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Sammanfattning 

De senaste årtiondena har både samhället och industrier blivit allt mer påverkad av synen på 

hållbarhet för att minska påverkan på miljön. Hårdare lagkrav från Europeiska unionen har lett till 

att industrier och forskare lagt ner allt större resurser inom hållbar utveckling. Det har bland annat 

resulterat i en mer fokuserad syn på omvänd logistik för att öka återvinning av material och minska 

transporter. Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka faktorer som styr returflöden och 

utifrån ett leanperspektiv undersöka och ge förslag på hur omvänd logistik kan bidra till ett mer 

hållbart samhälle samt öka lönsamheten hos företag. 

 

Arbetet är en fallstudie som utförts åt BillerudKorsnäs på avdelningen Customer Service Mill. 

Genom intervjuer och organiserade besök har projektgruppen erhållit information och förståelse för 

returhantering hos fallstudieföretaget. Denna information har sedan ställts mot teorin som resulterat 

i en slutsats med faktorer som påverkar returflödet samt förbättringsförslag för en mer hållbar och 

lönsam returhantering.  

 

Studien visar att för att erhålla ett effektivt returflöde inom pappersindustrin bör en organisation för 

returhantering sättas upp. Det bör även ske en prognostisering samt uppföljning av det defekta 

materialet för att minska onödiga transporter samt värna om en hållbar miljö. 

 

 

 

Nyckelord: reverse logistics, supply chain, lean, hållbarhet  
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Abstract 

During the last decade the society and industries have been more influenced by sustainability to 

decrease the effect on the environment. Due to this and the tougher legal requirements from the 

European Union, industries and researchers have put together more effort in sustainable 

development. This has led to a more focused view on reverse logistics to enhance the recycling of 

materials and reduce transportation. The purpose of this work has been to plot and analyze the 

return flow in paper industry. To see how reverse logistics could contribute to a sustainable society 

and increase the profitability of companies. 

 

The work is a case study for BillerudKorsnäs at the Customer Service Mill department. The 

information about the return flow at the case study company has been acquired through interviews 

and organized visits. The acquired information has then been analyzed with the help of the theory 

and summarized in the conclusion with the factors that affect the return flow with improvement 

proposal for a more sustainable and profitable return handling. 

 

The study shows that for an effective return flow in paper industry an organization for return 

handling need to be created. They also need to work with forecasting and follow-up of the defect 

material to reduce unnecessary transportation and protect the environment. 

 

Keywords: reverse logistics, supply chain, lean, hållbarhet 
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1. Inledning 

Följande kapitel beskriver de centrala delarna av projektet. För att tydliggöra studien har tre 

frågeställningar formulerats. 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens samhälle och dess industrier har under de senaste årtionden blivit alltmer påverkade av 

synen på hållbarhet och att minska påverkan på miljön. Detta tillsammans med hårdare lagkrav från 

den Europeiska unionen har lett till att industrier och forskare lägger ner allt större resurser på 

hållbar utveckling (Turrisi, et al. 2013). Som ett led i detta har mer fokus lagts på forskning på 

omvänd logistik som i sin tur bidrar till att minska påverkan på miljön med hjälp av bland annat 

återvinning och minskade transporter (Agrawal et al. 2016). Vidare beskriver Srivastava et al. 

(2006) hur en ökad miljömedvetenhet inte bara bidrar till en bättre miljö utan även kan ge ökad 

konkurrenskraft och bättre lönsamhet. 

 

Ranta et al. (1992, refererad i Ravi et al. 2006) beskriver pappersindustrin som mogen, där 

produkter och produktion är stabil och konkurrensen mestadels beror på kostnad. Vidare beskriver 

Ravi et al. (2006) hur pappersindustrin kan ha stor påverkan på miljön i och med processerna som 

krävs för att tillverka pappersmassan. Detta tillsammans med att Agrawal et al. (2016) visar på att 

det idag finns en begränsad tillgång på litteratur om hållbarhetsaspekten inom omvänd logistik 

styrker intresset för genomförandet av denna studie.  

 

1.2 Problemdiskussion 

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial och strävar efter att vara det 

innovativa valet inom förpackningsindustrin. De erbjuder marknaden hållbara material som minskar 

miljöpåverkan samtidigt som de ökar kundernas lönsamhet. Deras produkter och lösningar är 

många gånger också en del av lösningen på flera stora utmaningar som världen står inför idag. 

Produkterna som BillerudKorsnäs levererar är känsliga och det är lätt att dessa på något sätt blir 

defekta. Det sker oftast vid hantering som lastning och lossning, under transport samt 

produktionsproblem. Det medför att det defekta materialet ofta blir stående i lager runt om i Europa 

i väntan på beslut om hantering. Idag finns det ingen fast organisation inom Customer Service Mill 
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på BillerudKorsnäs som styr returflödet av det defekta materialet. Det är ett flertal personer 

inblandade och det finns inget beslutat flöde för hur returerna ska hanteras. Som de Brito et.al.  

(2003) beskriver finns mycket att tjäna på en effektiv returhantering. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att kartlägga vilka faktorer som styr returflöden och utifrån ett leanperspektiv undersöka 

och ge förslag på möjliga förbättringsåtgärder. 

 

1.3.1 Frågeställningar 

Vilka hinder finns som kan påverka flödet av returer? 

Hur ser en effektiv och hållbar process för returhantering ut? 

Kan lean användas för att förbättra hanteringen av returmaterial? 

 

1.3.2. Avgränsning 

Studien kommer endast koncentrera sig på tillverkat material som finns i lager i Europa och som 

klassas som räddningsbart inom Customer Service Mill på BillerudKorsnäs. 

 

1.3.3 Nyckelord 

Reverse logistics, supply chain, lean, hållbarhet 
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2. Metod 

För att inhämta information och för att svara på syftet till studien har litteraturstudier inom omvänd 

logistik genomförts, dessa litteraturstudier har använt litteratur från vetenskapliga artiklar och 

böcker. Den empiriska delen av studien är inhämtad genom intervjuer och observationer på plats 

hos fallstudieföretaget. Informationen som inhämtats genom litteraturstudien och det empiriska 

materialet ligger till grund för analysen som sedan mynnar ut i ett resultat. Nedan i figur 1 visas en 

översikt på ovan beskrivna arbetsgång. 

 

 

 

Figur 1 Översikt av arbetsgången under projektet. 

 

2.1 Fallstudie 

Enligt Ejvegård (2009) är fallstudie att föredra då man ska göra vetenskapliga undersökningar. 

Fallstudie innebär att man tar del av en liten del av något i ett större sammanhang och drar en 

slutsats av verkligheten med hjälp av detta. Fördelen med detta är att man då inte behöver ta tag i 

det stora hela utan den delen som fallstudien beskriver får stå som typ för helheten, vilket gör att 

läsaren får en uppfattning för hur verkligheten ser ut genom en begränsad del av den. Det innebär 

att slutsatser som dras genom endast fallstudie kan bli missvisande om man inte tar hjälp av andra 

metoder, som till exempel litteraturstudie, och jämför dessa mot varandra. Biggam (2015) beskriver 

att det finns två typer av fallstudier, singel fallstudie, där endast ett företag eller organisation 

studeras och multipel fallstudie, där man studerar flertalet företag och eller organisationer. Vidare 

menar Biggam (2015) att huvudmålet med att utföra en fallstudie är att undersöka ett problem på 

djupet och förklara varför någonting händer, dock så kan fallstudien även koncentrera sig på att 
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beskriva ett enskilt fenomen och eller företag. Då studien som genomförts koncentrerat sig på 

fenomenet gällande omvänd logistik ansåg projektgruppen att fallstudie vara rätt metod att använda, 

för att på djupet undersöka och förstå detta. 

 

Enligt Bell (2008) finns det kritik mot tekniken med fallstudie där man endast tar upp enstaka fall 

och sedan gör en generalisering av resultatet. Bell (2008) beskriver hur kritikerna menar att 

informationen som ges är svår att kontrollera och på så vis kan ge ett förvrängt resultat. Vidare 

beskriver Bell (2008) hur kritikerna anser att generaliseringen av resultatet beror på utsträckningen 

av fallstudien, och om det finns andra liknande fall som generaliseringen kan gälla för. Med denna 

fallstudie avsåg projektgruppen skapade en generell modell för returhantering inom 

pappersindustrin. Fallstudien utfördes på Customer Service Mill på BillerudKorsnäs som arbetar 

med vätskekartong och pappersförpackningar för handeln. 

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Enligt Biggam (2015) syftar den kvalitativa metoden för forskning till frågor som varför  medan 

den kvantitativa metoden svarar till frågor som hur. I denna studie används båda dessa metoder, där 

den första ger oss information om varför företaget gör på det sätt de gör och den andra svarar på hur 

de arbetar. Biggam (2015) förklarar att de flesta forskningsstudier använder sig av en kombination 

av dessa metoder för att få med alla aspekter av studien. 

 

2.3 Litteraturstudie 

Hart (1998, s.1 refererad i Bell 2008, s.99) beskriver det viktiga med litteraturstudien som: ”utan en 

sådan kommer man inte att få någon förståelse för det tema man valt, inte någon bild av vad som 

redan gjorts på området, hur detta har utforskats och vilka de viktigaste frågeställningarna är...”. 

Vidare beskriver Bell (2008) att litteraturstudien även visar att man har inhämtat de huvudsakliga 

teorierna inom området och hur dessa utvecklats. Bell (2008) fortsätter med att beskriva hur viktigt 

litteraturstudien är för det akademiska i studien där litteraturstudien visar på att man läst på teorier 

inom området. Vid litteraturstudien är det enligt Biggam (2015) viktigt att arbeta efter ett ramverk 

och att skapa en logisk struktur för att läsaren ska kunna följa studien på ett lätt sätt.  
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Ramverket i detta arbete består av flertalet huvudrubriker med ett antal underrubriker som ramar in 

ämnet som studeras, och som sedan låg till grund för analysen. För att projektet skulle hålla sig 

inom ramarna för fallstudien valdes ett antal sökord ut vid sökandet efter vetenskapliga artiklar 

inom området. 

 

2.4 Datainsamling 

Då syftet med detta arbete är att kartlägga och analysera returflöden hos företag inom 

pappersindustrin så valde projektgruppen att utföra litteraturstudie gällande omvänd logistik 

(reverse logistics), lagerhantering och supply chain. När den teoretiska delen av studien var erhållen 

påbörjades arbetet med intervjuer och observationer. Den information som intervjuer och 

observationer gav sammanställdes i resultatdelen av studien. Bergman och Klefsjö (2014) beskriver 

hur datainsamlingen är ett av de viktigaste stegen vid förbättringsarbeten, där det framförallt är 

viktigt att veta vad man samlar in för data. Att samla in data som sedan inte kan användas anses av 

Bergman och Klefsjö (2014) som slöseri av resurser. 

 

2.4.1 Primär och sekundärdata 

Primärdata är data som gruppen eller personen själv samlar in under projektets gång, det kan till 

exempel vara genom intervjuer eller observationer (Bell 2008). Med sekundärdata menar Bell 

(2008) information från en primärkälla som på något sätt har tolkats och återgivits av någon annan, 

det kan till exempel vara en bok som återger ett mötesprotokoll eller en annan forskare som återgett 

data i en artikel forskaren skrivit. I fallstudien användes primärdata, i form av intervjuer och 

observationer, samt sekundärdata från vetenskapliga artiklar som referensmaterial. 

 

2.4.2 Företagsbesök 

För att projektgruppen skulle få en bättre uppfattning om problemen som fallstudieföretaget hade 

gjordes ett flertal besök. Det första besöket handlade om att få en insikt i vad fallstudieföretaget 

producerar och arbetar med, det gjordes genom en fabriksvandring med uppdragsgivaren. Under 

denna rundvandring berättade uppdragsgivaren om produktionen och projektgruppen fick ställa 

frågor under hela besöket. För att få en bättre bild av hur transportvägarna ser ut har projektgruppen 

valt att göra en kartläggning av flödet där materialets färdväg visas. 
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Då vissa steg i returprocessen är väldigt komplicerade används specialiserade externa leverantörer. 

För att få en inblick i deras processer valde projektgruppen även att göra ett besök hos en av de 

externa leverantörerna. Vid besöket fick projektgruppen en rundvandring i deras lokaler där en 

guide berättade vad de gjorde och hur mycket material de hanterade från fallstudieföretaget. Guiden 

hade tidigare arbetat hos fallstudieföretaget och hade god inblick i processerna hos båda företagen, 

vilket gjorde att projektgruppen fick utförliga svar på frågorna som ställdes. 

 

2.4.3 Intervjuer 

För att få reda på så mycket information som möjligt om problemet med returhantering hos 

fallstudieföretaget valdes semistrukturerad intervju som intervjuform, då den enligt Biggam (2015) 

både ger utrymme för diskussion och följdfrågor. Enligt Bell (2008) är intervjumetoden ett bra sätt 

att inhämta information från personer på grund av dess flexibilitet, där intervjuaren även ser 

mimiken som respondenten använder. Detta skiljer sig från enkätundersökningar, där det är svårt att 

veta vad exakt personen menar då det blir komplicerat att ställa följdfrågor (Bell 2008). Trost 

(2010) beskriver att de kvalitativa intervjuerna utmärks av att de frågor man ställer är enkla och 

raka, men att man får komplexa och innehållsrika svar. Vid intervjuer råder det för intervjuaren 

tystnadsplikt. Det innebär att intervjuaren inte får berätta vem man intervjuat eller vad en specifik 

respondent sagt (Trost 2010). Vidare beskriver Trost (2010) att intervjun ska vara en relation mellan 

intervjuaren och respondenten, där anonymitet råder från intervjuarens håll men att respondenten 

får berätta vad hen har sagt till vem den vill.  

 

Projektgruppen valde i förväg att skicka frågorna för intervjun till respondenterna för att ge dem tid 

till förberedelse innan intervjun skulle äga rum. Att ge respondenten tid för förberedelse och 

information innan intervjun, anser Bell (2008) vara ett bra sätt för personen att fundera över vad den 

ger sig in på. Det ger även respondenten en chans att tacka nej innan intervjun startar. Personerna 

som intervjuades på plats var administrativ personal på logistikavdelningen samt personer som 

arbetar med lastning och transport av godset. Svaren transkriberades och respondenterna erhöll 

sedan en skriftlig redogörelse för svaren på frågorna för att bekräfta eller ändra sina svar i 

efterhand. Detta anger Ejvegård (2009) som något bra då intervjuaren kan ha missförstått svaren 

som givits.  
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2.4.4 Observationer 

Bell (2008, s.187) beskriver hur viktigt det är för datainsamlingen att man innan påbörjad 

observation vet ”vad man ska observera, vad man är intresserad av att veta och varför man anser att 

observationer kommer ge en den information som man behöver”.  

 

De observationer som gjorts på fallstudieföretaget och hos det externa företaget har varit 

ostrukturerade, vilket Bell (2008) anser vara användbart när man ska skapa hypoteser eller skapa sig 

en bättre uppfattning om hur det ser ut på fältet. Dessa besök gav även mycket information tack 

vare att en person med erfarenhet från fallstudieföretaget hela tiden följde med och berättade vad 

som hände och varför de gjorde på vissa sätt. Det gällde även hos den externa leverantören där en 

guide visade projektgruppen runt och gav svar på frågor. Observationerna resulterade i en blandning 

av intervju och observation då projektgruppen tilläts ställa frågor till personalen under tiden. 

 

2.5 Metodkritik 

Fallstudiens trovärdighet kan vara begränsad då projektgruppen väljer att fokusera på enbart ett 

fallstudieföretag och hur de arbetar med returhantering inom pappersindustrin. I detta kapitel 

beskrivs en kritiskt granskning av studien för ett bra och trovärdigt resultat. 

 

2.5.1 Kritisk granskning av metod 

Som forskare är det din uppgift att ta ställning till och bedöma de resultat litteraturstudien visar på, 

studien ska vara både lämplig för sitt ändamål och de datainsamlingmetoder som använts ska vara 

anpassade till syftet och frågeställningen (Bell, 2008). Vidare beskriver Bell (2008) hur viktigt det 

är att göra bedömning på objektiviteten hos andra forskare inom området, samtidigt som man även 

ska vara uppmärksam på sin egen objektivitet. Det viktiga för att undvika detta är att ifrågasätta 

forskarens slutsatser och hur de kommit fram till den. Bell (2008) fortsätter argumentet med att en 

forskare måste vara objektiv vid undersökningen av andra forskares arbeten men även av sitt eget 

arbete. 

 

Vid genomförandet av denna fallstudie är det litteraturstudier som ligger till grund för den 

teoretiska delen. För att höja reliabiliteten på arbetet är det därför viktigt att källorna är pålitliga. 

Med tanke på att mycket av litteraturen som har gåtts igenom är på engelska finns det en risk att 
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översättningen och förståelsen av texterna är bristfälliga. Den empiriska delen består av intervjuer 

och observationer, där framförallt observationerna kan vara missvisande då projektgruppen kan ha 

missförstått vad som händer på platsen för observationen. 

 

2.5.2 Validitet 

Ejvegård (2009, s.80) beskriver validitet som ”att man som forskare verkligen mäter det som man 

avser mäta”.  Ejvegård (2009) ger ett exempel på detta när han beskriver att de på en fotbollsmatch 

ska räkna antalet afrikaner och amerikaner som befinner sig i publiken. När man då räknar dessa 

personer så går man efter vissa kriterier, och kommer fram till att antalet afrikaner var 100 stycken 

och antalet amerikaner 50. Senare visar det sig att det verkliga antalet var 200 amerikaner och 

endast 2 afrikaner och mätmetoden anses då vara oduglig. Utseendet som kriterium i detta fall var 

då ingen bra metod för att se vilken världsdel en person kom ifrån. Det innebär att man vid alla 

mätningar och undersökningar verkligen har mått som preciserar det som ska mätas. I denna liksom 

många andra studier är detta oerhört viktigt då resultatet ses som ett bidrag till både vetenskapen 

men även till fallstudieföretaget och deras förbättringsarbete. För att bibehålla fallstudiens validitet 

såg projektgruppen hela tiden till att vara uppmärksam på syfte och frågeställning för arbetet. 

 

2.5.3 Reliabilitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är enligt Bell (2008, s.117) ”ett mått på i vilken utsträckning ett 

instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 

omständigheter”. Som exempel ger Bell (2008) en beskrivning av en klocka som ibland går före och 

ibland efter, vilket då inte är ett tillförlitligt instrument. Vitsen med tillförlitligheten när man gör en 

studie är att andra ska kunna replikera tillvägagångsättet med andra förutsättningar än den som sker 

just nu med hjälp av metoderna som använts och komma fram till samma resultat. I denna fallstudie 

användas därför enkla metoder för att kartlägga och analysera returflöden inom pappersindustrin. 

 

2.5.4 Generaliserbarhet 

För att få ut mesta möjliga värde utav studien som utförs menar Olsson et al. (2011, s.257) att det 

inte räcker med att ”förstå data och dra förnuftiga och meningsfulla slutsatser”. Man måste även se 

de data som samlas in ur ett bredare perspektiv, där det viktiga är att den data som samlats in kan 

generaliseras till andra områden än just det du studerar. Olsson et al. (2011) fortsätter med att 



9 

 

beskriva en rad förutsättningar för att resultat från en studie ska kunna generaliseras, vilket visas i 

listan nedan. 

 

Olsson et al. (2011, hämtad i sin helhet, s.257) visar nedan förutsättningar för att resultatet från en studie ska kunna 

generaliseras. 

- Studien är upplagd så att de frågor som från början ställdes kan besvaras på 

ett metodologiskt riktigt sätt. 

- Variablerna har hög grad av validitet och reliabilitet. 

- Alla felkällor när det gäller urvalet och dess representativitet är 

eliminerade. 

- Bakomliggande variablers inverkan har kontrollerats. 

- Det externa bortfallets eventuellt snedvridande effekt har analyserats. 

- Det interna bortfallet är litet och har analyserats. 

- Databearbetning har gjorts, så att allt från kodning och dataregistrering av 

ingående variabler till färdiga tabeller har kontrollerats. 

 

De ovanstående förutssättningar är det som ligger till grund för om resultatet från studien kan 

generaliseras eller inte. I denna fallstudie utförd hos BillerudKorsnäs anser projektgruppen att den 

slutsats som fallstudien mynnar ut i kan generaliseras inom pappersindustrin och hjälpa fler företag 

än fallstudieföretaget. Det då projektgruppen visar på allmänna logistiska och organisatoriska 

problem och förbättringar som kan hjälpa fler företag att bli mer effektiva i sin omvända logistik. 

 

2.5.5 Etiska riktlinjer 

Ejvegård (2009, s.148) beskriver etik som ”vad man får och inte får göra från en principiell 

synpunkt”. Det innebär att i denna studie behöver projektgruppen ta hänsyn till de etiska 

principerna vad gäller till exempel anonymitet för de intervjuade personerna, där det inte publiceras 

namn eller andra preferenser som kan avslöja vilka de intervjuade var. Vidare innebär detta även att 

projektgruppen ska handla objektivt och inte låta känslor eller egna tyckanden spela in om det i 

studien inte framgår att det är projektgruppens egna åsikter. 

 

För att undvika att publicera sekretessbelagt material efter intervjuer och besök, valde 

projektgruppen att diskutera med intervjudeltagare samt handledare på företaget innan publicering.   
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3. Teoretisk referensram  

I detta kapitel beskrivs teorin som används för att besvara syftet i studien. 

 

3.1 Logistik  

Företag har historiskt sett konkurrerat med hjälp av teknisk utveckling samt produkters prestanda 

och kvalitet. På grund av ökad globalisering har detta förändrats och nu konkurrerar företag istället 

främst via sina logistiska prestationer (Mattsson 2012).    

  

Enligt Van Weele (2012) finns det två olika typer av logistik, ingående och utgående. Dessa två 

typer bildar tillsammans med produktion, tjänster samt marknadsföring och försäljning det man 

kallar primära aktiviteter. Primära aktiviteter är nödvändiga för att företaget ska ha möjlighet att ge 

kunderna värde. Ingående transport, ankomstkontroll, materialhantering, lagring, lagerstyrning och 

omvänd logistik ingår i ingående logistik. Det motsatta flödet utgående logistik beskriver aktiviteter 

som är kopplade till reklam, annonsering, försäljning, styrning och prissättning (Van Weele 2012). 

Även Tarkowski et al. (1995) delar detta synsätt och menar att logistik- och affärsstrategier är två 

faktorer som är viktiga för företag, framförallt vid planering av transporter. I logistikstrategier ingår 

kontroll och planering från råmaterial till färdig produkt, valet av transportsätt är viktigt för att 

materialflödet och transport av slutprodukt ska fungera. Affärsstrategier omfattas av kundservice, 

informationssystem samt personal som styr upphandling av transporter (Tarkowski et al. 1995). 

 

Oskarsson et al. (2003, s. 20) menar att logistikens mål är “att alla kunder ska kunna få de produkter 

de vill ha till rätt plats och i rätt tid utan att det ska kosta för mycket pengar”. Organisationen The 

council of logistics management styrker detta i sin definition av logistik; en process där planering, 

genomförande och styrning av flöde och lagring av råvaror, lastbärare och dess informationsflöde, 

från ursprung till konsumtion bidrar till att överensstämma med kundens krav (Cooper et al. 1997). 

Olhager (2013, s.393) beskriver logistik som "förflyttning och koordinering av material och 

produkter mellan producenter och från den producerande enheten via distribution till kund". Heskett 

(1985) refererad i Lumsden (2012, s.22) definierar begreppet logistik genom de sju R:en; "logistik 

definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantiteter, 

i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad". Ytterligare en definition 

av logistik ger Jonsson och Mattsson (2016, s.20) den involverar även begreppet returhantering:  
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"Logistik definieras som planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet från 

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, med syftet att 

tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, det vill säga, ge en god 

kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning, små miljökonsekvenser och goda sociala 

förutsättningar" (Jonsson och Mattsson 2016, s.20). 

  

Logistisk effektivitet är ett begrepp som delas in i kostnader, service och kapitalbindning och alla 

delar påverkar på något sätt lönsamheten i företag (Lumsden 2012). Jonsson och Mattsson (2016) 

menar att alla transporter inom ett företags anläggningar samt transporter till och från leverantörer 

och kunder påverkar effektiviteten i logistiksystemet. Förändringar som är ämnade att förbättra 

verksamheten inom ett område kan ge negativ påverkan i ett annat. Till exempel, om kostnaderna 

för distribution ska minskas så kan det påverka kundens service. Detta tillstånd kallas för den 

logistiska målmixen, alla delar måste kopplas samman och avvägas mot varandra för att generera 

lönsamhet (Lumsden 2012). Schary (1985) styrker detta och menar att det är strategiskt viktigt att 

tillgodose alla delar i en organisation för att ha möjlighet att tillfredsställa marknaden.  

  

3.1.1 Logistiksystem   

Logistiksystem startar vid råvaran och slutar när produkten är mottagen av slutkunden. Enklast är 

att dela in logistiksystemet i tre huvudfunktioner; försörjning, produktion och distribution och 

däremellan finns vanligtvis olika former av lager, till exempel råvarulager, materialförråd, 

produktionslager och distributionslager. Med försörjning menas materialförsörjning som 

tillhandhåller material till värdeförädlande systemet i företaget. Distribution handlar om att föra 

vidare produkten från producent till kund, detta kan ske via flera lager eller direkt till slutanvändare. 

Ofta väljer företag att ha lager på flera ställen så kallade central- och regionallager för att komma 

närmare kunden och erbjuda kortare leveranstid (Oskarsson et al. 2003). Mattsson (2012) menar att 

logistiksystem traditionellt sett har varit företagsinterna och tagit liten hänsyn till leverantörer och 

kunder. Idag krävs ett annat fokus för att bli effektiv och konkurrenskraftig, företag måste också 

vara effektiv tillsammans med andra företag i försörjningskedjan. Enligt Jonsson och Mattsson 

(2016) skapar olika gods olika förutsättningar i olika transportsystem och måste därför planeras och 

samordnas utifrån leveranser, produktion och miljökonsekvenser. Transportnätverkets struktur 

planeras utifrån en strategisk, taktisk och operativ nivå. På den strategiska nivån beslutas vilket 

gods som ska transporteras i systemet och på taktisk och operativ nivå planeras transporten i detalj, 
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till exempel fyllnadsgrad, resursutnyttjande och rutter. Transportsystemet bestäms också utifrån 

geografiska områden som ska täckas upp och det designas för att ge god service till kunden 

(Jonsson och Mattsson 2016).   

 

Enligt Lumsden (2012) kan nio olika aktiviteter urskiljas i ett logistiksystem eller en värdekedja. 

Dessa är antingen primära eller stödjande beroende på deras funktion i kedjan. Till de primära 

funktionerna tillhör försörjande logistik, utlevererad logistik, produktion, försäljning och 

marknadsföring samt service. Teknikutveckling, företagets infrastruktur, anskaffning och 

personaladministration hör till de aktiviteter som är stödjande. Företag kan uppnå 

konkurrensfördelar genom att samordna eller optimera dessa aktiviteter (Lumsden 2012). 

Begreppen materialplanering, inköp av råmaterial, transport, lagring och distribution samlas alla 

inom logistikstyrning, även omvänd logistik ingår i begreppet. Logistikstyrning kan antingen ha ett 

flexibelt eller funktionellt tänk. I funktionella organisationer arbetar alla avdelningar självständigt 

och varje avdelning har en egen budget, vilket innebär att budgetmål uppfylls på bekostnad av andra 

avdelningar. I en flexibel organisation ligger fokus på processer som gagnar kunden (Van Weele 

2013). Lumsden (2012) menar att alla processer och funktioner i ett företag medverkar till 

företagets möjlighet att konkurrera och logistikfunktioner har utvecklats till att bli företagets största 

konkurrensmedel.  

  

3.1.2 Omvänd logistik  

Hantering av returnerade varor har skapat ett behov av att utveckla ramar och metoder för att ta itu 

med frågor som ekonomisk hållbarhet, logistik, demontering, återvinning och återanvändning för ett 

produktåtervinningshantering beskriver tre alternativ såsom reparation, renovering och återvinning 

(Sharma et al. 2014).  

 

Sharma et al. (2014) menar att produktåterhämtning är ett viktigt steg i det breda området hållbar 

utveckling och betonar vikten av att minska avfallet i försörjningskedjor. de Brito et al. (2003) 

styrker detta och menar att det finns mycket att tjäna på en effektiv returhantering. Vidare beskriver 

Agrawal et al. (2016) att återvinning av material minimerar den negativa påverkan på miljön, 

genom att minska avfallshantering, transporter och utsläpp. Denna fokusering på omvänd logistik 

kan enligt Huscroft et al. (2013) innebära strategiska fördelar inom supply chain organisationens 

samtliga delar. Huang et al. (2014) menar dock att det finns många organisationer som fortfarande 
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ser omvänd logistik som något negativt och något som ökar kostnader, saktar ner 

produktionsutvecklingen och gör det svårare att konkurrera med andra företag inom samma område. 

Dock så fortsätter Huang et al. (2014) med att beskriva hur omvänd logistik oftast resulterar i högre 

kundnöjdhet. 

 

Huscroft et al. (2013) beskriver hur omvänd logistik har blivit allt mer framträdande inom både 

näringslivet och vetenskapen, där logistikchefer börjar inse vikten av omvänd logistik för att bli mer 

effektiva och reducera kostnader. Vidare beskriver Huscroft et al. (2013) att den förbättrade 

omvända logistiken kan resultera i bland annat ökade marknadsandelar, lägre transportkostnader 

och även minskade lagringskostnader. Vilket även Sharma et al. (2014) visar på när de beskriver 

hur grundlig planering och genomförande av returhantering även kan resultera i ökade vinster, ökad 

kundnöjdhet och en samhällsekonomisk vinst till organisationen. Vidare visar en studie utförd  av 

Huscroft et al. (2013) där fokus låg på att försöka identifiera de olika nyckelfaktorerna som 

påverkar processen för returhantering att de finns sju problem som chefer inom returhantering står 

inför. Dessa är kundservice, stöd från högre chefer, kommunikation, kostnader, formalisering, 

timing av processer och miljöfrågor, som är skrivna i hur personerna i studien rankade dem. 

 

Omvänd logistik eller returhantering kan utformas på flera olika sätt, oftast handlar det om 

producentens ansvar att ta hand om förbrukade och uttjänta produkter. Det kan också röra sig om 

retursystem så kallad omvänd distribution där produkters lastbärare returneras för att återanvändas 

(Lumsden 2012). Van Weele (2012) beskriver omvänd logistik som återvinning av 

överskottsmaterial och förpackningsmaterial. Det finns ytterligare ett sätt att beskriva returflöden, 

det är när defekta eller felaktiga produkter transporteras tillbaka till producenten. Där är 

kapitalbindning, kundtillfredsställelse och kundrelationer den drivande kraften (Oskarsson et al. 

2003). Vidare beskriver Agrawal et al. (2016) att det inte bara är det egna ekonomiska intresset som 

driver fokusering på omvänd logistik, utan även hållbarhet. Det framförallt på grund av ökad 

medvetenhet om miljön, miljölagstiftning och även marknadsglobalisering. Vilket även Ravi et al. 

(2006) bekräftar i sin studie om omvänd logistik i pappersindustrin. Hubbard (2009, refererad i 

Agrawal et al., 2016) menar att 75 procent av de stora företagen känner sig pressade att mäta de 

icke-finansiella målen, som till exempel miljöpåverkan och återvinning av material. 

  

Bansal (2002, refererad i Agrawal et al., 2016) visar på att det i omvänd logistik finns tre 

komponenter för hållbarhet, dessa är: ekonomi, miljö och social hållbarhet. Där den ekonomiska 
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komponenten visar på ett kassaflöde för en kontinuerlig avkastning, miljöaspekten visar på att 

skydda miljön och samhället, medan den sociala komponenten stödjer  utveckling av färdigheter 

och möjligheter för denna och kommande generationer. Frolova et al. (2015) beskriver detta som 

företagens sociala ansvar (Corporate social responsibility, CSR). Vidare beskriver Agrawal et al. 

(2016) att dessa komponenter inte bara ger positiva resultat för miljön och samhället utan kan även 

resultera i ekonomisk vinning och konkurrensfördelar på lång sikt. Huang et al. (2014) fortsätter 

detta resonemang med att de tre delarna behöver leva i harmoni med varandra som hörnstenar för 

hållbarhet. Implementeringen av omvänd logistik visar i de flesta studier på positiva värden för 

både miljö och ekonomiskt för företaget, och kan även resultera i en bättre företagsimage (Agrawal 

et al., 2016). Dock så visar en studie av Ravi et al. (2006) att en investering i bättre omvänd logistik 

inte alltid visar på förbättrat ekonomiskt resultat. 

  

3.1.3 Supply chain  

En försörjningskedja eller supply chain går att definiera på många olika sätt. Nilsson (2000) menar 

att supply chain kan ses som ett flöde av pengar, varor eller information, från tillverkare till 

slutkund, medan Mentzer et al. (2001) beskriver det som en samling av personer eller organisationer 

som är involverade i flöden av produkter, tjänster, information eller ekonomi. Detta styrks av Saad 

et al. (2002) som definierar supply chain som en lång, komplex och dynamisk process som är 

beroende av förmågan att skapa, hantera och omforma relationer mellan individer, organisationer 

och nätverk inom försörjningskedjan.    

  

Genom att effektivisera flöden i supply chain kan varulager minskas och kostnader sänkas. 

Processer och organisationer som behövs för att skapa och leverera tjänster eller produkter till 

kunden inkluderas i kedjan. Det går också att se ett nära samband med logistik, där supply chain är 

ett sätt att få en överblick över organisationens logistiska funktioner. Supply chain kan delas in i tre 

flöden; ett informationsflöde, ett produktflöde samt ett penningflöde (Nilsson 2000). Dock är det 

viktigt att se på supply chain som två kedjor med olika krav, en försörjningskedja och en 

efterfrågekedja. Försörjningskedjan är styrd av order till leverantören från företaget och baseras på 

materialplanering utifrån planer och prognoser. Efterfrågekedjan styrs av order utifrån 

slutanvändarens efterfrågan (Lumsden 2012).  
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Supply chain management handlar om att anpassa tillgång och efterfrågan (Christopher 2011). Van 

Weele (2012) beskriver supply chain management som en styrning av alla delar som krävs i 

värdekedjan och som är kopplade till flödet och bearbetning av varor och tjänster från leverantör på 

ett sätt som förväntas av slutkunden. Den omfattas av tre grundsatser, den första är att man på 

systemnivå ser på leveranskedjan som en helhet. Den andra är en tvärfunktionell inriktning för 

samordning av affärsfunktioner och slutligen kundfokus. Flint och Mentzer (2004) refererade i 

Jüttner och Christopher (2013) visade att supply chain management kan underlätta 

marknadsföringsstrategier i ett globalt supply chain sammanhang och leda till skapandet av 

kundvärde. Detta stöds av Green et al. (2006) refererade i Jüttner och Christopher (2013) som visar 

på en positiv effekt av supply chain management tillämpad i marknadsföring. Deloitte Research 

(2002) refererad i Jüttner och Christopher (2013) upptäckte att företag som kopplade ihop supply 

chain med kundernas verksamhet, överträffade konkurrenterna på flera sätt.  

 

Mattsson (2012, s. 60) definierar en försörjningskedja enligt följande: "en följd av aktörer genom 

vilka material, information och betalningar strömmar. Den syftar till att skapa och leverera värden i 

form av produkter och tjänster". Förenklat kan man säga att en försörjningskedja är en serie 

aktiviteter som länkas samman för att generera tjänster och produkter (Mattsson 2012). Mattsson 

(2012) menar vidare att en försörjningskedja är avsedd att skapa värde till slutkunden då det är 

kunden som tillför ekonomisk värde till kedjan. 

   

3.1.4 Lagerhållning  

Lagerhållning kan delas upp i tre delar, förråd, produkter i arbete och färdigvarulager. I förråd 

lagras råmaterial samt komponenter som krävs för att förädla och bearbeta råvaran. Produkter i 

arbete (PIA) omfattar material som är under bearbetning samt halvfabrikat som väntar på till 

exempel montering. I färdigvarulager placeras slutprodukten i väntan på transport till kund (Olhager 

2013). En annan viktig aspekt i ett lager är struktur, som beskriver hur många lagerled som krävs 

var dessa lager ska vara lokaliserade samt vilka produkter som ska placeras i vilket lager 

(Oskarsson et al. 2003).   

 

Kapitalbindning i lager är kopplat till tiden produkterna tillbringar i lagret (Lumsden 2012). 

Lageromsättningshastighet beskriver hur många gånger per år ett lager omsätts (Olhager 2013). Allt 

eftersom produkten förädlas ökar dess värde och ett enkelt sätt att mäta omsättningshastighet i ett 
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lager är att dividera värdet av utlevererade produkter med det genomsnittliga lagervärdet (Lumsden 

2012). Jonsson och Mattsson (2016) beskriver hur metoden kapitalbindningsanalys kan användas 

för att samla in information om lagerflöde, förädlingsoperationer samt transporter relaterade till ett 

materialflöde. Utifrån det kan ett flödesschema skapas som visar hur kostnader i kronor fördelas i 

de flöden som Jonsson och Mattsson (2016) nämner. 

  

3.1.5 Kommunikationssystem  

En organisations framgång är beroende av en väl fungerande kommunikation. Kommunikation 

definieras som en process som äger rum mellan människor eller organisationer där målet är att 

innehållet ska bli gemensamt. Information definieras som det innehåll som överförs i 

kommunikationen. Kommunikation är avgörande för en organisations framgång, många problem 

som uppstår går att härleda till att kommunikationen brister. Eftersom kommunikation och 

organisation är nära besläktade kan det vara avgörande för att få ett fungerande och framgångsrikt 

företag och det är en grundförutsättning för att organisationer överhuvudtaget ska kunna skapas, 

existera och utvecklas (Heide et al. 2012). 

 

För att möjliggöra utbyte av information mellan system eller mellan olika enheter i ett företag krävs 

någon form av kommunikationssystem. Syftet med dessa system är att ge företagets logistiksystem 

support och det finns flera olika tekniska lösningar och principer för att förmedla information 

(Jonsson och Mattsson 2016). Nya utvecklingar inom teknik och organisationer har resulterat i nya 

strukturer inom supply chain. eSC är benämningen av en elektronisk försörjningskedja som kopplar 

ihop företagens leverantörer och kunder via internet och eller via EDI för att köpa, sälja, flytta 

produkter, tjänster och kassaflöde (Williams et al. 2002). EDI, electronic data interchange, är ett 

system som överför data  mellan olika företags datasystem. Det används främst mellan företag och 

leverantörer samt kunder som frekvent utbyter information med varandra. Fördelen med EDI är att 

information skickas elektroniskt och manuellt arbete undviks (Jonsson och Mattsson 2016). 

Fredholm (2013) menar att förutom stora mängder information som skickas mellan företag så finns 

det höga krav på att rätt information kommer fram i rätt tid, och i de sammanhangen fungerar EDI 

bra.   
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Streckkoder är ett vanligt identifieringssystem som används för att automatiskt identifiera en 

produkt. Streckkoden är ett billigt alternativ och den läses enkelt av via en fast eller portabel 

avläsare (Jonsson och Mattsson 2016; Fredholm 2013).  

 

En annan viktig funktion i kommunikationssystem är transportadministrativa system. TA, 

transportadministration eller TMS, Transport Management System är funktioner som stöder 

företags transportadministration och finns i många affärssystem (Fredholm 2013).   

 

3.1.6 Hållbarhet  

Begreppet hållbar utveckling sägs ha skapats av grundaren till Earth Policy Institute, Lester Brown  

år 1981. 1987 publicerades Brundtlandrapporten där hållbar utveckling definierades som; 

“Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 

tillgodose sina behov”/"Development that meets the needs of the present without comprising the 

ability of future generations to meet their needs" (World Commission on Environment and 

Development 1987). I Brundtlandrapporten introducerades även sex principer som än idag kopplas 

samman med hållbar utveckling; ett långsiktigt perspektiv, nya tillväxtmodeller, ständiga 

förbättringar, respekt för det ekologiska systemets gränser, integration av miljömässiga och sociala 

aspekter vid beslutsfattande samt rättvisa mellan generationer och inom generationer (World 

commission on environment and development 1987).  

   

Turrisi et al. (2012) definierar en hållbar försörjningskedja som en strategisk och transparent 

integration av företag som eftersträvar sociala, miljömässiga och ekonomiska mål i sina 

organisatoriska affärsprocesser för att förbättra den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Hållbar 

supply chain management är hanteringen av materialflöden, information och tillgångar, samt 

samarbete mellan företag längs försörjningskedjan samtidigt som de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling, det vill säga miljömässiga, sociala och ekonomiska tas i beaktning. Logistik är ett 

område som är i ständig och kontinuerlig förändring, nya idéer utvecklas och detta leder till nya 

förhållningssätt (Lumsden 2012).  

  

Samhället blir mer och mer fokuserat på miljöpåverkan och transportsektorn har en betydande roll 

när det handlar om miljöförstöring. Miljöanpassad logistik handlar om att tillgängliga resurser och 

tillgänglig teknik utnyttjas på ett sätt som innebär att företagen i sitt logistikarbete strävar efter att få 
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en så liten negativ miljöpåverkan och användning av naturresurser som möjligt (Lumsden 2012). 

Oskarsson et al. (2003) beskriver fyra olika logistiska faktorer som påverkar miljön; strukturella, 

kommersiella, funktionella och produktrelaterade faktorer. Strukturella faktorer innebär långa 

försörjningskedjor med underleverantörer i flera led, vilket kräver fler och längre transporter som  

orsakar ökade utsläpp av växthusgaser. Kommersiella faktorer handlar om den globala handeln som 

med större andel inköp från lågkostnadsländer kräver längre transporter samtidigt som kunden vill 

ha snabba leveranser. Funktionella faktorer innebär att det miljövänligaste transportalternativet inte 

alltid används, järnväg är rent miljömässigt det bästa alternativet. Den sista faktorn 

produktrelaterade transporter beskriver hur designen på produkten och dess förpackning påverkar 

utnyttjandegraden i transporten, förpackningen bör vara designad på ett sätt att transport av luft 

minimeras. Det finns flera sätt att minska miljöbelastningen; samlastning, utnyttja transporter i båda 

riktningar, förbättrade informationssystem, identifiera kundkrav och byte av transportslag 

(Oskarsson et al. 2003) 

  

3.2 Logistikkostnader  

En viktig faktor för företag när det handlar om att skapa lönsamhet och  konkurrenskraft är logistik. 

Viktiga begrepp i logistiksammanhang är därför kostnader. Lagerföring, lagerhållning, transport, 

hantering och administration innehåller alla kostnader som är en del av logistikens totalkostnad 

(Oskarsson et al. 2003). 

  

3.2.1 Lagerkostnader  

Det finns flera olika former av kostnader i ett lager. Förvaringskostnader, kapitalkostnader och 

värdeminskningskostnader är tre stora huvudposter som är grundläggande lagerrelaterade kostnader. 

Förvaringskostnader består av kostnader för lagerlokaler, hanteringsutrustning, drift av lager samt 

försäkringar. Kapitalkostnader omfattar kapital som är bundet i lager i olika led. Det sista 

kostnadsslaget värdeminskningar handlar om att produkter som läggs på lager riskerar att bli 

oanvändbara och osäljbara ju längre tid de ligger kvar på lagret. Det kan bero på inkurans, 

kassationer och svinn (Mattsson 2012). Ordersärkostnad är ytterligare en viktig kostnad som måste 

tas hänsyn till. Ordersärkostnaden består huvudsakligen av den administrativa orderhanteringstiden 

samt kostnader för hantering av dokument. I producerande företag benämns ordersärkostnad oftast 
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som en ställkostnad vilket innebär kostnader för byte av verktyg alternativt omställning av maskiner 

(Olhager 2013). 

Andra stora kostnadsslag är lagerföringskostnader, där ingår kostnader för kapitalbindning som är 

kopplad till investeringen i materialet och kostnader för risker. Riskkostnader kan till exempel vara 

inkurans, kassationer och svinn. Desto mer produkter i ett lager desto större risk och därmed större 

kostnad (Oskarsson et al. 2003). Lagerhållning- och hanteringskostnader omfattas av kostnaderna 

för att äga och driva lagret, personal, lagrings- och hanteringsutrustning samt transporter inom 

anläggningen (Oskarsson et al. 2003). Olhager (2013) styrker detta men menar att den störst delen 

av lagerhållningskostnaderna är kopplade till kostnader för kapitalbindning.  

 

3.2.2 Övriga kostnader 

Alla kostnader för administration och utförande av transporter innefattas i transportkostnad, vilket 

även innefattar transporter mellan olika anläggningar inom företaget och externa transporter 

(Oskarsson et al. 2003). Lumsden (2012) nämner fyra olika funktioner som förknippas med 

förflyttning och som enligt författaren utgör de egentliga transportkostnaderna. Dessa fyra 

funktioner är förflyttning, lastning, omlastning och lossning. Lumsden (2012) nämner även 

begreppet övriga transportkostnader. Där placeras kostnader för verksamheter som inte förknippas 

med förflyttning. Det kan till exempel vara tullavgifter, emballage som används till en specifik vara 

eller till ett specifikt transportsätt, försäkringar, tillfällig lagring i väntan på transport och ersättning 

för väntetid vid lastning och lossning. Mattsson (2012) menar att de interna transportkostnaderna 

alltid ska förknippas med interna förflyttningar och transporter samt hantering. Medan de externa 

transportkostnaderna främst handlar om materialförsörjning och distribution till och från företaget. 

Alla kostnader som är sammankopplade med styrning av värdeförädling och materialflöden 

omfattas av administrativa kostnader. Kostnader för personal, anskaffning och drift innefattas även 

de i administrativa kostnader (Mattsson 2012).  

   

Kvalitetssäkring är en viktig del i produktionsprocesser och till exempel vid val av leverantör. Det 

är sällan kvaliteten utan snarare bristen på den som är den stora kostnaden. Därför är det viktigt att 

synliggöra alla kostnader (Van Weele 2012). Van Weele (2012) beskriver tre olika kategorier av 

kvalitetskostnader. Kostnader för att förebygga fel, här räknas alla aktiviteter in som avser att 

förhindra att fel uppkommer. Bedömningskostnader, kostnader för att hitta fel i tid som uppstår när 

man försöker minska felens konsekvenser, och sist kostnader för omarbetning, kostnader för att 
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rätta till fel. Fokus har de senaste åren gått från att rätta till fel till att förebygga fel, för att i 

förlängningen minska kvalitetskostnaderna.   

   

En effektiv försörjningskedja med hög servicegrad innebär också kostnader. En vanlig modell som 

används för att beskriva kostnader kallas för isbergsmodellen (figur 2). Den mindre delen som visas 

ovanför vattenytan beskriver de direkta kostnaderna som till störst del består av 

anskaffningskostnader. Den största delen av isberget är den del som finns under vattenytan och den 

delen beskriver de indirekta kostnaderna. Dessa kan till exempel vara lagerkostnader, 

underhållskostnader, driftkostnader, lagringskostnader, utvecklingskostnader och administrativa 

kostnader. Delen som är ovanför vattenytan är den information som leverantören känner till, det kan 

till exempel vara en lagd order. Delen under vattenytan är den pågående konsumtionen som 

leverantören inte känner till (Gadde och Håkansson 1998). 

 

3.3 Lean  

Lean är en västerländsk tolkning av Toyota Production System, Toyotas tillverkningsfilosofi. Lean 

beskriver en resurssnål produktion och grundar sig i att företags tillgångar bör användas så effektivt 

som möjligt och det bör inte tillföras onödiga resurser för att få ett effektivt arbete (Olhager 2013). 

Bergman och Klefsjö (2012) styrker detta genom att beskriva lean som att det övergripande går ut 

på att undvika alla former av slöseri. Kunderna ligger i fokus och målet är att skapa värde för dem. 

Att eliminera slöseri, även kallat muda, innebär att eliminera aktiviteter som inte tillför värde till 

slutkunden. Liker (2009) diskuterar sex olika muda, överproduktion, väntan, onödiga transporter, 

onödig lagerhållning, onödiga rörelser och defekter (Liker 2009).    

  

Womack och Jones (1996, refererad i Olhager 2013) diskuterar fem grundläggande lean-principer; 

värde, värdeflöde, balans, takt och perfektion. Första principen värde bestäms av den slutliga 

kunden, andra principen värdeflöde beskriver de aktiviteter som krävs för att ta en produkt genom 

den interna värdekedjan. Balans handlar om hur ett jämnt flöde fås genom att ha balans mellan 

produktionsstegen. Begreppet takt förklarar vikten av användning av taktbaserad plan och slutligen 

perfektion som skapas genom att göra ovanstående steg till en vana.  
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3.3.1 Förbättringsarbete  

Kundernas krav ökar konstant, nya lösningar uppenbarar sig och nya affärsverksamheter uppstår.  

För att utvecklas måste företag arbeta med att förbättra kvaliteten på sina processer, tjänster och 

produkter. Oftast gör man skillnad på tjänster och produkter, med produkt menas en vara, en tjänst 

eller en upplevelse. Det kan också vara en kombination av dessa. En tjänst är immateriell och 

förbrukas samtidigt som den skapas, en produkt kan vara en kombination av både en tjänst och en 

vara. Tjänsten är då ett komplement, till exempel en service (Bergman och Klefsjö 2012). Ett sätt 

att se över sin verksamhet kan vara att arbeta med kvalitetsförbättringar genom att använda PDCA-

cykeln. Den består av fyra steg, Plan (planera), Do (gör), Check (kontrollera) och Act (handla). Plan 

handlar om att ett problem identifieras och analyseras. I Do föreslås en lösning och den föreslagna 

lösningen tillämpas. Check beskriver hur data samlas in och utvärderas och om lösningen fungerar 

går man vidare till Act annars börjar cykeln om med Plan för att förbättra processen ytterligare. Att 

arbeta med PDCA-cykeln är en ständigt pågående process av kvalitetsarbete (Van Weele 2012). 

Enligt Olhager (2013) rör förbättringsåtgärder de produktionsrelaterade konkurrensfaktorerna; 

kvalitet, tid, kostnadseffektivitet samt flexibilitet. Effektivitet definieras som hur väl processerna 

utnyttjar organisationens resurser för att producera resultatet. Med flexibilitet menas hur 

processerna kan anpassas till förändrade förutsättningar. Om processerna ska förbättras är det 

nödvändigt att se det utifrån ett helhetsperspektiv eftersom en liten förändring i en process kan 

medföra stora förändringar i en annan. Bergman och Klefsjö (2012) menar att den som slutar att bli 

bättre slutar snart att bli bra. Kvalitetsutvecklingens grundregel lyder; ”det finns alltid ett sätt att 

åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad” (Bergman och Klefsjö 2012, s.47). Enligt 

Lumsden (2012, s. 735) är kvalitet förmågan att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar. 

  

3.3.2 Kvalitet 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.20-21) finns det ett flertal olika definitioner av vad kvalitet är, 

allt från ”fitness for use” (Joseph Juran) till ”quality should be aimed at the needs of the customer, 

present and future” (Edwards Deming). Vidare beskriver Bergman och Klefsjö (2012, s.23) att den 

internationellt satta ISO9000:2005 standarden definierar kvalitet som ”Den grad till vilken 

inneboende egenskaper uppfyller krav, det vill säga behov eller förväntning som är angiven, i 

allmänhet underförstådd eller obligatorisk”. För att ytterligare förtydliga vad kvalitet är har 
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Bergman och Klefsjö (2012, s.23) skapat en egen definition som lyder, ”kvaliteten på en produkt är 

dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. 

Det finns flera sätt att dela in en produkts egenskaper och dimensioner av kvalitet utifrån hur 

kunderna uppfattar och bedömer produkten ur en kvalitetssynpunkt (Bergman och Klefsjö 2012). 

Dessa kallar Bergman och Klefsjö (2012) för produktkvalitet och är uppdelade i flera 

kvalitetsdimensioner; driftsäkerhet, prestanda, underhållsmässighet, miljövänlighet, utseende, 

felfrihet, säkerhet och hållbarhet. Den sista dimensionen hållbarhet som på senare tid inte bara 

innebär ”att produkten kan användas, lagras och transporteras utan att den försämras eller kommer 

till skada”, den ska också bidra till en hållbar utveckling (Bergman och Klefsjö 2012 s.31). Vilket 

även Weckenmann et al. (2015) beskriver när det inte bara är den tekniska kvaliteten som fokus bör 

ligga på utan även det sociala ansvaret och hållbarheten. Vidare beskriver Bergman och Klefsjö 

(2012) att det inte går att stirra sig blind på dessa kvalitetsdimensioner, utan varje produkt måste 

vara  anpassad till sin speciella kundgrupp. 

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) arbetar idag många företag och organisationer med 

kvalitetsfrågor. Vidare beskriver Bergman och Klefsjö (2012) att detta utgör grunden till det som 

kallas för offensiv kvalitetsutveckling, vilket de förklarar vidare i citatet nedan. 

”... man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar 

till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade 

och som har fokus på organisationens processer”. – Bergman och Klefsjö (2012 s.38) 

Bergman och Klefsjö (2012) fortsätter med att beskriva hur stöd från ledningen är viktigt för att ett 

företag ska kunna arbeta effektivt med kvalitetsutveckling och dess aktiviteter. Det handlar då 

framförallt om stöd ur ekonomisk synvinkel samt även moraliskt och med resurser. För att lyckas 

med kvalitetsutvecklingen ur ett storskaligt perspektiv behövs det en företagskultur som stödjer 

detta och som ger medarbetarna möjlighet att hela tiden utvecklas och arbeta med ständiga 

förbättringar (Bergman och Klefsjö 2012). Vidare beskriver Frolova et al. (2015) hur en satsning på 

CSR-aktiviteter på lång sikt kan minska omsättningen på anställda, öka lojaliteten mot företaget och 

förbättra företagets processer. 
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3.4 Teorisummering  

Kapitlet som följer beskriver de centrala delarna av teorikapitlet.  

 

3.4.1 Lean 

Lean är en västerländsk tolkning av Toyota Production System, Toyotas tillverkningsfilosofi. Lean 

beskriver en resurssnål produktion och grundar sig i att företags tillgångar bör användas så effektivt 

som möjligt och det bör inte tillföras onödiga resurser för att få ett effektivt arbete (Olhager 2013). 

Womack och Jones (1996, refererad i Olhager 2013) diskuterar fem grundläggande lean-principer;  

 Värde - Värdet bestäms av den slutliga kunden 

 Värdeflöde - Beskriver de aktiviteter som krävs för att ta en produkt genom värdekedjan 

 Balans - Sträva efter ett jämnt flöde som ger balans mellan produktionsstegen 

 Takt - Vikten av att använda en taktbaserad plan 

 Perfektion - Skapas genom att göra föregående steg till en vana 

 

3.4.2 Hållbarhet  

Turrisi et al. (2012) definierar en hållbar försörjningskedja som en strategisk och transparent 

integration av företag som eftersträvar sociala, miljömässiga och ekonomiska mål i sina 

organisatoriska affärsprocesser för att förbättra den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. 

Oskarsson et al. (2003) beskriver fyra olika logistiska faktorer som påverkar miljön; strukturella, 

kommersiella, funktionella och produktrelaterade faktorer. Strukturella faktorer innebär långa 

försörjningskedjor med underleverantörer i flera led, som kräver fler och längre transporter. 

Kommersiella faktorer handlar om den globala handeln som med större andel inköp från 

lågkostnadsländer kräver längre transporter samtidigt som kunden vill ha snabba leveranser. 

Funktionella faktorer innebär att det miljövänligaste transportalternativet inte alltid används, 

järnväg är rent miljömässigt det bästa alternativet. Den sista faktorn produktrelaterade transporter 

beskriver hur designen på produkten och dess förpackning påverkar utnyttjandegraden i transporten 

(Oskarsson et al. 2003). 

 

Samhället blir mer och mer fokuserat på miljöpåverkan och transportsektorn har en betydande roll 

när det handlar om miljöförstöring. Miljöanpassad logistik beskriver hur tillgängliga resurser och 
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tillgänglig teknik utnyttjas på ett sätt som innebär att företagen i sitt logistikarbete strävar efter att få 

en så liten negativ miljöpåverkan och användning av naturresurser som möjligt (Lumsden 2012). 

  

3.4.3 Omvänd logistik  

Omvänd logistik kan utformas på flera olika sätt. Det kan till exempel handla om producentens 

ansvar att ta hand om förbrukade och uttjänta produkter och det kan röra sig om retursystem av 

lastbärare (Lumsden 2012). Ett annat sätt att beskriva returflöden är när defekta eller felaktiga 

produkter transporteras tillbaka till producenten. Där är kapitalbindning, kundtillfredsställelse och 

kundrelationer de drivande krafterna (Oskarsson et al. 2003). Agrawal et al. (2016) menar att det 

inte bara är det egna ekonomiska intresset som driver fokusering på omvänd logistik, utan även 

hållbarhet, framförallt på grund av ökad medvetenhet om miljön, miljölagstiftning och även 

marknadsglobalisering.  

 

Huscroft et al. (2013) beskriver hur omvänd logistik har blivit allt mer framträdande inom både 

näringslivet och vetenskapen, logistikchefer inser vikten av omvänd logistik för att bli mer effektiva 

och reducera kostnader. Den förbättrade omvända logistiken kan resultera i bland annat ökade 

marknadsandelar, lägre transportkostnader och även minskade lagringskostnader.  

 

3.4.4 Kostnader  

En effektiv försörjningskedja med hög servicegrad innebär också kostnader (Gadde och Håkansson 

1998). En viktig faktor för företag när det handlar om att skapa lönsamhet och  konkurrenskraft är 

logistik och viktiga begrepp i logistiksammanhang är kostnader. Lagerföring, lagerhållning, 

transport, hantering och administration innehåller alla kostnader som är en del av logistikens 

totalkostnad (Oskarsson et al. 2003). Van Weele (2012) beskriver tre olika kategorier av 

kvalitetskostnader. Kostnader för att förebygga fel, kostnader för att hitta fel i tid och kostnader för 

att rätta till fel. Fokus har de senaste åren gått från att rätta till fel till att förebygga fel, för att i 

förlängningen minska kvalitetskostnaderna. Det är viktigt att synliggöra alla kostnader, det är sällan 

kvaliteten utan snarare bristen på den som är den stora kostnaden (Van Weele 2012).  

 

En effektiv försörjningskedja med hög servicegrad innebär också kostnader. En vanlig modell som 

används för att beskriva kostnader kallas för isbergsmodellen. Den mindre delen som finns ovanför 

vattenytan beskriver de direkta kostnaderna som till störst del består av anskaffningskostnader. Den 
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största delen av isberget är den del som finns under vattenytan och den delen beskriver de indirekta 

kostnaderna (Gadde och Håkansson 1998). 

 

3.4.5 Förbättringsarbete  

Kundernas krav ökar konstant, nya lösningar uppenbarar sig och nya affärsverksamheter uppstår.  

För att utvecklas måste företag arbeta med att förbättra kvaliteten på sina processer, tjänster och 

produkter (Bergman och Klefsjö 2012). Ett sätt att se över sin verksamhet kan vara att arbeta med 

kvalitetsförbättringar till exempel genom att använda en PDCA-cykel. Den består av fyra steg, Plan 

(planera), Do (gör), Check (kontrollera) och Act (handla). Först identifieras och analyseras ett 

problem, en lösning föreslås och den föreslagna lösningen tillämpas. Data samlas in och utvärderas 

och om lösningen fungerar går man vidare och implementerar lösningen och arbetet börjar om för 

att förbättra processen ytterligare (Van Weele 2012). Enligt Olhager (2013) rör förbättringsåtgärder 

de produktionsrelaterade konkurrensfaktorerna; kvalitet, tid, kostnadseffektivitet samt flexibilitet. 

Effektivitet definieras som hur väl processerna utnyttjar organisationens resurser för att producera 

resultatet och med flexibilitet menas hur processerna kan anpassas till förändrade förutsättningar.  
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4. Resultat  

Under resultat presenteras det empiriska material där data är insamlat från fallstudieföretaget genom 

intervjuer och observationer. Resultatet nedan kommer sedan ligga till grund för analysen. 

 

4.1 Företagsbeskrivning BillerudKorsnäs 

BillerudKorsnäs ursprungliga namn var Korsnäs sågverk AB och grundades år 1855 i orten Korsnäs 

i Dalarna. 1899 flyttades tillverkningen till Gävle och 1910 startade tillverkningen av pappersmassa 

som var ett sätt att ta tillvara spillet från sågverket. 1915 byggdes en sulfatfabrik och 1925 köptes 

den första pappersmaskinen till företaget för att tillverka papper av pappersmassan. Kinnevik har 

varit den huvudsakliga ägaren från 1936 fram till 2012 då företaget såldes till Billerud och 

BillerudKorsnäs bildades.   

  

BillerudKorsnäs är ledande inom förnyelsebart förpackningsmaterial och strävar efter att vara det 

innovativa valet inom förpackningsindustrin. Företaget utmanar konventionella förpackningar för 

en hållbar framtid och erbjuder marknaden hållbara material som minskar miljöpåverkan samtidigt 

som de ökar kundernas lönsamhet. BillerudKorsnäs omsätter idag cirka 22 miljarder kronor och har 

4300 medarbetare på åtta anläggningar i tre länder samt kundservicecenter i 16 olika länder. Den 

totala produktionskapaciteten i Gävle är 725 kton per år och i Frövi 470 kton per år. Fallstudien är 

utförd på Customer Service Mill som arbetar mot consumer board. Consumer board är ett av tre 

affärsområden inom BillerudKorsnäs som producerar och levererar förpackningsmaterial för dryck 

och livsmedel samt konsumentvaror. Allt material som tillverkas är förnyelsebara och produceras 

av nyfiber.  

  

BillerudKorsnäs arbetar inom fyra strategiska områden; position, innovation, hållbarhet och 

effektivitet. Begreppet position innebär att de arbetar för att förstärka sin position och expandera 

geografiskt och i värdekedjan. De förbättrar företagets ledande position genom innovation samtidigt 

som de arbetar för att driva hållbarhet i hela värdekedjan och kontinuerligt arbeta med förbättringar 

och effektivitet.  
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4.2 Nulägesbeskrivning 

Projektgruppen har valt att koncentrera sig på Customer Service Mill på BillerudKorsnäs, och då 

framförallt på material som är producerat i Gävle och i Frövi och som lagras eller på annat sätt 

processas på följande platser, SPEDAB, Millcon, Holland, Danmark och på terminal Granudden i 

Gävle (figur 3). Där SPEDAB och Millcon är placerade i Kumla cirka 40 minuter från 

produktionsanläggningen i Frövi och terminal Granudden i anslutning till fabriken i Gävle. 

 

 

Figur 2 visar produktionsanläggningar, externa lager och leverantörer som BillerudKorsnäs använder sig av. 

 

4.2.1 Materialhantering 

BillerudKorsnäs använder sig av flera olika transportsätt beroende på vart i världen materialet ska 

skickas. I denna fallstudie har projektgruppen valt att koncentrera sig på material som färdas inom 

Europa, där lastbil eller järnväg används som transportsätt. Material lastas även i container på 

terminal Granudden och skickas sedan vidare till Gävle hamn för lastning på båt. För det mesta är 

järnväg att föredra då det är det billigare alternativet. Dock finns det platser där materialet måste 

transporteras med lastbil. Lastbil är även det transportsätt som används vid brådskande leveranser. 

 

Vid järnvägstransport lastar man alltid fulla järnvägsvagnar för att inte skicka iväg halvfulla vagnar 

som ändå kostar som om de skulle vara fullastade, detta innebär även att lasten säkrar sig själv.  

 

Vid transport med lastbil är det chauffören själv som säkrar lasten och ser till att kantskydd används 

vid fastspänning för att skydda materialet. Det är dock många gånger som dessa kantskydd inte 

används och det blir då skador redan innan materialet lämnat lagret. Andra orsaker till att materialet 

blir skadat vid transport med lastbil är bland annat dåligt sopade golv och lastöglor på golvet i 

lastbilen som ger intryckningar i materialet. Detta skapar ett problem för BillerudKorsnäs då de 
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äger materialet hela vägen fram till kund. Det förs dock diskussioner med åkerierna om hur ansvaret 

ska delas. 

 

Vid transportskador är det ofta kanten på rullen som på något sätt blir skadad, kapning innebär att 

man skär bort det skadade materialet på kanterna så rullen får minskad bredd. Omrullning innebär 

att man skarvar material, om det till exempel skulle uppstått fläckar under produktion. Man tar då 

bort skadat material och skarvar sedan ihop rullen igen utan det skadade materialet. Ompackning i 

sin tur är som det låter, man byter helt enkelt ut emballaget runt rullen som blivit skadat.  

 

4.2.2 Materialets färdväg från tillverkning till lager och kund 

Det finns fler olika färdvägar beroende på vilken produktionsenhet, Gävle eller Frövi, materialet 

tillverkas i. Färdvägarna har delats upp i flöden där det ena visar på ett normalt flöde där det inte 

uppkommer skador på materialet och det andra visar på ett flöde där materialet har blivit skadat 

efter lastning.  

 

Figur 3 visar det normala flödet från BillerudKorsnäs i Gävle och figur 4 det normala flödet från 

Frövi. Normalt flöde innebär att  materialet inte blir skadat under någon del av kedjan utan når 

kunden problemfritt. Som bilden med det normala flödet från Frövi visar, använder de sig av en 

extern leverantör, SPEDAB, för lagring av material som inte får plats i deras egna magasin. 

 

 

Figur 3 visar det normala flödet för material från BillerudKorsnäs i Gävle. De röda pilarna visar på transport eller lastning 

med truck och gröna pilar visar material som är felfritt och som transporteras med järnväg eller lastbil. 
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Figur 4 visar det normala flödet för material från BillerudKorsnäs i Frövi. De röda pilarna visar på transport eller lastning 

med truck och gröna pilar visar material som är felfritt och som transporteras med järnväg eller lastbil. 

 

Ibland uppstår det som tidigare nämnt problem vid lastning eller lossning av material. Materialet 

behöver då kapas, omrullas eller ompackas och förflyttas då till anläggningar för detta. Figur 5 och 

6 visar på de extra transporter som uppstår vid skador på materialet. Blå pilar visar de extra 

transporter som behövs för att transportera tillbaka materialet till packningsavdelningen för åtgärd, 

rullarna går sedan igenom samma väg som tidigare för att skickas ut till kund. Som figurerna visar 

använder sig både BillerudKorsnäs i Gävle och Frövi sig ibland av en extern leverantör för kapning, 

ompackning och omrullning av rullar, företaget Millcon. 

 

 

Figur 5 visar flödet för material som blivit skadat under transport från BillerudKorsnäs i Gävle. De röda pilarna visar på 

transport eller lastning med truck, gröna pilar visar material som är felfritt och som transporteras med järnväg eller lastbil 

och blåa pilar är sådant material som blivit skadat och transporteras till kapning, omrullning eller ompackning. 
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Figur 6  visar flödet för material som blivit skadat under transport från BillerudKorsnäs i Frövi. De röda pilarna visar på 

transport eller lastning med truck, gröna pilar visar material som är felfritt och som transporteras med järnväg eller lastbil 

och blåa pilar är sådant material som blivit skadat och transporteras till kapning, omrullning eller ompackning. 

 

4.3 Returhantering 

De vanligaste orsakerna till att material behöver återkallas för att kapas, omrullas eller ompackas är 

framförallt fläckar, men också skador orsakade av lastning och lossning är vanligt. För att visa 

vilken kvalitet materialet har och skilja dessa åt använder BillerudKorsnäs sig av olika typer av 

spärrkoder. Dessa spärrkoder berättar vad som kan göras med materialet, antingen om det kan säljas 

direkt eller om det på något sätt går att rädda om det till exempel blivit skadat eller om det varit 

produktionsproblem. Material som räknas som räddningsbart är skadat material, som på något sätt 

går att åtgärda och sälja som A-klassat material, det kan innebära att materialet behöver kapas, 

omrullas eller ompaketeras.  

 

Spärrkoderna som används är följande: 

A - A-klassat material som skickas till kund. Detta material säljs till fullpris. 

B - B-klassat material som på något sätt inte uppfyller kravet för att vara A. Detta säljs för cirka en 

tiondel av priset av A. 

W - Waste, kan bli B. 

P - Spärrat material som kan bli A. Kan tas hem som räddningsbart och kapas, omrullas eller 

ompackas. Dessa uppkommer oftast på grund av  produktionsproblem eller kvalitetsproblem. 

 

En spärrad rulle som är producerad i Frövi ska alltid rullas om i Frövi. Problemet är dock att Frövi 

har ett litet lager som rymmer cirka 10 000 ton, vilket även är så mycket spärrat material det just nu 
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finns i lagret. Detta leder i sin tur att fabriken i Frövi väljer att skicka iväg material som klassas som 

Waste till lagret i Kumla, SPEDAB. Helst vill de sälja materialet direkt från fabrik för att undvika 

onödiga transporter samt kostnader för lagring, men även för att undvika flera hanteringspunkter 

som riskerar att skada materialet ytterligare. Just nu sker möten varje vecka som handlar om 

försäljningen av material från Frövi för att lösa problemet med för många hanteringspunkter och 

onödiga transporter. Ett annat problem som Frövi har är att de tillverkar ett speciellt material som 

ska ”arkas” efter kundens önskemål. Arkning innebär att rullen skärs upp i ark och lagras på pall, 

för att sedan skickas till kund.  

 

Det finns möjlighet att sälja nedklassat material, dock så innebär det oftast en stor förlust om man 

jämför med att sälja som A-material och få full ersättning. Detta innebär att det alltid är bättre att ta 

hem och rädda materialet än att nedklassa det.  

 

Hos Millcon i Kumla åtgärdar man problem med material genom att skära och rulla om rullar. 

Anledningen till att BillerudKorsnäs använder Millcon för detta är att de har en mindre skärmån än 

BillerudKorsnäs egna maskiner. Millcons maskiner klarar av att skära med 1cm skärmån medan 

maskinerna i Gävle har 15cm som minsta skärmån. Vidare paketeras allt material i papper för att 

arbeta med förnybart material. 

 

4.3.1 Mål 

BillerudKorsnäs strävar ständigt efter att förbättra sin produktion och hanteringen av materialet. För 

att veta vad man strävar efter har företaget satt upp mål för hur många ton returnerat material man 

får ha per år samt hur många procent av detta som ska kunna klassas upp till A efter åtgärd. Målet 

för material som ska kunna A-klassas igen ligger för närvarande på minst 90 procent. 

 

4.3.2 Uppföljning 

Under intervjun med den administrativa personalen på Customer Service Mill framgick det att varje 

månad sammanställs en lista med de vanligaste typerna av skador samt var materialet är producerat 

för att försöka minska problemen med felaktigt material. Dessa uppföljningar visar att 

produktionsproblem är den vanligaste typen av problem. Andra problem som upptäcks är transport- 

och hanteringsskador, dessa består oftast av sten och gavelskador, men även spärrat material på 

grund av fläckar.  



32 

 

4.3.3 Mängd 

Utspritt i Europa finns det från Gävle och Frövi cirka 870 ton skadat material från BillerudKorsnäs 

största kund, och totalt för alla kunder är det 1150 ton. Detta material har blivit skadat på grund av 

externa hanteringsskador, det kan vara till exempel väta (på grund av lagring utomhus) eller skadat 

på grund av felaktig lastning och lossning. 

 

Gävle och Frövi har tillsammans över 20 000 ton material som är spärrat. Materialet som är spärrat 

från Gävle är på grund av produktionsproblem efter underhåll. Av det spärrade materialet ute i 

Europa så är 13 000 ton från fabriken i Frövi, målet är 7500 ton där åtminstone 5000 ton ska vara 

omrullningsbart. Det mesta av det skadade materialet från Frövi är skadat på grund av felaktig 

hantering. En del av materialet, cirka 100 ton i månaden, blir nedklassat för att sedan säljas direkt 

från lagren runtom i Europa.  

 

Returer som ska skickas till Gävle skrivs in i en prognos som gör att när materialet kommer till 

fabriken, vet de vem som är ägare för det, och vad som ska hända med materialet.  

 

BillerudKorsnäs i Gävle har en kvot på hur mycket de får producera per år, men det som rivs in tas 

bort från kvoten och räknas sedan in när det produceras igen. Med inrivning menas material som 

blivit så skadat att det ej går att sälja direkt utan måste göras om till pappersmassa igen, rullen rivs 

då in med hjälp av stora kvarnar. 

 

4.3.4 Kommunikation 

I BillerudKorsnäs materialflöde finns ett flertal olika affärssystem för hantering av order. 

Affärssystemet Cobra används i Frövi, TIPS används i Gävle och på SPEDAB i Kumla används 

manuell pappershantering. De olika affärssystemen innebär ibland stora problem när material från 

Frövi skickas till terminal Granudden för vidare transport i container, och det under transport eller 

lastning blir något fel på materialet. BillerudKorsnäs kan då inte åtgärda problemet på materialet 

utan det lastas på lastbil och skickas tillbaka till Frövi, som i sin tur kan skicka det till Millcon för 

kapning eller omrullning. 
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4.3.5 Lagring  

BillerudKorsnäs använder sig av flera lager som de dels hyr in sig på runt om i Europa, men även 

egna magasin för lagring vid fabrikerna i Gävle och Frövi. Totalt i Europa har BillerudKorsnäs 

cirka 33 lager. Det finns för närvarande inga problem i Gävle då de hyr in sig på terminal 

Granudden som kan magasinera cirka 25000 ton. Frövi har ett begränsat lager och de har därför valt 

att hyra in sig i lager i Danmark, Örebro och Kumla.  För lagret i Danmark finns ett avtal för 8000-

9000 ton material, dock finns det idag cirka 11000 ton i detta lager. Problemet med detta lager är att 

de skickar tillbaka material till Frövi eller Kumla som stagnerat i försäljningen och inte rört sig på 

länge. Frövi har haft mycket problem med sten i sina magasin som gjort att mycket material har 

blivit skadat redan innan transport bort från fabriken. Detta har dock åtgärdats nu och det råder ett 

bättre läge. SPEDAB i Kumla lagrar cirka 9000-10000 ton i månaden åt BillerudKorsnäs. Material 

som tillverkas för kund skickas ner till ett lager i Holland som ligger bredvid kundens 

produktionsanläggning. I området finns även maskiner som kan rulla om material som blivit skadat, 

de har dock inte samma kunskaper som Millcon i Kumla. 

 

4.3.6 Hållbarhet 

BillerudKorsnäs har en syn på hållbarhet där allt har potential att förbättras, där man arbetar mot ett 

ansvarsfullt och långsiktigt hållbart samhälle. För att ständigt utveckla hållbarhetsarbetet har fokus 

lagts på tre områden: ”hur vi skapar ökat kundvärde, hur vi bidrar till ett hållbart och biobaserat 

samhälle samt hur vi tar ansvar genom hela värdekedjan”. BillerudKorsnäs arbetar ständigt för att 

förbättra sina aktiviteter genom hela sin värdekedja. För att åstadkomma detta arbetar de med 

ansvarsfull materialhantering från råvaruuttag till återvinning, där material och förpackningar ska 

vara så resurssnåla och effektiva som möjligt.  

 

För att arbeta mot en hållbar produktion med förnybara råvaror minskar BillerudKorsnäs behovet av 

fossila råvaror och energikällor. Som ett led i detta har de bland annat ett slutet system för sina 

kemikalier som används vid produktion av pappersmassan, även barken på de skalade 

trädstammarna eldas för att skapa värme till fabriken men även fjärrvärme till hushåll i Gävle. Det 

tack vare en ny anläggning som ägs av BillerudKorsnäs tillsammans med Gävle energi. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatdelen med hjälp av teorin och diskuteras sedan för att komma fram 

till slutsatsen. 

 

5.1 Lean och hållbarhet 

Samhället blir alltmer fokuserat på miljöpåverkan, där transporter har en betydande roll när det 

handlar om miljöförstöring. I Brundtlandrapporten (World Commission on Environment and 

Development 1987) definieras hållbar utveckling som “development that meets the needs of the 

present without comprising the ability of future generations to meet their needs”. Det innebär att 

utvecklingen som sker idag inte ska påverka kommande generationers utveckling och störa miljön 

på ett sätt som gör att detta inte kan ske. På BillerudKorsnäs arbetar man ständigt med att utveckla 

sina processer för att minska sina spår på miljön, bland annat har de ett helt slutet system för sin 

kemikalier. BillerudKorsnäs försöker även minska sin miljöpåverkan genom att så mycket som 

möjligt av materialet transporteras på ett miljövänligt sätt med järnväg inom Europa eller 

samlastning på båt till andra kontinenter vilket Lumsden (2012) anser vara viktigt för miljöanpassad 

logistik, där man utnyttjar tillgängliga resurser och teknik för att minska miljöpåverkan vid 

transporter. 

 

Andra sätt som BillerudKorsnäs försöker minska sin miljöpåverkan på är att producerat material, 

som är skadat eller material som på något sätt inte går att sälja som det är, rivs in i produktionen 

igen. Det innebär att pappret återanvänds och att skog inte behöver avverkas för ny pappersmassa. 

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver lean övergripande som att undvika alla former av slöseri. 

Där kunderna är i fokus och målet är att skapa värde för dem. Att eliminera slöseri, innebär att 

eliminera aktiviteter som inte tillför värde till slutkunden. Vilket även Olhager (2013) stödjer när 

han beskriver hur lean är att föra en produktion som är resurssnål, så effektiv som möjligt och som 

man inte behöver tillföra onödiga resurser till. På BillerudKorsnäs för de ett ständigt arbete mot att 

eliminera slöseri. Bland annat genom att i Gävle producera endast mot order, samt minska svinnet 

vid skärning av rätt bredd på rullarna. Det finns dock material som produceras i Frövi mot ett fritt 

lager, detta material transporteras och lagras hos ett externt företag som vid order skär till rätt bredd 

på materialet. Detta innebär mycket onödiga transporter och extra lagring som i sin tur är aktiviteter 

som inte skapar värde åt BillerudKorsnäs. Som en del i teorin beskriver Liker (2009) sex olika 

muda, vilka är överproduktion, väntan, onödiga transporter, onödig lagerhållning, onödiga rörelser. 
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Vilka visst material från Frövi passar in på flertalet av dessa, för att undvika detta bör produktion i 

Frövi koncentrera sig på att eliminera dessa icke värdeskapande aktiviteter för att både värna om 

sina resurser samt tänka på hållbar utveckling. 

 

5.2 Omvänd logistik 

Lumsden (2012) beskriver logistisk effektivitet som kostnader, service och kapitalbildning som 

påverkar lönsamheten hos företag. Där Jonsson och Mattsson (2016) visar på att transporter inom 

företags anläggningar, transporter till och från leverantörer och kunder påverkar effektiviteten i 

logistiksystemet. Vidare menar Lumsden (2012) att alla delar i logistikkedjan måste kopplas 

samman och vägas mot varandra för att generera lönsamhet. Det för att inte suboptimera sin 

logistikkedja. Inom fallstudieföretaget BillerudKorsnäs försöker de i möjligaste mån förbättra sin 

logistikkedja och processerna för att öka den ekonomiska hållbarheten och lönsamheten. Det gör de 

bland annat genom att förbättra sin omvända logistik, där de som exempel för statistik på vart i 

logistikkedjan som skador på material uppkommer samt tittar på åtgärder för att minska dessa. 

 

Inom hållbar utveckling menar Sharma et al. (2014) att produktåterhämtning är ett viktigt steg i 

arbetet, samt visar på hur viktigt det är att minska avfallet i försörjningskedjor. Samtidigt som de 

Brito et al. (2003) menar att det finns mycket att tjäna på en effektiv returhantering där man tar 

hand om skadat material och återvinner materialet för att minimera den negativa påverkan på 

miljön. Det bekräftar även Agrawal et al. (2016) när de beskriver hur detta kan ske genom att 

minska avfallshantering, transporter och utsläpp. Ovanstående delar är alla viktiga inom omvänd 

logistik, där Huscroft et al. (2013) menar att de kan bidra till strageiska fördelar inom hela supply 

chain organisationen. Vidare kan en effektiv omvänd logistik även bidra till en öka kundnöjdhet 

(Huang et al. 2014).  

 

I stycket ovan beskriver flera författare vad en förbättrad omvänd logistik kan bidra med. På 

BillerudKorsnäs finns det ett antal saker som de kan göra bättre för att få en effektivare 

returhanteringsprocess som ökar den ekonomiska hållbarheten och företagets lönsamhet. Det finns 

bland annat mycket att vinna på att framförallt föra mer statistik på vilka skador materialet får vid 

transport, samt vart dessa skador sker i transportkedjan. Det för att få en uppfattning om nuläget, för 

att se om de förbättringsåtgärder som implementeras verkligen förbättrar kvaliteten på materialet 

och minskar transportskadorna. Projektgruppen anser att just uppföljning av problem i 
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transportkedjan är en viktig del för att nå de mål som är uppsatta av BillerudKorsnäs gällande 

felfritt material. Statistik och uppföljning är inte de enda faktorerna inom ekonomisk hållbarhet och 

lönsamhet som behöver förbättras hos BillerudKorsnäs. De behöver även se över sina transporter 

mellan produktionsanläggningar och lager, där mycket material transporteras runt mellan olika 

anläggningar, som i sin tur inte tillför något värde för kunden i slutändan.  

 

5.3 Kostnader och förbättringsarbete  

Tarkowski et al. (1995) anser att logistik- och affärsstrategier är två faktorer som är viktiga för 

företag, framförallt vid planering av transporter. Olika gods skapar olika förutsättningar i olika 

transportsystem och därför måste leverans, produktion och returflöde planeras och samordnas för att 

minimera miljöpåverkan (Jonsson och Mattsson 2016). BillerudKorsnäs använder främst järnväg 

men även lastbil för transport av sina returer. Valet av transportsätt bestäms utifrån flera aspekter. 

Tillgänglighet är en aspekt, var är lagret placerat i Europa och finns det järnvägsanslutning till 

lagret. Tiden är en annan aspekt som påverkar transportvalet, vid brådskande returer väljer 

BillerudKorsnäs att frakta godset med lastbil istället för järnväg. Fyllnadsgrad är ytterligare en 

aspekt, när det inte finns tillräckligt med returer för att fylla en järnvägsvagn väljs lastbil. Resultatet 

visar att en stor del av returerna transporteras med lastbil trots att det inte är brådskande eller saknas 

järnvägsanslutning. Jonsson och Mattsson (2016) beskriver hur ett transportnätverks struktur kan 

planeras utifrån tre nivåer; strategisk, taktisk och operativ. Den strategiska nivån beslutar vilket 

gods som ska transporteras och den taktiska och operativa nivån planerar transporten i detalj. På 

BillerudKorsnäs är det idag främst en person som planerar och beslutar vilket returgods som ska 

transporteras tillbaka till anläggningen i Gävle eller till samarbetspartnern Millcon. Projektgruppen 

ser en brist i att det inte finns en organisation som planerar och styr alla returer. Systemet kan bli 

sårbart med enbart en person som styr alla detaljer. Med fler personer involverade delas 

arbetsbördan och fyllnadsgrad samt resursutnyttjande i transportvalet kan planeras bättre. För att 

erhålla en mer hållbar transportkedja bör BillerudKorsnäs planera sina returer utifrån ett mer 

långsiktigt perspektiv. Projektgruppen anser att det bör lösas genom en organisation som arbetar 

med att planera returer med material från både Gävle och Frövi. Arbetssättet ger även en minskad 

belastning på miljön då returer från Europa som ska till Millcon kan samlastas. Tarkowski et al. 

(1995) menar att företag bör ha en logistikstrategi där kontroll och planering från råmaterial till 

färdig produkt ingår och där valet av transportsätt är viktigt för att materialflödet och transport av 
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slutprodukt ska fungera. Vidare menar Tarkowski et al. (1995) att ett företags affärsstrategi 

omfattas av kundservice, informationssystem samt personal som styr upphandling av transporter.   

  

Enligt Lumsden (2012) kan begreppet logistisk effektivitet delas in i kostnader, service och 

kapitalbindning och alla delar påverkar på något sätt lönsamheten i ett företag. BillerudKorsnäs är 

mycket generösa i fråga om transportkostnader och kostnader kring hanteringsskador, orsakade av 

till exempel chaufförer och personal i lager där BillerudKorsnäs hyr plats. Resultatet visar att det är 

chauffören själv som säkrar lasten och ser till att kantskydd används vid fastspänning för att skydda 

materialet. Om kantskydd inte används kan det orsaka skador på materialet redan innan det lämnat 

lagret. Dåligt sopade golv och lastöglor som ger tryckskador på godset är andra orsaker till skador 

vid transport med lastbil. Detta skapar ett problem för BillerudKorsnäs då de äger materialet hela 

vägen fram till kund. BillerudKorsnäs för i dagsläget diskussioner med åkerierna om hur ansvaret 

ska delas. Projektgruppens förslag är att en snabb kontroll utförs innan fordonet lämnar området 

samt att golvet kontrolleras innan lastning. Lumsden (2012) nämner fyra olika funktioner som 

förknippas med förflyttning och som enligt författaren utgör de egentliga transportkostnaderna. 

Dessa fyra funktioner är förflyttning, lastning, omlastning och lossning. Gods som skadas redan vid 

lastning medför onödiga kostnader för BillerudKorsnäs då det först måste lossas och sedan 

genomgå ompackning eller omrullning innan det återigen kan lastas för transport till kunden.   

  

Enligt Oskarsson et al. (2003) handlar distribution om att föra vidare produkten från producent till 

kund, detta kan ske via flera lager eller direkt till slutanvändare. Ofta väljer företag att ha lager på 

flera ställen så kallade central- och regionallager för att komma närmare kunden och erbjuda kortare 

leveranstid. BillerudKorsnäs använder sig av flera lager som de hyr in sig på runt om i Europa, men 

även egna magasin används för lagring vid anläggningarna i Gävle och Frövi. Totalt hyr 

BillerudKorsnäs plats i cirka 33 lager i Europa. Anläggningen i Frövi har ett begränsat lager och hyr 

därför även in sig i lager i Danmark, Örebro och SPEDAB i Kumla. Lagret i Danmark är limiterat 

och BillerudKorsnäs har ett avtal som tillåter lagring av maximalt 8000-9000 ton. När den avtalade 

kapaciteten är uppnådd eller när material har stagnerat i försäljning, skickar lagerpersonal i 

Danmark tillbaka material till anläggningen i Frövi, detta sker utan förvarning. Projektgruppen 

anser att den föreslagna organisationen även ska kommunicera med lagret i Danmark och föra 

statistik över mängden lagrat gods för att undvika onödig hantering och transportkostnader. 

Dessutom, som vi nämnt tidigare, skickas godset ofta vidare för lagring hos SPEDAB i Kumla efter 

det har anlänt i Frövi från lagret i Danmark. Lumsden (2012) menar att all lagring är kopplad till 



38 

 

kostnader och kapitalbindning i lager är kopplad till tiden produkterna tillbringar i lagret. Andra 

stora kostnadsslag är lagerföringskostnader, där kostnader för kapitalbindning som är kopplad till 

investeringen i materialet och kostnader för risker ingår. Riskkostnader kan till exempel vara 

inkurans, kassationer och svinn (Oskarsson et al. 2003). Mattsson (2012) styrker detta och menar att 

kapitalkostnader omfattar kapital som är bundet i lager i olika led och produkter som läggs på lager 

riskerar att bli oanvändbara och osäljbara ju längre tid de ligger kvar på lagret. Alla förflyttningar 

av tillverkat material medför en risk, transport av gods med flertalet förflyttningar från Danmark 

tillbaka till Frövi är ett exempel. Ytterligare en kostnad är ordersärkostnad som huvudsakligen 

består av kostnader för hantering av dokument (Olhager 2013). Oskarsson et al. (2003) menar att 

alla kostnader för administration och utförande av transporter innefattas i transportkostnader. Vi 

anser att kostnadsslaget för administration och transporter går att minska om det finns en 

organisation som kontrollerar mängden material som lagras i Danmark och  utifrån det kan onödiga 

transporter tillbaka till Frövi undvikas. Varje gång lagret i Danmark bestämmer sig för att skicka 

tillbaka gods till Frövi blir konsekvenserna ökade kostnaderna för BillerudKorsnäs. Detsamma 

gäller onödiga förflyttningar mellan anläggningen i Frövi och SPEDAB i Kumla.   

  

Jonsson och Mattsson (2016) menar att lönsamhet skapas genom låga kostnader, hög kundservice, 

hög flexibilitet, liten kapitalbindning och korta ledtider. Enligt Oskarsson et al. (2003) är logistikens 

mål att alla kunder ska få de produkter de vill ha till rätt plats och i rätt tid utan att det ska kosta för 

mycket pengar. BillerudKorsnäs strävar liksom många andra företag mot att nå lönsamhet och hög 

kundservice. För att nå dit kan en ständigt pågående process av kvalitetsarbete hjälpa till. 

Projektgruppen rekommenderar att fallföretaget använder en PDCA-cykel för att se över sina 

rutiner kring returhantering och för att arbeta med kvalitetsförbättringar. Genom att följa de fyra 

stegen Plan, Do, Check, Act kan problem identifieras och analyseras, en lösning föreslås och den 

föreslagna lösningen tillämpas. Data samlas in och utvärderas och om lösningen fungerar går man 

vidare och implementerar lösningen och arbetet börjar om med Plan för att förbättra processen 

ytterligare (Van Weele 2012). Vi anser att BillerudKorsnäs kan effektivisera sina flöden av defekta 

produkter i lager runt om i Europa med hjälp av PDCA metoden. Nilsson (2000) understryker att 

om flöden effektivisera i leveranskedjan kan varulager minskas och kostnader sänkas. Lumsden 

(2012) beskriver kvalitet som förmågan att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar och 

enligt Olhager (2013) rör förbättringsåtgärder de produktionsrelaterade konkurrensfaktorerna; 

kvalitet, tid, kostnadseffektivitet samt flexibilitet. Effektivitet definieras som hur väl 
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BillerudKorsnäs ser till att processerna, i det här fallet returhanteringen, utnyttjar organisationens 

resurser och med flexibilitet menas hur väl processerna kan anpassas till förändrade förutsättningar.  

 

För att möjliggöra utbyte av information mellan system eller mellan olika enheter i ett företag krävs 

någon form av kommunikationssystem. Syftet med dessa system är att ge företagets logistiksystem 

support och det finns flera olika tekniska lösningar och principer för att förmedla information 

(Jonsson och Mattsson 2016). I BillerudKorsnäs materialflöde finns ett flertal olika affärssystem för 

hantering av order. Affärssystemet Cobra används i Frövi och i Gävle används TIPS och på 

SPEDAB i Kumla används manuell pappershantering. De olika affärssystemen innebär ibland stora 

problem när material från Frövi skickas till terminal Granudden för vidare transport i container, och 

det under transport eller lastning blivit skador på materialet. Anläggningen i Gävle kan då inte 

åtgärda problemet utan det måste lastas på lastbil eller järnväg och skickas tillbaka till Frövi, som i 

sin tur ibland skickar det till Millcon för åtgärd. En framtida lösning bör vara att införa samma 

affärssystem på anläggningarna i Frövi och Gävle eftersom skadat gods från Frövi då kan åtgärdas 

på anläggningen i Gävle. Då både Gävle och Frövi har ett varsitt fungerande affärssystem måste ett 

byte på någon av anläggningarna vara genomförbart.   

 

Bansal (2002, refererad i Agrawal et al., 2016) visar på att det i omvänd logistik finns tre 

komponenter för hållbarhet, dessa är: ekonomi, miljö och social hållbarhet. Sharma et al. (2014) 

menar att hantering av returnerade varor har skapat ett behov av att utveckla ramar och metoder för 

att ta itu med frågor som ekonomisk hållbarhet, logistik, demontering, återvinning och 

återanvändning för ett produktåtervinningshantering beskriver tre alternativ såsom reparation, 

renovering och återvinning. BillerudKorsnäs strävar ständigt efter att förbättra sin produktion och 

hanteringen av returnerat material. För att veta vad man strävar efter har företaget satt upp mål för 

hur många ton returnerat material man får ha per år samt hur många procent av detta som ska kunna 

klassas upp till A efter åtgärd. Målet för material som ska kunna A-klassas igen ligger för 

närvarande på minst 90 procent. Projektgruppen anser att målet kan uppnås om den tidigare nämnde 

organisationen för returhantering skapas. Huscroft et al. (2013) beskriver att den förbättrade 

omvända logistiken kan resultera i bland annat ökade marknadsandelar, lägre transportkostnader 

och även minskade lagringskostnader. Vilket även Sharma et al. (2014) visar på när de beskriver 

hur grundlig planering och genomförande av returhantering även kan resultera i ökade vinster, ökad 

kundnöjdhet och en samhällsekonomisk vinst till företaget.  
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6. Slutsats  

Följande kapitel svarar kortfattat för fallstudiens syfte samt frågeställningar.  

 

Syftet med denna studie var att kartlägga vilka faktorer som styr returflöden och utifrån ett 

leanperspektiv undersöka och ge förslag på möjliga förbättringsförslag. Det finns ett flertal olika 

faktorer hos fallföretaget som ligger till grund för de störningar som idag upplevs som 

problematiska vid arbetet med returhantering.  

 

För att få rätsida på vilka faktorer som påverkar flödet hos fallföretaget gjordes flertalet intervjuer 

och besök, där de olika problemområdena framkom. Problemområdena analyserades och ställdes 

mot teoridelen där andras forskning gav projektgruppen en uppfattning om hur logistiken och 

framförallt den omvända logistiken visats upp i andra studier. Det främsta problemet som framkom 

under datainsamlingen är bristen på en organisation som sköter returhanteringen. Idag är det främst 

en person som sköter all administration kring upphämtning av defekt material från Europa.  

 

Ett annat problem som framkom var att det fanns bristande uppföljning angående returorsak, 

transportsätt och tidsaspekt. För att BillerudKorsnäs ska ha möjlighet att optimera och effektivisera 

sin returhantering bör de börja med att forma en organisation som har ett övergripande ansvar för all 

returhantering av gods till anläggningen i Frövi och Gävle. Vi anser att en organisation kan styra 

båda anläggningarna. En viktig del i returhanteringen är val av transportsätt och att arbeta med en 

mer långsiktig planering av returer som ska skickas tillbaka till fabrik. En organisation som har 

ansvar för hanteringen av returflöden kan ge BillerudKorsnäs ökad lönsamhet och det ger även en 

minskad påfrestning på miljön samt att onödiga transporter mellan lager i Sverige och runtom i 

Europa kan minimeras. BillerudKorsnäs bör även införa ett tillförlitligt system för uppföljning kring 

returer.  

 

Projektgruppen anser att det viktigaste för att skapa en effektiv och hållbar returprocess är att 

eliminera slöseri som inte skapar något värde i försörjningskedjan. Genom att minska onödiga 

transporter skapas en mer effektiv och hållbar returprocess som tar hänsyn till både miljön och 

lönsamhet inom företag. 
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6.1 Teoretiskt bidrag till vetenskapen 

Då denna fallstudie har valt att koncentrera sig på lean och hållbarhet inom omvänd logistik hos ett 

företag inom pappersindustrin ser projektgruppen att fallstudien kan bekräfta och bidra till tidigare 

forskning inom området. Bland annat genom att styrka det Sharma et al. (2014) visar på när de 

beskriver hur returhantering är ett viktigt steg i det breda området hållbar utveckling, samt även 

bekräfta det Agrawal et al. (2016) beskriver om en begränsad tillgång på litteratur inom området. 

Fallstudien kring returhantering bidrar även med att styrka det Liker (2009) beskriver om hur viktigt 

det är att eliminera slöseri som ej bidrar till att skapa värde för slutkunden. 

 

6.2 Praktiska bidrag till fallstudieföretaget 

Denna studie bidrar till fallföretaget genom att faktorer som inte tillför något värde till 

returhanteringen hos Customer Service Mill identifierats.   

 

Analysen och slutsatsen sammanfattas med förbättringsförslag rörande returhanteringen på 

BillerudKorsnäs. 

 

 Skapa en organisation som arbetar med både Gävle och Frövi's returhantering.  

 Arbeta med bättre framförhållning gällande returer. 

 Gemensamt affärssystem för alla enheter inom BillerudKorsnäs. 

 Arbeta med planering och uppföljning för att få en organisation som eliminerar olika former 

av slöseri.  

 

6.3 Vidare forskning 

Företag kommer i framtiden vara allt mer pressade att arbeta mot ett hållbart samhälle där processer 

och transporter måste bli mer effektiva och miljövänliga. Vidare forskning om hållbarhet inom 

omvänd logistik behövs då projektgruppen anser att det finns glapp att fylla inom detta område. 

Därför ser projektgruppen det särskilt intressant om framtida forskning för nedanstående punkter. 

 Vilka ytterliggare faktorer som påverkar hållbarheten inom omvänd logistik finns det? 

 Hur påverkar en effektiv omvänd logistik lönsamheten för företag inom pappersindustrin? 

 Hur kommer framtidens syn på miljövänlighet påverka den omvända logistikens roll för 

industriföretag och andra organisationer? 
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 Hur kan man utveckla metoder för att producera samma kvalitet av papper utan att använda 

nyfiber? 

  



43 

 

Referenser 

Agrawal, S., Singh, R.K. & Murtaza, Q. (2016). Triple bottom line performance evaluation of 

reverse logistics. Competitiveness Review, Vol. 26 Issue: 3,pp. 289-310.  

Permanent link to this document: 

http://dx.doi.org/10.1108/CR-04-2015-0029 

 

Bell, J. (2008). Introduktion till forskningmetodik. Fourth edition. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Biggam, J. (2015). Succeeding with your masters dissertation: A practical step by step handbook. 

McGraw-Hill education. Third edition. 

 

Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Christopher, M. (2011). Logistics & supply chain management. England: Pearson Education 

Limited.  

 

Cooper, M., Lambert, D. & Pagh, J. (1997). Supply chain management: More than a new name for 

logistics. The international journal of logistics management, Vol. 8, No. 1. 

Permanent link to this document: 

http://dx.doi.org/10.1108/09574099710805556 

 

de Brito, M.P. & Dekker, R. (2003). "A Framework for Reverse Logistics". Erasmus Research 

Institute of Management. 

 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskapliga metoder. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Eriksson L. T. & Wiedersheim-Paul F. (2014). Att utreda forska och rapportera. Tionde upplagan. 

Malmö: Liber AB. 

 

Fredholm, P. (2013). Logistik och IT. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

http://dx.doi.org/10.1108/CR-04-2015-0029
http://dx.doi.org/10.1108/09574099710805556


44 

 

Frolova, I. & Lapina, I. (2015). Integration of CSR principles in quality management. International 

Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 7 Issue: 2/3, pp.260-273. 

Permanent link to this document: 

http://dx.doi.org/10.1108/IJQSS-03-2015-0033 

 

Gadde, L-E. & Håkansson, H. (1998). Professionellt inköp. Lund: Studentlitteratur AB.   

 

Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer. Malmö: Liber 

AB. 

 

Huang, Y-C. & Yang, M-L. (2014). Reverse logistics innovation, institutional pressures and 

performance. Management Research Review, Vol. 37 Issue: 7,pp. 615-641. 

Permanent link to this document: 

http://dx.doi.org/10.1108/MRR-03-2013-0069 

 

Huscroft, J.R., Hazen, B.T., Hall, D.J., Skipper, J.B. & Hanna, J.B. (2013). Reverse logistics: past 

research, current management issues, and future directions. The International Journal of Logistics 

Management, Vol. 24 Issue: 3,pp. 304-327. 

Permanent link to this document: 

http://dx.doi.org/10.1108/IJLM-04-2012-0024 

 

Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2016). Logistik. Läran om effektiva materialflöden. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Jüttner, U. & Christopher, M. (2013). The role of marketing in creating a supply chain orientation 

within the firm. International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 16, No. 2, 99–

11.3. 

Permanent link to this document: 

http://dx.doi.org/10.1080/13675567.2013.799636   

 

Liker, K. J. (2009). The Toyota Way. Malmö: Liber AB.  

 

Lumsden, K. (2012). Logistikens grunder. Lund: Studentlitteratur AB. 

http://dx.doi.org/10.1108/IJQSS-03-2015-0033
http://dx.doi.org/10.1108/MRR-03-2013-0069
http://dx.doi.org/10.1108/IJLM-04-2012-0024
http://dx.doi.org/10.1080/13675567.2013.799636


45 

 

 

Mentzer, J.T., DeWitt, W., Keebler, J.S., Min, S., Nix, N.W., Smith, C.D. & Zacharia, Z.G. (2001). 

Defining supply chain management. Journal of business logistics, Vol.22, No. 2, pp..4. 

Permanent link to this document: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x/epdf    

 

Mattsson, S-A. (2012). Logistik i försörjningskedjor. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Nilsson, C-H. (2000). Flödesekonomi: Supply chain management. Lund: Studentlitteratur AB.   

 

Olhager, J. (2013). Produktionsekonomi. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Oskarsson, B., Aronsson, H. & Ekdahl, B. (2003). Modern logistik. Stockholm: Liber AB.   

 

Ravi, V. & Shankar, R. (2006). Reverse logistics operations in paper industry: a case study. Journal 

of Advances in Management Research, Vol. 3 Issue: 2,pp. 88-94. 

Permanent link to this document: 

http://dx.doi.org/10.1108/97279810680001248 

 

Saad, M., Jones, M. & James, P. (2002). A Review of the Progress Towards the Adoption of Supply 

Chain Management (SCM) Relationships in Construction. European Journal of Purchasing & 

Supply Management, 8(3):173-183.  

Permanent link to this document: 

http://dx.doi.org/10.1016/S0969-7012(02)00007-2   

 

Schary, B. (1985). A Strategic Problem in Logistics Control. International Journal of Physical 

Distribution & Materials Management, Vol. 15 Issue: 5, pp.36-50.  

Permanent link to this document: 

http://dx.doi.org/10.1108/eb014617  

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x/epdf
http://dx.doi.org/10.1108/97279810680001248
http://dx.doi.org/10.1016/S0969-7012(02)00007-2
http://dx.doi.org/10.1108/eb014617


46 

 

Sharma, S.K., Mahapatra, S.S. & Parappagoudar, M.B. (2014). Benchmarking of product recovery 

alternatives in reverse logistics. Benchmarking: An International Journal. 

Permanent link to this document: 

http://dx.doi.org/10.1108/BIJ-01-2014-0002  

 

Srivastava, S.K. & Srivastava, R.K. (2006). Managing product returns for reverse logistics. 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 36 Issue: 7,pp. 524-

546.  

Permanent link to this document: 

http://dx.doi.org/10.1108/09600030610684962 

 

Tarkowski, J., Ireståhl, B. & Lumsden, K. (1995). Transportlogistik. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Turrisi, M., Canella, S. & Bruccoleri, M. (2012). Impact of reverse logistics on supply chain 

performance. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.  

Permanent link to this document: 

http://dx.doi.org/10.1108/IJPDLM-04-2012-0132  

 

Van Weele, A.J. (2012). Inköp och supply chain management. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Weckenmann, A., Akkasoglu, G. & Werner, T. (2015). Quality management – history and trends. 

The TQM Journal, Vol. 27 Issue: 3, pp.281-293. 

Permanent link to this document: 

http://dx.doi.org/10.1108/TQM-11-2013-0125 

 

Williams, L.R., Esper, T.L. & Ozment, J. (2002). The electronic supply chain. Its impact on the 

current and future structure of strategic alliances, partnerships and logistics leadership. 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 32(8), 703-719.   

Permanent link to this document: 

http://dx.doi.org/10.1108/09600030210444935  

 

http://dx.doi.org/10.1108/BIJ-01-2014-0002
http://dx.doi.org/10.1108/IJPDLM-04-2012-0132
http://dx.doi.org/10.1108/TQM-11-2013-0125
http://dx.doi.org/10.1108/09600030210444935


47 

 

World commission on environment and development (1987). Our common future. New York: 

Oxford university press.  

 

  

  

   

  

  

  

  

 

  

 

 

  



48 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

 I hur många lager finns det skadat material i Europa? 

 Hur stor mängd, i ton, defekt material finns det? 

 Finns det en organisation för returer idag och vem/vilka är beslutsfattare? 

 Följer ni upp vilken typ av skador materialet har? Kan man se något mönster utifrån typ av 

skada, var de är producerade och lastade, eller är produktionsproblem vanligast? 

 Handlar det enbart om material från Gävle eller tar ni emot material från andra bruk också? 

 Finns det några mål kring kostnader med returhantering?  

 Vad händer med returnerat material, hur stor mängd bli A-klassat igen?  

 Är det vanligt att material kasseras efter att det har transporteras till exempelvis Gävle eller 

kasseras material direkt i lagren? 

 Hur stor mängd material säljs defekt direkt på plats i lagret? Hur mycket defekt material får 

säljas, finns det en kvot? 

 Ägs lagren av BillerudKorsnäs och hanteras materialet av BillerudKorsnäs personal? 

 Vem äger materialet under transport?  

 Hållbarhet, hur väljs transportör och transportsätt? Samlastning mellan lager?  

 Finns det lager i Europa där materialet kan rullas/kapas för att undvika transport till Sverige? 

 

 

 

 

 

 

 

 


