information vid varje betalning, 
skulle medvetenheten om kostnaden av felsortering ökas hos varje controller och andra högre 
ansvariga vid enheterna. Eftersom varje enhet har ett stort intresse av att maximera 
återbetalningen för levererat returstål, så ökar medvetenhet av vinstpotential förutsättningarna 
för att de ska förbättra hantering och sorteringen. 

Fördelar med att utöka informationsdelningen kopplat till varje betalning av returstål: 

 Felsortering blir tydligare och därmed lättare att åtgärda 

 Ekonomiskstyrning för att förbättra sorteringen 

 Potential till att minska felsorteringen 
 

Nackdelar med att utöka informationsdelningen kopplat till varje betalning av returstål: 

 Råvarugården måste dela med sig av mer information 
 

Ett annat alternativ att öka vikten av att ha en bra returstålshantering för varje enhet, skulle 
kunna vara att felsorteringen av returstål skulle redovisas och synliggöras inom SMT. Alla 
enheter är intresserade av att visa bra resultat, då varje enhet redovisar sina ekonomiska 
resultat inom SMT. Felsortering för alla enheter skulle kunna synliggöras genom att denna 
information skulle kunna sammanställas utifrån registreringarna vid Råvarugården och 
publiceras på intranätet. Det som då exempelvis skulle kunna publiceras är den procentuella 
mängden felsortering av varje enhets totala mängd levererat returstål samt förlusten av detta 
för respektive enhet. Förlusten skulle antingen kunna redovisas i kostnad för avdrag eller i en 
procentuell andel av det totala värdet av returstålet från enheten. Denna information skulle 
kunna publiceras månadsvis. En graf skulle även kunna publiceras för att visa trenden under 
det senaste året eller de senaste månaderna för respektive enhet. En sådan visualisering av alla 
enheters sorteringsprestationer inom SMT skulle medföra att dåliga och bra prestationer 
skulle bli synliga för alla anställda och det skulle troligen öka motivationen för enheter att 
förbättra sin hantering av returstålet. De olika enheterna har varierande förutsättningar för att 
utföra sin hantering på ett bra sätt och därmed kan en sådan statistik bli något orättvis, då den 
jämförs mellan enheterna. Men om trenden för varje enhet från de senaste månaderna eller 
året inkluderas vid jämförelsen, så blir varje enhets individuella förbättring eller försämring 
en viktig del av jämförelsen och en bra indikation på utvecklingen för varje enhet. 
Jämförelsen mellan varje enhet i procentuell felsortering är dock nödvändig, även om den inte 
helt och hållet skulle vara en rättvis jämförelse, då den skulle motivera enheter med en 
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förhållandevis hög felsortering och som har en positiv trend att förbättra sig ytterligare för att 
närma sig enheter med högre sorteringskvalitet. 

En visualisering av alla enheters prestationer skulle tydligt påvisa brister vid enheterna och 
öka deras eget intresse av förbättring samt eventuellt även trycket från ledningen inom SMT. 
Lösningen skulle även möjligtvis kunna frambringa en ”tävlingsanda” hos varje enhet, då alla 
vill vara bäst och det borde kunna leda till förbättrad sortering vid enheterna. En svårighet 
med att genomföra detta är att ingen vill hänga ut någon specifik enhet och påvisa att den är 
extra dålig i något avseende. Det har framgått genom kartläggningen att åsikten i alla fall är 
sådan vid Råvarugården. Denna attityd bör dock förändras, då den endast utgör ett hinder för 
att nå en förbättrad hantering och sortering av returstålet och om attityden förändras så att 
problemen synliggörs istället för att gömmas, så kommer problemen att kunna lösas fortare.  

Fördelar med att publicera felsorteringen vid varje enhet på intranätet: 

 Tydligare återkoppling för varje enhet om felsortering 

 Motivation till att ”göra rätt för sig” 
 Potential till att minska felsorteringen 

 
Nackdelar med att publicera felsorteringen vid varje enhet på intranätet: 

 Råvarugården måste dela med sig av och sammanställa information 

5.3.3. Avgift vid felsortering 

Ett sätt att få enheterna att sortera bättre är att börja använda tydligare ekonomisk styrning och 
en sådan styrning skulle hanteringsavgiften för felsortering kunna användas till. Visserligen 
straffas enheterna redan i nuläget ekonomiskt vid felsortering genom att de får betalt för den 
minst värda stålsorten i en lastbärare och därmed tappar returstålet i värde, men då denna 
förlust inte går att beräkna och påvisa i praktiken, så bör problemet lösas genom tydligare 
ekonomisk styrning. Det är rimligt att anta att förlusten i form av minskat materialvärde vid 
felsortering är större för de enheter som levererar returstål med ett stort spann mellan den 
lägsta och högsta värderade stålsorten. Eftersom denna förlust inte kan beräknas, bör rimligen 
enheterna med högst värderat returstål straffas mest på annat sätt, för att kompensera för 
denna förlust. Det genomsnittliga värdet på returstålet skiljer sig mycket mellan olika enheter. 
Detta medför att avgiften på 3 kr/kg bestraffar de som har lågt värderat returstål i högre grad 
procentuellt sett till de totala intäkterna av returstålet, jämfört med de som har högt värderat 
returstål. Bestraffningen borde snarare ske utifrån hur mycket felsortering en enhet har på sitt 
levererade returstål, istället för att den ska vara så beroende av värdet på returstålet. Nedan i 
Figur 37 så illustreras detta förhållande för de enheter som har flest Berglöfslådor och vaggor. 
Den enhet som förlorar mest på avdraget i förhållande till returstålets värde är alltså Borrstål 
09 som helt enkelt blir straffad för att värdet på returstålet för enheten inte är särskilt högt. 
Däremot finns det många enheter som har sämre felsortering men som inte alls blir lika 
påverkade av denna hanteringsavgift. Det totala värdet som använts för beräkning av den blåa 
stapeln i Figur 37-39 är det totala värdet för returstålet som levererats i den lastbärare som 



78 

 

felsorteringen upptäckts i, d.v.s. vaggor för Götverket och Berglöfslådor för de övriga 
enheterna som visas i figurerna. 

 

Figur 37. Effekter av en fast hanteringsavgift på 3 kr/kg. 

Genom att endast höja hanteringsavgiften skulle förluster av felsortering blir mer märkbara 
för fler enheter och det är positivt, men avgiften skulle då å andra sidan straffa vissa enheterna 
väldigt hårt, för att de har lägre värderat returstål. Detta är dock som tidigare nämnt redan 
fallet, men en ökad fast hanteringsavgift skulle förstärka det ytterligare, istället för att öka 
bestraffningen för de enheter som är sämst på att sortera sitt returstål. I Figur 38 visas 
konsekvenserna av en ökad fast hanteringsavgift till 5 kr/kg. Som kan ses i Figur 38 påverkas 
enheterna med högst felsortering fortfarande inte tillräckligt mycket, medan avdraget för 
felsortering vid Borrstål 09 blir orimligt högt. 

  

Figur 38. Effekter av en fast hanteringsavgift på 5 kr/kg. 

Hanteringsavgiften skulle kunna användas som ett ekonomiskt styrmedel som bestraffar hög 
felsortering, genom att exempelvis konstruera den som en avgift motsvarande en procentuell 
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del av det felsorterade returstålets värde. T.ex. skulle den kunna motsvara 25 % av 
materialvärdet på returstålet i en lastbärare, vars innehåll är felsorterat. Hanteringsavgiften 
skulle då ändras till en straffavgift för felsortering, men den skulle fortfarande täcka det extra 
hanteringsarbetet som krävs vid Råvarugården. Detta skulle medföra att alla enheter som 
sorterar lika dåligt skulle få ett lika stort avdrag, procentuellt sett till intäkterna av levererat 
returstål. Konsekvenserna av en sådan hanteringsavgift kan ses i Figur 39.  

 

Figur 39. Effekter av en hanteringsavgift som är en procentuell andel av returstålsvärdet. 

Det är även motiverat att bestraffa felsortering av högre värderat returstål med högre avdrag, 
då det är viktigare att separera högt värderade stålsorter och transportera dessa i mindre 
volymer genom dyrare transportlösningar än lågt värderat returstål. Detta skulle uppnås 
genom en straffavgift som är procentuell sett till värdet av materialet, till skillnad mot den 
fasta hanteringsavgiften som i nuläget snarare bestraffar det lågt värderade returstålet mest, 
vilket är motsatsen mot vad författarna anser att avdraget bör göra.  

Ju större del av värdet som straffavgiften skulle motsvara, desto större skulle avdraget för 
felsortering bli och detta skulle medföra att ännu större fokus skulle läggas vid varje enhet på 
att förbättra sorteringen. Dock skulle det innebära att Råvarugården, med nuvarande 
felsortering mätt, skulle få ökade intäkter. Detta skulle kunna ses som en konstig fördelning 
att de skulle tjäna på felsortering medan de producerande enheterna skulle förlora, men tanken 
med straffavgiften är att öka motivationen till att minska felsorteringen och om önskad 
förbättring skulle ske så skulle denna konstiga fördelning försvinna. Effekten av förbättrad 
sortering skulle även resultera i minskade kostnader för SMT. 

Fördelar med att använda hanteringsavgiften som ett ekonomiskt styrmedel för bestraffning 
av felsorterat returstål: 

 Rättvis avgift för felsortering 

 Märkbart högre avdrag för flera enheter 

 Möjlighet att styra avgiften för att motverka felsortering 
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 Potential till att minska felsorteringen 
 

Nackdelar med att använda hanteringsavgiften som ett ekonomiskt styrmedel för bestraffning 
av felsorterat returstål: 

 Ökad komplexitet vid registrering av felsortering vid Råvarugården 

 Låg avgift för enheten Borrstål 09 i förhållande till arbetet som genomförs vid 
Råvarugården 

5.4. Förslag för att uppnå effektivare upphämtning och transporter 

I detta kapitel presenteras och analyseras förslag för att effektivisera upphämtningen och 
transporterna av returstål. Målet med förslagen som presenteras i kapitlet är att åtgärda de 
problem som identifierats genom nulägesbeskrivningen och presenterats i kapitel 5.2.   

5.4.1. Minskning av antalet transporter 

För att minska antalet transporter som används för upphämtningen av returstål så är en 
strategi att öka fyllnadsgraden på flaken med Berglöfslådor, d.v.s. att lasta varje flak med fler 
Berglöfslådor. Med den fyllnadsgrad som har presenterats i nulägesbeskrivningen så ger den 
upphov till 4 373 st. flaktransporter med grensletruck. Om vi skulle räkna med att alla enheter 
uppnår en fyllnadsgrad på 100 % och fyller alla flak med Berglöfslådor av typen L1 med 14 
st. och av typerna L2 och L3 med 5 st. Berglöfslådor, så skulle antalet flaktransporter minska 
till 3 493 st. Denna minskning motsvarar 881 st. grensletruckstransporter årligen d.v.s. en 
minskning av flaktransporter med ca 20 %.  

Genom att öka fyllnadsgraden så innebär det att Berglöfslådorna i vissa fall blir stående en 
längre period hos enheterna, för att de väntar på att fylla ett flak. Detta leder till en form av 
kapitalbindning för enheterna, men även en kapitalbindning för SMT, då materialet inte har 
möjlighet att användas vid Råvarugården och därmed även vid smältning. Enheten RV 50 är 
en av de enheter som har lägst fyllnadsgrad på sina flak. För RV 50 så har dock returstålet ett 
högt materialvärde, relativt sett, vilket gör att om kapitalbindningen för enheten beräknas 
enligt kapitel 3.3. Lager och med en räntabilitet för Sandvik på 10 % och beräknat med ett 
genomsnittsvärde på en Berglöfslåda för RV50, så leder det till att om Berglöfslådorna får stå 
och vänta på att ett flak ska bli fullt så skulle kapitalbindningen öka kraftigt för enheten, 
jämfört med kapitalbindningen som blir med nuvarande fyllnadsgrad. Transportkostnaderna 
för enheter minskar något. För att det ska bli lönsamt ekonomiskt att införa denna typ av 
förändring i fyllnadsgraden för RV 50, så måste räntabiliteten vara lägre än 1,5 %, på grund 
av materialets höga värde relativt transportkostnaden. För enheten RV 50 är det t.o.m. mer 
lönsamt att ha lägre fyllnadsgrad än de har i nuläget för att minska kapitalbindningen 
ytterligare något. Även om RV 50 eventuellt är den enhet där kapitalbindningen hade ökat 
mest med införande av högre fyllnadsgrad, så skulle den ökade kapitalbindningen totalt sett 
väga över kostnadsbesparingen i form av färre antal flaktransporter och därmed skulle en 
sådan förändring öka kostnaderna för hanteringen av Berglöfslådor. 
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Det ska dessutom tillägas att de flesta enheter förmodligen har så hög fyllnadsgrad de kan ha i 
nuläget, med tanke på att de inte har någon möjlighet att planera antalet Berglöfslådor som 
kommer att behövas i produktionen. Skulle fyllnadsgraden tvingas att öka, skulle lådorna bli 
stående och ta en plats, som i många fall inte finns. Då Berglöfslådorna blir stående vid flera 
enheter kommer den tid det tar att omsätta en Berglöfslåda att öka och det kan i värsta fall 
leda till att det saknas Berglöfslådor i vissa delar av produktionen. Detta leder till att det 
skulle krävas fler Berglöfslådor än vad som finns i dagsläget för att öka fyllnadsgraden.     

För att summera så blir effekterna följande om man försöker öka fyllnadsgraden på flaken 
från alla enheter som transporteras med grensletruck: 

Fördelar med att öka fyllnadsgraden: 

 Potentiellt 20 % färre flaktransporter, vilket motsvarar 881 st. grensletruckstransporter 

 Mindre trafik på vägarna, vilket ger ökad säkerhet 

 Minskade transportkostnader 
 

Nackdelar med att öka fyllnadsgraden: 

 Praktiskt svårt att lyckas öka fyllnadsgraden upp mot 100 % 

 Ökad kapitalbindning, motsvarar den totala minskningen av transportkostnader för 
enbart RV 50 

 Behov av fler Berglöfslådor 
 

En alternativ strategi till föregående förslag, för att öka fyllnadsgraden på flaktransporterna 
och därmed minska antalet av dessa, är att börja samlasta Berglöfslådor mellan enheter och 
öka fyllnadsgraden genom detta, istället för att varje enhet, var för sig, ska försöka öka 
fyllnadsgraden. Det positiva med en sådan lösning skulle vara att varje enhet inte skulle 
behöva vänta lika länge mellan varje transport och därmed skulle kapitalbindningen vid 
enheterna minska. Det finns flera olika möjliga lösningar till att uppnå en sådan samlastning 
och det kan exempelvis utformas genom en samlastningsterminal dit alla Berglöfslådor inom 
SMT skulle transporteras eller så kan ett par eller flera enheter samlasta vid en terminal eller 
vid någon av enheterna som är iblandad i samlastningen.  

Om ett terminalsystem för alla Berglöfslådor inom SMT skulle införas, skulle fyllnadsgraden 
på flaktransporterna kunna öka och kapitalbindning vid varje enhet skulle inte öka på samma 
sätt som vid införandet av föregående förslag. De enheter som i nuläget inte har så frekventa 
flaktransporter skulle få en snabbare omsättning på sina Berglöfslådor, men däremot skulle 
Berglöfslådorna, från de enheterna med fler flaktransporter, omsättas långsammare p.g.a. 
behovet av ytterligare transport till terminalen. En terminallösning skulle ge upphov till 
väldigt många fler transporter än i dagsläget, då transporterna mellan terminalen och 
enheterna skulle tillkomma och dessa skulle bli mycket fler än antalet flaktransporter till 
Råvarugården som skulle kunna minskas i och med ökad fyllnadsgrad genom samlastning.  
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Transporterna mellan terminalen och enheterna skulle med fördel ske med annat 
transportmedel än grensletruck, då enstaka Berglöfslådor skulle transporteras denna sträcka 
istället för fulla flak. Denna transport skulle kunna ske med en gaffeltruck, liknande 
slingtrucken, men då skulle det tillkomma två st. transporter extra för varje Berglöfslåda inom 
SMT, vilket skulle ge en ökning av knappt 60 000 st. transporter årligen. Visserligen skulle en 
transportlösning kunna innebära transport av ett par Berglöfslådor samtidigt till och från 
terminalen, vilket skulle ge en betydligt mindre ökning av antalet kortare transporter. Men det 
skulle fortfarande ske en stor ökning i antalet transporter med en sådan lösning, för om flera 
Berglöfslådor skulle samlastas till terminalen från varje enhet så skulle kapitalbindningen öka 
och då skulle det resultera i samma strategi som att enheterna var för sig försöker öka 
fyllnadsgraden, fast med ännu fler transporter. Komplexiteten skulle även öka med en 
terminallösning då Berglöfslådorna skulle separeras från flaken, för att sedan lastas och 
blandas på flak, för att slutligen separeras från flaken igen och detta skulle ge en ökad 
hanteringskostnad. Lösningen skulle därför vara komplicerad att implementera samt att den 
skulle leda till ökade transportkostnader och därmed avslås detta alternativ direkt. 

Andra alternativet till att uppnå ökad fyllnadsgrad genom samlastning är att ett par eller fler 
enheter ingår i en samlastning och för att en sådan strategi skulle ha potential att resultera i en 
högre effektivitet, så krävs det att enheterna i dagsläget inte har för frekventa flaktransporter 
med väldigt hög fyllnadsgrad. Andra faktorer som är av betydelse är att enheterna med fördel 
skulle ligga nära varandra på industriområdet, för att minska kostnaden för transporterna 
mellan enheterna och samlastningspunkten eller terminalen samt att de ska ha samma typ av 
Berglöfslådor.  

De enheter som uppfyller dessa kriterier är RV 63 och PV 69, som är närliggande varandra, 
enbart har Berglöfslådor av typen L1 och enheterna står i nuläget för ca 99 st. respektive 76 
st. flaktransporter årligen. De har båda flak placerade utanför produktionsenheterna i nuläget, 
på var sin sida om RV 63 och skulle därmed kunna samlasta Berglöfslådorna på ett flak 
utomhus närliggande nuvarande placeringar av flak och enheternas portar. Eftersom enheterna 
ligger precis bredvid varandra, skulle transporterna till det gemensamma flaket bli försumbart 
längre än motsvarande transporter i nuläget. Vid en samlastning av flaktransporter mellan 
dessa två enheter så skulle ett flak kunna tas bort samt att antalet transporter skulle kunna 
minskas från 175 st. till 116 st. flaktransporter årligen, vilket motsvarar en minskning av 
antalet flaktransporter från enheterna till Råvarugården med ca 34 %, vid en uppnådd 
fyllnadsgrad på 100 %. Minskningen av 59 st. flaktransporter årligen skulle medföra en 
kostnadsbesparing. Samlastningen skulle även innebära frekventare transporter från båda 
enheterna och därmed minska den genomsnittliga kapitalbindningen vid enheterna, beräknat 
med samma räntabilitet som tidigare. Den totala kostnadsbesparingen skulle för enheterna 
motsvarar en kostnadsminskning med ca 43 %.  

För att summera så blir effekterna följande om man försöker öka fyllnadsgraden på flaken, 
genom en samlastning mellan RV 63 och PV 69: 
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Fördelar med samlastning av Berglöfslådor: 

 Potentiell minskning av antalet flaktransporter med 34 % från enheterna 

 Mindre trafik på vägarna, vilket ger ökad säkerhet 

 Minskade transportkostnader 
 Minskad kapitalbindning 

 Minskat behov av antalet flak 
 

Nackdelar med samlastning av Berglöfslådor: 

 Samordning av lastning och avrop för transport, mellan enheterna 
 

En tredje strategi för att minska antalet transporter är att införa en typ av mjölkrunda för 
upphämtningen av flak med Berglöfslådor. Med en annan typ av transportmedel än 
grensletruck skulle det vara möjligt att t.ex. lasta flak från de enheter som har ungefär en 
transport om dagen och samlasta dessa genom en runda, för att på så sätt minska antalet 
flaktransporter med grensletruck. De enheter som skulle kunna vara aktuella för en sådan 
strategi är: ÄB 67, Fenix och PV 62. Totalt blir det 6 st. flak som samlastas varje dag, om vi 
räknar med tre flak från ÄB 67, två flak från Fenix och ett flak från PV 62. Med en sådan 
mjölkrunda skulle antalet flaktransporter med grensletruck minska från 2 190 st. till 365 st. 
transporter. En kostnadsbesparing uppstår om det går fortare att samlasta och åka mellan 
enheterna, jämfört med att transportera varje flak separat från varje enhet, fram och tillbaka. 
Om kostnaden för det nya transportmedlet är densamma som för grensletrucken, och vi antar 
att det sker en besparing i tid på tio minuter per runda i och med samlastningen jämfört med 
att transportera sex flak separat, så skulle rundan resultera i en kostnadsbesparing.  

Det finns dock många svårigheter vid implementering av denna typ av runda. Det kanske 
största hindret är att planera när rundan ska äga rum. Då problem uppstår för varje enhet om 
ett fullt flak blir stående, så måste rundan ske innan det flak som fylls snabbast är fullt. Detta 
leder till att de övriga flaken förmodligen inte kommer att ha så hög fyllnadsgrad. Det finns 
även stora praktiska hinder i form av att hitta ett transportmedel som kan transportera så 
många flak samtidigt och dessutom till en lika hög kostnad som grensletrucken eller lägre. 
Om något transportmedel, mot förmodan skulle kunna genomföra en sådan runda, så skulle 
det med stor sannolikhet inte kunna utföra detta till en lägre transportkostnad än en 
grensletruck.  

Fördelar med en mjölkrunda för flaktransporter: 

 Färre transporter med grensletruck för de enheter som inkluderas i rundan 
 Minskade transportkostnader givet de förutsättningar som diskuterades 

 

Nackdelar med en mjölkrunda för flaktransporter: 

 Svårigheter i att planera och schemalägga rundan 
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 Rimligheten i att transportera flera flak samtidigt samt antagandet av kostnaden 

5.4.2. Lastbärare vid Borrstål 09 och Finvalsverk 73 

Det påvisades i nulägesbeskrivningen att 97 % av materialet som fraktas i Berglöfslådor och 
kommer från enheten Borrstål 09, tillhör en och samma stålgrupp. Det faller därför naturligt 
att ifrågasätta varför materialet separeras i Berglöfslådor och inte lastas ihop i dumperlådor 
istället. Genom att ändra lastbärare så behöver man inte längre använda sig av grensletruckar 
som transportmedel för detta returstål, utan dumperbilen kan då istället utföra dessa 
transporter från enheten. Om antalet transporter från enheten skulle bli densamma, d.v.s. att 
en dumperlåda skulle lastas med samma antal Berglöfslådor som lastas på varje flak, så skulle 
det ske en kostnadsbesparing i form av att grensletrucken är ett dyrare transportmedel. Med 
de volymer som finns i dagsläget så skulle ca 384 st. grensletruckstransporter försvinna och 
ersättas av ungefär lika många dumpertransporter.  

Denna förändring skulle även minska hanteringsarbetet vid Råvarugården och kräva färre 
Berglöfslådor för enheten, då de kan återanvända samma lådor och då de kan tömmas utanför 
porten istället för att transporteras till Råvarugården. Det uppstår dock ett extra arbete för 
slingtrucksföraren genom ökat antal förflyttningar av Berglöfslådor mellan produktion och 
dumperlådor. 

Fördelar med att ändra transportstrategi för Borrstål 09: 

 Inga transporter med grensletruck, 384 st. flaktransporter tas bort varje år 
 Lättare hantering vid Råvarugården, försvinner ett flak om dagen 

 Enheten behöver inte lika många Berglöfslådor, då de kan återanvändas direkt 

 Enheten behöver inte längre ha ett flak inuti produktionen 
 

Nackdelar med att ändra transportstrategi för Borrstål 09: 

 Ökat arbete för slingtrucken 

 Investering av dumperlåda 

5.4.3. Dumperbilen 

För att göra det möjligt för dumperbilen att minska antalet transporter finns det, framför allt, 
två olika strategier samt en strategi för att underlätta arbetet för föraren av dumperbilen. Ett 
alternativ är att ändra transportmedlet till ett fordon som har möjlighet att transportera två 
eller flera dumperlådor samtidigt, för att på så sätt minska antalet dumpertransporter. Detta 
skulle vara effektivt i synnerhet vid de portar där det finns flera dumperlådor som fylls i 
ungefär samma takt. På grund av avstånden inom Site Sandviken, skulle det dock inte vara 
lönsamt att samlasta för alla enheter utan det skulle snarare vara optimalt att samlasta för 
enheterna som ligger nära varandra. Genom att kunna ta två dumperlådor så kan antalet 
transporter potentiellt minska. Processen vid invägning borde bli något mer komplicerad då 
det skulle kräva att en låda mer eller mindre ställs av, eftersom att dumperbilen måste väga 
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sig själv med en låda i taget och därför skulle tiden för invägningen vid Råvarugården att öka 
något för varje dumperlåda. 

Fördelar med att kunna transportera flera dumperlådor samtidigt: 

 Möjligt att genomföra samlastning 

 Potentiellt färre transporter vid samlastning 

 Mindre trafik på området, vilket ger ökad säkerhet 
 

Nackdelar med att kunna transportera flera dumperlådor samtidigt: 

 Investering av nytt fordon 

 Komplicerad invägning vid Råvarugården 
 

Det andra alternativet som skulle kunna få ungefär samma effekt är om det var möjligt för 
dumperbilen att, istället för att ta med dumperlådan, tömma innehållet på sitt egna lastbilsflak. 
Genom att införa denna förändring så skulle dumperbilen inte behöva åka tillbaka till varje 
enhet för att ställa tillbaka dumperlådan, då denna transport skulle elimineras. I bästa fall 
skulle då antalet transporter kunna halveras, men det är dock mer troligt att det inte skulle få 
riktigt så stor effekt, då det i många fall är så att dumperbilen ändå ska tillbaka till samma 
plats som tidigare, för att hämta ytterligare en låda. Det kan dock, i många fall, vara opraktiskt 
att tömma innehållet ifrån en dumperlåda på ett lastbilsflak då det kan vara material som 
exempelvis är i form av spån eller solida bitar.   

Fördelar med att tömma på sitt egna lastbilsflak: 

 Färre transporter då dumperlådan inte måste transporteras tillbaka 
 Mindre trafik på området, ger ökad säkerhet 

 Dumperlådorna försvinner aldrig från enheten utan står kvar och kan fyllas direkt 
 

Nackdelar med att tömma på sitt egna lastbilsflak: 

 Investering av nytt fordon 

 Kan vara opraktiskt att tömma innehållet på ett öppet flak 
 

En förändring som skulle kunna underlätta arbetet vid Råvarugården, skulle vara om 
dumperbilen skulle kunna väga det som lastas på flaket automatiskt. På så sätt skulle 
dumperbilen inte behöva väga sig vid Råvarugården, före och efter tömning, utan föraren 
skulle då veta redan vid upphämtningen hur mycket vikt som har lastats på flaket. Det skulle 
dessutom vara möjligt att registrera alla lämnade dumperlådor direkt via det digitala system 
som väger materialet. Med detta system skulle det även vara möjligt att kombinera tidigare 
nämnda förslag till att både samlasta och tömma innehållet på sitt eget flak, eftersom att 
materialet vägs automatiskt vid upphämtning. Därmed skulle det gå att separera hur mycket 
som kommer från varje enhet, som returstål hämtats ifrån. Det skulle dock endast vara möjligt 
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att samlasta material av samma stålgrupp mellan enheter och det gör att ett fåtal transporter 
skulle undvikas. Detta skulle dock potentiellt påverka felsorteringen negativt, för ifall 
innehållet på flaket skulle innehålla felsorterat returstål så skulle hela lasten behöva klassas 
som felsortering. Men i själva verket kanske bara en av de lastade dumperlådorna var 
felsorterade vid upphämtningen och då orsakar samlastningen minskat materialvärde. Det 
skulle även uppstå svårigheter i bestraffning för felsortering, då det blir okänt vilken eller 
vilka enheter som är ansvariga för den upptäckta felsorteringen. 

Fördelar med automatiskt vägning: 

 Minskad hantering vid Råvarugården 

 Ökar förutsättningarna för att införa de andra två strategierna och på så sätt minska 
antalet transporter 

 Underlättar arbetet för dumperbilsföraren 
 

Nackdelar med automatisk vägning: 

 Investering av nytt fordon och system 
 Svårigheter vid samlastning, då innehållet i någon dumperlåda är felsorterat 

5.4.4. Samlastning av långt returstål  

I dagsläget samlastas långt returstål vid lagringsplatsen Östra som ligger vid RV 50, denna 
samlastning ger upphov till ca 3-4 st. transporter med grensletruck om dagen, vilket leder till 
att strategin kan ifrågasättas, då transporterna önskas minska. Anledningen till att denna 
samlastning behövs är att enheterna inte har möjlighet att kapa det långa returstålet själva och 
inte heller anser sig ha plats att lagra returstålet. Nuvarande system medför att det krävs ca 20 
st. transporter med sidlastare om dagen från de olika enheterna inom Tube till Östra. Men ca 
35 % av allt långt returstål kommer dock från RV 50 som ligger precis bredvid Östra och 
därmed behöver detta inte transporteras någon längre sträcka, utan bara lyftas ut. Resterande 
delen av det långa returstålet är utspritt mellan de olika enheterna. Vid Östra lagras returstålet 
och när en bonk är fylld, så beställs en transport med grensletruck till Råvarugården. 
Transportkostnaden för denna strategi är beräknad genom genomsnittliga restider från 
enheterna till Östra på 5 minuter, från RV 50 till Östra på 2,5 minuter och från Östra till 
Råvarugården på 5 minuter.  

Om man istället skulle utföra alla transporter med sidlastare direkt till Råvarugården så skulle 
transportkostnaden dubbleras om restiden i genomsnitt är 10 minuter, då de även behöver 
köra tillbaka till Tube. Detta skulle alltså innebära en fördubbling av transportkostnaden för 
det långa returstålet. Det ska även tilläggas att den kanske främsta anledningen till att denna 
strategi inte används är p.g.a. säkerhetsaspekter, då det helt enkelt är säkrare att transportera 
långa rör i en bonk med grensletruck än långa rör separat eller i mindre knyten, med 
sidlastare.  
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Övriga aspekter är att samlastningen som den ser ut idag inte binder nämnvärt mycket kapital, 
då de långa rören inte ligger längre än en dag eftersom att grensletruckarna hämtar bonkar så 
frekvent. Kapitalbindningen hade blivit ett större problem om varje enhet själv lagrade sina 
långa rör för att sedan beställa en grensletruck, en idé som därmed är kostsam och 
förmodligen även inte heller möjlig p.g.a. platsbristen vid många enheter. Däremot är det 
rimligt att ifrågasätta varför dessa rör inte kapas ned och transporteras i Berglöfslådor, via det 
flöde av flak som redan finns. Denna strategi hade inte bundit lika mycket kapital, men kräver 
i sin tur att enheterna har möjlighet att kapa rören. På detta vis hade de långa rören inte gett 
upphov till någon nämnvärt ökad transportkostnad, eftersom att det skulle transporteras med 
befintliga transporter och då en del enheter har lite ytterligare kapacitet på sina flak. Men även 
om detta hade ökat antalet flaktransporter med grensletruck något totalt sett, då vissa enheters 
kapacitet inte hade varit tillräckligt med nuvarande antalet flaktransporter, så hade alla 
transporter med sidlastare fortfarande undvikits.  

Fördelar med samlastningen av långt returstål: 

 Kostnadsbesparing jämfört med att skicka många direkt transporter med sidlastare 
 Binder inte så mycket kapital, vid frekventa transporter av bonkar från Östra 

 Kostnadsbesparing eftersom att alla enheter inte behöver ha en kapmaskin 
 

Nackdelar med samlastningen av långt returstål: 

 Många transporter till samlastningsplatsen, ca 80 % av transportkostnaden för 
samlastningen består av sidlastartransporter från enheterna till Östra 

 Ökad hantering vid samlastning 

 Upphov till ca st. 1 000 transporter med grensletruck om året 

5.5. Sammanfattning av analys 

Analysen tyder på att många av de problem som har påvisats i kartläggningen gällande 
felsortering beror på ett bristande informationsflöde. Det faller sig därför naturligt att de flesta 
förslagen som föreslås för att kunna uppnå en effektivare returstålshantering, handlar om att 
helt enkelt öka informationsdelningen i form av återkoppling av sortering till enheterna.  

Många av de förslag som har utretts i form av alternativa transportlösningar ger en relativt 
liten kostnadsförändring jämfört med nuläget, vilket tyder på att de nuvarande strategierna för 
transport av returstål till stor del är effektiva. Med tanke på att transporterna är relativt billiga 
i förhållande till kapitalbindningen som uppstår vid senarelagda transporter, finns det i många 
fall ingen given ekonomisk vinst i att minska antalet transporter. I vissa fall är det snarare 
tvärt om, att ett ökat antal transporter skulle medföra kostnadsminskningar. Det finns dock 
andra anledningar till att minska antalet transporter inom industriområdet och med dessa i 
åtanke finns det ändå ett intresse av att implementera förslag som medför till ett minskat antal 
transporter.   
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6. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras olika problem i returstålsflödet. Förbättringsförslagen som 
analyserades i kapitel 5, diskuteras och dras slutsatser kring. Kapitlet innehåller även 
diskussioner kring studiens vetenskaplighet, bidrag till forskningen kring returflöden samt 
dess koppling till hållbar utveckling.  

6.1. Diskussion av problem inom returstålsflödet 

Felsorteringen anses vara ett problem då författarna är av uppfattningen att det borde gå att 
sortera bättre vid uppkomsten av returstålet vid varje enhet. Enligt utformningen av systemet i 
dagsläget så ska sortering ske vid varje enhet och returstålet ska sedan registreras och 
återanvändas vid Råvarugården så fort som möjligt. När sorteringen brister i ett tidigt skede 
av flödet så uppstår extra arbete vid Råvarugården, vilket ökar tiden från uppkomst till 
återanvändning av returstålet. Grunden för denna diskussion bygger på att systemets 
utformning ska behållas och att sorteringen ska förbättras i ett tidigt skede vid enheterna där 
det uppkommer. Vid ett sådant system är det enligt Guide och Wassenhove (2002), som 
presenterades i kapitel 3.2. viktigt att säkerhetsställa god kvalitet tidigt i flödet, för att minska 
logistikkostnaderna. I fallet vid SMT är det svårt att upptäcka felsortering vid Råvarugården 
p.g.a. varierade former på returstålet. Det är även i många fall omöjligt att åtgärda 
sorteringsfel i efterhand vid Råvarugården genom separation och dessa faktorer ökar vikten av 
en bra sortering tidigt i flödet. 

Efter att Råvarugården ganska plötsligt börjat upptäcka och registrera felsortering, så har den 
hanteringsavgift som fanns sedan tidigare börjat användas och debiteras enheterna som 
levererar felsorterat returstål. Den totala hanteringsavgiften, som debiteras enheterna för 
felaktig sortering, förmedlas inte tillräckligt tydligt tillbaka till enheterna. Detta medför att 
enheterna själva har svårt att uppfatta hur mycket avdrag på värdet på det levererade 
returstålet som gjorts och om detta inte uppfattas så får de aldrig någon information om att de 
sorterar dåligt. Det är även så att avgiften som Råvarugården gör avdrag på, är sedd som en 
hanteringsavgift för extra utfört arbete. Men denna syn på avgiften kan även medföra att 
enheterna inte ser speciellt negativt på att avgiften dras, då de möjligtvis inte ser avgiften som 
ett straff för att de genomfört en bristande sortering, utan kanske istället ser det som att 
Råvarugården utför dem en tjänst genom att sortera det bättre. Det sistnämnda är visserligen 
sant i viss utsträckning, men att den tjänsten behöver utföras är negativt och därmed borde 
avgiften ses som ett ekonomiskt straff bland enheterna för att börja sortera bättre och att 
Råvarugården därmed ska slippa utföra den extra hanteringen. Returstålsflödet är även 
utformat för att sortering ska ske direkt vid enheterna och att Råvarugården sedan ska 
inspektera returstålet i dagsläget och därmed bör extra sortering av Råvarugården vara en 
aktivitet som inte borde behövas. Att enheter ser avgiften som ett ekonomiskt straff kan dock 
vara fallet i nuläget, men eftersom ingen förbättrad sortering skett under de senaste åren så får 
man i sådana fall utgå från att avgiften är för låg. För om straffet inte blir märkbart och det 
kräver en ansträngning att undvika det, så är det en normal reaktion från enheterna att ta 
straffet och fortsätta sitt dagliga arbete. 
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Oavsett om enheterna är medvetna om hur stor förlust de gör p.g.a. felsorteringen och 
avgiften som följer den eller om de inte är medvetna om storleken på förlusten, så anser 
författarna att avgiften är för låg, i alla fall för de flesta enheterna. Den är för låg p.g.a. av att 
den inte slår tillräckligt hårt, i relation till enheternas totala intäkter från returstålet, inte ens 
för de enheterna med hög felsortering. Om avgiften därmed skulle ökas till dess att enheterna 
skulle börja reagera över förlusterna, så skulle troligen enheternas intresse av att förbättra sin 
sortering öka. Vi anser att istället för att tvinga enheter till att låta personal ta hand om 
returstålsflödet, så är det bättre att få dem själva att inse vikten av att ha personal som utför 
dessa uppgifter och har ansvar för hanteringen av returstål. Denna situation uppnås, 
exempelvis, genom att höja avgifterna så pass mycket, så att enheternas ökade intresse av 
förbättrad sortering till slut resulterar i att de själva utser alternativt tillsätter ansvarig personal 
för returstålshanteringen. 

En faktor som kan vara en bidragande orsak till att felsortering sker i så stor utsträckning, är 
att produktionspersonalen som utför det fysiska hanteringsarbetet inte blivit instruerade 
tillräckligt. Detta kan i så fall bero på att cheferna för varje enhet, inte heller riktigt inser 
vikten av hög kvalitet på sorteringen eller så kanske cheferna är av uppfattningen att 
hanteringsarbetet vid deras enhet i dagsläget är bra och att ingen felsortering sker. Även detta 
är en trolig förklaring, då felsortering inte började upptäckas och registreras i någon större 
utsträckning vid Råvarugården innan 2012. Tidigare år har knappt någon felsortering alls 
registrerats, som nämnts i nulägesbeskrivningen, vilket medför att enheterna säkerligen varit 
av uppfattningen att de sorterat sitt returstål bra. Om felsorteringen ses ur detta perspektiv, 
skulle Råvarugårdens tidigare bristande förmåga i att upptäcka samt registrera förekommande 
felsortering vara orsaken till att felsortering fortfarande förekommer i stor utsträckning. 
Eftersom Råvarugården tidigare inte registrerat någon omfattande felsortering, så har 
självfallet enheterna som följd av detta trott att de inte sorterat något returstål felaktigt. 

På grund av den bristande återkopplingen från Råvarugården, har inte felsorteringen lyfts 
fram inom företaget som ett problem. Detta medför att det inte funnits någon anledning att 
åtgärda detta. Då problemet lyfts fram finns det faktorer som skulle kunna medföra 
svårigheter i att förbättra sorteringen och ett sådant hinder synen på returstålet samt 
kunskapen och förståelsen utav värdet av en effektiv återvinnings process. Högre upp i 
strukturerna samt i de delarna av företaget som har ett övergripande ansvarsområde, så finns 
denna kunskap och förståelse, men den har tidigare inte förmedlats till de anställda på 
”golvet” i produktionsenheterna. Den korrekta benämningen på material som skrotats och 
restprodukter som ska återanvändas inom SMT, är ”returstål” och detta är en värdefull råvara 
som står för ca 40-45 % av stålet som används vi smältningen i Stålverket. Trots att returstålet 
är en värdefull råvara för SMT, är ”skrot” en väldigt vanligt förekommande benämning av 
returstålet, för personalen vid produktionerna. Produktionspersonalens huvudfokus är 
självklart produktionen av stålprodukter som ska säljas och levereras till kund, men många ser 
hanteringen av returstålet som oviktig och ser det som att returstålet är ett avfall som måste 
tas hand om och tas bort från produktionsenheterna. Då förståelsen av att returstålet 
återanvänds och utgör nästan hälften av innehållet i materialet som används vid tillverkning 
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av nya produkter saknas, så saknas därmed även kunskapen om returstålets värde. Detta 
tillsammans med obefintlig återkoppling medför bristande motivation samt motiv till att 
utföra ett kontinuerligt bra och noggrant hanterings- och sorteringsarbete. Det är inte så 
konstigt att många anställda i produktionerna inte inser vikten av hanteringen av returstålet då 
de aldrig själva får se effekterna av nuvarande brister samt att de inte blivit tillräckligt 
informerade om att sorteringskvaliteten är ett problem från en övergripande nivå. 

De stora skillnaderna i mängd felsortering mellan olika månader av vaggor och Berglöfslådor, 
som presenterades i kapitlen 5.1.4 och 5.1.5 skulle kunna förklaras på flera olika sätt. 
Exempelvis med att arbetet på Råvarugården ser annorlunda ut under sommarmånaderna, då 
andelen sommarjobbare är högre. Men under sommaren har Råvarugården snarare fler 
anställda som utför arbete och enligt dem så har de därmed en ökad kapacitet för kontroll av 
inkommande returstål. Med fler tillgängliga anställda och färre Berglöfslådor och vaggor att 
kontrollera borde de snarare ha större förutsättningar att upptäcka felsortering vid 
Råvarugården under sommaren, jämfört med under resten av året. Därmed beror den 
minskade felsorteringen under sommaren troligen på någon förändring vid 
produktionsenheterna. En förklaring till detta skulle kunna vara att det även där arbetar 
sommarjobbare, vilket leder till att de har extra personal jämfört med tidigare så arbetsbördan 
minskar och därmed kan personalen lägga mer fokus på sorteringen. Alternativt att sortering 
av returstål kan vara en typisk arbetsuppgift för sommarjobbare. Detta tyder på att mer 
personal vid produktionsenheterna skulle medföra en betydligt bättre sortering och framför 
allt att det är möjligt att uppnå en bättre sortering. 

Ett alternativ till nuvarande system är att låta Råvarugården utföra all sortering av returstål 
istället för enheterna. Det skulle innebära att dubbelt sorteringsarbete inte längre skulle 
förekomma och allt returstål skulle kunna samlastas i en större lastbärare och detta skulle 
medföra ett minskat antal transporter till Råvarugården. Just i detta fall, med den typ av 
returstål som finns, skulle det vara väldigt svårt och i vissa fall omöjligt att separera och 
sortera returstålet vid Råvarugården. Det borde även vara lättare att sortera mindre volymer 
vid uppkomsten, jämfört med att sortera stora volymer som redan är blandade. Då 
transportkostnaderna är låga relativt värdet på returstålet och fokus ligger på att uppnå kort 
omsättningstid för returstålet, skulle ett sådant system medföra ökade kostnader totalt sett.  

Ett annat alternativ skulle kunna vara att låta en TPL, som presenterades i kapitel 3.3. överta 
returstålsflödet, på liknande sätt som föreslås av Huang och Huang (2014) i kapitel 3.5.3. På 
så sätt skulle en önskad kombinerad push- och pullstyrning uppnås och Råvarugården skulle 
därmed kunna styra inflödet samt ställa krav på sorteringen och kvaliteten på returstålet. Det 
skulle medföra att allt ansvar för sortering skulle läggas på en TPL och de skulle vara tvungna 
att utföra aktiviteterna bra för att få någon vinst. Nackdelen med en sådan lösning är att 
kostnaderna skulle öka p.g.a. att TPL skulle höja försäljningspriset till Råvarugården 
samtidigt som de skulle utföra samma aktiviteter som utförs av enheterna och transport idag, 
för att uppnå en vinstmarginal.  
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Att uppnå en specifik styrning av returstål till Råvarugården genom att hantera flödet internt 
är svårt och nuvarande flödestakt och utformning bör accepteras. Inflödet till Råvarugården 
har genom nulägesbeskrivningen visats sig vara förhållandevis jämn, vilket inte stämmer 
överens med uppfattningen på Råvarugården. Vi tror att denna missuppfattning beror till stor 
del på okunskap kring hur inleveranserna skett historiskt sett. Ojämnheten av inflödet som 
upplevs vid Råvarugården kan även vara självförvållad, då deras arbetstider skiljer sig mot 
produktionspersonalens arbetstider vid enheterna och därmed även mot den takt som returstål 
uppkommer med. 

6.2. Diskussion om förbättringsförslag 

Författarna anser att det förslag från analysen som skulle ge störst effekt och kräva minst i 
form av investering och extra arbete, är att publicera en form av månadsbrev på intranätet 
innehållandes olika enheters felsortering, avdrag och kostnader. Genom att göra detta så 
uppnås en snabb förbättring och information gällande felsortering blir synlig för alla 
anställda, men framför allt för personal på en ledande nivå som kan påtvinga en förändring. 
Tidigare har Råvarugården tagit kontakt med enstaka personer på de olika enheterna, men 
detta verkar inte ha fått någon effekt. Genom att vara tydlig och öppen med att dela 
informationen så blir det tydligare för alla inblandade parter att se eventuella förbättringar 
samt få en direkt återkoppling på vad konsekvenserna av en bra, respektive, dålig hantering 
medför. Vi anser att detta är något som måste göras för att kunna ändra synen på returstålet. 
Endast genom att påvisa bristerna är det möjligt att göra något åt problemet. 

Om denna förändring inte hjälper nämnvärt anser författarna att hanteringsavgiften bör ses 
över och mer eller mindre förändras till en avgift som tillkommer vid felsortering. Genom att 
höja avdraget i förhållande till materialets värde, så bör den ekonomiska motivationen för god 
sortering öka. Denna förändring kräver relativt lite vid införandet och genom att höja avgiften 
så bör enheterna få ökad motivation till att förbättra sin sortering. Övriga förslag för att 
minska felsorteringen är båda relaterade till att de ska bli tydligare för enheterna i form av 
mer information och eventuellt även personal vars uppgift innefattar returflödet.  

Gällande transportlösningarna så är den förändring som tar bort flest transporter och kanske 
även är det mest rimliga förslaget, att ändra lastbärare vid Borrstål 09. Genom att ändra till 
dumperlådor försvinner ca 400 st. transporter med grensletruck årligen. Den ekonomiska 
vinsten av detta är relativt låg, även om det innebär en besparing, men minskningen av 
transporter som den leder till är framför allt positiv, samt att det inte krävs någon större 
investering till att genomföra och implementera denna förändring. Denna strategi förenklar 
även arbetet något för både enheten själva samt framför allt för Råvarugården. 

Samlastningen för PV69 och RV63 bör också vara relativt enkel att genomföra och 
implementera samt att det skulle innebära en minskning med ett fåtal transporter med 
grensletruck. Förslaget medför inga investeringskostnader eller större strukturella 
förändringar och bidrar till både minskade transportkostnader och minskad kapitalbindning 
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samt att samlastningen inte medför några extra transporter, då enheterna ligger så nära 
varandra.  

Av strategierna för dumperbilen är det svårt att avgöra vilken förändring som skulle påverka 
arbetet mest, vi anser dock att möjligheten att väga direkt när en låda krokas på skulle 
underlätta arbetet för dumperföraren och spara tid på Råvarugården. Kostnaden för att införa 
en sådan lösning är dock oklar i dagsläget och det bör givetvis ställas i relation till vad den 
potentiella vinsten skulle bli. Med de andra två strategierna är det svårt att avgöra vad som 
faktiskt kortar ned restiden mest, att kunna lasta två åt gången eller att inte behöva åka 
tillbaka genom att lasta direkt på lastbilsflaket. Investeringskostnaden för byte av fordon är 
oklar, men båda förslagen borde rimligen minska antalet transporter. 

Nuvarande strategi för samlastning av långt returstål är bättre att behålla, jämfört med att 
börja transportera det långa returstålet separat från varje levererande enhet av långt returstål 
inom Tube till Råvarugården. Dock innebär nuvarande transportstrategin relativt höga 
transportkostnader och framförallt är kostnaden hög för transporterna med sidlastare mellan 
enheterna och Östra. Flödet skulle kunna effektiviseras och transportkostnader skulle kunna 
minskas kraftigt om enheterna skulle kunna kapa de långa rören vid enheterna direkt. Detta 
skulle medföra att avkapningarna skulle kunna transporteras i Berglöfslådor i det befintliga 
flödet av flak. Då vissa flak redan har lite ledig kapacitet på flaken, så skulle alla avkapningar 
inte ge upphov till ökade flaktransporter och därmed skulle ökning av dessa 
transportkostnader bli betydligt lägre än vad transportkostnaderna för långt returstål är i 
dagsläget. Dock är kostnaden för investeringen avsevärd och omfattande, för att alla enheter 
ska kunna kapa och hantera långt returstål vid enheterna och därför är detta förslag inte 
rimligt i dagsläget. Därmed är den nuvarande strategin med samlastning vid Östra, den bästa 
möjliga lösningen i dagsläget. 

Förslaget med mjölkrunda för enheter med frekventa flak transporter kan förkastas av fler 
anledningar. För det första är det orimligt, under rådande förutsättningar, att anta att det skulle 
vara möjligt att schemalägga dessa transporter för alla enheter. Problemet är att de flesta 
enheter som har en stor omsättning på Berglöfslådor mer eller mindre skickar iväg flaket så 
fort det är fullt. Detta leder till att det inte finns något utrymme att planera om och optimera 
transporterna ifrån perspektivet från transportledningen. På grund av det höga värdet och 
platsbrist på enheterna behöver flaken förflyttas så snabbt som möjligt när de är fulla. Detta är 
även önskan från Råvarugården vilket leder till att det blir väldigt svårt, och onödigt att 
försöka hitta andra lösningar för att minska transportkostnaderna. Självklart går det även att 
diskutera rimligheten i att ha ett transportmedel som kan transportera flertalet flak men om en 
sådan lösning skulle vara möjlig så anser vi att detta ändå inte skulle leda till några positiva 
förändringar jämfört med nuläget. Det stora problemet är att hela transportsystemet med 
Berglöfslådor och flak är anpassade för att passa till grensletruckar och så är även många av 
produktionsbyggnaderna. På grund av detta kommer grensletruckar alltid att vara ett smidigt 
och bra alternativ. Det ska även tilläggas att de kostnader som har tagits fram för de olika 
transportmedlen inte tyder på att det är särskilt mycket dyrare att transportera returstålet med 
grensletruck än med något annat transportmedel. Denna uppfattning saknar alltså grund och 
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har förmodligen mest uppstått ifrån den allmänna föreställningen att grensletruckar är dyra att 
köpa in. Dock skulle andra transportmedel vara att föredra exempelvis ur säkerhetsaspekter, 
då grensletrucken är ett stort fordon.  

Att höja fyllnadsgraden på de flesta flak har visat sig inte bara vara orealistisk, utan även 
oekonomiskt, då det helt enkelt binder mycket kapital på grund av värdet och den tid det tar 
att fylla ett flak. Det går givetvis att hävda att materialet även binder kapital på Råvarugården 
men vi menar snarare att det finns möjlighet av användas när det ligger på Råvarugården samt 
att man på Råvarugården vet om att materialet finns. Utanför en port vid en enhet har 
materialet inte det värdet, då det inte kan användas och man vet inte om det och därmed kan 
det ses som att det sker en kapitalbindning hos de olika enheterna. I förlängningen så binder 
det även kapital för SMT då returstålet inte kan återanvändas.  

6.3. Rekommendationer 

Av de förslag som diskuterats och anses vara rimliga att genomföra, föreslås implementeras 
enligt följande ordning: 

1. Publicering av enheternas sortering på intranätet 
2. Tydligare information av avdrag till enheterna 
3. Procentuell hanteringsavgift vid felsortering 
4. Kontaktperson mellan enheter och Råvarugården 
5. Returstålsansvarig vid enheterna 
6. Byte av lastbärare vid Borrstål 09 och Finvalsverk 73 
7. Gemensamt flak för PV 69 och RV 63 
8. Förändring av dumperbilen 

6.4. Studiens vetenskaplighet 

På grund av att de data som ligger till grund för kartläggningen är tillgänglig för personal på 
Sandvik, åtminstone på Råvarugården, är det möjligt att mer eller mindre nå samma resultat 
som har uppnåtts genom denna studie som presenteras genom denna rapport. Det är dock 
möjligt att författarnas egna erfarenheter har bidragit till de slutsatser som har gjorts och 
skulle någon annan genomföra en liknande studie är det möjligt att hen, på grund av sin 
bakgrund, hittar andra områden att studera. Det ska dock tilläggas att studiens äkthet i mångt 
och mycket bygger på trovärdigheten i de sekundärdata som erhållits, så brister i denna skulle 
påverka både kartläggningen och därmed även resultatet. Via flertalet intervjuer och egna 
observationer har kartläggningen validerats och därmed så styrks studiens vetenskaplighet.  

Det är svårt att dra några generaliserade slutsatser från denna studie då det returflöde som har 
studerats i studien skiljer sig till stor del från de returflöden som har studerats i litteraturen. 
Mycket av detta beror på det höga materialvärdet som skapar helt andra förutsättningar för 
returflödet. På grund av detta går det inte att anpassa dessa lösningar ens till liknande 
industrier, då förutsättningarna kan skilja sig enormt. Därför bör inte de förbättringsförslag 
som presenterades i analysen ses som allmänna lösningar på liknande returflöden, utan 
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snarare mestadels som lösningar för det specifika system som finns på Site Sandviken. 
Däremot är framförallt förslagen gällande ökad informationsdelning för att minska 
felsortering mer eller mindre tillämpbara på situationer där liknande problem uppstår.   

6.5. Studiens bidrag till forskningen 

Denna studie påvisar de olika faktorer som kan vara viktiga för att skapa ett effektivt 
returflöde. Enligt Logožar m.fl. (2006) är upphämtningen ett kritiskt moment då det måste 
utföras så kostnadseffektivt som möjligt, för att det ska finnas någon ekonomisk vinst i att 
återanvända material. Denna uppfattning delas i en stor del av litteraturen inom returlogistik 
som hittats genom litteratursökningen, exempelvis av Dekker m.fl. (2004) samt Guide och 
Wassenhove (2002). Denna studie behandlar dock ett returflöde, där det råder skilda 
förutsättningar jämfört med returflöden som tidigare studerats i och med materialets höga 
värde. I sammanhanget blir det därmed mer eller mindre ointressant att optimera transporter i 
detta returflöde och hög fyllnadsgrad i transporterna är inte positivt i samma utsträckning som 
det generellt är vid returtransporter. Det höga värdet på materialet medför att den viktigaste 
faktorn är att få materialet så snabbt som möjligt tillbaka genom flödet för återanvändning för 
att minska kapitalbindningen. Detta uppnås fördelaktigast genom direkta och frekventa 
transporter.  

6.6. Samhälls- och etiska aspekter 

De tre dimensionerna inom begreppet hållbar utveckling är; ekonomisk-, social- och 
ekologisk hållbarhet. Alla dessa aspekter kan kopplas till denna studie, då fördelarna med ett 
effektivt återvinningssystem är många. Tack vare returstålets egenskaper och värde finns det 
ett ekonomiskt värde i att återanvända restprodukten vid nyproduktion. Återvinningen bidrar 
även till ekologisk hållbarhet, då det minskar den totala resursanvändningen samt att den 
sociala hållbarheten ökar som följd av detta då nödvändiga stålprodukter kan tillverkas på ett 
hållbart sätt. Genom att effektivisera den typen av återvinningssystem som berörs i studien så 
ökar hållbarheten ytterligare sett ur alla dessa perspektiv.  

6.7. Återkoppling till tidigare studier 

I denna studie har hela returstålsflödet studerats med alla innehållande affärsområden inom 
SMT samt alla produktionsenheter inom dessa. Båda förstudierna, Jonason och Öqvist (2012) 
samt Ljus (2008), berörde enbart returstålsflödet inom Tube och till största del det varma 
flödet. Detta medför att denna studie skapat en helhetsbild över systemet vid Site Sandviken, 
då hela flödet har kartlagts. Några av de problem som identifierats genom de tidigare 
studierna har även hittats i denna studie som exempelvis felsortering, men orsakerna till 
varför problemen uppstår samt vilka strategier som företaget skulle kunna tillämpa för att 
åtgärda problemen har undersökts i denna studie. Detta är något som inte gjorts i de tidigare 
studierna. Det beror till stor del på att problemen har kvantifierats i denna studie, genom 
användandet av intern sekundärdata och i de tidigare studierna användes istället kvalitativa 
insamlingsmetoder. 
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6.8. Slutsatser 

Slutsatserna av studien är att sorteringen av returstålet är det stora problemet samt att det 
medföra höga kostnader. Genom att förbättra sorteringen av returstålet kan större besparingar 
göras, än förändringar inom andra områden skulle kunna medföra. Transporterna har visats 
genomföras på ett effektivt sätt utifrån systemets förutsättningar samt att transportkostnaderna 
är relativt låga i sammanhanget p.g.a. det höga materialvärdet. 

Den första frågeställningen i rapporten har besvarats genom att returstålsflödet har kartlagts 
och presenterats i kapitel 4. Den andra har besvarats genom att de problem som finns i flödet 
och utgör hinder för att skapa ett effektivare returstålsflöde, även har identifierats och 
analyserats i kapitel 5. Konkreta förbättringsförslag för ökad effektivitet i returstålsflödet har 
också formulerats och presenterats i kapitel 6.3, vilket besvarar den tredje frågeställningen. 
Därmed har frågeställningarna i rapporten besvarats samt att syftet med rapporten har 
uppfyllts.     
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Enhet: Råvarugården 

Respondenternas befattningar: Inköp av externt returstål, Koordinator och Hantering av 
råmaterial 

1. Hur hanteras returstål vid Råvarugården? 
2. Hur sker inleveranser av returstål? 
3. Hur mycket returstål inkommer? 
4. Hur ofta sker inleveranser? Är dessa regelbundna eller oregelbundna? 
5. Vilka enheter står för de största volymerna av returstål? 
6. Hur många Berglöfslådor inkommer och hanteras dagligen? 
7. Hur hanteras flaken och Berglöfslådorna? Var placeras dessa efter inspektion och 

tömning? 
8. Hur ofta sker inleveranser av dumperlådor? 
9. Hur sker faktureringen för varje levererat returstål? 
10. Hur stor är skillnaden i värde mellan olika returstålsgrupper? 
11. Hur fattas beslut kring inköp av externt returstål? Planeringshorisont? 
12. Vad är kostnadsskillnaden mellan externt och internt returstål? 
13. Hur skulle Råvarugården vilja ha inflödet av returstål? Specifika tider eller så jämnt 

som möjligt? 
14. Finns det några problem vid hanteringen av returstålet? 
15. Finns det någon/några förändringar som skulle underlätta ert arbete?  
16. Hur fungerar kontakten med levererande enheter? 
17. Hur ofta sker uppdatering av sorteringslistor för alla returstålsgrupper? 
18. Hur informeras enheterna om att uppdatering av sorteringslistor gjorts?  
19. Har ni förslag på personer vi bör kontakta, som har kunskap kring returstålshantering 

inom de olika affärsområdena eller vid specifika enheter? 
20. Vilka arbetsuppgifter utförs av Foria? Och hur fungerar er kontakt med dem? 
21. Hur sker betalningen till Foria? Och vad baseras den på? 
22. Har det skett några större förändringar eller har nya problem uppstått, sedan 

Nulägesbeskrivningen gjordes 2008? Om ja, vilka? 
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Affärsområde: Primary Products 

Respondentens befattning: Produktionsledare 

1. Hur sker hanteringen av returstål vid enheterna inom Primary Products? 
2. Finns det någon returstålsansvarig för affärsområdet eller för någon av enheterna? 
3. Hur sker transporterna av returstål från enheterna inom Primary Products? Hur 

avropas dessa? 
4. Vilken/vilka enheter inom Primary Products står för mest returstål? 
5. Vilka portar vid de olika enheterna används för upphämtning av returstål? 
6. Vilka lastbärare används för lagring och transport av returstål? Berglöfslådor och/eller 

Dumper? 
7. När i flödet slutar ert ansvar för hanteringen av returstålet? 
8. Vad är ditt ansvar för hanteringen av returstål? 
9. Hur sker betalningen till er för levererat returstål? 
10. Har du någon uppfattning kring era kostnader för hantering av returstålet? 
11. Har du någon uppfattning kring hur bra er sortering fungerar inom Primary Products? 
12. Har ni någon uttalad strategi vid blandning och liknande, för att undvika felsortering? 
13. Vilket arbete utför Harsco och åt vilken/vilka enheter utför de arbete åt? 
14. Hur sker betalningen till Harsco? Och vad baseras den på? 
15. Upplever du att ni har några problem med hanteringen av returstål inom Primary 

Products? Om ja, vart, vad samt vad beror detta på? 

 

Enhet: Transport  

Respondentens befattning: Slingtrucksförare 

1. Vilka arbetstider har du? Dagtid eller skift? 
2. När du är ledig, vem utför dina arbetsuppgifter? 
3. Vid vilka enheter utför du arbete? 
4. Vid vilka enheter och portar lastar du Berglöfslådor på flak? 
5. Vid vilka enheter tömmer du Berglöfslådor i dumperlådor? 
6. Hur vet du vilka Berglöfslådor som ska tömmas i vilka dumperlådor? 
7. Beställer du transport av fulla flak och dumperlådor, som ingår i ditt arbete? Om ja, 

hur utför du beställningen? 
8. Vid vilka enheter utför du mest arbete per dag? 
9. Har du någon speciell strategi för vid vilken enhet du tar först på dagen? Följer du 

någon runda? 
10. Hur upplever du fyllnadsgraden på flaken, vid de olika enheterna? 
11. Hur många Berglöfslådor av respektive typ, får plats i en dumperlåda? 
12. Utför du andra arbetsuppgifter utöver returstålshantering? Om ja, vilka uppgifter? 
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Enhet: Transport 

Respondenternas befattningar: Chef och Slingtrucksförare 

1. Hur ser den övergripande strategin för transport av returstål ut? 
2. Transporteras det alltid direkt till Råvarugården eller sker transporter via lager? 
3. Hur läggs transportbeställningar för upphämtning av returstål? Och vem utför 

beställningen? 
4. Vad är strategin för slingtruckens arbete? 
5. Vad är strategin för dumperbilens arbete? 
6. Varför används Berglöfslådor vid tömning i dumperlådor? 
7. Finns det tillgänglig data från beställningssystemet? 
8. Hur mycket kostar de olika transportmedlen? 
9. Sker det samlastning av returstål mellan enheter? T.ex. gemensamma flak med 

Berglöfslådor? 
10. Får Transport betalt för transporter av returstål eller är det enbart en kostnad för SMT? 
11. Hur ser prioritering av returstålstransporter ut? 
12. Hur sker transporterna av långt returstål? Samt vad räknas som långt returstål? 

 

Enhet: Tube  

Respondentens befattning: Sidlastarförare/Samordnare långt returstål 

1. Från vilka enheter transporteras långt returstål till Östra? 
2. Vilka enheter står för flest transporter till Östra? 
3. Hur ofta transporteras långt returstål till Östra?  
4. Med vilket transportmedel sker transporterna till Östra? Och hur avropas dessa? 
5. Vilka aktiviteter utförs vid Östra? 
6. Hur sker transporterna från Östra till Råvarugården? Och hur avropas dessa? 
7. Hur frekvent transporteras bonkar från Östra till Råvarugården? 
8. Hur länge kan långt returstål bli liggande vid Östra, i väntan på transport? 
9. Skickas långt returstål alltid via Östra? Om inte, varför och hur sker transporten då? 
10. Finns det några speciella svårigheter vid hantering och transport från några enheter? 

Om ja, vilka enheter uppstår svårigheterna i så fall vid? 
11. Hur lång tid tar uppskattningsvis en transport/ett lyft av långt returstål till Östra från 

RV 50? 
12. Hur lång tid tar uppskattningsvis en transport/ett lyft av långt returstål till Östra från 

övriga enheter? 
13. Hur lång tid tar uppskattningsvis en transport från Östra till Råvarugården? 
14. Hur sker transporter av tomma bonkar tillbaka, från Råvarugården till Östra? 

 

 



103 

 

Enhet: Transport 

Respondentens befattning: Dumperbilsförare 
 

1. Vid vilka enheter hämtar du dumperlådor? 
2. Vilka enheter kräver flest hämtningar av dumperlådor? 
3. Följer du någon specifik runda eller hur ser strategin ut? 
4. Hur får du beställningar av dumperlådor? Och hur ofta inkommer dessa, jämfört med 

att du själv upptäcker behovet? 
5. Vilka arbetstider har du? Dagtid eller skift? 
6. Hur utförs arbetet när du är ledig? 
7. Hur många dumperlådor transporteras till Råvarugården i genomsnitt per dag/skift? 
8. Hur lång tid tar varje dumpertransport och hur mycket kan den variera mellan olika 

enheter? 
9. Hur ser fördelningen av tiden ut mellan restid och tiden för invägning och tömning på 

Råvarugården? 
10. Tömmer du alla dumperlådor direkt i bås på Råvarugården? Om nej, vilka är 

undantagen och när och varför sker dessa? 
11. Vad gör du om du upptäcker avvikelser mot det normala i innehållet i en dumperlåda? 
12. Upptäcks avvikelser vanligen vid upphämtning eller efter tömning i bås?  
13. Hur ofta sker det att du upptäcker avvikelser? 
14. Utför du andra arbetsuppgifter, utöver hämtning av dumperlådor innehållande 

returstål? Om ja, vilka uppgifter och hur är fördelningen av arbetstid mellan dessa och 
hämtning av returstål? 

15. Hur upplever du ditt arbete idag? Finns det några problem? 
16. Har du några idéer på förändringar som skulle underlätta ditt arbete? 
17. Anser du av hämtning, tömning och invägning i dagsläget sker smidigt? Om inte, vad 

borde förändras för att underlätta detta? 
18. Om du kunde transportera två eller fler dumperlådor samtidigt istället för en, tror du 

att antalet transporter skulle minska? Tror du att detta skulle hjälpa dig effektivisera 
arbetet eller skulle det medföra några svårigheter? 

19. Skulle det vara en möjlighet att tömma returstålet på ett öppet flak, om det praktiska 
för en sådan investering kan genomföras? Tror du att en sådan lösning skulle medföra 
några problem och i så fall vilka? 
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Enhet: Råvarugården 

Respondentens befattning: Koordinator 

1. Vad är kapaciteten i antal Berglöfslådor på flaken, för respektive typ? 
2. Finns det några enheter som har någon avvikande kapacitetsbegränsning? Och i så fall 

varför? 
3. Vilka maskiner/fordon är verksamma på Råvarugården? Vilka äger dessa? 
4. Vem äger frontlastaren som transporterar vaggor med returstål? 
5. Hur fungerar inleveranser av returstål från Harsco? 
6. Hur sker hämtningen av returstål från Stränggjutningen samt kommunikationen kring 

detta? 
7. Vem bestämmer den ordning som Foria ska kapa långt returstål enligt? Hur tas 

beslutet kring ordningen? 
8. Varför är vissa leveranser registrerade utan fordon och lastbärare? Vilka av dessa bör 

med största sannolikhet motsvara en leverans av dumperlåda? 
9. Varför registreras inte alla dumperleveranser med specificerat fordon och lastbärare?  
10. Vem äger Berglöfslådorna samt ansvarar för reparationer och kassationer? 
11. Vem äger flaken? 
12.  Hur ser strategin ut för val av typer av Berglöfslåda? Vad kan motiven till ett byte av 

lådtyper vara? 
13. Vilka enheter använder D-lådor och vad används de till att transportera? 
14. Hur ser du på mängden felsortering i Berglöfslådorna och vaggorna? 
15. Har felsorteringen ökat under de senaste åren? 
16. Har ni förändrat ert hanteringsarbete under de senaste åren? 
17. Upplever du att ni upptäcker mer av felsorteringen, jämfört med tidigare år? 
18. Hur stor del av den faktiska felsorteringen tror du ni upptäcker? 
19. Vad tror du om den faktiska mängden felsortering i dumperlådor? 
20. Är det några enheter som utmärker sig speciellt i att sortera bra eller dåligt? 
21. Vad anser du om hanteringsavgiften och storleken på denna? 
22. Hur mycket skulle du uppskatta den genomsnittliga materialförlusten för en 

felsorterad lastbärare? 
23. Vad tror du om effekterna som kan uppstå vid smältning i Stålverket, som följd av 

felsorterat returstål? 
24. Finns det andra sätt att identifiera att felsortering skett än att en hanteringsavgift är 

debiterad, om detta glömts vid registrering? 
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Medelstort stålindustriföretag i Sverige 

Respondentens befattning: Supply Chain Manager 

1. Återvinner ni internt returstål, för omsmältning? 
2. Finns det någon extern part inblandad i returstålsflödet? 
3. Vart uppkommer det returstål och i vilka former är stålet? 
4. Hur hanteras och sorteras returstålet, vid uppkomststället? 
5. Vem/vilka ansvarar för sorteringen av returstål? 
6. Vilka lastbärare används för lagring och transport av returstål? 
7. Vilka transportmedel används för transport av returstål? 
8. Hur ser strategin ut för transporterna? Avrop eller efter schema? 
9. Sker det någon samlastning av returstål mellan enheterna? 
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Bilaga 2: Externa- och övriga leverantörer 

Beteckningar från registreringssystemet för de externa leverantörerna: 

 Venlo  
 Näs 

 Söderf 

 Zirka 

 Deger 
 Rek Fag 

Beteckningar från registreringssystemet för de övriga leverantörerna: 

 Eget  
 BTT  

 RPS  

 Lab 

 Mek 
 Rivningsskrot 

 Rek Borr 

 Forsb 
 RC13 

 Reservf 

 ÄV 

 SBD 
 DIVA 

 


