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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 poäng och avslutar vår utbildning på högskoleingenjörsprogrammet 
Industriell ekonomi med inriktning arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås. 
Examensarbetet är utfört på Vargön Alloys AB i Vargön under perioden september 2008 till och med 
januari 2009. Efter att ha läst flera kurser i logistik har det varit roligt att pröva sina kunskaper på ett 
verkligt problem i ett större företag.  

Examensarbetet har behandlat den interna logistiken, ett område som berör de flesta på företaget. Därför 
vill vi tacka alla på Vargön Alloys som har hjälp oss med svar på frågor och att få fram material. Vi vill 
särskilt tacka vår handledare på Vargön Alloys Christer Andersson för all hjälp. Vi tackar också Jan 
Kortelainen, fabrikschef, och Evalotta Stolt, kvalitets och miljöansvarig, för att ni tagit Er tid för oss. Vi 
vill också tacka Miljöbron i Fyrbodal som förmedlat examensarbetet och där speciellt Ida Sjölund som 
stöttat oss med många tips och goda råd.  

Ett stort tack även till vår handledare på Högskolan Klas Hjort, doktorand vid institutionen 
ingenjörshögskolan, som har fått oss på rätt spår när det vart svårt att tänka klart. 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer, särskilt våra sambos för att Ni stått ut med oss under denna 
roliga men intensiva period! 

Borås, december 2008 

 

 

 

 

_____________________    _____________________ 
Hanna Berlin     Emma Herlogsson
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Abstract 

With well-functioning internal logistic flows, a company’s whole production can work more 
efficient and a more fuel-efficient transportation can be created. A Company that is interested 
to work more effectively with their transports and reduce the use of fuel, both for the sake of 
the environment and the cost is Vargön Alloys AB in Vargön outside Vänersborg, Sweden.  

Vargön Alloys is one of Europe's largest manufacturers of various Ferro Alloys. Alloy 
provides the steel with hardness and prevents corrosion. Their customers are the leading 
manufacturers of special steel.  

One problem for Vargön Alloys has been that it has no documentation or mapping of how the 
internal transports are today. The aim of this bachelor thesis is therefore to identify how 
Vargön Alloys internal transport operates today and to make proposals for streamlining, both 
in terms of working and storage planning, which will lead to reduced fuel consumption and 
less traffic on the factory site.  

A qualitative research method has been used where observations were followed by interviews 
with people with different work tasks at the Company. The interviewees have for the most 
part remained anonymous, and the interviews have been individually with open questions. 
Useful theories were studied in appropriate textbooks.  

Observations and interviews have resulted in a value-flow-map that shows the information 
flow and a spaghetti-map that shows the transportation flow. After analysing these, a number 
of improvement proposal emerged. By using new modern technology to assist in the work, 
Vargön Alloys would definitely be able to streamline their internal transports to become more 
fuel efficient. With the help of a tool, for example GPS timber, the company would have a 
system that contains both planning, inventory management and a GPS system in the vehicles. 

 

Keywords: Internal logistics, transport, environment, rationalisation, electronic information 
systems 
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Sammanfattning 

Med väl fungerande interna logistiska flöden kan hela produktionen effektiviseras samtidigt 
som man kan skapa mer bränsleeffektiva transporter. Ett företag som är intresserade av att 
både kunna arbeta mer effektivt med sina transporter och spara på bränsle både för miljön och 
för kostnadernas skull är Vargön Alloys AB i Vargön utanför Vänersborg.  

Vargön Alloys är en av Europas största tillverkare av olika Ferrolegeringar. Legeringar ger 
bl.a. stålet hårdhet och förhindrar korrosion. Företagets kunder är Europas ledande tillverkare 
av specialstål. 

Ett problem för Vargön Alloys har varit att man inte har någon dokumentation eller 
kartläggning över hur de interna transporterna sker idag. Syftet med detta examensarbete är 
därför att kartlägga hur Vargön Alloys interna transporter sker idag samt att ge förslag till 
effektivisering, både vad gäller arbetsmetoder och lagerplanering, som leder till minskad 
bränsleförbrukning samt mindre trafik på fabriksområdet.  

En kvalitativ undersökningsmetod har använts där observationer följts av intervjuer med 
personer med olika arbetsområden på företaget. Intervjuobjekten har till största del fått vara 
anonyma och intervjuerna har skett individuellt med öppna frågor. Användbara teorier 
studerades i lämpliga läroböcker.  

Observationer och intervjuer har resulterat i en värdefödeskarta över informationsflödena 
samt en spagettikarta över transportflödena. Efter analys av dessa har ett antal 
förbättringsförlag framkommit. Genom att använda nya moderna tekniker som hjälpmedel i 
arbetet skulle Vargön Alloys definitivt kunna effektivisera sina interna transporter till att bli 
mer bränsleeffektiva. Med hjälp av ett verktyg som t. ex. GPS timber skulle förtaget få ett 
system som innehåller både planeringssystem, lagerstyrning och ett GPS-system i fordonen.  

 

Nyckelord: Intern logistik, transporter, miljö, effektivisering, elektroniska informationssystem 
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1. Introduktion 
I introduktionen ges en beskrivning av problemet samt en redogörelse om företagets 
bakgrund. Även en bakgrund till varför problemet är viktigt att arbeta med tas upp under 
rubriken Logistiken och miljön. I Denna del beskrivs även mål, syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund- Vargön Alloys  

Vargön Alloys ligger i Vargön utanför Vänersborg. 1874 bildades Wargön AB och 1912 
installerades den första legeringsugnen. Företaget är en av Europas största tillverkare av olika 
Ferrolegeringar. Legeringar ger bl.a. stålet hårdhet och förhindrar korrosion. Företagets 
kunder är Europas ledande tillverkare av specialstål. För att kunna nå sina kunder snabbare 
har man lager i Tyskland, Belgien och England. Det är bara en tredjedel som köps av den 
svenska marknaden resten exporteras antingen via fartyg som avgår från Uddevalla hamn, via 
järnvägarna eller med lastbilar.  

 
Figur 1.1- Vargön och Vargön Alloys (Vargön Alloys, 2008-10-01 ) 

Vargön Alloys har fyra elektriska ugnar där de tillverkar legeringar. Ugnarna arbetar vid höga 
temperaturer och företaget behöver därför tillgång till elkraft. Vargön Alloys AB har stora 
energiutsläpp därför jobbar de med att återvinna energi och andra resurser i produktionen. 
Den energimängd som återvinns motsvarar ungefär hälften av den som man använder. Bland 
annat levereras hetvatten till fjärrvärmeverket i Vänersborg som sedan uppvärmer bostäder, 
stoft som bildas vid ferrokiselproduktion säljs till betongindustrin och slaggen som bildas vid 
ferrokromtillverkning används t.ex. vid vägbyggen. Vargön Alloys AB miljöledningssystem 
är certifierat enligt ISO 14001. (Se Vargön Alloys miljöpolicy bilaga 2) 

2008 blev Vargön Alloys uppköpta av det turkiska bolaget Yildirim Group Companies. På 
grund av ägarbyte samt den finansiella krisen som har varit i välden har det varit många 
förändringar på företaget. Idag finns det sammanlagt fyra ugnar men på grund av renoveringar 
används bara en ugn.  

Ekonomisk utveckling 
   2007 2006

1 

2005 2004 2003
Nettoomsättning 1 096.453 1 023.925 1 116.657 1 081.888 731.937
Resultat efter finansiella poster 23.613 -4916 -8460 42.811 -25.580
Balansomslutning  611.546 514.285 516.612 532.442 354.426
Avkastning på totalt kapital %  6% 2% 29% 9% -5%
Soliditet %  26% 28% 1% 31% 37%
Avkastning på eget kapital % 15% -3% -6% 26% -19%
Antal anställda 236 237 243 244 236

 Figur 1.1 – Ekonomisk utveckling Vargön Alloys (Vargön Alloys, 2008-10-01) 

http://www.vargonalloys.se/sv/contact.htm
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1.2 Logistik 
Logistik beskrivs ofta som läran om effektiva materialflöden och definieras som: 
Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, och som 
syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en 
god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser. (Jonsson & 
Mattsson, 2005) 
Kort skulle man kunna säga att logistik är ett samlingsnamn för alla de verksamheter som ser 
till att material och produkter finns på rätt plats i rätt tid. 
Ett effektivt logistikarbete kan minska kostnader och ökar intäkter, vilket påverkar företagets 
lönsamhet. För att lyckas med detta är det viktigt att ha kunskap om sina processer. Viktiga 
processer i ett logistiksystem är bland annat: 
 

• Produktutveckling 

• Försäljning 

• Order-till-leverans 

• Anskaffning 

• Tillverkning och service 

• Distribution 

• Efter leverans 

I processerna anskaffning, produktion, distribution och order-till-leverans ingår i sin tur flera 
viktiga delar som informationssystem, lagerstyrning och planeringssystem (Jonsson & 
Mattsson, 2005). 

Informationssystem 
Informationssystemet syftar till att stödja logistiksystemets informationsflöden. Den är 
uppbyggd av tre typer av system: planeringssystem, kommunikationssystem och 
identifieringssystem.  

Planeringssystem 
Till sin hjälp med planering kan något slags planeringssystem användas. Systemet kan 
tillhandahålla och bearbeta information som krävs för att administrativt styra och kontrollera 
verksamheten i ett företag. 

Lagring 
Vid utformandet av ett fysiskt lager strävar man efter att minimera lagerhållningskostnaderna 
och hanteringskostnaderna genom att uppnå en hög fyllnadsgrad samt låga driftskostnader. 
Genom att anpassa lagrets layout till de aktiviteter som skall genomföras i lagret kan 
transportsträckor minskas och lagret göras lättåtkomligt. Ett lagerstyrningssystem talar om när 
det är dags att beställa material och hur mycket som skall beställas (Axsäter 1991). Genom att 
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använda rätt lagerstyrningssystem kan lagernivåer och hantering minska och därmed 
logistikkostnaderna. Exempel på olika lagerstyrningssystem är beställningspunktssytem, 
nettobehovsplanering och leverantörsstyrda lager.  
 

1.3 Logistikens påverkan på miljön 
Sedan början av 2000-talet har medvetenheten och diskussionerna om den globala 
uppvärmningen och dess effekt på miljön tagit fart på allvar. Med global uppvärmning menas 
ökningen av medeltemperaturen i atmosfären. Det finns visserligen flera naturliga orsaker till 
detta men de flesta forskare är ändå överens om att det är människors utsläpp av växthusgaser 
de senaste århundradena som är den främsta orsaken till höjningen av temperaturen. Det är 
speciellt koldioxid, metan och lustgas som bidrar till att öka den naturliga växthuseffekten 
som gör jorden varmare. Det räcker med att medeltemperaturen förändras en eller två grader 
för att effekterna ska bli märkbara. De problem som man idag börjat se och som kan bli värre 
är att isar smälter, grässtäpper blir öknar och vindar och strömmar förändras.    

Logistikens påverkan på miljön kan sägas ske genom föroreningar, utsläpp och buller från till 
exempel transporter, hög energiförbrukning, bristfällig avfallshantering och återvinning. 
(Jonsson & Mattsson, 2005) 

Det är framförallt i avgaser många av de gaser som bidrar till uppvärmningen av jorden finns 
och många företag känner därför att de vill ta sitt ansvar och jobbar aktivt med att se över sina 
transporter. 

Miljöpåverkan orsakad av användning av transportmedel kan minskas på olika sätt. Bland 
annat genom att se över sin infrastruktur och förändra körsättet. Att se över sin infrastruktur 
kan innebära att man tittar på vilka sträckor som körs och hur de skulle kunna kortas genom 
bättre planering av lagerplatser och liknande. Det är inte ovanligt att lastbilar kör med en 
fyllnadsgrad på runt 50 %. Det innebär att man genom bättre planerade transporter och 
lastning i hög grad kan minska miljöpåverkan.  

Det finns även flera tekniska förbättringar man kan ta hjälp av. Till exempel alternativa 
bränslen, katalysator, efterbehandling av avgaser, hjul, däck och effektivare och renare 
motorer. Dock är metoderna för att minska transporterna miljöpåverkan ofta kostsamma och 
innebär stora investeringar.  

 

1.4 Problemformulering 
Inom flödet från råmaterial till leverans av färdig produkt är det idag väldigt mycket 
transporter. De två huvudfrågor detta examensarbete kommer att handla om är hur Vargön 
Alloys transporter ser ut idag samt om det finns några förbättringsförslag för att de skall vara 
mer bränsleeffektiva och därmed spara på miljön.  
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1.5 Syfte 
Syftet är att samordna transporterna så att de skall vara så bränsleeffektiva som möjligt för att 
transporternas påverkan på miljön skall minska. Detta genom att effektivisera den interna 
logistiken. 

1.6 Mål 
Målet med arbetet är att få fram förslag på hur det skulle kunna se ut i framtiden för att 
Vargön Alloys AB skall kunna ha effektiva transporter och samtidigt spara på miljön. 

1.7 Avgränsning 
Studien har ägt rum under en period då inte alla ugnar varit i bruk och kartläggningen har 
gjorts efter hur det sett ut under denna tid. De transportflöden som valts ut att studeras 
närmare är alla flöden som sker dagligen. Det är främst infrakten, in- och utleverans, 
hämtning och lämning av slagg och transporterna kring ugnen och krossen. Andra flöden som 
finns på området men som inte studerats är transporterna kring brickettverket och i 
slaggbearbetningen. Dessa drivs av utomstående företag och vi har valt att inte titta på dem. 
Hur de externa lastbilarna kör efter de passerat fabriksområdet har heller inte studerats. 
Arbetet innefattar bara förslag till förbättringar och inte implementeringen av dem. 

1.8 Disposition 
Här följer en kort sammanfattning av kapitlen för att läsaren skall kunna bilda sig en 
uppfattning om vilka kapitel som är utav intresse. 

1. Introduktion 
Här ges en beskrivning av problemet samt en redogörelse om företagets bakgrund. Även en 
bakgrund till varför problemet är viktigt att arbeta med tas upp under rubriken Logistiken och 
miljön. I denna del beskrivs även mål, syfte och avgränsningar. 
 
2. Metod och material 
Detta kapitel visar vilka metoder som har använts och hur information har samlats in. I 
kapitlet finns även förklaringar till de olika forskningsmetoder och datainsamlingsmetoder 
som använts. 
 
3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel beskriver olika teorier som berörs i arbetet och en förklaring till dem ges för att 
läsaren skall kunna få förståelse för det som skrivas i senare kapitel. 
 
4. Nulägesbeskrivning 
Denna del av rapporten beskriver hur det ser ut i dag på Vargön Alloys. Det börjar med en 
beskrivning av den karta som finns med i arbetet som bilaga 1.  Sedan kommer en 
beskrivande text om de olika aktiviteter och transporter som sker inne på fabriksområdet. 
Därefter följer en spagettikarta där transporterna är utritade samt en karta över 
informationsflödena. 

5. Förslag till effektivisering 
I detta kapitel behandlas nuläget och förslag till förbättringar ges. Bland annat i form av en 
spagettikarta och en karta över informationsflödena som visar ett framtida tillstånd där 
förbättringsförslagen genomförts. 
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6. Diskussion 
I diskussionen diskuteras förbättringsförslagen som framkommit i kapitel 5 närmare. De olika 
förslagen utvärderas med avseende på hur miljön påverkan kan minskas och hur väl förslagen 
skulle kunna passa Vargön Alloys. 

7. Slutsats 
I slutsatsen presenteras ett svar på frågeställningen samt rekommendationer vilket 
förbättringsåtgärd författarna rekommenderar till Vargön Alloys. 
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2. Metod och material  
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel visar vilka metoder som har använts och hur information har samlats in. I 
kapitlet finns även förklaringar till de olika forskningsmetoder och datainsamlingsmetoder 
som använts. 
___________________________________________________________________________ 

2.1 Kvalitativ metod 
Avsikten med en kvalitativ analys är att skapa förståelse för det valda objektet genom att på 
olika sätt samla in och analysera fakta om processen eller produkten, dess sätt att fungera 
och/eller de resultat som uppnås (Sörqvist 2004). Istället för siffror och tal använder man sig i 
den kvalitativa analysen av verbala formuleringar som t. ex. intervjuer och observationer 
(Backman 1998). Genom intervjuer och observationer ges möjlighet till följdfrågor, 
reaktioner och synpunkter.  

Söderqvist (2004) talar om olika sätt att utföra kvalitativa analyser. Exempel på några av 
metoderna han nämner är probleminventering, gapanalys, flödesanalys, tidsanalys, 
värdeanalys och flaskhalsanalys.  De av dessa metoder vi främst har använt i vårt arbete är 
flödesanalysen och värdeanalysen. En flödes analys innebär att följa och kritiskt studera en 
process flöde. Detta för att finna oklarheter, onödigt tillkrånglade arbetssätt, onödiga 
aktiviteter etc. Värdeanalysen delar upp arbete i värdeskapande och icke-värdeskapande 
aktiviteter. Därefter försöker man minska de icke-värdeskapande aktiviteterna, dvs. de 
aktiviteter som inte skapar värde för processens output eller någon kund. 

Enligt Söderqvist (2004) ger kvalitativa analyser ofta värdefull kunskap som kan utgöra ett 
bra underlag för en fördjupad kunskapsanalys som i sin tur kan ge uppslag till lösningar. 
Ibland är lösningarna uppenbara och ibland behövs en mer ingående analys. 

 

2.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ forskning är forskning som använder sig av statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder. Forskarna samlar in empiriska och kvantifierbara data som sedan 
sammanfattas. Kvantitativa metoder är bra att använda vid sådant som går att mäta. En enkät 
är ett exempel på kvantitativ undersökning, ett bra sätt om man vill nå ut till många individer.  
Olsson & Sörensen (2001) delar in kvantitativ forskning i deskriptiva och explanativa projekt. 
Deskriptiva projekt beskriver en viss population vid ett visst givet tillfälle, detta projekt 
används för att i siffror ge en beskrivning av insamlad information. Där man sen t.ex. kan 
studera förändringar i tiden. Explanativa projekt undersöker orsakssamband t.ex. att rökning 
kan ge upphov till sjukdomar. Inom kvantitativa metoder nämner man också hypotesprövande 
statistik som används för att testa statistiska hypoteser.  

 

2.3 Datainsamling 
Datainsamling kan ske genom olika tillvägagångssätt. Viktigt vid all datainsamling är dock att 
kritiskt granska källorna.  
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2.3.1 Sekundärdata 
Information och data som redan samlats in kallas sekundärdata. Vid förbättringsarbeten är det 
viktigt att studera den data som redan finns innan man samlar in ny data och huruvida 
sekundärdatan kan användas som källa för att identifiera problem och brister (Sörqvist 2004).  
Sekundärdata kan vara färgad av personen som skrivit ner den vilket man bör ta i beaktning. 

2.3.2 Primärdata 
Primärdata är information och data som samlats in för första gången. Det finns olika metoder 
för att göra detta. De av författarna använda metoder är följande: 

Deskription 

Deskription är en beskrivning av verkligheten. Man redogör helt enkelt för hur något ser ut 
och hur det fungerar. Det kan tyckas verka vara en enkel metod men den kan tvärtom visa sig 
vara rätt så besvärlig. Det svåra är framförallt att avgöra vilken av den insamlade fakta som är 
relevant. All fakta som samlats in måste sorteras och kategoriseras. Fakta måste inte bara vara 
riktig utan även relevant och det måste finnas ett sammanhang i framställningen. Därför krävs 
att man systematiskt gör urval av data och att det viktigaste framhävs (Ejvegård 2003). 

I vår uppsats har vi använt en stor del deskription då vi kartlagt hur Vargön Alloys Ab interna 
transporter ser ut idag. Som Ejvegård (2003) skriver är det ett svårt arbete att samla in 
information och sedan sortera och avgöra vad som är relevant för att kunna besvara 
frågeställningen.  

Observation 
Vid en observation studeras ett beteende medan det inträffar. Det finns olika sätt att utföra 
observationer. Direkta observationer sker genom att någon personligen studerar något. Det 
kan också ske genom att situationen spelas in på video. En fördel med att använda sig av 
observationer är att man studerar faktiska beteenden och inte bara åsikter och attityder 
(Sörqvist 2004). Nackdelen kan vara att man inte får kunskap om bakomliggande orsaker och 
att situationer kan tolkas olika beroende på observatören. (Bäck & Halvarsson 1992) I detta 
examensarbete har nulägesanalysen delvis gjorts genom observationer. 

Enkät 

Enkät är en form av undersökning där de svarande skriftligen svara på frågor. Enkät kan vara 
ett bra sätt att samla information snabbt och det är relativt billigt. Att utforma en enkät kräver 
förberedande arbete. Först bör man ta ställning till om enkät är det bästa sättet att få fram den 
information man behöver. Sen skall man formulera en enkät som ska ge den information man 
behöver. Enligt boken Introduktion till forskningsmetodik av Judith Bell är det bra att innan 
man lämnar ut enkäten tar ställning till hur man skall analysera svaren. När man väl börjar 
formulera frågor kollar man på sina hypoteser eller sin målsättning för att formulera frågor 
som ger bra svar. Tydliga frågor är också viktigt så svarspersonen förstår frågorna. Vid 
analyserandet av svaren man fått in är det viktigt att noter de bortfall som blivit. 

Intervju 
Är en konversation mellan 2 eller flera personer.  Intervjuaren anskaffar information från 
intervjupersonen antigen att man träffas eller via telefon. Man kan använda sig av intervju 
som en datainsamlingsform i frågeundersökningar. På samma sätt som när man gör en enkät 
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bör man fundera över vad man vill få ut av intervjun och vilka frågor kan besvara ämnet. 
Intervjuer kan vara olika grad av standardisering. Vid standardiserade intervjuer är frågorna 
redan formulerade innan intervjun medan när en intervju inte är så standardiserad formulerar 
man frågorna under intervjun. Patel & Davidson (1991) skriver i att när det gäller grad av 
strukturering handlar det om vilket ”svarsutrymme” som intervju personen får.  

2.3 Arbetsmetod 
När uppgiften hade blivit presenterad på Vargön Alloys inleddes arbete med rundvandring på 
området för att få en tydligare bild av företaget. För att kunna kartlägga de interna 
transporterna gjordes litteraturstudier dels i läroböcker men också i andra färdiga 
examensarbeten som har fördjupat sig i liknade ämne.  Under arbetes gång har möten med 
handledare på skolan ägt rum som har gett råd och tips. För att få mer infallsvinklar har även 
diskussioner med klasskamrater skett. Uppgiften som gavs gick ut på att kartlägga de interna 
transporterna och sedan komma med förslag på förbättringar för att minska utsläpp. Så här har 
arbetsgången sett ut: 

1. Ämnet presenteras 
2. Rundvandring på området 
3. Litteraturstudier 
4. Möte med handledare 
5. Kartläggning av interna transporter 

a. Rundvandringar 
b. Intervjuer på Vargön Alloys 
c. Spagettikarta och analys av informationsvägar 

6. Analys av de interna transporterna 
7. Förslag på förbättringar 

 

2.4 Metodproblem 
Medvetenheten i val och applicering av metod är enligt Ejvegård (2003) ett viktigt sätt att 
sträva efter vetenskaplighet. Varje metod kan modifieras på olika sätt vilket bör tas i 
beaktande. I detta sammanhang är reliabilitet och validitet viktiga begrepp (Eriksson & 
Wiedersheim 2001). 

 

2.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av 
måttenheter. Mätinstrumenten kan vara en måttstock eller ett av forskare själv konstruerat 
mätinstrument som till exempel ett frågeformulär (Ejvegård 2003). En metod skall vara 
oberoende av undersökare och oberoende av undersökta enheter för att anses ha hög 
reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim 2001).  
Arbetet bygger till stor del på författarnas egna observationer och tolkningar och ett sätt att 
öka reliabiliteten är att göra observationerna vid flera tillfällen vid olika tidpunkter. Detta 
samt att tolkningarna godkänts av berörda personer är ett försök av författarna att uppnå hög 
reliabilitet i examensarbetet.   

 

2.4.2 Validitet 
Ejvegård (2003) menar att med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det som 
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man avser att mäta. Det är även viktigt att veta vad måttet står för och använda det 
konsekvent. Jämför man till exempel statistik från olika länder måste man först ta reda på hur 
mätningarna gått till i varje land. En validitetsprövning är svårare än en reliabilitetsprövning 
och kan endast ske om man har något annat mått på det man mäter för att jämföra med 
(Ejvegård 2003). För att säkerställa validiteten i examensarbetet har flera olika personer 
används vid insamlandet av information. Även olika metoder har används som intervjuer och 
observationer samt att flera olika källor använts vid införskaffandet av information till teorier. 

2.5 Material 
Det material som använts är främst böcker och litteratur i de relevanta ämnena. Även olika 
hemsidor har besökts samt läsning av tidigare skrivna examensarbeten inom liknande 
ämnesområden. Viss statistik har också erhållits från Vargön Alloys. 

 

3. Teoretisk referensram  
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel beskriver olika teorier som berörs i arbetet och en förklaring till dem ges för att 
läsaren skall kunna få förståelse för det som skrivas i senare kapitel. 
___________________________________________________________________________ 

 3.1 Lean    

Olika aktivteter man har i ett företag skapar olika värde för produkten. Med värdeadderande 
aktiviteter menas att aktiviteten ökar värdet för produkten. Begreppet Lean handlar om att 
effektivisera produktionen genom att eliminera slöseri. Lean production kan översättas till 
resurssnål produktion. Inom Lean ser man icke värdeadderande aktiviteter som slöseri som 
skall elimineras med hjälp av olika verktyg. De aktiviteter en verksamhet har kan delas in tre 
kategorier: (Dennis, 2002) 

1. Faktisktarbete - rörelser som tillför värde till produkten 
2. Hjälparbete – rörelser som stödjer faktiska arbeten, förekommer oftast före och efter 

det faktiska arbetet t.ex. ändra någon inställning på den maskin man använder. 
3. Slöseri – rörelser som inte tillför något värde. De rörelserna delas upp i 8 olika steg: 

• Onödiga rörelser – att placera verktyg nära en process minskar onödiga rörelser. 
• Väntetid – den tid som operatören väntar på material eller på att en maskin ska bli 

ledig.   
• Onödig transport – genom att placera processer närmare varandra minskar 

avstånden och därmed transporterna.  
• Omarbete – processer/produkter som inte uppfyller de krav som ställs. 
• Överbearbetning – att man gör mer än vad kunden kräver.  
• Överproduktion – att man producerare mer än kunden vill ha skapar ojämn 

produktion. 
• Onödiga lager – operatörer är upptagna med att gör saker som inget har beställt. 

Onödiga lager kan också bidra till att problem göms. 
• Kunskap förluster – när inte informationen fungerar i en organisation kan det leda 

till kunskaps förluster.   
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Figur 3.1 Leanhuset (Wikimedia, 2008-12-01) 

3.1.1 5S 

När man läser om lean kommer begreppet 5S ofta upp. Det är ett effektivt sätt att skapa 
ordnig på sin arbetsplats. En arbetsplats som tillämpar 5S kan få bättre produktionsflöde, 
minskat slöseri eftersom man slipper leta efter saker och att man utnyttjar arbetsplatsen bättre.  

Stegen i 5S är: 

1. Sortera (Seiri) - Granska arbetsplatsen kritiskt och ta bort allt material och utrustning 
som inte behövs 

2. Systematisera (Seiton) - Alla verktyg och hjälpmedel placeras på rätt plats 
3. Städa (Seiso) - Hålla rent och snyggt runt arbetsplatsen 
4. Standardisera (Seiketsu) - Fastställ rutiner och regler 
5. Skapa vana (Shitsuke) - Följ rutinerna och reglerna  

 

 

Figur 3.1-5S (Q ualityi2, 2008-12-01) 
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3.2 Spagettikarta 
Spagettikarta är ett verktyg för att visa fysiska rörelser, i detta examensarbete gäller det flödet 
av materialet till ugnar samt flödet av färdigt material. Det kallas spagettikarta eftersom alla 
linjer man ritar ut brukar se ut som spagetti innan förbättringar gjorts. Tanken med 
spagettikarta är att det skall vara ett enkelt verktyg att titta på transporter med för att minimera 
slöseri. Man börjar först med att göra en nulägeskarta för att sen göra en förbättringskarta.  

6 steg för hur verktyget används enligt Lean forum 1999: 

1. Rita en skalenlig karta som visar nuvarande layout som innehåller olika avdelningar, 
maskiner, arbetsplatser, skrivbord, arkiv, förråd etc. 

2. Spåra materialets eller arbetsuppgifternas flöde genom området. Rita pilar för att visa 
rörelseriktningen. 

3. Lägg till varje persons rörelse genom att använda olika färger. (Det blir uppenbarligen 
tillfällen då artiklar förflyttas av en operatör varvid linjerna sammanfaller) 

4. Mät avståndet som dokument/artiklar/personer förflyttar sig under en cykeltid. 
5. Använd kartan som ett underlag för att identifiera möjligheter att göra en bättre layout 

och förbättrad process. Sträva efter att minimera rörelser samtidigt som resurser 
utnyttjas till fullo. Följ det värdeflöde som ni redan har kartlagt. 

6. Rita om denna karta så snart som överenskommelse träffats om en ny process och 
layout för att:     

• Mäta och illustrera förbättringarna 
• Träna in och överföra kunskaper om de nya procedurerna 

 

3.3 Informationsflödesanalys 
I detta arbeta har samma metod som en värdeflödesanalys använts men istället för att se över 
värdeflödena har fokus varit på informationsflödena.  Värdeflöden är alla aktiviteter, såväl de 
som skapar mervärde och de som inte gör det, som är nödvändiga för att kunna förädla en 
produkt. 

En värdeflödesanalys är en kartläggning och förbättring av produktfamiljernas värdeflöden 
och är en viktig metod när det gäller att skapa Lean produktion, d. v. s. ett utjämnat och rakt 
flöde utan omvägar som genererar den kortaste ledtiden, den högsta kvaliteten och den lägsta 
kostnaden (Rother & Shook 2001). Det nuvarande tillståndet i produktionssystemet 
analyseras med avseende på t. ex. genomloppstider, omställningstider, mellanlager och 
pålitlighet i processer. Man försöker inte bara förbättra enskilda processer utan hela 
produktionssystemet. En kartläggning och förbättring av värdeflöden ger möjligheter att se 
hela värdeflödet, se samband mellan informations och materialflöden, identifiera källor till 
slöseri, sätta fokus på och prioritera förbättringsåtgärder samt att måla upp en bild av ett 
framtida tillstånd man vill uppnå. (Rother & Shook 2001)  

Stegen för att genomföra en värdeflödesanalys är följande enligt Rother & Shook (2001): 

1. Identifiering av produkt eller produktfamilj som skall analyseras. 
2. Sammansättning av ett lag som skall utföra analysen. Inom laget skall kunskap om alla 

steg i företagets process finnas.  
3. Studera vad som verkligen händer genom att gå ut i verksamheten. 
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4. Rita en översiktlig processkarta över materialflödet och studera alla ingående 
delprocesser. Till denna del skall papper och penna användas. 

5. Identifiera vilka fakta om prestanda som behövs i varje delprocess. 
6. Insamling av fakta för varje processteg och inskrivning av dem på kartan. 
7. Komplettera med informationsflödet. Använd givna symboler. 
8. En tidslinje som visar de genomsnittliga ledtiderna en artikel befinner sig i flödet kan 

läggas in. Värdeadderande tid skiljs från icke värdeadderande tid.  
9. En processkarta över framtida ideala processer ritas.  
10. En summering av de förbättringar som krävs för att förverkliga det framtida tillståndet 

görs. 
11. Beslut om hur dessa förbättringar skall tas itu med görs. 
12. Regelbundna uppföljningar bör göras. Gör om värdeflödesanalysen och rita en ny 

karta över nuläget och en ny karta över ett ännu bättre framtida tillstånd.  
 

4. Nulägesbeskrivning 
___________________________________________________________________________ 

Denna del av rapporten beskriver hur det ser ut i dag på Vargön Alloys. Det börjar med en 
beskrivning av den karta som finns med i arbetet som bilaga 1.  Sedan kommer en 
beskrivande text om de olika aktiviteter och transporter som sker inne på fabriksområdet. 
Därefter följer en spagettikarta där transporterna är utritade samt en karta över 
informationsflödena. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Vargön- Layout 

För att få en bättre förståelse för texten i detta och nästa kapitel följer här en beskrivning av 
områdets layout och processer. En tillhörande karta finns i bilaga 1. 

Station 1- Våg 
Alla transporter som skall in eller ut vägs. Även interna transporter vägs om de kört färdigt 
material. För att få materialets vikt vägs transporterna både tomma och fulla, mellanskillnaden 
blir då materialet.  
 
Station 2 och 17- Råmaterialförvaring 
Efter invägningen kör lastbilarna råmaterialet till olika förvaringsplatser beroende på i vilken 
ugn de skall köras eller om de skall till brikettverket. 
 
Station 3- Brikettverk 
Tillverkar briketter av råmaterial som är för finfördelat för att kunna köras i ugnarna.  
 
Station 4- Råmaterialförvaring 
Förvaring av malm. 
 
Station 5- Råmaterialförvaring   
Förvaring av koks. Förvaring av slagg 
 
Station 6- Gamla verket 
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Gamla verket innehåller tre stycken ugnar. P. g. a. platsbrist förvaras även en del färdigt 
material här som inte kan så ute, eftersom det behöver torka innan försäljning. 
 
Station 7- Ugn 12  
En av de största ugnarna som finns i branschen. Ugnen håller för tillfället på att renoveras och 
används därför inte.   
 
Station 8- Förråd och kross 
Färdigt material som kommer från ugnarna måste först gå igenom krossen innan det kan 
läggas i förrådet. I förrådet finns olika fack för olika blandningar av legeringar.  
 
Station 9- Slaggbearbetning 
Slaggen sorteras i rikslagg och slagg. Rikslaggen innehåller järnmalm som utvinns och kan 
återanvändas. Den övriga slaggen kan användas till bl. a. asfalt och körs till speciella 
slaggförvaringsplatser.  
 
Station 10- Malverket 
Här sker fyllning av säckar med färdigt material. Säckarna körs sedan till det intilliggande 
förrådet.  
 
Station 11- Deponi 
Från ugnarna samlas stoft i filter. Stoftet blandas med vatten och järnsulfit och körs till 
deponin för att stelna och senare täckas över. Till övertäckningen används slagget man inte 
kunnat sälja till annat.  
 
Station 12 och 13- Slaggförvaringsplatser 
Här förvaras slagget man ej kan sälja eller återanvända. 
 
Station 14- Materialinmatningsband- Infrakten 
För att förse ugnarna med material läggs råmaterialet i gropar. Under groparna finns ett 
rullband som går det till toppen av ugnarna där det läggs i fickor som sedan förser ugnarna 
med det material som skall användas. 
 
Station 15- Träkolsladan- Färdigvarulager 
Ett lager för färdigt material. Även strö och säckar. 
 
Station 16- Lastramp 
Här lastats lastbilar med säckar, löst material och fat. 
 
Station 17- Lagerplats 
Lager för färdigt material. 
 
Station 18- Lagerplats 
Lager för färdigt material. 
 
Station 19- Magasin 1 
Reservdelar. 
 
Station 20- Våg 
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Våg som ej är krönt och därför inte används. 
 
Station 21- Transportkontor 
 
Station 22- Infarten 
Infart som lastbilar från Uddevalla ofta använder. 
 

4.2 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen ger en beskrivning av de aktiviteter och transporter som sker på 
Vargön Alloys och hur de ser ut idag. Transporterna är indelade i externa lastbilar som är 
lastbilar som kommer utifrån för att hämta material eller lämna material och interna 
lastmaskiner som är Vargön Alloys egna som används för transporter inne på fabriksområdet. 

4.2.1 Externa lastbilar 
Det kommer varje år en mängd externa lastbilar med råmaterial till företaget. Enligt uppgifter 
från transportavdelningen på Vargön Alloys kan en lastbil ta en last på ca 37-42 ton. 
De lastbilar som kommer med malm från Uddevalla hamn är redan vägda och behöver därför 
inte vägas igen vid Vargön Alloys. 
Till Uddevalla hamn kommer det in ca 350 000 ton material varje år. Det blir alltså ca 9200 
lastbilar per år vilket blir 25 stycken per dag. 
Övriga lastbilar vägs vid ankomsten till Vargön Alloys. 
2007 kom cirka 70 000 lastbilar till Vargön. Det innebär att man dagligen tog emot ca 200 
lastbilar. Idag är trycket något mindre och personalen vid vågen uppskattar att det kommer 
mellan 50-150 lastbilar per dag.  
Totalt är det alltså mellan 100 och 200 lastbilar som dagligen kör runt inne på området, oftast 
flera vändor pga. olika rutiner samt lastning och in- och utvägning. 
 

4.2.2 Rutiner vid inkommande material 
Transportavdelningen är belägen mitt i fabriksområdet. De ansvarar för att det finns en 
upplagsplats iordningställd för det material som kommer in med de externa lastbilarna. Detta 
meddelas till personalen som sitter vid vågen som i sin tur meddelar chaufförerna som 
kommer in vart de skall köra med lasten. Vid upplagsplatsen finns även en maskin på plats 
som tar emot och toppar i en hög. Varje upplag är märkt med vad det är för material i högen.  
För färdigt material ansvarar transportavdelningen för att det läggs på rätt plats. Varje morgon 
så meddelas förarna till lastmaskiner och dumpers om vilket material som skall krossas och 
vart det skall ligga. Denna information förmedlas via radio. Man har inga fasta lagringsplatser 
utan det färdiga materialet läggs där det för tillfället finns en lämplig ledig plats.  
Lastbilarna åker sedan tillbaka till vågen för utvägning. De lastbilar som kommer från 
Uddevalla hänvisas av maskinist eller förman vart de ska åka. 

 

4.2.3 Rutiner vid utgående material  

Lastbilar som kommer för att hämta färdigt material åker först till vågen för invägning. 
Därefter åker de till transportavdelningen för att få reda på vart de ska åka för att hämta sin 
last. Lastbilen åker till den anvisade lastrampen eller lastplatsen och får hjälp med lastningen 
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av lastmaskiner och dumpers. Sedan åker lastbilen tillbaka till vågen för att kontrollera vikten. 
Har man för lite last åker man tillbaka för att fylla på mer, har man rätt mängd åker 
chauffören till transportkontoret för att få en offert.  
 

4.2.4 Interna lastmaskiner 
Här förklaras de processer som studerats och en närmare beskrivning av processen och 
maskinerna som används ges.  
 

4.2.5 Infrakten 

Vid infrakten hämtas material med lastmaskin från de olika högarna med råmaterial 
(mestadels station 4 och 5). Detta körs till olika fickor beroende på vilket material det är. 
Därifrån kan materialet matas upp på materialinmatningsbandet upp i fickor över ugnen.     
Man försöker ha som princip att alltid lägga de material som används mest närmast infrakten 
men ibland kan man behöva åka längre sträckor då material lagts längre bort på grund av 
platsbrist. 
 

4.2.6 Material från ugn 
Det material som är färdigt från ugnarna hälls ut på golvet vid ugnen och stelnar där till en 
aning. Därefter kommer en lastmaskin och bryter stackarna. Det innebär att lastmaskinen med 
hjälp av sin skopa tar det varma materialet och lägger på svalbädden vid krossen. 
Maskinföraren vid denna process ansvarar även för att köra slagg. Först läggs slagget utanför 
ugnen för att senare köras till station 9 där det bearbetas.  
 

4.2.7 Krossen 
Vid krossen finns en maskin som slår sönder materialet på svalbädden till mindre bitar och en 
maskin som matar krossen med material. I krossen krossas materialet till olika förutbestämda 
storlekar och sorteras efter storlek ner i olika fack. 
 

4.2.8 Material från kross 
En dumper hämtar materialet från facken i krossen. Detta genom att en mindre lastmaskin 
fyller sin skopa och häller i dumperns flak. Dumpern kör sedan till någon av de olika 
lagerplatserna som transportkontoret tidigare meddelat finns tillgängliga. Dumpern hämtar 
även den bearbetade slaggen från station 9. Järnet som utvunnits ur slaggen måste vägas innan 
den läggs till lagring och det kan bli flera turer fram och tillbaka till vågen innan vikten är 
rätt. Den övriga slaggen körs till diverse lagerplatser bl. a. station 12 och 13. Dumpern hämtar 
även slagg från dessa stationer emellanåt då den ibland säljs.  
 

4.2.9 Övriga maskiner 
Ville är en mindre lastmaskin som kan köra det mesta. Man kan byta verktyg på maskinen 
och det gör den till en allround maskin. Maskinen hjälper till i arbetet med stackarna vid 
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ugnen där de stora maskinerna inte kommer åt samt i sorterverket och krossen. Kör även 
säckar från malverket till förråd. 
 
Truck- Malverket. Tömmer containers med stoft från filtret som sitter på ugnen. Hjälper 
transport när de vill ha hjälp i verkstaden och lassar bilar.  
 
Truck– Transport. Transportkontoret ringer till arbetsledaren som ropar ut i radion när de är 
något som skall flyttas t. ex. pallar etc. Trucken hjälper även till att lossa lastbilar.  Föraren 
vet ofta inte långt innan vad som skall göras och har få bestämda körningar. Får ibland sitta 
och vänta på arbetsuppgifter.  
 

4.3 Spagettikarta över Vargön Alloys idag  

 

Figur 4.1 Spagettikarta-transporter idag (ej skalenlig) 

4.3.1 Spagettikarta idag – förklarande text 
Denna karta gjordes för att få en klarare bild över hur flödena av transporterna ser ut. Kartan 
är ritad för en vända men det kan gå flera vändor ifall lasten inte väger rätt.  Förklaring till 
färgerna som valdes till de olika fordonen: 

• Kund (externa transporter)- Först väges lastbilen för att sedan bege sig mot 
transportkontoret för att få reda på vart man kan hämta sina legeringar. Antingen 
hämtas legeringarna i något av färdigvarulagren eller så fylls lastbilen med hjälp av en 
lastramp. Kunderna får hjälp av en lastmaskin för lastning av material. Lastbilen åker 
sedan och vägs igen för att se att den får med sig rätt mängd om man inte får det får 
man åka tillbaka och fylla/lasta av. När man har fått mig sig rätt antal kilo legeringar 
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åker man till transportkontoret för att få en offert. Kartan visar hur lastbilen åker 
beroende på vilket lager material skall hämtas ifrån.  

 

• Leverantör (externa transporter)- Leverantörerna som kommer med råmaterial väger 
först lastbilen med last för att sen åka till något av råvarulagren. När materialet är 
avlastat åker lastbilen till vågen för utvägning. Undantag är de flesta lastbilar ifrån 
Uddevalla som redan är vägda av godkända vågar.  

  

• Dumper (intern transport) – denna lastbil är en av de lastmaskiner som får ta mest last. 
Den dumper som valdes att följa kör slagg och legeringar till färdigvarulagren.  På 
Vargön Alloys kallar man slaggen för rikslagg eller slagg. När dumpersen kör rikslagg 
från station 9 till något lager behövs slaggen vägas innan och det görs på vågen 
(station1). Vid körning av slagg till deponin (station 12 och13) behövs ej materialet 
vägas.  Dumpern kör också legeringar från sorteringsverket till något av 
färdigvarulagren.  

 

• Lastmaskin (intern transport)- en lastmaskin är placerad för att kunna förse infrakten 
med råmaterial. Råvarulager 4 och 5 är i närheten men det finns material vid 
bricketverket och även längre bort.  

  

• Lastmaskin (intern transport) – denna lastmaskin som valdes att följas hämtar färdigt 
material vid ugn 7 för att köra vidare till krossen. Lastmaskinen kör även slagg till 
slaggbearbetningen.  Först hämtar föraren slagget och lägger utanför ugnen och efter 
ett tag körs slaggen till slaggbearbetning. 

 

• Transport lösa flöden – från infrakten går materialet automatiskt till ugn 7. 
 

Idag på Vargön Alloys finns det fler flöden än vad som valdes att följa i denna spagettikarta. 
Det är många oplanerade rutter, truckar hjälper till vid behov på olika ställen vilket gjorde det 
svårt att kartlägga dessa. Något som inte heller är med på kartan är de lastmaskiner som 
hjälper till när kunder kommer för att hämta legeringar. 
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4.4 Karta över informationsflödena på Vargön Alloys idag 

 

Figur4.2Karta över Informationsflödena – idag (ej skalenlig)
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4.4.1 Informationsflöden på Vargön Alloys idag – förklarande text 

Denna karta är gjord för att få en klarare bild över hur flödena av information ser ut idag för 
att de värdeadderande aktiviteterna skall fungera. Det finns inga fastställda ledtider, cykeltider 
eller liknande och det har varit svårt att bestämma något sådant. Detta eftersom det på 
företaget inte finns några fasta rutter utan maskinförarna hjälper till där det behövs. Det har av 
olika anledningar inte heller varit möjligt att åka med i maskinerna eller åka efter för att ta tid. 
Vi har därför ej kunnat genomföra en fullständig värdeflödesanalys men har istället valt att 
även visa transportflödena på en spagettikarta. Istället för att mäta tid mäts avstånd. Lila linjer 
visar information som går via radio eller telefon. Blå linjer visar informations flöden som fås 
genom att man fysiskt tar sig till platsen dit pilen visar.  

 Flödena som finns utritade på kartan förklaras följande: 

• Vågen station 1- Inkommande lastbilar som lämnar material får information från 
vågen om vart de skall åka och lämna materialet. Vågen i sin tur har blivit meddelade 
av transportkontoret om vart de skall skicka lastbilarna. Lastbilar som kommer för att 
hämta material ankommer först till vågen för invägning för att sedan åka till 
transportkontoret för att få reda på vart man kan hämta sina legeringar. När man har 
fått mig sig rätt antal kilo legeringar åker man till transportkontoret för att få en offert.  

 
• Lastmaskinerna - Lastmaskinerna får varje morgon information om vad som skall 

göras under dagen. Antingen via radio eller så åker de in till transportkontoret. De åker 
även in till transportkontoret flera gånger under dagen för att få svar på frågor och 
fortlöpande information om vad som händer under dagen. 

 
• Lastbilar från Uddevalla – Lastbilar som kommer från Uddevalla för att lämna 

material kör in på den nya infarten station 22. Dessa lastbilar behöver inte vägas. En 
lastmaskin möter upp lastbilen för att lotsa till upplagsplatsen.  

 
4.5 Bränsleförbrukning 

Figur 4.3 visar bränsleförbrukningen på Vargön Alloys under 2007 och fram till november 
2008. I dagsläget är det bara en av fyra ugnar som är igång eftersom renovering av ugnar 
pågått sedan den 19 september 2008. . Det är totalt 31 olika lastmaskiner och truckar som är 
med i bränslesammanställningen och samtliga använder diesel som drivmedel. 
 Tabellen är en sammanställning och fullständiga tabeller med data från 2007 och 2008 finns i 
bilaga 3 och 4. 

Sammanställning, Bränsleförbrukning / mån, 2007
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Figur 4.3- Bränsleförbrukning 2007-2008 
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4.6 Nulägesanalys 
Efter att gjort en nulägesbeskrivning upplever författarna att mycket av de olika 
arbetsuppgifterna planeras dag för dag och det är inte alltid att man som anställd hos företaget 
vet hur sin dag ser ut när man kommer till jobbet. Informationen om vart förare bakom 
lastmaskiner/lastbilar/truckar skall hämta och lämna material sker idag antingen via 
mobiltelefon eller att man åker till transportkontoret. Idag är det transportkontoret som har 
informationen om vart material finns och som sköter den mesta kontakten med 
kunder/leverantörer som kommer och hämtar/lämnar material. När kunderna har fått rätt 
mängd antal kilo produkter med sig åker de till transportkontoret för att få ett kvitto. Eftersom 
transportkontoret ligger mitt i mellan ugnar och lager är det mycket fordon i omlopp dels 
Vargön Alloys egna men också kunder och leverantörer. För att sträva mot ett mer effektivt 
företag krävs det bland annat bra informationssystem, planering och samordning av resurser. 

 

5. Förslag till effektivisering 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel behandlas nuläget och förslag till förbättringar ges. Bland annat i form av en 
spagettikarta och en karta över informationsflödena som visar ett framtida tillstånd där 
förbättringsförslagen genomförts. 

__________________________________________________________________________ 

5.1 Spagettikarta över transporter på Vargön Alloys – Efter föreslagna förändringar 

 

Figur 5.1 Spagettikarta - efter föreslagna förändringar (ej skalenligt) 
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5.1.1 Spagettikarta efter föreslagna förändringar – förklarande text 
En spagettikarta med förslag om hur det skulle se ut om man lagade den våg (station 20) vid 
infrakten samt om man införde ett informationssystem som var elektroniskt. Förklaring till 
hur flödena skulle kunna se ut:  

 

• Kund (externa transporter)- Först väges lastbilen, chauffören får information om vart 
man ska hämta material via Vargön Alloys nya elektroniska system. Lastbilen åker till 
den plats där material finns för att hämta legeringar. Chauffören kör sen mot vågen 
och när man har fått rätt mängd legeringar med sig får man en elektronisk offert. 
Kartan visar hur lastbilen åker beroende på vilket lager material skall hämtas ifrån. 

 

• Leverantör (externa transporter)- Leverantörerna som kommer med råmaterial väger 
först lastbilen med last för att sen åka till något av råvarulagren. När materialet är 
avlastat åker lastbilen till vågen för utvägning. Undantag är de flesta lastbilar ifrån 
Uddevalla som redan är vägda av godkända vågar. Informationen om vart man skall 
åka sker elektroniskt. 

  

• Dumper (intern transport) – Denna lastbil kör slagg till deponi, rikslagg till lager och 
färdiga legeringar från sorteringsverket till färdigvarulagren. På denna karta när den 
andra vågen (station 20) fungerar blir det närmare för dumpern att väga rikslagg. 

 

• Lastmaskin (intern transport)- en lastmaskin är placerad för att kunna förse infrakten 
med råmaterial från råvarulager 4 och 5. Vid upprensning av området på material och 
maskiner som inte behövs kanske det är möjligt att förvara all råmaterial närmare 
infrakten. 

  

• Lastmaskin (intern transport) – denna lastmaskin som valdes att följas hämtar färdigt 
material vid ugn 7 för att köra vidare till krossen. Lastmaskinen kör även slagg till 
slaggbearbetningen.  Först hämtar föraren slagget och lägger i utanför ugnen och efter 
ett tag körs slaggen till slaggbearbetning. 

 

• Transport lösa flöden – från infrakten går materialet automatiskt till ugn 7.  
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5.2 Karta över informationsflödena på Vargön Alloys - Efter föreslagna förändringar 

 

Figur 5.2 Karta över informationsflödena – efter föreslagna förändringar (ej skalenlig)
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5.2.1 Informationsflöden efter föreslagna förändringar på Vargön Alloys 

Lila linjer visar information som går via radio eller telefon. Blå linjer visar informations 
flöden som fås genom att man fysiskt tar sig till platsen dit pilen visar. Gröna linjer visar 
elektroniska informationsflöden via t. ex. datorsystem. 
Efter genomförandet av den förenklade värdeflödesanalysen där informationsflöden studerats 
kan man se att vid station 1 vågen och station 21 transportkontoret finns det möjlighet till 
förbättring och effektivisering. Genom att skapa ett elektroniskt informationssystem mellan 
dessa två stationer skulle transporterna av de externa lastbilarna inne på området kunna 
minskas samt arbetssättet effektiviseras. Detta skulle inte bara gynna miljön utan även öka 
säkerheten och arbetsmiljön inne på fabriksområdet. Något av följande förslag kan tänkas 
vara användbart: 

1. Vågen har en skrivare eller fax dit transportkontoret skickar information om vad 
kunden skall hämta och vart det finns samt offerten. 

 

2. Ett datorsystem där ansvarig personal på transportkontoret lägger in vilka kunder som 
kommer under dagen och vart de skall åka. Personal vid vågen kan sedan gå in i detta 
system och hänvisa chaufförerna rätt.  

 

3. Ett system där elektronisk information överförs från vågen till lastbilarna via en 
handdator.  

 
5.3 Elektroniskt informationssystem 

Ett elektroniskt informationssystem kan även användas vid informationsutbytet mellan 
transportkontoret och lastmaskinerna. Detta i form av en handdator eller liten dator i 
maskinen där transportkontoret varje dag överför information om vad som skall göras under 
dagen och även har möjlighet att planera in aktiviteter inom samma område i följd efter 
varandra för att slippa onödiga transporter fram och tillbaka. Informationen kan enkelt 
korrigeras och uppdateras allt eftersom under dagen. Lastmaskinerna kan även vara utrustade 
med en GPS sändare. Transportkontoret kan då se vart maskinerna befinner sig och skicka ett 
anrop via radio eller ett meddelande till datorn i maskinen som befinner sig närmast det 
område där det behövs extra hjälp. Detta skulle minska de interna transporterna till och från 
transportkontoret och körande fram och tillbaka mellan olika områden.  

5.4 Lager  
Övriga förbättringsförslag som framkommit genom analysen av informationsflödena och 
spagettimodellen men som ej syns på de utritade kartorna är att genom olika åtgärder kunna 
utnyttja sina lager lokaler på ett bättre sätt. Det råder brist på lagringsutrymmen på Vargön 
Alloys. En del av det färdiga materialet bör förvaras inomhus för att inte bli blött men 
eftersom plats saknas förvaras det ute och måste torkas inne vid ugnen där det är varmt på 
golvet innan det kan säljas. Detta skapar flera interna transporter då man först kör ut det 
färdiga materialet från krossen till en lagringsplats, sedan hämtar in det för torkning och för 
att slutligen köra ut det igen för att transportera till en mellanlagringsplats innan kunden 
kommer och hämtar. Materialet kan behöva förvaras onödigt långt bort på grund av 
platsbristen och även detta ger interna transporter som skulle kunna kortas genom att ett lager 
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mer centralt på området blir tillgängligt. Området består av flera byggnader som kan ses på 
karta bilaga 1. En utrensning av sådant man ej längre använder eller behöver skulle resultera i 
att man kan ha fler lagringsplatser inomhus.  

5.4.1 5S 
En metod för att skapa systematisk ordning och reda är 5S.  5S inleder ofta förbättringsarbetet 
och underlättar införandet och genomförandet av andra effektiviseringsåtgärder. Genom att 
skapa ordning och reda blir det enklare att upptäcka och eliminera slöseri – metoden synliggör 
slöseriet i produktionen.  
Stegen i 5S applicerade på Vargön Alloys: 

6. Sortera (Seiri) - Granska arbetsplatsen och alla byggnader kritiskt och ta bort allt 
material och utrustning som inte behövs. Inred till lager för material.  

7. Systematisera (Seiton) - Alla verktyg och hjälpmedel får en egen plats där de alltid 
placeras efter användandet så att alla vet vart de finns och ingen behöver lägga tid på 
att leta. 

8. Städa (Seiso) - Hålla rent och snyggt runt arbetsplatsen. Rensa bland papper och sätt 
in i pärmar. Ha ordning på dokument i datorn. Ingen tid ska behöva gå åt till att leta 
efter något.  

9. Standardisera (Seiketsu) - Fastställ rutiner och regler 
10. Skapa vana (Shitsuke) - Följ rutinerna och reglerna  

(Leanforumbygg, 2008-12-01) 

 

5.5 Truckar 
Även trucktrafiken kan planeras på ett smartare sätt. Vid intervju med truckförare framkom 
att de ibland sitter och väntar på uppgifter då de inte har några fasta rutiner. Ett förslag att 
råda bot på detta är att ha en truck ståendes på de områden där den behövs mest till exempel 
en vid varje ugn. På detta sätt har varje truckförare sitt område och slipper åka så mycket fram 
och tillbaka. Alternativt behövs ingen som arbetar enbart med att köra truck utan de som är i 
närheten eller som inte har någon arbetsuppgift för tillfället kan hoppa in och köra. Ett annat 
förslag är att även truckarna är utrustade med GPS för att arbetsledarna ska kunna se vilken 
truck som är närmast området där den behövs. Detta för att kunna minska transportsträckorna. 
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6. DISKUSSION 
___________________________________________________________________________ 

I diskussionen diskuteras förbättringsförslagen som framkommit i kapitel 5 närmare. De olika 
förslagen utvärderas med avseende på hur miljön påverkan kan minskas och hur väl 
förslagen skulle kunna passa Vargön Alloys. 
___________________________________________________________________________ 

Här nedan diskuteras transporterna, lagren på området, bränsleförbrukning, hur det skulle 
kunna vara om andra vågen var godkänd och det presenteras även några förslag på olika 
informationssystem som skulle passa Vargön Alloys. Att just dessa informationssystem 
valdes är för att de har fler än ett användningsområde, information lagras elektroniskt och 
man får bra överblick.   

6.1 Dator och GPS 
Investeringarna med datorer i lastmaskinerna och GPS sändare kan ses som en kostsam 
investering. Men vi tror att Vargön Alloys måste modernisera sitt arbetssätt för att möjliggöra 
en effektivisering av sina flöden och transporter. Effektiviserade flöden och transporter har i 
sin tur en mindre påverkan på miljön vilket är Vargön Alloys önskan. Det blir också enkelt att 
se vilka maskiner som inte behövs då man har planerade rutter för varje maskin. 

 

6.1.2 Positionering via GSM-nät 
Ett alternativ till att använda traditionell GPS-sändare i maskinerna är att använda sig av sin 
mobiltelefon och GSM-nätet. Telia och Ericsson driver ett samarbete inom positionering 
vilket bygger på att man med hjälp av Telias väl utbyggda GSM-nät i kombination med 
Ericssons MPC-system för mobil positionering kan se vart exempelvis ens medarbetare 
befinner sig (M-consulting, 2008-12-11). Är dessutom chaufförerna som kommer med de 
externa lastbilarna utrustade med denna tjänst kan man enkelt se vad som är på väg in och kan 
förbereda in- och utleveranser i god tid.  

 

6.1.3 GPS Timber 
Ett förslag på ett informationssystem som är lämpligt för Vargön Alloys att använda är GPS 
Timber. Det är IT-företaget Cartesia och konsultföretaget Datapolarna som har utvecklat 
informationssystemet. GPS Timber är till för att applicera på sågverk men precis som 
stålindustrin har sågverk stora lager utomhus på stora områden. Detta gör att det är lämpligt 
att jämföra informationssystem. Material hämtas även på liknade sätt, vid behov i olika 
fack/högar. Jörgen Eggesten från Cartesia säger vid en telefonintervju att 
informationssystemet kan användas även på ett företag som Vargön Alloys. Viss justering och 
anpassning krävs men de är välkomna att höra av sig om intresse finns. Informationssystemet 
med GPS-teknik håller reda på var olika material/produkter finns lagrat, var 
truckar/lastmaskiner/dumpers befinner sig och vilka aktiviteter som utförs. GPS Timber ger 
fördelar som ökad kontroll, sänkta bränslekostnader och förbättrad arbetsmiljö. GPS Timber 
består av en programvara som hantera data från fordonen och även data från andra enheter. I 
Vargön Alloys fall kan det vara information från infrakten och ugnarna. Alla fordon får en 
klientprogramvara. För att transportkontoret ska veta var fordonen befinner sig är tanken att 
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det skall finnas en GPS-mottagare installerat i varje fordon. Med hjälp av ett speciellt 
tangentbord som förarna i fordonen har kan föraren registrera aktiviteter och styra sin 
programvara. Kontinuerligt sänds information från fordonen om position och aktivitet till den 
centrala servern. Informationen från fordonen och stationer sammanställs. Information som 
fordonen kan få är t. ex. lagerstatus och vart material skall läggas. Fordonens position visas i 
realtid och föraren får tydliga besked vart material hämtas eller lämnas. Transportkontoret har 
möjlighet att granska den data som samlas in där man t. ex. kan göra analyser och 
överblickbilder av lagersituation. 

 
Figur 6.1 – GPS Timber (Gps Timber, 2008-12-11) 

Omdöme från användare av GPS Timber 
Stora Enso är ett av Sveriges största sågverk och använder sig av GPS Timber. 
Sågverkschefen Erik Sjölund tycker att systemet fungerar jättebra, innan införandet av 
systemet var felkörningar ett problem men nu behöver inte fordonsförarna fundera över var de 
ska lägga det timmer de har i gripen. I ett tidigt skedde ser man om något fack är fullt. 
Martinson är ett annat företag som använder GPS Timber. Martinsons är en av Europas 
största limträtillverkare. Anställda på Martinson tycker systemet fungerar mycket bra, om 
någon är sjuk eller att man byter personal ser annan personal direkt vad som skall göras. 

 

Fördelarna för Vargön Alloys  
Idag får fordonsförarna information om vart man ska hämta/lämna material antingen via 
mobiltelefon eller att man åker till transportkontoret. Med en GPS Timber kan förarna få 
information direkt till fordonet och kan smidigt skicka information till transportkontoret. Ett 
införande av GPS Timber skulle underlätta och effektivisera Vargön Alloys arbete. 
Transportkontoret får en bra överblick över vilka fordon som är i bruk och vart de är. GPS 
Timber kommer även att bidra till mindre onödiga transporter, bättre överblick, lättare att 
planera och även mindre papper eftersom information lagras elektroniskt.  

 

6.2 Lager 
Genom att se över sin lager kan man slippa mycket av dubbelarbetet det innebär när material 
som måste vara torrt blir blött på grund av att det legat ute. Man slipper också långa 
transporter inne på fabriksområdet då lagerbyggnaderna ligger nära processerna. Men det 

http://www.gpstimber.se/bilder/press/inside.jpg
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skulle innebära en kostnad att rensa ur vissa byggnader. Gammal utrustning som ej längre 
används står kvar och man måste eventuellt hyra in någon som tar bort betongpelare och 
liknande. Fördelarna får vägas mot kostnaderna och författarna tror att de i detta fall väger 
över. Man får lagerplatser nära krossen för känsligt färdigt material som ej skall ligga ute och 
man slipper på det sätt att köra material fram och tillbaka från ugn till kross, från kross till 
lagerplats ute och från lager tillbaka till ugn för torkning innan legeringen slutligen kan säljas 
till kunden. Genom att kunna lägga vissa legeringar i dessa nya lager frigörs även plats 
utomhus vilket möjliggör att på bättre sätt kunna planera vart man skall lägga ingående 
material och färdiga produkter för att placeringen skall vara så optimal som möjligt. Vid 
planeringen av vart material skall läggas är det viktigt att i så stor omfattning som möjligt 
tänka på att lägga materialet nära den process dit det ska härnäst. Författarna har fått 
uppfattningen om att man på Vargön Alloys redan arbetar på detta sätt men det är värt att 
poängtera vikten av att fortsätta med det.  

6.3 Transporter på fabriksområdet 

Idag hos Vargön Alloys går det åt många transporter på området för att få information om vart 
produkter ligger, vart man kan lägga råmaterial samt att få information som anställd om vad 
man skall göra. Direkt ett fordon startas påverkas vår miljö. Genom att minska antal startade 
fordon samt transportsträckor kan Vargön Alloys minska sin miljöpåverkan. Författarna 
hoppas att företag skall fundera mer över hur man kan minska miljöpåverkan, som att stänga 
av fordonen när de inte används. När en dumpers skall fyllas med legeringar med hjälp av en 
lastmaskin tycker vi man kan ha som princip att alltid stänga av motorn. Vägverket har en fil 
på sin hemsida som handlar om hur man kör klimatsmart. På denna sida kan man även läsa att 
de flesta kommuner har förbjudit tomgångskörning mer än 1 minut. När man får igång den 
våg som inte fungerar idag tror vi att det underlättar för de interna transporterna. T.ex. 
dumpern åker till vågen för att väga slagg, har man tur är det ingen kö till vågen men ibland 
får man vänta på sin tur. Genom att starta upp den andra vågen skulle dumpersen slippa vänta 
på sin tur, positiva effekter av detta skulle bl.a. vara tomgångskörningen och 
transportsträckorna skulle minskas men också tiden skulle utnyttjas mer. 
Efter observationer och intervjuer har författarna uppfattat att utnyttjandegraden på truckar 
inte är så stor. Därför skulle förslagen om effektivisering av truckar genom 
områdesanvändning och GPS-sändare kunna falla väl ut på Vargön Alloys. Samtidigt skulle 
transporter på området minskas.   

 

6.4 Elektroniskt informationssystem 
Att ha ett system där information överförs elektroniskt från en enhet till en är ett smidigt sätt 
att dela information. Det kräver dock att man inte har några krav på dokumentation av fysiska 
papper.  

6.4.1 Telia Digitala Formulär 
Telia har ett system där man med hjälp av en handdator kan ersätta allt pappersarbete med 
digitala formulär. Rapporterna överförs även direkt till ett webbgränssnitt på kontoret, digitalt 
lagrade och sökbara. Tekniken är lämplig till exempelvis order/uppdragsinformation, 
fraktsedlar, besiktningsprotokoll och inspektionsrapporter (Telia, 2008-12-11). 
Vargön Alloys skulle kunna använda detta vid utlämningen av offerten till lastbilar som 
kommit för att hämta produkter. Det förutsätter att även de externa lastbilarna har ett likadant 
system med handdatorer. 
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6.4.2 Datorsystem 
Ett integrerat datorsystem skulle förbättra överblicken mellan de olika avdelningarna. 
Speciellt skulle detta vara en fördel i kontakten mellan vågen och transportkontoret vid 
hanteringen av offerter. Om vågen kan komma åt offerten från transportkontorets datorsystem 
genom gemensamma enheter så slipper lastbilarna åka mellan de två stationerna fram och 
tillbaka. Det kan även användas av till exempel ledningen vid analyser då man behöver ha 
material och information från olika avdelningar.  

 

6.5  Bränsleförbrukning  

Det är en marginell skillnad i bensinförbrukningen från september till och med november om 
man jämför år 2007 med år 2008. Med tanke på att endast en ugn använts och att man inte 
haft samma efterfrågan som vanligt under hösten på grund av den finansiella krisen i världen 
borde kanske maskinerna inte behövt nyttjas så mycket som de gjort. Producerar man så pass 
mycket mindre än vad man normalt gör borde även bränsleförbrukningen följa denna 
minskning. Jämför man bränsleförbrukningen september, oktober och november så var den 
totala förbrukningen 47 893 liter 2007 och 36 836 liter 2008 vilket inte motsvarar samma 
minskning som produktionen. En orsak till detta kan vara att efterfrågan kan ha varit större år 
2007 och att man därför kört mer. Men tittar man första halvåret 2007 och 2008 är det ingen 
skillnad på förbrukningen vilket motsäger nyss nämnda teori. Tittar man däremot på 
bränsleförbrukningen under september, oktober och november 2008 ser man att 
förbrukningsnivån är ungefär samma. Detta trots att man fram till 19 september körde med 
alla ugnar. Slutsatsen man då kan dra är att man använder maskiner nästan lika mycket när 
man producerar med en ugn som när man producerar med alla.   

Sammanställning, Bränsleförbrukning / mån, 2007
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Figur 5.3 Bränsleförbrukning 2007 - 2008 

Maskinerna kan i viss grad ha använts som hjälp vid renoveringen av ugnarna men troligtvis 
används de även till andra saker som transport till och från lunchmatsal samt övriga platser på 
området. Författarna har även noterat att det slarvas med att stänga av motorn och har flera 
gånger gått förbi maskiner som går på tomgång utan att någon människa synts till i närheten.  

6.6 Vågen station 20 
Vargön Alloys har två vågar men bara en är igång. Om båda vågarna är i bruk kan 
transportsträckorna minskas. När en extern lastbil skall hämta produkter måste den vägas. Har 
den inte med sig rätt mängd last får man åka och hämta material och sen väga en gång till. 
Om båda vågar fungerar kan lastbilarna kontrollväga på den som är närmast. Slaggen som är 
rik på järn måste också vägas den andra vågen är mycket närmare så om man kan använda 
den skulle man spara tid och bränsle 
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7. SLUTSATS  
___________________________________________________________________________ 

I slutsatsen presenteras ett svar på frågeställningen samt rekommendationer vilka 
förbättringsåtgärder författarna rekommenderar till Vargön Alloys. 

_________________________________________________________________________ 

Vi fick i uppgift att kartlägga Vargön Alloys interna transporter i syfte att hitta sätt att minska 
bränsleförbrukningen på. Ett bra logistikarbete minskar kostnader och ökar intäkter, vilket 
påverkar företagets lönsamhet. För att lyckas med detta är det viktigt att ha kunskap om de 
nuvarande processerna. Då handlar det inte bara om att kartlägga transporterna utan även 
informationsflödena som är en viktig del. Vi har upplevt att informationsflödena skulle kunna 
fungera på ett mycket bättre och smidigare sätt. I Vargön Alloys fall tror vi att om man ser 
över sina informationsflöden skulle detta i stor grad påverka deras bränsleförbrukning och 
utsläpp. Idag har transportkontoret ett ansvar för att delegera ut arbetsuppgifter och bestämma 
vart material skall förvaras respektive hämtas. I och med lågkonjunkturen som har varit under 
den tid detta arbete genomförts har Vargön Alloys inte sålt i samma omfattning som vanligt 
och det har därför legat mycket färdigt material på området. Vi har under skrivandet inte tagit 
hänsyn till att det inte brukar se ut på detta sätt utan fokuserat på hur det ser ut idag. Trots 
lågkonjunktur har Vargön Alloys producerat som vanligt med den ugn som fungerar.  

I detta examensarbete tar vi upp verktygen Lean och 5S. Dessa verktyg känner man till på 
Vargön Alloys men det är inget de aktivt jobbar med. Att bara jobba med värdeadderande 
aktiviteter är inte helt lätt men att vara medveten om dessa begrepp, Lean och 5S, hoppas vi 
kan öka ifrågasättandet av de aktiviteter som utförs. Idag när Vargön Alloys inte har 
tillräckligt med lagerutrymme får material som borde vara under tak ligga ute. Materialet blir 
blött vilket gör att man får ta in och torka det. Idag är det mycket material på området och om 
man rensar ut allt som man inte behöver frigörs lagringsutrymmen under tak och man kan 
minska dubbelarbete.  

Vargön Alloys försöker planera så att materialet ligger i närheten av den process dit det ska 
härnäst. Transportkontoret håller ordningen på vart material läggs med hjälp av en tavla över 
området där man genom att sätta upp en färgad nål beroende på vad det är för legeringar visar 
vart materialet finns. De som sitter på transportkontoret har lång erfarenhet och kan mycket 
om verksamheten. Mycket kunskap finns i de anställdas minne men vi tycker det skulle vara 
bra om kunskapen också fanns tillgängliga för andra. Vi har föreslagit GPS timber b.la 
eftersom information sparas elektroniskt och man ser visuellt som förare i ett fordon vad man 
ska gör. Vi tycker att GPS timber har många fördelar som bättre planering genom att 
arbetsledaren får en bättre översikt, förarna i fordonen vet vad de skall göra men också att det 
blir en mer effektivare arbetsplats då informationen är mer lättillgänglig för alla.  Det finns 
många andra moderna tekniker att använda och här presenteras några vi tror skulle passa 
Vargön Alloys.   

7.1 Våra rekommendationer  

GPS Timber 
Det som vi främst tror Vargön Alloys har nytta av är ett system liknande det som GPS Timber 
utvecklat. Då får man både ett planeringssystem, lagerstyrning och ett GPS-system i 
fordonen. All information sparas även elektroniskt och man slipper mycket pappersarbete. 
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Man behöver inte längre åka för att få information utan informationen fås direkt i datorn i 
lastmaskinen. Systemet håller reda på vad som finns lagrat och vart. Datorn visar vart man 
skall åka samt kvaliteten på materialet vilket minskar risken för felkörningar och därmed ger 
en effektivare internlogistik som är mer bränslesnål.   

Digitala formulär 
Även tekniken med att använda digitala formulär vid kontakten med de externa lastbilarna 
tror vi skulle minska många transporter inne på fabriksområdet. Chaufförerna slipper åka till 
transportkontoret för att hämta sin offert och kan istället få den digitalt vid vågen. Detta 
kräver självklart att även lastbilarna har denna teknik. Men vi tror att många transportfirmor 
redan använder sig av något liknande system och att det kommer komma mer och mer i 
framtiden. Finns det papper med krav på fysisk dokumentation kan dessa skickas direkt till 
kunden med post eller fax. Den elektroniska informationen kan också sändas direkt till 
kundens dator.   

Lager 
Att rensa ut material som inte längre används från sina lager tror vi också är ett förslag för att 
öka effektiviteten. Vi har upplevt det som ett behov från Vargön Alloys att ha fler 
lagringsutrymmen. Genom att t. ex. använda verktyget 5 S kan man skapa ordning och få mer 
utrymme för sina produkter som behöver förvaras inomhus. Det i sin tur leder till kortare 
transportsträckor, då de tänkta lagren ligger nära ugn och kross, och effektivare arbete då man 
slipper dubbelarbetet vid blött material.  

Transporter 
Generellt tror vi att man kan minska transporterna med bra planering och tydlig information. 
Där förarna får den information de behöver i fordonen så de vet vart de skall åka för att hämta 
och lämna material. Vi tror att man kan utnyttja truckarna bättre med hjälp av ett 
planeringssystem och fundera över om man har behov av en anställd som kör bara truck. När 
vi gick runt på området såg vi att man ibland åkte till ett lager för att hjälpa till och lasta 
material men ska man tänka miljösmart stjälper det mer än hjälper. Det kan vara mer 
kostnadseffektivt att låta ett fordon vara avstängt om man har en stund över än att åka runt 
och hjälpa till.  
Allt material som lämnar Vargön Alloys måste vägas och om den andra vågen skulle fungera 
skulle man spara tid, pengar och bränsle. Vi ringde och pratade med Henrik Marcusson som 
jobbar på SP -Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och han berättade att det kostar ca 10 000 
att få en våg certifierad. Eftersom det inte kostar så mycket att få vågen certifierad tycker vi 
att man kan ha den i bruk också.  

Övriga reflektioner 
Under våra besök på Vargön Alloys har vi noterat att informationen mellan olika avdelningar 
inte fungerar helt bra. Det har även varit en turbulent tid för företaget och då är information 
viktig för att medarbetarna skall känna delaktighet och minska spekulationer. Vi tror säkert att 
Vargön Alloys har något slags intranät idag, men det skulle kunna användas på ett bättre sätt 
för att enkelt nå ut till alla medarbetare. Med ett väl fungerande intranät skulle information 
och nyheter lätt nå alla medarbetare. Vid förändringar får alla ta del av det som händer och 
missförstånd och dubbelarbete på grund av dålig kommunikation kan förhindras. En 
datorterminal skulle kunna stå vid stämpelklockan för dem som arbetar i maskinerna också 
kan komma åt intranätet. Alternativt att datorerna i lastmaskinerna är uppkopplade mot 
intranätet så maskinförarna kommer åt det den vägen. Ett intranät kan självklart ha många 
andra användningsområden. T. ex. i kontakten mellan lunchrestaurangen och lunchgästerna. 
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De anställda kan anmäla om de kommer för att äta och restaurangen kan meddela matsedlar 
och annat. 

7.2 Slutligen 
 Vi inser att det kan vara svårt för Vargön Alloys att få igenom nya investeringar nu med de 
nya ägarnas tuffa sparkrav samt ekonomiska krisen i tillverkningsindustrin. Men investeringar 
är till för ett framtida sparande samt bidrar till minskade utsläpp. Det är även viktigt att kunna 
vara konkurrenskraftiga med nya smarta tekniker även i svåra tider. Examensarbete gick ut på 
att se över transporterna på området och försöka minska utsläppen. Vi hoppas att alla drar sitt 
strå till stacken och tänker till när man sätter sig i sitt fordon gäller även kontorspersonal. 
Istället för att ta den privata bilen mellan de olika avdelningarna finns det cyklar man kan 
använda. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning är att titta på utnyttjandegraden av de olika maskinerna då det 
inte funnits tid eller utrymme för det i detta arbete. 
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Bilaga 1                                  
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Bilaga 2 

 

Miljöpolicy  
 

Vår tillverkning av ferrolegeringar skall bedrivas så resurssnålt och miljöeffektivt som 
möjligt. Det gäller både då vi använder råvaror och energi och när vi hanterar våra 

restprodukter. De luftföroreningar och bullerstörningar som vi ger upphov till skall så 
långt möjligt minimeras.  

 

Våra produkter är råvaror vid tillverkning av bl a rostfritt stål. Livscykelanalyser visar 
att dessa stålkvalitéer har miljömässiga fördelar och kan återvinnas i stor 

utsträckning. 

Vi levererar också återvunnen energi i form av hetvatten och ånga. 

 

Miljöarbetet är en del av vårt dagliga arbete. Det innebär att alla anställda skall ges 
tillräckliga kunskaper för att utföra sitt arbete på ett för miljön positivt sätt. Vi arbetar 
förebyggande i en öppen dialog med våra anställda och vår omgivning för att ständigt 

förbättra vår miljöprestanda. 

 

Vi har ambitionen att ligga steget före de miljökrav som ställs i  

olika författningar och från vår omvärld. 

 

Denna policy omfattar all verksamhet vid Vargön Alloys AB. 

Vi vill därför att våra leverantörer och entreprenörer behandlar  

miljöfrågor med samma ambition som vi gör. 
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Januari 2006 
 
 
 

Mikael Norrman 
Verkställande direktör 

 



 
– Effektivisering av intern logistik- 

__________________________________________________________________________________    

36 

 

Bilaga 3 

 

      Bränsleförbrukning, (l),  2007, sammanställning   
  Mån Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack
Maskin                 

900                 
902  5 950 5 952 6 215 5 949 4 391 5 761 5 240 5 378 4 115 6 149 5 579 5 110 65 789
903  2 095 1 325 1 830 1 554 1 495 1 290 1 587 1 315 1 270 1 951 1 545 1 435 18 692
904               0
906  2 325 1 615 1 605 1 690 1 220 1 471 1 438 1 312 1 809 1 894 1 631 987 18 997
907  2 482 2 448 1 669 1 212 1 983 2 271 1 260 1 673 1 505 3 193 2 523 1 950 24 169
909  4 106 3 683 3 034 3 617 1 920 3 070 2 390 2 775 2 638 336 3 048 2 205 32 822
910  400 318 170 292 243 305 160 219 180 480 454 192 3 413
912  428 212 355 411 186 359 179 197 242 88 196 257 3 110
913               0
914               0
915               0
916  377 326 345 324 295 403 0 144 267 88 444 280 3 293
917               0
921  213 159 261 214 271 386 224 206 206 262 272 222 2 896
923  321 356 354 222 309 275 145 329 180 288 314 266 3 359
924               0
925               0
926               0
927  0 0 0 0 0 0 0 0 40 130 191 233 594
929               0
930               0
941  216 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 316
942  1 161 1 468 1 277 1 205 934 1 085 1 280 988 884 923 737 1 150 13 092
943               0
945  346 212 174 262 183 141 223 283 285 266 348 210 2 933
951   0 100 100 109 0 0 70 0 108 143 0 117 747
952               0
955  0 0 0 81 0 0 170 0 45 97 109 102 604
956  0 25 0 0 46 36 10 0 35 34 0 47 233
990                0

Postbil   193 132 89 131 199 211 37 128 126 124 121 138 1 629

Summa 
20 

613 
18 

331 
17 

478
17 

273 
13 

675 17 164 14 413 14 947 13 935 16 446 17 512 14 901
196 
688

               

Medelvärde: 
20 

613 
19 

472 
18 

807
18 

424 
17 

474 17 422 16 992 16 737 16 425 16 428 16 526 16 391  
               

Ack:  
20 

613 
38 

944 
56 

422
73 

695 
87 

370
104 
534

118 
947

133 
894

147 
829

164 
275 

181 
787

196 
688  
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Bilaga 4 

 

Bränsleförbrukning, (l),  2008, sammanställning 
Maskin Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack 

900                
902 6 446 5 610 5 235 5 531 4 884 5 517 5 537 4 890 1 585 3 020 2 970  51 225
903 1 790 2 005 1 488 2 169 1 347 1 618 1 812 1 404 840 1 330 1 305  17 108
904                
906 1 945 1 645 1 853 1 776 1 848 1 822 1 591 1 028 719 1 345 850  16 422
907 2 311 2 302 2 241 2 142 1 641 1 293 1 592 696 1 526 2 217 549  18 510
909 3 929 4 102 4 211 3 752 3 335 3 867 4 148 3 639 4 228 122 3 660  38 993
910 440 166 283 255 113 121 106 131 295 349 192  2 451
912 295 351 64 297 227 364 345 332 335 334 220  3 164
913                
914                
915                
916 337 281 433 244 249 280  260 331 334   2 749
917                
921 144 211 142 205 207 157 154 193 197 224 106  1 940
923 321 360 214 327 280 172 238 236 277 313 312  3 050
924                
925                
926                
927 165 173 226 186 245 206 267 320 271 174 273  2 506
929                
930                
941         140     140
942 1 164 1 255 1 042 1 227 1 452 1 400 1 500 1 400 1 417 1 442 1 281  14 580
943                
945 330 136 201 96 209 200 63 141 383 272 204  2 235
951 110 80  115 116 138 140 101 117 138   1 055
952                
955 144 79 155 149 132    64 118 79  920
956 48 42 43 51 15 30 27  19 20 30  325
990                

Postbil 127 131 130 177 147 127 80 41 116 181 122  1 379

Summa 
20 

046 
18 

929 
17 

961 
18 

699 
16 

447 17 312 17 600 14 952 12 720 11 933 12 153   178 752
             

Medelvärde: 
20 

046 
19 

488 
18 

979 
18 

909 
18 

416 18 232 18 142 17 743 17 185 16 660 16 250 14 896  
             

Ack: 
20 

046 
38 

975 
56 

936 
75 

635 
92 

082 109 394 126 994 141 946 154 666 166 599 178 752 178 752  
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