
 

 
TMT 2013:16 

 

Materialflöden och lager vid tillverkning 
av rostfri tråd 

 
- en studie av fysisk materialhantering i 

ett trådvalsverk i Bergslagen 

 

 
 
 
 

VICTOR ROMLIN FREDRIKSSON 
 

 
 

  

Examensarbeteinom 
MASKINTEKNIK 

Industriell Ekonomi och Produktion 
Högskoleingenjör, 15 hp 
Södertälje, Sverige 2013 

 



  



 
 
 

Materialflöden och lager vid 
tillverkning av rostfri tråd 

- en studie av fysisk materialhantering 
i ett trådvalsverk i Bergslagen 

 
av 
 

Victor Romlin Fredriksson 

 

Examensarbete TMT2013:16 

KTH Industriell teknik och management 

Tillämpad maskinteknik 

Mariekällgatan 3, 151 81 Södertälje 



 
  



 

 

 
 

 Examensarbete TMT 2013:16 

 

Material och lager vid 
tillverkning av rostfri tråd 

- en studie av fysisk materialhantering 
i ett trådvalsverk i Bergslagen 

   
  Victor Romlin Fredriksson 

Godkänt 

2013-06-28 

Examinator KTH 

Claes Hansson 

Handledare KTH 

Mikael Grennard 

 Uppdragsgivare 

Fagersta Stainless AB 

Företagskontakt/handledare 

Conny Eriksson, Mikael 
Bergman 

 

Sammanfattning 

Bakgrunden till arbetet är att Fagersta Stainless FSAB upplever deras transportflöden som 
otillräckliga. Transportflödena på företaget är komplicerade till följd av utspridda lagerplaner 
samt ett trångt och smalt företagsområde. FSAB har gamla anor från tidigare Fagersta Bruk AB. 
Till följd av detta är utformningen av området inte optimerat utifrån de moderna tillverknings 
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håll, varför flöden för ingående och utgående gods måste fungera parallellt på samma vägar. 
Företagsområdet är geografiskt långt och smalt begränsat av att ligga mellan järnväg 
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Abstract 
The background to this work is that Fagersta Stainless FSAB  experiencing their transport flows 
as inadequate. Cargo flows of the company is complicated due to divulge stock plans, and a 
crowded narrow business area. FSAB has a long history dating back to old FagerstaBruk AB. 
The consequence of this is the design of the site is not optimized based on modern 
manufacturing philosophies (with input from one direction and the output from the other). 
Entrance to the area is only from one direction and which flows for inbound and outbound 
freight must work in parallel on the same roads. The area is long and narrow, limited by rail way 
and river kolbäcksån. 
 
The aim of this work is to do a situation analysis in the form of a examination of transport flows 
and stock plans, and that the situation analysis as a basis to propose suggestions for 
improvements that can reduce costs for the company. 
 
The proposals drawn up based on a philosophy that separates flows and stock plans for products 
is progress and products that are not in progress ie. finished products stored awaiting delivery to 
a customer. This by separate transport streams with few meetings and a clear division of stock 
plans. Furthermore, the proposed changes that are expected to reduce transport and non-value 
added steps in the process. The proposals are expected to reduce costs for the company through 
shorter and more efficient transport, this is made possible through the simplification of a more 
direct, clearer transport flow and an efficient use of stock plans. Further savings are expected to 
generate through the sale or the rental of buildings released by improvement proposals. 
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1 Inledning 

Detta är ett examensarbete inom maskinteknik med inriktning industriell ekonomi och 

produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet omfattar 10 arbetsveckors 

och 15 högskolepoäng. Arbetet är utfört på Fagersta Stainless FSAB inom avdelningen för 

logistik. Arbetets syfte är att kartlägga och utarbeta förbättringsförslag på nuvarande 

transportflöden och lager inom företaget.  

 

1.1 Bakgrund 

Fagersta Stainless AB grundades år 1984, ur det tidigare Fagersta Bruk AB. Fagersta ligger 

i Bergslagen som har långt tradition av järnmalmsbrytning och järnbearbetning. Järn har 

smits i Fagersta sedan 1700-talet, och Fagersta Bruk blev ett aktiebolag 1873. 1901 

byggdes det första trådvalsverket, då för kolstål. Rostfritt stål som valsas idag 

introducerades redan 1921. Det nuvarande valsverket byggdes 1980, och har under åren 

byggts ut och moderniserats vid flera tillfällen. Fagersta Stainless AB har idag ca 270 

anställda.  [www.fagersta-stainless.se] 

Företagsområdet är långt och smalt begränsat av riksväg, järnväg (Bergslagspendeln) och 

Kolbäcksån, till följd av detta är truck och lastbilsflödesvägarna begränsade till ett litet 

långsträckt område. Avlastning av råmaterial (stålämnen), pålastning av färdig valstråd och 

dragen tråd, samt hantering av lager är exempel på arbetsmoment som dagligen genomförs 

inne på området, vilka alla påverkas av områdets utseende. Fagersta Stainless har ett flertal 

stora byggnader som till följd av minskad verksamhet inte längre används. En 

nybyggnation av produktionsanläggning på annan plats är mycket dyr, det skulle troligtvis 

röra sig om en kostnad på flera miljarder kronor. Därför är en genomlysning av det 

befintliga området att föredra. Målet med denna genomlysning är att ta fram ett underlag 

för att minska kostnader för trafik inne på området. Vilket kan förbättra företagets 

konkurrenskraft och eliminera slöserier. Omfattande trafik ökar även risken för skador på 

människor, material och maskiner. 

Materialflödena inom området är komplicerade. De interna transporterna av material till 

och från lagerplatser är otillfredsställande och kostsamma. Företaget har tillföljd av detta 

startat ett projekt ”Effektiv Anläggning” för att se över användning av området, lokaler och 

materialflöden. Syftet är att effektivisera materialhantering och få ett bättre utnyttjade av 

byggnader för dagens och framtida behov. Som ett led i det ingår detta examensarbetet för 

att göra en nulägesanalys samt ta fram förslag på förbättringar. 
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1.2 Mål och problemställning  

Målet med arbetet är att ta fram förslag på förenklingar och förbättring av transporter och 

lagerplatser. Med avsikt på reducering av transporter, för att öka truckarnas effektivitet och 

sänka transportkostnaderna. Det ingår även att göra en nulägesanalys, som beskriver hur 

situationen och flödena ser ut idag samt belysa tillhörande problem. 

 

1.3 Avgränsningar 

 Behandlar bara flöden av ämnena och trådringarna med tillhörande returstål. Går ej 

in på diverse stödjande transporter och förflyttningar. 

 Behandlar ej specialfall i produktion utan fokuserar endast på normal tillverkning. 

 Går endast in på yttre transport och logistik, ej transporter och förflyttningar som 

sker inomhus i de olika produktionsavsnitten. 

 Examensarbetet behandlar bara lagerplatser med tillhörande transportflöden, 

Fagersta Stainless andra produktionsdelar kommer därför inte att beskrivas. 

 Hantering och transport för gasol, vatten, kemikalier och förnödenheter tas ej upp i 

detta arbete. 

 

1.4 Lösningsmetoder 

 Kvalitativa interjuver och samtal med personal på företaget, som är involverade i 

transport och hantering av ämnen och trådringar, för att skapa en bild av nuläget, 

samt fånga upp deras uppfattning kring problem och förbättringsmöjligheter. 

 Egna observationer, för att skapa mig en uppfattning om nuläget.  

 Litteraturstudier. 

 Flödeskartor. 

 Lean produktion. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Fagersta Stainless AB 

Fagersta Stainless AB verkar inom stålindustrin. Företagets affärside är att förädla 

stränggjutna ämnen av rostfritt stål (Figur 1), till högkvalitativ tråd genom varmvalsning till 

valstråd och kalldragning till dragen tråd. Tråden tillverkas utifrån kundens önskemål och 

behov. Tråden är rund med diameter från 1 mm upptill 18 mm. Det bearbetas ca 200 olika 

rostfria stålsorter, grupperade i ett 20-tal olika ståltyper så som tillexempel. ferritiska, 

austenitiska duplexa, utskiljningshärdade och super austenitiska rostfria stål. 

 

Figur 1. Ämnen. 

 

Tillverkning sker grovt i följande steg. Ämnen av rostfritt stål levereras av ståltillverkare på 

lastbil och lastas av med truck. Undersökning och kontroll av ämnen. Ämnen kan behöva 

gå genom tillverkningssteg såsom slipning, där ytslipning sker och mindre defekter tas bort 

och för att få en lämplig yta beroende på slutprodukt. 

Ämnena transporteras sedan till valsverksugnen, där de värms till ca 1050 
◦
C - 1300 

◦
C 

beroende på stålsort. Varmvalsning sker sedan i det direkt anslutna trådvalsverket ned till 

5,0-18,0 mm. Valstråden (Figur 2) är därefter färdig för levereras till kund, alternativt 

vidareförädling i glödgning, betning i syrabad och/eller vidare för kalldragning i eget 

tråddrageri. Allt beroende på kundens behov och önskemål. 
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Figur 2. Valstråd. 

 

Glödgning sker genom att tråden värms upp till en viss temperatur runt 1000 
◦
C för att 

sedan snabbkylas i vatten, Det görs för att tråden ska mjukna och underlätta vidare 

bearbetning vid kalldragning.  

Betning sker sedan i saltbad (förbetning) som en av två processer där trådringarna därefter 

doppas i bad av olika syror vilket tar bort oxidskalet från tråden. 

I tråddrageriet kalldras tråd till en klenare dimension och hållfastheten ökar. Exempel på 

dragen tråd visas i (Figur 3). 

Den färdiga tråden lastas med truck på lastbil eller i container för leverans till kund. 

 

Figur 3. Dragen tråd. 
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2.1.1 Truckar 

På företaget finns det tre olika typer av truckar för interna transporter av materialet: 

grensletruck, stor trådtruck och liten trådtruck. Grensletrucken transporterar ämnen se 

(Figur 4). De stora trådtruckarna transporterar bl.a. ringar från valsverket till 

lagringsplatser. (Figur 5). De små trådtruckarna hanterar bl.a. flödet från lagerplatser till de 

olika processerna, samt transporten från processerna tillbaka till lagerplatser. Små 

trådtruckarna hanterar även utlastningen av färdig tråd på lastbil och i container. (Figur 6). 

 

 

Figur 4, Grensletruck.  

 

Figur 5, Stor Trådtruck.  
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Figur 6, Liten Trådtruck.  

2.2 Lager 

2.2.1 Utformning 

Fagersta Stainless FSAB har idag ett omfattande och komplicerat lagersystem med över 25 

st lagerplatser, som tillsammans omfattar ca 200 olika lagerrader. Lagerplatserna finns 

utsprida över hela verksamhetsområdet. De skiljs åt i fyra huvudkategorier: för ämnen, 

valstråd, dragen tråd och returstål. (Figur 7) Det finns både fasta och flytande lager. 

Lagersystemet fungerar så att alla lagerplatserna är märkta med lagerplansnamn (ex. ”Plan 

6”), platsnamn (ex. ”Rad 4”)  och radnamn (ex ”Position B”). Allt som lagras har ett unikt 

id-nummer, som antecknas på en etikett tillsammans med plan, plats och radnummer 

position. Uppgifterna förs sedan manuellt in i ett datasystem informationen lagras i 

systemregistret. Datasystemet sköter sedan hanteringen av informationen som finns lagrat i 

systemregistret, när något ska användas skrivs etikett ut från datasystemet med plan, plats 

och radnummer och överlämnas till och från truckförare. Truckföraren måste sedan 

manuellt kolla av id-numret på produkten. Detta måste göras noggrant då många produkter 

liknar varandra. Felplock kan förekomma men får inte ske. 

I och med att företaget bearbetar upp emot 200 olika stålsorter medför det att de olika 

produkterna som produceras, är många och varierande. I kombination med produkternas 

otymplighet dvs. stora till ytan och en vikt på ca 1 ton/st, Skapas en komplicerad 

lagersituation.  

 

2.2.2 Ämnen 

Ämnena är råmaterialet till trådtillverkningen, och består av ett metallstycke av rostfritt stål 

som har en vikt på ca 1 ton/st. Ämnena kallas inom branschen för ”billets”. Ämnena lagras 

på sk. ”bolster”, vilket är två metalldon där flera ämnen staplas tillsammans. Maximalt 
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antal ämnen på ett bolster är 24 st, vilket då motsvarar ca 24 ton. Det finns tre 

huvudleverantörer av ämnen till FSAB, Sandvik i Sandviken, Outokumpu i Sheffield, 

England och Sandvik i Hallstahammar. Ämneslagret är FSAB:s råvarulager. 

Ämneslagren finns utsprida till flera lagerplaner inne på området se (Figur 7) 

Ämneslagerplanerna är markerade med rött i figur. Ämnena lagerförs på olika planer och är 

sorterat utifrån stålleverantör. Särskild lagerplats finns för ämnen som ska in i slipen som 

ligger placerad intill ämnesslipen. Särskild lagerplan finns även för ferritiska rostfria stål. 

Total ämnesförbrukning under ett år är ca 50000 ton/år. Vilket kan variera uppåt och nedåt 

beroende på efterfrågan. 

 

2.2.3  Valstråd och Dragen tråd 

Valstråd är första steget i tillverkningen. Dessa väger normalt ca 1 ton/st. Valstråd 

förekommer i färdigvarulager, PIA-lager, kundlager samt buffertlager. Valstråden levereras 

till kund antingen på pall eller som fristående ring. 

Lagerplanerna för valstråd finns utsprida kring de olika tillverkningsprocesserna. 

Lagerplanerna är uppdelade efter vilket tillverkningssteg de skall till. t.ex. glödgen eller 

betning. Lagerplanerna vid färdigställnigen har valstråd som ska till de intilliggande 

processtegen så som betning och syning. Samma lagerplan har dessutom valstråd som är 

färdig för leverans till kund, dvs. färdig lager. Totalt valsas ca 50000 ton/år valstråd. 

Drageriet har egna lagerplaner. På dessa placeras tråd som ska in i drageriet samt 

färdigdragen tråd som ska levereras till kund. Under ett år tillverkas ca 8000 ton dragen 

tråd. 

 

2.2.4  Returstål 

Med returstål avses fallande avklipp och skrot och omfattas av allt material som inte kan 

säljas till kund. Det kan vara allt ifrån valstråd som har någon defekt, till avklippta bitar av 

ämnen och trådringar. Returstålet sorteras så noggrant som möjligt efter stålsort. 

Välsorterat returstål har ett högre pris än blandat returstål. Lagerplaner för returstål 

innehåller olika sorteringsstationer som skiljs åt beroende på vilka stålsorter som hanteras. 

Under ett år skapas ca 5400 ton returstål, som har ett värde på åtskilliga miljoner kronor. 

 

 

 

 

Nästa sida visar en bild som beskriver de olika lagerplatserna inne på området.  
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Figur 7, Lagerplatser. 
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2.3 Transportflöden 

Transportflödena inne på området är komplicerade med utsprida planer och långa avstånd 

mellan olika processtegen. Detta i kombination med trånga vägar och mycket trafik, skapar 

idag ett ansträngt flöde. Transportflödet består av traktor, truckar och lastbilar. Till detta 

övriga transporter och andra bilar inklusive servicebilar och personbilar. 

 

2.3.1 Ämnestransport 

Flödet startar med att lastbil från leverantör anländer till avlastningsplatsen, där lastar en 

stor trådtruck av ämnena och placerar dessa i bolster. Grensletrucken transporterar bolster 

med ämnen till lagerplats, slipen eller valsverksugnen. Vanligast till lagerplats i väntan på 

produktion. 

Beroende på orderstorlek så kan bolster behövas lastas om, dvs. istället för 24 ämnen så 

kanske endast 18 ämnen behövs för efterfrågad produktion. Detta sker då genom att 

grensletrucken hämtar ett bolster med rätt material från lagerplats och fraktar de till 

omlastningsplats, där lastas bolster om med liten trådtruck till avsätt antal. Sedan hämtar 

grensletrucken bolster med rätt antal ämnen och transporterar det till valsverket för vidare 

produktion. Detta moment kallas "delning". 

Transporterna av ämnena med grensletruck är långa och tidskrävande. De långa 

körsträckorna grundar sig i utformningen av området, som är långt och smalt se (Figur 8) 

Från lagerplats till valsverksugnen är det ca 600 m vilket tar ca. 2,4 min. om grensletrucken 

kör i 15 km/h. Från avlastningsplats till slipen är det ca 350 m vilket tar 2,1 min. om 

grensletrucken kör i 10 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa sida visar en bild som beskriver ämnestransporter och lager inne på området.  
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Figur 8, Ämnestransporter och 
lager. 



11 
 

2.3.2 Valstrådflöde 

Flödet börjar med valsad tråd från valsverket. Den valsade tråden transporteras med stor 

trådtruck till olika lagerplatser beroende på den aktuella valstrådens efterkommande 

process. De olika alternativen är enligt följande: 

 Färdig för leverans 

 Glödgen 

 Betning och Syning 

 Tråddrageri 

Från lagerplats transporteras trådringarna med liten trådtruck till aktuell process. Efter 

genomförd process transporteras tråden med liten trådtruck antingen till lagerplats eller till 

nästkommande process se (Figur 9). 

Transporterna med valstråd är omfattande och komplicerade. Områdets är långt och smalt 

och de olika produktionsstegens utspridda geografiska läge, i förhållande till varandra, 

skapar ett flöde som är ineffektivt jämfört med en modern ny produktionsanläggningen. En 

modern anläggning med lean-filosofi, med sugande produktionssystem, med få mellanlager 

och kort genomloppstid, där råmaterialen tas in på ena sidan av fabriken och den färdiga 

produkten tas ut på den andra. 

Denna lean-filosofi är svår att åstadkomma med företagets många och olika kundorder, 

FSAB behandlar ca 200 olika stålsorter som måste produceras var för sig eller tillsammans 

med liknande ståltyper. Varav ställtid blir centralt i produktionen då omställningar krävs i 

processtegen vid byte av ståltyp. Valsverket har många och långa värmestopp för rätt 

temperatur beroende på stålsort samt stopp vid byte (omställning) av färdigdimension vid 

valsning av valstråd. Vidare behövs omställning i produktionsprocesser utifrån kundens 

efterfrågade egenskaper hos tråden, exempel. i betning behövs byte av syra vid omställning 

till olika ståltyper, vilket tar tid och är kostsamt då syran, i vissa fall, inte går att 

återanvända utan måste dumpas och skickas till neutralisering ny syra måste då fyllas på i 

processen.  

Med hänsyn till omställningar och tillverkningskostnader måste produktionen samköras 

med de olika ståltyperna grupperade, vilket kräver ett omfattande logistikarbete, varav 

lagerplatser och transportflöden blir kritiska för att flödet i produktionen ska fungera bra. 

De strategiska lagerplanspositionerna med kortast transportsträcka behöver användas 

maximalt, annars riskerar transporterna att bli ineffektiva pågrund av de långa 

transportavstånden.    

 

 

 

Nästa sida visar en bild som beskriver transport av valsad och dragen tråd inne på området.  
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Figur 9, Transport av valsad och 
dragen tråd. 
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2.3.3 Flöde av returstål 

Flödet för returstål varierar i storlek, utifrån klipp och skrot från produktionen. Hanteringen 

innefattar transporter av ämnen, trådringar och lådor fyllda med avklippta trådbitar. Allt 

måste sorteras noggrant. Det ihopsamlade materialet säljs sedan tillbaks till leverantörer. 

Försäljning sker när tillräcklig mängd finns för att fylla en lastbil vilket är ca 40 ton. Se 

transportflöde i (Figur 10). 

 

2.3.4 Utlastning 

Utlastning är en process för att spediera trådprodukter till kund. I det ingår ett styrsystem 

för att veta vad, när och vart de olika produkterna ska skickas. Det ingår även 

lastningsmomentet med truck. Lastning sker antingen på lastbil eller i container. Som 

styrsystem används ett manuellt datasystem, som fungerar så att all färdig och leveransklar 

tråd finns registrerad. Därefter bestäms utleverans i samstämma med kund och lastbil 

beställs. Blankett med trådens id-nummer samt lagerplats och radnummer skrivs ut och ges 

till truckförare. Truckföraren dirigerar sedan lastbilen till rätt lastplats där tråden som ska 

lastas finns. Lastning sker på plats från sidan på lastbilen med liten trådtruck (Figur 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa sida visar en bild som beskriver returstålflödet samt utlastningsflödet. 
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Figur 10, Utlastning av 
trådringar och returstål - 
lager transporter. 
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2.3.5 Byggnader och lokaler 

På företagets område finns många byggnader och lokaler för olika ändamål. Lokalerna och 

byggnaderna disponeras till produktion, support till produktion och lager. Företaget hyr 

även ut lokaler till andra företag se (Figur 11). 

Byggnader som används till produktion är trådvalsverket, glödgen, ämneslipen, 

tråddrageriet, färdigställning och betning. Dessa är markerade med grönt i figur 11.  

Med support till produktion menas stödprocesser, som är viktiga för företagets verksamhet, 

men inte ingår direkt i produktionen av tråd. Dessa är tillexempel. fordonsverkstaden, 

neutraliseringen, underhållsverkstäder och förråd. Till förrådet finns det ett trafikflöde i 

form av lastbilar, truckar samt turbil. Flödet sammanfaller med trafikflödet för produktion, 

vilket är problematiskt då lastbilarna med inkommande gods till förrådet kan orsaka stopp i 

produktionsflödet pågrund av blockering av väg mellan valsverk och andra processer samt 

lagerplaner. 

Lokaler som företaget hyr ut till andra företag är markerade med rött i figuren.  

Resterande lokaler och byggnader används till lager, främst till tråd som är känslig för 

väder så som kyla eller som inte tål vatten. Dessa byggnader är markerade med blått i (figur 

11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa sida visar karta över byggnader och lokaler. 
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Figur 11, Byggnader och 
lokaler. 
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2.4 Lager och Kapital 

Fagersta Stainless AB har i dag ca 10000 ton ämnen och tråd lagrat vilket motsvarar ett 

ekonomiskt värde på ca 250 miljoner kr. Allt material som finns i lager utgör en 

kapitalbindning och kostar därför stora pengar för företaget. De stora lagervolymerna 

grundar sig i krav från stålleverantörer att ämnena inte kan köpas styckviss utan måste 

köpas i en charge på ca 65-140 ton (en charge är en stålsmälta i stålverket) beroende på 

ståltillverkaren chargestorlek i sina stålkonvertrar. En annan faktor är att företaget tillverkar 

tråd i ca. 200 olika stålsorter. Kombinerat med de stora inköpsvolymer erhålls stora 

ämneslager av olika stålsorter. Företaget har på grund av detta olika restriktioner vid köp 

för kund. Det måste finnas beställningar på ett visst antal ton från kund av stålsorten innan 

inköp görs från leverantör. Detta påverkar leveranstiden negativt från det att kund lägger 

order till dess att tråden levereras. Leveranstiden blir varierande på grund av vilken stålsort 

det gäller, utifrån hur mycket av just den stålsorten omsätts och finns i lager. En stålsort 

med hög efterfrågan och har hög återkommande frekvens finns troligtvis i lager och 

leveranstiden blir kortare än för udda stålsorter med låg omsättning. 

Valstråd som finns i lager är en större kostnad på ton jämfört med ämnen (råmaterial). Det 

för att en förädlingskostnad i form av valsning har tillförts produkten. Tråd som förutom 

valsning även genomgått t.ex. glödgning samt kalldragning har där med en ännu högre 

förädlingskostnad och kostar företaget mer pengar per ton då det ställs i lager. Som regel 

ska därför det största lagret bestå av ämnen (råmaterial) i ton räknat.  

 

2.5 Transportkostnader 

Det som ingår i transportkostnader är kostnad för truckarna. Där ingår underhållskostnader, 

bränslekostnader, inköpskostnader samt slitage. Andra kostnader är personalkostnader för 

bemanning av truckarna. Genom att minska transporterna inne på området sänks de totala 

transportkostnaderna. Detta genom att färre truckar behövs med tillhörande driftskostnader. 
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3 Teori och modeller 

Här beskrivs de teorier och modeller som används för genomförandet av arbetet. De olika 

teorierna och modellerna listas och beskrivs kortfattat. 

 

3.1 Lean 

Lean kan beskrivas som en verksamhetsstrategi, vilken prioriterar flödeseffektivitet framför 

resurseffektivitet.  

Resurseffektivitet beskrivs som den traditionella formen av effektivitet där det handlar om 

att använda de tillgängliga resurserna så väl som möjligt. I över 200 år har den industriella 

utvecklingen byggt på att öka effektiviteten i utnyttjandet av resurser. Detta görs genom att 

utförandet av en uppgift delas in i flera mindre delar och låter olika personer eller 

organisatoriska funktioner utföra separata delar.  

Ett annat synsätt för resurseffektivitet är att söka stordriftfördelar. Genom att slå ihop 

utförandet av olika uppgifter, kan en person eller en del av en organisation utföra flera typer 

av samma uppgifter vilket ökar resurseffektiviteten. Ett problem för stålindustrin i helhet är 

just strävan efter stordriftsfördelar, det börjar uppifrån med stålltillverkare som bygger stora 

anläggningar med höga tillverkningskapaciteter för att få låga styckkostnader genom stora 

volymer. Vilket för med sig negativa konsekvenser för kunderna som ofta är 

tillverkningsföretag vilka strävar efter att vara förnybara och flexibla i tillverkningen av 

sina produkter, vilket inte passar samman med leverantörernas stora tillverkningsbatcher, 

kombinerat med önskan på köp av hela och stora batcher av kund. Detta medför att 

företagen fokuserar på hur de resurseffektivt ska kunna utnyttja det råmaterial som de köpt 

på sig istället för att fokusera på kunderna och deras behov av små batcher med snabba 

förändringar för att parera kundernas varierande behov. 

Resurseffektivitet är ekonomiskt sett ett bra synsätt, då den tar hänsyn till 

alternativkostnader. Alternativkostnaden är den förlust som görs om inte resurserna 

utnyttjas maximalt. t.ex. om ett företag köper en ny produktionsmaskin och maskinen inte 

används till fullo kunde företaget köpt en billigare maskin med mindre kapacitet och använt 

de resterande pengarna till något annat.  

Flödeseffektivitet däremot sätter fokus på den enhet som förädlas inom en organisation. 

Enheten kan vara produkten som produceras av ett tillverkningsföretag, vilken förädlas 

genom olika produktionsteg. Inom tjänster är enheten oftast en kund, vars behov tillgodoses 

genom olika aktiviteter. Detta beskrivs som flödeseffektivitet då fokus ligger på den enhet 

som "flyter" genom organisationen.  

Flödeseffektivitet är ett mått på hur mycket en enhet förädlas under en specifik tidsperiod. 

Tidsperioden sträcker sig från att behov identifieras till då behovet är tillgodosett [Modig 

och Åhlström, 2012]. 
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3.2 Processer 

Ordet process härstammar från latinska processus och procedere och betyder "att föra 

framåt". I en process så förs något framåt, det sker en förädling. Detta som förs framåt och 

förädlas kallas för flödesenhet. En flödesenhet kan vara material, information eller 

människor. [Modig och Åhlström, 2012] 

Material: På FSAB förs material framåt i form av ämnen vilka bearbetas för att bli valstråd 

och dragen tråd. 

Information: När tillstånd för ett byggnation söks så skickas information in i form av en 

ansökan, ansökan går sedan igenom flera steg innan beslut fattas. 

Människor: Besökare på ett nöjesfält är flödesenheter som tar sig från den ena attraktioner 

till en den andra, från det att de betalar inträde till dess de går hem. 

Enligt [Bergman och Klefsjö, 2001] är en process upprepade aktiviteter, då det ofta är 

samma personer som genomför en viss typ av aktiviteter. t.ex. vid materialinköp använder 

de sig av samma rutiner vid olika tillfällen även om inköpet i sig är unikt. Utifrån dessa 

processer menar [Bergman och Klefsjö, 2001] att förbättringar i verksamheten kan 

genomföras. 

Enligt [Bergman och Klefsjö, 2001] finns det olika processkategorier, dessa är enligt 

följande: 

 Individuella processer som utförs av enskilda personer 

 Funktionella processer som finns i verksamheter som är kopplade till en viss 

funktion, enhet eller avdelning. 

 Kärnprocesser som omfattar en delar eller en hel organisation   

Det går även att skilja på olika processer genom att strukturera dem efter vilken uppgift de 

har.  

 Huvudprocesser: uppfyller externa kunders behov och förädlar de produkter som 

organisationen erbjuder. För FSAB är valsning av tråd en huvudprocess 

 Stödprocesser: Tillhandahåller resurser till huvudprocesserna. Underhåll och 

provtagning är stödprocesser 

 Ledningsprocesser: Beslutar om organisationens mål och strategier samt hanterar 

förbättringar för organisationens övriga processer.  

Målet för varje process är att tillgodose kundens behov och önskemål med så liten 

resursåtgång som möjligt. 
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3.3 Processledning 

Syftet med processledning är att effektivisera möjligheterna till processförbättringar. 

Processledningens olika steg kan sammanfattas enligt följande: 

 Organisera för förbättringar: Utse processägare och processförbättringsgrupp till 

processen. 

 Förstå processen: definiera gränssnitt, undersök vilka som är kunder och 

leverantörer. 

 Observera processen: Bestäm mätpunkter och utför mätningar regelbundet. 

Förbättra processen kontinuerligt: använd information från mätningar för analys i syfte att 

förbättra processen. [Bergman och Klefsjö, 2001] 

 

3.3 Processkartläggning 

Kartläggning av processer används för att enklare kunna förstå samband mellan olika 

processer och aktiviteter i en organisation. t.ex. i ett tillverkningsföretag för att förstå 

kopplingen mellan en tillverkande enhet och lagerhanteringen. Processkartläggningen kan 

sedan användas som underlag för analys och förbättringar. Kartläggningen sker tillfördel 

via en visualisering. Visualiseringen kan se ut på flera olika sätt.  

Blockdiagram - Den enklaste formen av en flödeskarta, består av rektanglar och pilar som 

beskriver flödesväg genom olika processer. Ger en snabb och lättförstålig bild över  

processerna och flödet men inte så detaljerad.  

 

Figur 12, Blockdiagram. 
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Blockdiagram kan även beskriva vart i organisationen de olika processerna utförs.  

 

 

Figur 13, Blockdiagram som beskriver vart i organisationen aktiviteten utförs. 

 

Geografisk flödeskarta - Visar det verkliga fysiska flödet illustrerat på en karta. Geografiskt 

illustreras aktiviteternas och processernas flöden i organisationen. Denna typ av flödeskarta 

är användbar när ledtider för produkter och resurser ska minimeras när de flyttas mellan 

olika aktiviteter och processer.  

Informationen till flödeskartorna kan tas fram på olika sätt: genom interjuver med arbetare 

som arbetar i de olika processerna. Observeringar av de olika processerna, samt genomgång 

av skriftliga beskrivningar som finns gjorda av processerna [Harrington, 1991]. 

 

3.4 Kvantitativ och kvalitativ metodik 

Det som utgör kvantitativa metoder är mätningar samt kvantifiering med hjälp av 

matematik och statistik. Det är helt enkelt metoder som resulterar i numeriska observationer 

detta kan var a t.ex. enkäter, test, prov och frågeformulär.  

Kvalitativ metodik använder sig däremot inte av några siffror eller tal. de inbegriper eller 

resulterar i verbala formuleringar skrivna eller talade [Backman, 1998]. 
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3.5 Fast och flytande lager 

Ett lager kan vara fast eller flytande. I ett fast lager har varje produkt en fast pallplats, 

produkten återfinns alltid på den platsen. I ett flytande lager placeras produkterna där det 

för tillfället finns plats. Ett flytande lager är en av förutsättningarna till ett effektivt 

automatlager, där datorn bestämmer var pallarna ska stå utifrån hur ofta de plockas eller 

andra parametrar [Johansson, 2010]. 
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4 Genomförande 

4.1 Observationer 

För att kunna genomföra arbetet behövdes en förståelse för transportflödena på företaget. 

Det gjordes genom observationer av verksamheten. Observationerna skedde genom studie 

av all den trafik som normalt förekommer inom området. Det skedde efter tidigare 

intervjuer, vilket bedömdes som en nödvändighet då flödena är komplicerade och en 

teoretisk förståelse var nödvändig för att inte missbedöma och blanda ihop de olika flödena. 

Observationer genomfördes även för kartläggning av de olika lagerplatser som finns 

utsprida på området. 

 

4.2 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med personer i företaget för att få en djupare förståelse för 

nuvarande flöden samt synpunkter kring problem och framtida förbättringar. Intervjuerna 

som genomförts har skett genom ostrukturerade intervjuer med ett få antal frågor vilket har 

gett ett brett spektra för tankar och idéer kring trafikflödet [Lantz, 1993]. Valet av denna 

intervjuform grundade sig i att tillhandahålla information kring trafikflödet som helhet med 

flera parametrar och djup. Denna metodik bedömdes att ingen viktig information för arbetet 

skulle negligeras. Detta med utgångspunkt att ingen djupare kunskap eller specifik kunskap 

fanns kring ämnet lageroptimering innan arbetet påbörjades och en strukturerad intervju 

skulle bara begränsa informationen istället för det omvända.   

 

4.3 Genomgång material 

Tillhandahållet material så som dokument med Utbyten för 2012 samt tillverkningsbudget 

2013 har noga studerats och används i arbetet. Vidare har diverse lagerplans kartor och 

listor över lagrat material studerats för sammanställning i nulägesanalys. 

 

4.4 Litteraturstudie 

För att skapa en djupare förståelse samt utvidgande av kunskap kring lageroptimering och 

relaterade teorier och strategier har litteraturstudie genomförts. Detta har skett med 

avseende på Lean produktion samt processer.   
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5 Analys och resultat 

För ämnesgården förändras det nuvarande kortsystemet som används som styrsystem för 

hantering av ämnen. Detta fungerar idag via manuellt skrivna lagerkort, på vilka det 

antecknas var de olika ämnena finns lagrade. Dessa överförs sedan till dator, varav listor för 

tillverkning sammanställs. Därefter skrivs nya lagerkort som överlämnas till truckförare för 

transport av avsedda ämnen till valsverksugnen. Förslaget att överföra hanteringen från 

manuellt skrivna lagerkort det nuvarande affärssystemet. Detta via användning av 

"handdatorer" med streckkod/matrix scanner för registrering av ämnen. Det ger ökad 

kontroll av ämnen, samt minskad risk för mänskliga fel i hantering.   

 

5.1 Förbättringsförslag  

Förslaget bygger på en princip där tråd som ska in i produktion PIA (produkter i arbete) 

lagras på ena sidan av området medan tråd som är färdig för leverans till kund förvaras på 

den andra sidan se (Figur 14).  

Vidare föreslås andra förändringar som underlättar trafikflödena inne på området. 

Tanken är inte att göra det lättare för en viss avdelning (suboptimering) på företaget utan att 

förbättra företagets flöden som helhet: Kompromisser kommer att behövas göras då 

företagets flöden är komplexa med många parametrar att ta hänsyn till.   

 

5.1.1 Valstråd 

Valstråd från valsverket lagras på olika planer beroende på efterföljande process, som idag. 

Är tråden färdig för leverans placeras tråden på lagerplats vid planerna kring markering 1 i 

(Figur 14). Tråd till glödgen, betning och färdigställningen placeras i anslutning till 

respektive process. Valstråd i arbete dvs. tråd som räknas till PIA lagras på norra sidan av 

området, den tråden tas sedan in i produktionen för vidareförädling. Färdig tråd lagras på 

södra sidan av området, på planer kring vägen in till området. Stora ytor finns oanvända i 

anslutning och i närhet till infarts vägen. Dessa ytor passar bra till att hantera utgående 

gods. Detta förslag ger en samlad hantering av färdig valstråd, som inte är utspritt till flera 

olika delar av området. Nuvarande system med uppdelning av valstråd utifrån kunds 

hemland behålls, ingen ändring föreslås där. 

Det nya som föreslås skiljer sig från den nuvarande lagringssituationen då en tydligare 

åtskillnad görs på tråd som är i PIA och tråd som är färdig för leverans. I dagsläget så 

blandas färdig tråd med tråd i PIA på vissa lagerplaner. I förslaget separeras tråd i PIA och 

färdig tråd till helt olika lagerplaner. Tanken är att skapa en rakare och enklare princip för 

hantering av tråd, samt bidra till en enklare struktur vid placering av tråd på lagerplanerna.   

Fördelar: Lättförståligt och samlat flöde för valstråd. Centrerad utlastning som ej är utspritt 

över området.   
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Nackdelar: Kostnad för iordningställande av nya valstrådsplaner för färdig tråd i anslutning 

till vägen. Kostnad för flytt av containerramp.  

 

5.1.2 Dragen tråd 

Förändringen som föreslås för dragen tråd är enligt samma princip och filosofi som för 

valstråd. Lagerplats för tråd i PIA på norra sidan av området samt lagerplatser för färdig 

dragen tråd till södra sidan av området. Detta genom ett lager för tråd som ska in i drageriet 

på utrymme under tak se (Figur 14) Färdig dragen tråd som är klar för leverans till kund 

lagras i tre lokaler med nära anslutning till tråddrageriet. Utlastning sker på lastbil i 

anslutning till lokalerna, lastbilarna ställs upp utanför lokalerna där lastning kan ske.  

I dag lagras tråd som ska in i drageriet på flera olika planer, i det nya förslaget så lagras all 

tråd som ska in i drageriet på en lagerplan. Skillnaden gör att tråd som ska bearbetas i 

drageriet inte sprids ut på området utan centreras till en lagerplan vilket förväntas underlätta 

i hanteringen för ingående tråd till drageriet, detta genom att skapa ett rakare truckflöde och 

motverka att truckflödet sprids ut på området.  

Dragen tråd som lagras i väntan på leverans till kund, samlas till tre mindre lokaler i nära 

anslutning till varandra och tråddrageriet. Till skillnad mot idag där dragen tråd lagras på 

planer som är långt ifrån varandra varav den ena lagerplan ligger så långt ifrån drageriet att 

den dragna tråden måste lastas på vad som på företaget kallas för "sängar", vilket är 

lastbärare för pallar som sedan fraktas med grensletruck till lagring. Det nya förslaget 

förväntas minska utspridd trucktrafik på området och centrera trucktrafiken kring drageriet.  

Fördelar: Lätt förståligt och samlat flöde med input från norr och output åt söder. Transport 

till lagerplats för färdig dragen tråd kan ske med liten trådtruck från drageriet, tillskillnad 

från idag där en del av transporerna sker med grensletruck.  

Nackdelar: Färdig dragen tråd blir utspritt på tre lokaler. Utlastning på lastbil vid de två inre 

lokalerna problematisk med vändning av lastbil. 

 

 

 

 

 

Nästa sida visar en bild som beskriver förslag, truckflöden för tråd.  
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Figur 14, Förslag, Truckflöden för 
tråd. 
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5.1.3 Ämnesmottagningen 

Flytta avlastningen av ämnen från lastbil till position närmare infart till området. (Figur 15). 

Den nya positionen minskar tung trafik med lastbil på de högtbelastade flödesvägarna 

utanför tråddrageriet. Idag så befinner sig ämnesmottagningen i mitten på området vilket 

har både positiv och negativ inverkan. De positiva är att det är nära ämneslagerplanerna 

vilket ger korta transporter för grensletrucken. De negativa är den stora mängd tung trafik 

med lastbil som går rakt igenom området. Med den nya positionen närmare infarten till 

området så försvinner lastbilstrafiken utanför tråddrageriet. Samtidigt som trafik med 

grensletrucken ökar till följd av längre avstånd till ämneslager. Avståndet till slipen anses 

inte bli något längre. Ämnesslipen är dessutom placerad utefter flödesvägen. Grensletruck 

körväg förläggs till vägen bakom slipen vilket gör att flödet inte stör truckflödet från och 

till tråddrageriet. 

Ny plats föreslås även för lager av ämnen som ska till ämnesslipen. Den nya platsen ligger 

på sidan om slipen där returstålslådor finns i dagsläget. På den nya lagerplatsen lagras 

enbart ämnen som ska till slipen, istället för som det är idag, där ämnen som ska till slipen 

lagras på samma plan som övriga ämnen. Den nya lagerplanen gör så att alla ämnen som 

ska slipas, förvaras på en centrerad och separat lagerplan i nära anslutning till slipen. vilket 

skapar en tydlighet i lagerförningen, genom separering av ämnen utifrån nästkommande 

process.       

Fördelar: Mindre lastbilstrafik i områdets inre delar. 

Nackdelar: Längre körsträcka för grensletrucken vid avlastning från lastbil till lagerplatser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa sida visar en bild som beskriver förslag, ämnen.  
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Figur 15, Förslag, ämnen. 
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5.1.4 Hantering av returstål  

Förflyttning av sortering av returstål från utrymmet mellan slipen och lagerbyggnad till yta 

i valsverket. Stor del av returstålet som sorteras kommer ifrån valsverket vilket gör det 

naturligt att ha returstålet i nära anslutning till valsverket, stora ytor finns oanvända i 

valsverket vilket underlättar flytten. Detta förslag frigör ytan som kan användas till lager 

för ämnen som ska in i slipen. (Figur 16). 

Fördelar: kortare körsträcka för sortering av returstål. Hanteringen och lagringen kan ske 

inomhus vilket underlättar på vinterhalvåret, minskat årstidsberoende. 

Nackdelar: Trängre hanteringsutrymme i valsverket än utomhus. längre körsträcka för 

utlastning av ihopsamlat returstål till lastbil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa sida visar en bild som beskriver förslag, returstål.  
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 Figur 16, Förslag, 
Returstål. 
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5.1.5 Byggnader 

Genom förändring av lagerplats för dragen tråd samt hanteringen av returstål friläggs två 

byggnader som idag används (Figur 17). Friläggningen skapar möjlighet till intäkter via 

försäljning alternativt uthyrning av byggnaderna. Byggnaderna är stora och i behov av 

underhåll samt framtida renoveringar. Genom förslaget på avyttring kan således stora 

framtida kostnader undvikas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa sida visar en bild som beskriver förslag, byggnader.  
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Figur 17, Förslag, 
byggnader. 
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5.2 Variant på förslag  

Varianten på förslaget bibehåller principer och filosofi från förslag nr 1 men vissa ändringar 

görs i avseende på returstålshantering samt dragen tråd. Grundidéen för varianten på 

förslaget är att behålla och utnyttja befintliga byggnader.  

 

5.2.1 Variant på returståls hantering 

Istället för som i första förslaget dvs. att flytta returståls hanteringen till valsverket, så avser 

varianten på förslaget att förlägga hanteringen till gamla utlastningsbyggnaden (Figur 18) 

där stort utrymme finns undertak till hantering av returstål. Fördelen med det är att 

utrymmet är stort vilket ger gott om manövreringsutrymme samt inlagring av returstål. 

Byggnaden ligger även i närområdet till utlastningsplats för returstål till lastbil. 

Nackdelarna är att byggnaden ligger långt ifrån valsverket varav ökade transportflöden vid 

uppsamling av returstål.  

Fördelar: Stort utrymme. Nära utlastningsplats på lastbil. ingen kostnad för 

iordningställande. 

Nackdelar: Långa transportsträcka från valsverket vilket kan störa andra flöden på 

företaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa sida visar en bild som beskriver variant, returstål.  
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 Figur 18, Variant, returstål. 
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5.2.2 Variant på lagring av färdig dragen tråd 

Det som skiljer sig ifrån första förslaget är position för lagerförning av färdig dragen tråd. 

(Figur 19). Förslaget syftar till att bibehålla den nuvarande byggnaden för lagring av färdig 

dragen tråd. Tillskillnad från idag avser förslaget att inrymma hela byggnaden, i dagsläget 

hyrs halva byggnaden ut till lokalt företag. Genom utnyttjande av hela byggnaden 

tillhandahålls lagring av all färdig dragen tråd, vilket inte är situationen idag då den färdig 

dragna tråden lagras på två olika platser. Förslaget samlar utlastningen av dragen tråd till en 

plats, vilket skapar ett tydligare och centrerat flöde. Förslaget minskar lastbils trafik in till 

områdets centrala delar. Nackdelen är den långa transportsträckan från drageriet till lagring.            

Fördelar: All den färdig dragna tråden kan lagras på samma plats. Underlättar vid utlastning 

då lastbilarna inte behöver åka in på centralare delar av området.  

Nackdelar: Förhållandeviss långt ifrån tråddrageriet, vilket skapar ett större transportflöde. 

Flödet involverar både truck och grensletruck samt icke värdeskapande mellan lastning av 

tråden på lastbärare för pallar.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa sida visar en bild som beskriver variant på lagring av färdig dragen tråd.  
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 Figur 19, Variant på lagring av 
färdig dragen tråd. 
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6 Slutsats och Rekommendationer  

Arbetet har resulterat i ett flertal förbättringsidéer och förslag. Arbetet har via en 

genomarbetning av nuläget skapat en grund för fortsatt arbete i processen kring 

omstrukturering av nuvarande lagerplaner och transportflöden. Förslagen som lämnas i 

arbetet bedöms vara i linje med de tankar och idéer som redan finns på företaget.    

För att gå vidare med åtgärder och verkställande av förslag så behöver följande beaktas. 

Arbetet som sammanställts är bara en del i ett större perspektiv för vidare undersökningar 

och beräkningar behöver göras för att ge en korrekt bild om vad förändringarna skulle 

kunna resultera i, detta utifrån kostnadsperspektiv och faktiska transportsträckor. 

Följaktligen rekommenderas uppskattning av kostnader för respektive förslag, samt 

noggranna mätningar och beräkningar kring körsträckor. 

Som förslag till vidare tillvägagångssätt föreslås att börja med att bestämma vad 

förändringarna får kosta rent ekonomiskt som investering, sedan beräkna på vad förslagen 

skulle betyda i ekonomisk besparing och utifrån detta dra slutsatser kring vilken eller vilka 

förändringar som bedöms genomförbara. Att beakta är att flera av förbättringsidéerna är 

sammanhängande varav det är svårt att utesluta en del i förbättringsförslagen för att 

genomföra en annan. t.ex. Flyttning av ämnesmottagningen utan att beröra hanteringen av 

returstål. 

Arbetet har innefattat både sammanställning av nuläget samt framtagning av förslag till 

förbättring. Nuläget fastställdes genom interjuver, observationer samt genomgång av redan 

sammanställd data. Resultatet av studierna sammanställdes i flödeskartor som visade både 

lagerplatser samt transportflöden. Problemen med de nuvarande flödena var de långa 

transporter som erfordras vid hanteringen av ämnen och tråd. En stor del av de långa 

transporterna är inbyggda i områdets utseende och gick på så sätt inte att föreslå några 

förbättringar på, såvida inte anläggningen kunde flyttas och ny produktionsanläggning 

byggas. Vilket bedömdes vara ekonomiskt oförsvarbart på kort sikt. Nulägesanalysen visar 

således de faktiska transportflödena på företaget idag. Med avseende på ämneshantering, 

valstråd, dragen tråd med tillhörande fallande returstål.  

Som underlag till förbättringar har det genomförts intervjuer med personer på företaget 

samt litteraturstudie för ökad kunskap kring Lean produktion samt processers betydelser 

och värdeskapande. Vidare har utgiven data från företaget studerats och används som 

underlag i förslagen. Genom sammanställningen av nulägesanalysen tillförskaffades bra 

insyn i verksamhetens transportflöden vilket även har används vid utvecklingen av 

förbättringsförslagen. Förbättringsförslagen som arbetats fram bygger på en grundfilosofi 

där man skiljer på produkter i arbete (PIA) och produkter som är färdiga för leverans. Detta 

sker genom tydlig uppdelning av lagerplaner där produkterna sorteras ut både efter PIA och 

icke PIA men även efter vart i produktionen tråden befinner sig t.ex. skillnad på tråd som 

ska till glödgen och tråd som ska till betning. Genom denna tydliga uppdelning av 

produkterna skapas ett rakare och mer lättförståligt flöde som inte är utspritt och ter sig 

slumpmässigt. Med detta grundtänkande har några olika förslag arbetats fram. I 
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förbättringsförslagen skiljs det på ämnen, valstråd, dragen tråd och returstål. Detta görs för 

dessa har normalt olika transportflöden, samt att det är enklare att förklara förslagen 

uppdelade, vilket inte gör det hela så rörigt på de olika flödeskartorna. Med detta sagt är det 

inte säkert att en förändring på ett speciellt flöde  inte påverkar de andra flödena, då 

området är trångt och trafikflöden korsar varandra, så är företagets trafikflöden ett komplext 

och sammanvävt system som påverkas av förändring. Detta har tagits hänsyn till vid 

utformningen av förslagen där försök har gjorts till att separera flödesvägarna till så stor 

utsträckning som bedömdes möjligt. Detta för att minska belastningen av vissa tyngre 

trafikerade vägar samt att minska tidsförlusterna som uppstår vid möte och där olika 

trafikflöden går ihop. Med detta sagt görs bedömningen att om något av förslagen ämnas 

införas så bör samtliga beaktas tillföljd av komplexiteten. 
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7 Diskussion 

Informationen som ligger till grund för arbetet är en sammanställning av ett flertal 

informationskällor såsom intervjuer / samtal med personal på företaget, egna observationer, 

interna dokument samt litteratur. Information som erhållits via samtal / intervjuer har inte 

varit så lätt att verifiera, verifiering har i dessa fall skett via en samställning med 

information från andra personer samt via egna observationer. En annan faktor som varit 

svår att ta hänsyn till och kompensera mot är de olika personernas vinklingar utifrån egna 

intressen. Detta har försökts att ta hänsyn till genom en stor varietet på intervjuade personer 

från olika avdelningar och positioner på företaget.     

Metodvalen som har gjorts anses bra, då de kompletterar varandra på ett effektivt sätt. Det 

som varit lärorikt ur självkritisk synpunkt är hur metoderna förändrades från tanke i teori 

till praktiskt genomförande. Vartefter metoderna sattes på prövning erfordrades 

förändringar i utförandet och användandet av dessa. Intervjuformen som den var tänkt ifrån 

början gav inte den breda informationsvidd som jag hade önskat, vilket resulterade i att jag 

var tvungen att tänka om samt genomföra förändringar för att nå den bredd som jag 

efterfrågade. Förändringar som jag skulle ha gjort i arbetet när man ser tillbaka, är att ha 

mera teori som är kopplad till resultatet. Detta för att få starkare argument till 

förändringsförslagens effekt samt för ett eventuellt framtida genomförande. 
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