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Sammanfattning 

Det senaste årtiondet har skapat en ökad press på företag att minska deras påverkan på 

miljön, där en del är behovet av en effektiv återanvändning av företagets resurser, 

speciellt för stålindustrin. Men även de ekonomiska förtjänsterna av en effektiv intern 

returlogistik har lett till att företag fått upp ögonen för detta område.  En effektiv intern 

returlogistik är något som företag tenderat att underskatta i det förflutna, och detta 

område är inte speciellt studerat inom den akademiska världen.  

 

Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera nyckelfaktorer för en effektiv 

lagring, transport, hantering och sortering av internt returstål. Utifrån dessa faktorer har 

en generell modell utvecklas för ett effektivt returstålsflöde. Modellen har sedan 

tillämpats för ett case-företag, som i det här fallet är Sandvik Materials Technology 

(SMT) på Sandvik.  

 

Syftet besvaras genom ingående litteraturstudier inom ämnet samt intervjuer och 

observationer på SMT. Genom detta har nyckelfaktorer identifierats och en modell 

utarbetats. Några faktorer som tagits fram som viktiga är sortering, kapitalbindning, 

transportkostnad, och hanteringskostnad, där faktorerna har starka samband med varandra 

och det är viktigt att uppnå balans.  

 

Utifrån undersökningen som utfördes på SMT framgår sorteringen som den viktigaste 

faktorn, där denna har störst påverkan på returstålsflödets effektivitet. Utan en fungerande 

sortering så ökar kvalitetsbristkostnaderna kraftigt. En andra faktor som har stor påverkan 

är antalet mellanlagringsplatser, där en minskning av dessa skulle minska 

kapitalbindningen.  

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The last decade has created an increasing pressure on companies to decrease their impact 

on the environment and to increase their effectiveness of recycling the company’s 

resources, especially for the steel industry. Companies have also started to realize the 

economic aspects of an effective internal reverse logistics. In the past the value of an 

effective internal reverse logistic was something that companies tend to underestimate 

and there are few academic studies done in this area. 

 

The purpose of this essay has been to identify key factors to create an effective in plant 

storage, transport, sorting and handling of returned steel. From these factors a generalized 

model for creating an effective return steel flow will be developed. The model will then 

be adjusted to fit a case company, which in this case is Sandvik Materials Technology 

(SMT) on Sandvik. 

 

The purpose is answered by detailed studies of the literature in the subject combined with 

interviews and observations on SMT. Through this the key factors have been identified 

and a model has been developed. The factors that were seen as most crucial were sorting, 

tied up capital, transport cost and handling cost. These factors have a strong connection 

between each other and it is important to strike a balance. 

 

By the investigation carried out on SMT it is clear that sorting is the essential factor on 

the case company, and have the biggest impact on the effectiveness of the returned steel 

flow. Without functioning sorting there will be a large increase in the quality defect costs. 

Another factor that was considered important is the number of storage places, where a 

decrease in the storage places would reduce the tied up capital. 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ...................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................. 1 

1.2 Syfte .................................................................................................................... 2 

1.2.1 Frågeställningar ........................................................................................... 2 

1.2.2 Avgränsning ................................................................................................ 2 

2 Metod .......................................................................................................................... 3 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod ......................................................................... 3 

2.2 Litteraturstudier ................................................................................................... 4 

2.3 Intervju ................................................................................................................ 5 

2.4 Observationer ...................................................................................................... 7 

2.5 Vetenskaplighet ................................................................................................... 7 

2.5.1 Validitet ....................................................................................................... 9 

2.5.2 Reliabilitet ................................................................................................... 9 

2.5.3 Generaliserbarhet ....................................................................................... 10 

2.5.4 Triangulering ............................................................................................. 11 

2.6 Arbetsmetodik ................................................................................................... 12 

2.7 Kritisk granskning av metod ............................................................................. 13 

3 Teoretisk referensram ................................................................................................ 14 

3.1 Supply chain management (SCM)..................................................................... 14 

3.1.1 Lean supply chain ...................................................................................... 14 

3.1.2 Agile supply chain ..................................................................................... 14 

3.2 Logistikkostnader .............................................................................................. 15 

3.2.1 Transportkostnader och hanteringskostnader ............................................ 15 

3.2.2 Administrativa kostnader........................................................................... 16 

3.3 Lager .................................................................................................................. 16 

3.3.1 Kapitalbindning ......................................................................................... 17 

3.3.2 Terminaler ................................................................................................. 18 

3.4 Ruttplanering ..................................................................................................... 19 

3.5 Reverserande logistik ........................................................................................ 20 

3.6 Kvalitet .............................................................................................................. 21 

3.6.1 Kunden i centrum ...................................................................................... 22 

3.6.2 Kvalitetsbristkostnader .............................................................................. 22 

3.7 Informationsflöde IT ......................................................................................... 23 

3.8 Lean ................................................................................................................... 23 



 

 

3.8.1 Kaizen ....................................................................................................... 24 

3.8.2 Improvement kata ..................................................................................... 24 

3.8.3 5 Varför ..................................................................................................... 29 

3.8.4 Muda, mura, muri ..................................................................................... 30 

3.9 Teoretisk modell ............................................................................................... 31 

4 Sandvik Materials Technology (SMT) ..................................................................... 32 

4.1 Företagsbeskrivning .......................................................................................... 32 

4.2 Nulägesbeskrivning .......................................................................................... 32 

4.3 Påvisade problemområden ................................................................................ 35 

4.3.1 Transport ................................................................................................... 35 

4.3.2 Lagring ...................................................................................................... 36 

4.3.3 Hantering .................................................................................................. 37 

4.3.4 Sortering .................................................................................................... 38 

5 Analyserande diskussion ........................................................................................... 40 

5.1 Kompletterande teori ........................................................................................ 40 

5.1.1 Kunskapsspridning .................................................................................... 40 

5.1.2 Motivation ................................................................................................. 41 

5.2 Transport ........................................................................................................... 42 

5.3 Lagring .............................................................................................................. 43 

5.4 Hantering .......................................................................................................... 43 

5.5 Sortering............................................................................................................ 44 

5.6 Lean-tänkande ................................................................................................... 46 

6 Slutsats ...................................................................................................................... 47 

6.1 Teoretisk modell ............................................................................................... 47 

6.2 Modifierad modell för intern logistik ............................................................... 48 

6.3 Anpassad modell för SMT ................................................................................ 50 

6.4 Generell implikation av modellen ..................................................................... 51 

6.5 Företagsspecifik implikation av modellen ........................................................ 52 

6.6 Framtida forskningsområden ............................................................................ 52 

6.6.1 Fortsatta forskningsområden generellt ...................................................... 52 

6.6.2 Fortsatta forskningsområden på SMT ....................................................... 53 

Referenser ......................................................................................................................... 54 

Bilagor  

Bilaga A: Missiv 

Bilaga B: Frågor till produktionen 

Bilaga C: Frågor till transport 

Bilaga D: Frågor till skrotgården



 

 

Figurförteckning 

 

Figur 1: Arbetsgång ........................................................................................................... 12 

Figur 2: Exempel på ”hub and spoke” system (Oskarsson et al., 2006). ........................... 18 

Figur 3: "The improvement kata in brief." (Rother, 2010.  s.75.) ..................................... 25 

Figur 4: PDCA-cykel.(Rother, 2010. s. 135)..................................................................... 27 

Figur 5: Arbeta mot ett önskat tillstånd med PDCA-cykel. (Rother, 2010. s. 145) .......... 29 

Figur 6: Teoretisk modell med faktorer för ett effektivt returstålsflöde. ........................... 31 

Figur 7: Varma flödet på SMT .......................................................................................... 33 

Figur 8: Teoretisk modell med faktorer för ett effektivt returstålsflöde. ........................... 47 

Figur 9: Modell för intern returlogistik ............................................................................. 49 

Figur 10: Modifierad modell utifrån SMTs förutsättningar .............................................. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dagens industri blir allt mer pressad, av både staten och opinionen, till att vara mer 

miljövänliga och att effektivt ta till vara på företagets resurser (Kroon & Vrijens, 1995; 

Logožar et al., 2006), där fokus ligger på att minimera det primära resursutnyttjandet, 

förhindra föroreningar, hantera avfall och skapa regelverk för hållbara produkter 

(Logožar et al., 2006). Många företag ser det inte bara som en börda att ta miljöhänsyn 

utan börjar se den ekonomiska vinningen i att minska utsläpp, göra effektivare processer 

och att återvinna (Kroon & Vrijens, 1995; Bowersox et al., 2010). Det reverserande 

logistikflödet är en del i att uppnå detta, vilket till exempel kan vara returnerade föremål, 

renoverade föremål samt återvunnet material (Murphy JR & Wood, 2004). I den här 

undersökningen, där fokus legat på den interna returlogistiken har det varit svårt att ta 

fram tidigare akademiska studier inom området. Enligt Logožar et al. (2006) så är den 

interna returlogistiken inte särskilt studerat inom den akademiska världen och företag 

tenderar att underskatta värdet av en effektiv intern returlogistik.  

 

Sandvik är ett stort svenskt företag inom metallindustrin där Sandvik Materials 

Technology (SMT) ingår. Restprodukter och överblivet material i produktion står i 

dagsläget för mellan 40-45 procent av totalbehovet av råvaror inom SMT och benämns 

som returstål. Returstålet sorteras och smälts sedan om för att skapa nya produkter.  Det 

nuvarande returstålsflödet skapar hög kapitalbindning och dyra transportkostnader och 

SMT tror att det finns en stor besparingspotential både ekonomiskt och miljömässigt 

inom detta område. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att utveckla en modell för att identifiera nyckelfaktorer för en effektiv sortering, 

hantering, lagring och transport av internt returstål för att sänka kapitalbindningen och 

transportkostnaderna. Modellen prövas med hjälp av en empirisk studie på Sandvik 

Materials Technology, därefter utvärderas modellen och revideras utifrån dessa lärdomar. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 Vilka faktorer är viktiga för lagring av internt returstål? 

 Vilka faktorer är viktiga för effektiva transporter av internt returstål? 

 Vilka faktorer är viktiga för sortering och hantering av internt returstål? 

 Hur kan en effektiv modell för det interna returstålet utformas? 

 

1.2.2 Avgränsning 

Undersökningen kommer endast att innefatta flödet av returstål som kommer från 

produktion och till smältverket. Hur flödet ser ut i detalj inom varje 

produktionsanläggning och hurvuda processerna kan förändras för att minska utfallet av 

returstål undersöks inte. Arbetet avgränsas även till att enbart beröra det ”varma flödet” 

på SMT. Det varma flödet valdes utifrån att det är dessa produktionsanläggningar som 

har störst utfall av returstål.  
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2 Metod 

För att svara på syftet och utveckla en modell har ingående litteraturstudier använts, 

litteraturen som använts har främst varit vetenskapliga artiklar och böcker. För att samla 

in empirisk data för tillämpningen och utvecklingen av en ny modell har observationer, 

intervjuer och samtal varit de främsta tillvägagångssätten. Nedan beskrivs de metoder 

som använts samt de åtgärder som tagits för att stärka arbetets reliabilitet, 

generaliserbarhet och validitet. 

 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Utgångspunkten för en kvantitativ metod är att informationen som insamlas ska 

kvantifieras, alltså sättas en siffra på. Resultaten ska sedan presenteras numeriskt 

(Andersen &  Gamdrup, 1990) och användas till att göra statistiska analyser (Murray och 

Hughes 2008). Utifrån den information som insamlats försöker författaren att se mönster 

och samband (Bjereld et al., 2009). Den information som insamlas genom kvantitativa 

metoder är objektiv och sker helt på forskarens villkor (Andersen & Gamdrup, 1990). För 

att erhålla denna information ställs frågor som ”hur mycket?”, ”i vilken utsträckning?” 

och ”hur många?”. Exempel på kvantitativa metoder är experimentstudier, 

enkätundersökningar eller massdataundersökningar. Urvalet är ofta gjort för att 

möjliggöra generalisering av resultatet (Bjereld et al., 2009).  

 

En kvalitativ metod innebär att information som insamlas är mindre beroende av siffror 

och mätningar. Istället syftar metoden till att få ett djup i informationen (Murray och 

Hughes 2008). Utgångspunkten för kvalitativa studier är att den som utför 

undersökningen är intresserad av egenskaper och kvaliteter som en företeelse har och att 

dessa inte går att mäta eller väga (Andersen & Gamdrup, 1990; Bjereld et al., 2009). 

Den information som insamlas kvalitativt är subjektiv (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2006) och erhålls ofta genom en tvåvägskommunikation (Bjereld et al., 2009). För att 

erhålla kvalitativ information används metoder som fokusgrupper, djupintervjuer och 

fältstudier (Bjereld et al., 2009; Murray och Hughes 2008).  

 

Den kvantitativa metoden ses ibland som mer vetenskaplig än en kvalitativ metod 

(Murray & Hughes, 2008; Biggam, 2008). Biggam (2008) menar också att en kvantitativ 

metod svarar på ”hur-frågorna” och en kvalitativ metod svarar på ”varför-frågorna”. 

Valet av kvantitativ eller kvalitativ metod görs utifrån de frågor som ska besvaras i 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsunders%C3%B6kning
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rapporten (Murray & Hughes 2008) men enligt Bjereld et al. (2009) så blir det ofta en 

blandning av de båda synsätten. 

 

I detta arbete har i huvudsak en kvalitativ metod använts men med inslag av kvantitativa 

frågor i intervjuerna. En anledning till att kvantitativa studier inte används i så stor 

omfattning som var önskvärt har varit svårigheten att ta fram data som går att kvantifiera. 

Till exempel att det transportbokningssystem som användes kunde inte skilja mellan 

returstålstransporter och vanliga transporter. De intervjuer som gjordes gav oftast svar på 

ett ungefär och någon exakt data fanns inte att tillgå på till exempel omsättningshastighet 

av flak eller felsorterat/osorterat returstål.  

 

2.2 Litteraturstudier 

Med litteraturstudier menas att man söker information i litteratur i form av böcker, 

artiklar, rapporter, uppsatser, essäer med mera, och sedan tar ut det som kan vara relevant 

(Ejvegård, 2003).  Detta gör man för att bli bekant med ämnet och identifiera metoder och 

tekniker som kan vara relevanta för sin egen undersökning (Murray et al., 2008). För att 

hitta information kan det vara en god idé att använda sig av ett bibliotek (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006). För att söka information effektivt behöver man analysera och 

hitta typiska termer och nyckelord för ämnet. De sökord som författaren finner mest 

karakteristiskt för uppsatsen bör sättas först (Ejvegård 2003). Det är vanligen bäst att först 

söka i den allmänna litteraturen, för att sedan gå mot den mer speciella och specifika, man 

bör även tänka på att först läsa den senaste litteraturen (Andersen & Gamdrup, 1990). En 

god idé är att följa hänvisningskedjorna till nya böcker i referenslistan då man snabbt kan 

ringa in de verk som kan komma till användning för det ämne man valt (Andersen & 

Gamdrup, 1990). Enligt Biggam (2008) kan sökandet i litteraturkällor liknas vid en 

detektiv som skall utreda något, du startar med ett antal frågor som du vill ha svar på, 

söker efter ledtrådar och kasserar de som inte är relevanta. Uppföljning sker sedan av de 

som är relevanta, vilket kan leda till nya källor. Slutligen har du skapat ett arbete baserat 

på bevis och du kan lägga fram fakta för att dina antaganden är korrekta (Biggam, 2008).  

 

En bra litteraturstudie bör enligt Biggam (2008) framhäva andras arbete på ett klart, 

intressant och progressivt sätt för att bygga upp en sammanhängande bild. 

Litteraturstudierna ska möjliggöra bevis för att dina yttranden är sanningsenliga samt visa 

läsaren din kunskap om ämnet (Biggam, 2008; Murray & Hughes, 2008).  
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I detta arbete har information hämtats från vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter, 

uppsatser och uppslagsverk. De databaser som använts för sökning av vetenskapliga 

källor har främst varit google scholar, men även ScienceDirect och Emerald. För sökning 

av relevanta uppsatser har DiVA använts och för böcker har högskolebibliotekets 

hemsida använts. Sökorden som använts är alldeles för många för att tas upp i sin helhet 

men har varit inom områdena ”internal logistics”. ”reverse logistics”, ”transportation 

cost”, ”metal industry”, ”lean”, ”motivation”, ”supply chain management”, ”quality”, 

”logistics”, ”customer focus”, ”lean agile supply chain”, ”organizational learning” och 

”total quality management”. Utifrån de artiklar som betraktats som intressanta så har även 

referenserna i dessa använts för att leda vidare till fler artiklar och böcker. 

 

2.3 Intervju 

En intervju är ett sätt att samla in information där en person (intervjuaren) ställer frågor 

till en annan person (respondenten) (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). En intervju är 

en process där två personer kommunicerar och påverkar varandra. Andersen och 

Gamdrup (1990) menar att detta är oundvikligt men att effekten kan minskas genom att 

vara medveten om denna påverkan. Några exempel på faktorer som påverkar 

respondenten är: intervjuarens ålder, kön, utbildning och så vidare. Även intervjuarens 

motiv, förväntningar, attityder och perceptioner påverkar respondentens svar (Andersen 

& Gamdrup, 1990). Svalastoga (1969) anser enligt Andersen och Gamdrup (1990) att det 

finns två sätt man kan öka effektiviteten i intervjun på, man kan göra bättre frågor och 

man kan göra utfrågaren bättre. 

 

Frågorna och sättet intervjun genomförs på kan vara mer eller mindre förutbestämt 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Det finns olika typer av intervjuer och de kan 

skiljas genom följande begrepp (Andersen & Gamdrup, 1990):  

 Standardiserad och icke-standardiserad intervju. 

 Strukturerad och icke-strukturerad intervju 

I en standardiserad intervju bestäms frågeföljd och formuleringar innan intervjun och 

dessa får inte ändras under intervjuns gång, även om respondenten inte förstår frågan. Vid 

en icke-standardiserad intervju så kan frågor omformuleras och anpassas efter situationen 

och tidigare svar under intervjun (Andersen & Gamdrup, 1990). 

 

Strukturerad kontra icke-strukturerad intervju handlar om graden av öppenhet av 

frågorna. I en strukturerad intervju finns det en liten grad av svarsmöjligheter och 
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frågorna kan besvaras genom svarsalternativ (Andersen & Gamdrup, 1990; Biggam, 

2008). Denna form av intervjufrågor kallas även bundna frågor (Ejvegård, 2003). I en 

icke-strukturerad intervju eller en intervju med öppna frågor finns det större möjlighet för 

respondenten att svara fritt, utifrån egna erfarenheter och attityder (Ejvegård, 2003; 

Andersen & Gamdrup, 1990). Biggam (2008) menar dock att denna form av öppenhet 

kan leda till att respondenten blir påverkad av vad han tror att intervjuaren vill ha för svar 

eller att respondenten svarar utan att reflektera tillräckligt över sitt svar. 

 

Inför en intervju är det viktigt att intervjuaren är väl förberedd (Biggam, 2008; Ejvegård, 

2003; Andersen & Gamdrup, 1990) och samlad, då en intervjuare som kommer stressad 

till en intervju kan påverka respondenten till att ge korta och ofullständiga svar (Ejvegård 

2003).  

 

Ejvegård (2003) och Andersen och Schwencke (2009) anser att det är praktiskt att spela 

in intervjun för att senare sammanställa informationen i lugn och ro. Detta kan dock få 

respondenterna att bli mer försiktig när de uttalar sig (Ejvegård, 2003). Det är därför 

viktigt att inför en intervju försäkra respondenten om att materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och att respondenten får vara anonym (Ejvegård, 2003). För att detta ska 

uppnås ska det inte gå att utläsa vem respondenten är i det slutgiltiga arbetet (Ejvegård, 

2003; Andersen & Schwencke, 2009). Det är även viktigt under en intervju att 

intervjuaren håller sig neutral till svaren på frågorna för att inte påverka svar på fortsatta 

frågor. Men intervjuaren ska inte vara kylig mot respondenten utan visa intresse och vara 

uppmuntrande mot respondenten (Ejvegård, 2003). Ejvegård (2003) definierar detta som 

att intervjuaren rör sig med en neutralitet som står på respondentens sida. Efter att svaren 

på intervjun är nerskrivna kan man skicka tillbaka dessa till respondenten för eventuella 

ändringar så att missförstånd inte har uppstått och det ger även respondenten en möjlighet 

att ändra sina uttalanden, efter att respondenten har svarat så är det detta som gäller 

(Ejvegård, 2003).  

 

De intervjuer som gjorts har varit halvstrukturerade, icke-standardiserade och tiden för 

varje intervju har varit mellan en och två timmar. Denna intervjumetod har använts för att 

styra vilket område intervjun innefattar utan att påverka svaren hos respondenten. Detta 

gav en tydlig bild av hur respondenten tolkar nuläget. Innan intervjuerna skickades ett 

missiv ut till respondenten, samt att det förklarades på plats vad intervjun och arbetet 

syftar till. Missiv finns att tillgå i Bilaga A och intervjufrågorna finns i Bilaga B, Bilaga C 

och Bilaga D. 
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2.4 Observationer 

Observationer är en faktainsamlingsmetod där man iakttar något agerande i direktkontakt 

och är en utmärkt metod om man är i behov av nya idéer och infallsvinklar (Andersen & 

Gamdrup, 1990). Observationer kan vara bra som komplement till intervjuer och 

enkätundersökningar eftersom forskaren då kan se vad personen gör i praktiken och inte 

bara vad denne berättar att den gör (Andersen & Schwencke, 2009). Det ställs höga krav 

på observatören då det gäller att vara selektiv och ha förmågan att sortera alla olika 

intryck (Andersen & Gamdrup, 1990). En nackdel som kan göra en observation helt 

misslyckad är den så kallade forskningseffekten, där observatören påverkar den 

observerades handlingar (Andersen & Schwencke, 2009). Denna risk kan minskas med 

hjälp av icke deltagande observation eller dold observation (Andersen & Schwencke, 

2009; Andersen & Gamdrup, 1990). Observationer kan ske genom antingen en 

deltagande observation eller en icke deltagande observation med antingen en känd eller 

okänd observatör (Andersen & Schwencke, 2009; Andersen & Gamdrup, 1990).  

 

Observationer har enligt Andersen och Gamdrup (1990) fördelar så som, en infallsvinkel 

som är explorativ, observatören klassificerar och registrerar fakta som denne vill ha det, 

forskaren är inte beroende av någon annans kunskap eller samarbetsvilja. Nackdelar med 

observationer är till exempel att det ej går att se fakta från förfluten tid, kräver stora 

resurser, avgränsningar i omfattning, selektiv faktainsamling samt att observatören kan ha 

en viss påverkan på resultatet av en observation (Andersen & Gamdrup, 1990). 

 

Observationerna som har genomförts har varit icke deltagande observationer för att 

påverka resultatet så lite som möjligt och observationerna har haft en explorativ 

infallsvinkel. Information som erhållits genom observationer har bland annat legat till 

grund för intervjuer och för att beskriva nuläget.  

 

2.5 Vetenskaplighet 

Enligt Bjereld et al. (2009 s. 107) kan vetenskaplighet formuleras som att ”kunna 

beskriva, förklara och se konsekvenserna av de samband som existerar mellan olika 

företeelser, skeenden och handlingar i naturen och i det mänskliga livet”  

 

För att skriva ett vetenskapligt arbete skall det vara objektivt, sakligt och balanserat 

(Ejvegård, 2003). Objektivitet är viktigt men samtidigt svårt på ett psykologiskt plan då 
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man ofta tenderar att påverkas av egna fördomar och förutfattade meningar även som 

forskare (Ejvegård, 2003). För att uppnå en hög objektivitet ska variabler och samband 

vara relevanta, undersökningsmaterialet och analysen ska vara av neutral hållning och det 

ska finnas en balans mellan olika intressen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Det 

gäller att skapa sig en uppfattning ifall en källa är vinklad eller om den till och med 

kanske är propagandamaterial
1
 (Ejvegård, 2003). 

 

Saklighet betyder att inlämnade uppgifter är sanna och riktiga, författaren har som 

skyldighet att se till att så är fallet genom att kontrollera alla uppgifter denne samlat in 

(Ejvegård, 2003). Det är då viktigt att ha förmågan att kritisk granska och i den mån det 

är möjligt gå till grundkällan. Sanningshalten kan även stärkas genom att använda sig av 

citat från ett grunduttalande (Ejvegård, 2003). Balans innebär att man har förmågan att se 

andra perspektiv än sina egna (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 

 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006, s. 63-69) finns det fem centrala krav på 

vetenskaplig kunskap. 

 

1. Vetenskap är ett förhållningssätt, i vilket man alltid är beredd att kreativt och 

kritiskt ompröva nya sanningar, uppfattningar och metoder för att testa 

kunskapens gränser och därmed utveckla ny kunskap.  

2. Att ange vem eller vilka som ställer frågan.  

3. Kunskap ska vara presenterad på ett sådant sätt att den kan ifrågasättas. En 

tänkbar form för att sådant krav är att en undersökning ska vara repeterbar, dvs. 

en annan person som undersöker samma problem med identisk metod ska komma 

fram till samma resultat. Det här kravet är beroende av forskarens 

grundläggande syn på vetenskaplig forskning.  

4. Falsifierbar, dvs. den ska kunna förkastas som ogiltig. 

5. Öppenhet, dvs. full redovisning av såväl resultat som det sätt man kommit fram 

till dem.  

.För att arbetet ska ha en vetenskaplig trovärdighet så används de fyra principerna 

validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och trangulering som beskrivs nedan.  

                                                      
1
 Propaganda, är material som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler 

påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning 

(Nationalencyklopedin 2012a). 
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2.5.1 Validitet 

Validitet kallas även för giltighet (Andersen & Gamdrup, 1990) och kan översättas till ”i 

vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka” (Bjereld et al. 

2009, s. 112). Validitet handlar om att forskaren använder sig av rätt forskningsstrategi, 

rätt metoder för datainsamling samt analyserar resultatet på ett relevant sätt (Biggam, 

2008). Ett exempel som Ejvegård (2003) tar upp är hur man mäter levnadsstandarden i ett 

land, genom att man bara delar bruttonationalprodukten
2
 med antalet invånare i landet för 

att få en levnadsstandard. Ejvegård (2003) menar då att, borde inte miljöförstöring tas 

med i denna beräkning då ren luft och vatten ökar levnadsstandarden. Han anser också att 

miljöförstöring i så fall borde öka levnadsstandarden genom det sätt man räknar nu, 

eftersom ökad miljöförstöring gör så att mer resurser måste läggas på att rädda miljön och 

på så sätt ökas bruttonationalprodukten och även då levnadsstandarden (Ejvegård, 2003). 

Detta sätt att mäta speglar då inte den verkliga levnadsstandarden och undersökningen har 

på så sätt låg validitet (Ejvegård, 2003). 

 

För att erhålla så hög validitet som möjligt har arbetet ett tydligt syfte med klara 

frågställningar som vägleder arbetet och ligger till grund för mätningar och intervjuer 

med nyckelpersoner inom området.  

 

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett krav på att ett mätinstrument som används i undersökningen ska vara 

tillförlitligt och ge stabila resultat (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Det finns olika 

typer av reliabilitet, intersubjektiv reliabilitet som betyder att olika forskare som använder 

samma metod och verktyg kommer fram till samma resultat och intrasubjektiv reliabilitet 

som innebär att samma forskare kommer fram till samma resultat flera gånger (Andersen 

& Gamdrup, 1990). Det finns även instrumentkongruens vilket innebär att man använder 

olika mätinstrument för att komma fram till samma resultat och genom detta kolla 

reliabiliteten på undersökningen (Bjereld et al., 2009). Reliabiliteten i en intervju kan 

undersökas med avseende på objektkonstans och betyder att forskaren utför en andra 

intervju med samma person för att eliminera yttre faktorer som kan ha påverkat 

respondenten vid ett tidigare tillfälle, som trötthet, stress och dåligt humör (Bjereld et al., 

2009). Ejvegård (2003) använder sig av ett exempel när det handlar om att mäta längden 

                                                      
2
 Bruttonationalprodukt, är det sammanlaga värde av produkter och tjänster som har producerats i 

ett land under en tidsperiod, mäts ofta per år. (Nationalencyklopedin 2012b) 



 

10 

 

på plankor med ett gummiband för att illustrera reliabilitet. Gummibandet sträcks ut vid 

mätning av plankorna och kommer på så sätt att ge varierande resultat vid upprepade 

mätningar. Detta mätinstrument har låg reliabilitet och Ejvegård (2003) menar att en fast 

måttstock är att föredra.  

 

Ejvegård (2003) anser att om kraven på reliabilitet och validet inte uppfylls så har inte 

undersökningen något vetenskapligt värde. En undersökning kan ha hög reliabilitet men 

detta medför inte automatiskt att undersökningen är valid, men för att uppfylla kraven på 

validitet så måste en undersökning uppfylla kraven på reliabilitet. Bjereld et al. (2009) 

anser genom detta att validitet är ett överordnat begrepp.  

 

Eftersom arbetet innehåller många intervjuer kan det vara svårt att erhålla hög reliabilitet, 

men för att stärka reliabiliteten har intervjuer med vissa nyckelpersoner utförts två 

gånger, där den första varit en explorativ intervju och den andra har varit en djupgående 

intervju. Inför de djupgående intervjuerna har frågorna skickats till respondenten för att 

denna ska kunna fundera på frågorna i lugn och ro och på så sätt försöka ta bort faktorer 

som kan påverka svaren i en intervju som trötthet, stress och dåligt humör.  

 

2.5.3 Generaliserbarhet 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det viktigt att se om de data som samlats in kan ses 

i ett bredare perspektiv, bortom den population som studerats. Det finns två olika sätt att 

generalisera utifrån sina resultat, teoretisk eller statistisk generalisering (Bjereld et al., 

2009). För att uppnå en teoretisk generalisering kan man göra hypotestestning eller en 

komparativ analys (Bjereld et al., 2009). Genom att göra en hypotesprövning kontrolleras 

teorins förutsägelser utifrån en logisk härledning av teorin, där den antingen falsifieras 

(påvisas felaktig) eller verifieras (påvisas stämma) (Bjereld et al., 2009). En komparativ 

analys innebär att man för det första jämför något fall som är olika i alla avseenden 

förutom ett, där ett likartat utfall förklaras med likheten fallen har sinsemellan. För det 

andra jämför fall som är lika i de flesta avseenden men skiljer sig på en viss punkt, 

utgången av fallet beror då på den enda olikhet som finns (Bjereld et al., 2009). 

Hypotesprövning är lämpligt inom områden där det finns många välutvecklade teorier 

och komparativ analys är lämplig vid ett område där det bara finns ett fåtal enheter på en 

aggregerad nivå (Bjereld et al., 2009).   

 

En statistisk generalisering innebär att man gör en förutsägelse där en sak uppträder efter 

en annan sak eftersom de brukar göra det, man söker starka empiriska samband mellan 
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olika fenomen (Bjereld et al., 2009). Statistisk generalisering används oftast på områden 

där det inte finns så mycket vetenskapliga teorier.  

 

För att få fram ett generaliserbart resultat är det viktigt att syftet med undersökningen är 

upplagd så att studien besvaras på ett riktigt sätt utifrån de frågor som ställts (Olsson & 

Sörensen, 2011). Viktiga förutsättningar för att uppnå ett generaliserbart resultat är en 

hög grad av validitet och reliabilitet, att eventuella felkällor eliminerats och att inverkan 

av bakomliggande variabler har kontrollerats (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Den teoretiska modellen som utvecklas i detta arbete är ämnad att vara en generell modell 

som ska kunna användas på olika företag för att skapa ett effektivt returstålsflöde. 

Modellen har sedan anpassats för företaget i studien. Generaliserbarheten i modellen kan 

sägas vara god, men för att den ska bli användbar krävs att den anpassas efter företaget.  

 

2.5.4 Triangulering 

Triangulering innebär att man använder sig av olika metoder för att undersöka samma 

fenomen (Hollensen, 1995). Enligt Hollensen (1995) kan man använda sig av 

triangulering i både informationsinsamlingsfasen samt analysfasen. Genom detta belyser 

man en problemställning från olika vinklar och kan på så sätt förbättra validiteten i sitt 

resultat. Triangulering kan också främja undersökarens förståelse av denna 

problemställning (Hollensen, 1995). När man jobbar med triangulering medför det ofta 

att man använder sig av en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder, men det 

kan även förekomma att metoderna används parallellt (Hollensen, 1995). Till exempel 

kan en kvalitativ intervju användas för att kunna konstruera ett mätinstrument eller ett 

frågeformulär för att samla in kvantitativ data (Hollensen, 1995). En kvalitativ metod kan 

även ligga till grunden för en annan kvalitativ metod genom att man gör en explorativ 

intervju för att sedan göra en djupgående intervju (Hollensen, 1995). 

 

Triangulering har använts i detta arbete för att stärka reliabiliteten genom att göra 

intervjuer, litteraturstudier och observationer inom samma område och sedan jämföra 

dessa resultat. 
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2.6 Arbetsmetodik 

Arbetet började med litteraturstudier för att ha en grunduppfattning om litteraturen inom 

området. Litteraturstudierna har fortlöpt under hela arbetet då nya infallsvinklar, faktorer 

och problem har uppkommit. Arbetet på fallföretaget började med explorativa intervjuer 

med handledare och nyckelpersoner utvalda efter frågeställningarna i arbetet. Efter den 

explorativa undersökningen har djupgående intervjuer gjorts med personer som har god 

kunskap om de faktorer och problem som framkommit. En nulägesanalys har upprättats 

och problemområden har tagits fram med hjälp av informationen från intervjuer och 

observationer. 

 

En teoretisk modell arbetades fram utifrån den litteratur som ansetts vara relevant i 

ämnet. Den teoretiska modellen modifierades och kompletterades med hjälp av intervjuer 

och observationer på företaget. Vid framtagandet av den slutgiltiga modellen för företaget 

framkom två ytterligare faktorer som anses vara viktiga. Teori rörande dessa faktorer 

redovisas därför i början av vår diskussion. Figur 1 här illustrerar arbetsgången. 

 

Figur 1: Arbetsgång 
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2.7 Kritisk granskning av metod 

Litteraturstudier har utgjort en stor del i detta arbete och det är därför viktigt att källor 

som använts är pålitliga. Vi har ansett att det har varit viktigt att använda oss av flera 

källor i de texter som har skrivits för att höja reliabiliteten i arbete. Det finns dock 

områden där det finns bristande information eller att tillgången till artiklar har varit 

begränsad. Stora delar av den litteratur som använts i detta arbete har varit på engelska 

och det finns en risk att översättningen av dessa texter till svenska gör så att texterna 

förlorar vissa nyanser eller att de har feltolkats. Vi har dock försökt att motverka detta 

genom att inte översätta citat, och använder istället citaten skrivna på dess 

ursprungsspråk.  

 

Den empiriska delen i rapporten bygger mycket på intervjuer med nyckelpersoner på 

Sandvik och på grund av ovana att utföra intervjuer så finns det en risk att respondenterna 

har påverkats oavsiktligt av intervjuarna. En del av intervjuerna har spelats in och vid en 

del intervjuer har svaren endast antecknats. De intervjuer som spelats in har upplevts lite 

stelare och det kan ha påverkats respondentens svar. Svaren på en del av de kvantitativa 

frågorna har varit antaganden av respondenten.  

 

De observationer som utförts har varit korta observationer och har inte utförts under en 

längre tid. Detta kan medföra att resultaten från dessa inte återspeglar verkligheten. Det 

som observerats har dock bekräftats av de personer som intervjuats för att stärka 

reliabiliteten i observationerna. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel behandlas vilka teorier som använts under utformandet av modellen. 

 

3.1 Supply chain management (SCM) 

Supply chain management (SCM) är ett begrepp som grundades under 80-talet inom 

logistiken. SCM handlade i början enbart om materialflöden från råmaterial till färdig 

produkt som säljs till kund. På senare tid har SCM utvidgats till att innefatta 

materialflöden, informationsflöden, interna och externa relationer (Stock et al., 2010). 

Christopher (2011 s. 3) definierar SCM med:   

”The management of upstream and downstream relationships with suppliers and 

customers in order to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a 

whole”  

 

Fisher (1997) tar upp två olika typer av supply chain, en lean supply chain och en agile 

supply chain, men det finns även ett tredje alternativ som kallas leagile supply chain och 

är en kombination av de båda (Mason-Jones et al. 2000).  

 

3.1.1 Lean supply chain 

En lean supply chain fokuserar på att göra mer med mindre resurser och att minska 

slöseri. En lean supply chain fungerar bäst på marknader där efterfrågan är konstant och 

variationen av produkter är liten. Det handlar alltså om att kunna massproducera och 

transportera till en eller flera slutkunder till så låg kostnad som möjligt. (Jüttner et al., 

2007; Fisher, 1997; Lumsden, 2006). 

 

3.1.2 Agile supply chain 

En agile supply chain är raka motsatsen till lean, här handlar det om att ha en så rörlig 

eller flexibel supply chain som möjligt. Denna form av supply chain passar bra till 

innovativa produkter där efterfrågan är mycket osäker eller att varianterna av produkten 

är många (Fisher, 1997; Lumsden, 2006).  
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3.2 Logistikkostnader  

”Logistikkostnader är teoretiskt sett alla kostnader som är förbundna med logistikens 

huvuduppgift, att skapa tids- och platsnytta i varuflöden från råvaruutvinning till slutlig 

konsumtion och även i reverserande flöden till återanvändning och slutlig deponering.” 

Jensen, 2007 s. 2 

 

För att studera ett logistiksystems totala kostnader är det viktigt att man har ett 

helhetsperspektiv och inte ser till en individuell logistisk aktivitet (Jonsson & Matsson, 

2005). Olika logistiklösningar skapar inte bara olika kostnader, utan de kan även skapa 

olika fördelar för kunden och miljön (Jonsson & Matsson, 2005).  

 

3.2.1 Transportkostnader och hanteringskostnader 

Transporter är i sig själv inte en värdeskapande aktivitet och företagen försöker därför att 

minska denna kostnad (Lumsden, 1995). Transportkostnaderna kan delas upp i två olika 

delar, interna och externa transportkostnader. Interna transportkostnader innefattar 

plockning, paketering och interna transporter inom en anläggning. De externa 

transportkostnaderna inkluderar omlastning, lastning och transport mellan företagets egna 

anläggningar eller från leverantörer och till kund (Jonsson & Matsson, 2005). 

 

Hantering är de aktiviteter som krävs för att förbereda en annan operation, till exempel 

produktion eller transport. Hanteringskostnader innefattar ompaketering, korta 

förflyttningar, omlastning och avlastning och pålastning (Olhager, 2000). Kostnaderna 

består av kostnad för personal, eventuella byggnader, maskiner och omlastare som krävs 

för denna aktivitet. Enligt Oskarsson et al. (2006) så förändras inte dessa kostnader med 

en förändrad volym, om volymen förändras inom vissa intervall.  

 

Enligt Bowersox et al. (2010) är det bättre att transportera material och produkter en 

längre sträcka direkt istället för att flytta det korta sträckor, lasta om och flytta det ännu 

en kort sträcka. Men de menar också att det är bättre att skicka stora kvantiteter istället för 

att skicka enstaka lådor, mängden gods som kan transporteras begränsas av lastbäraren. 

Genom att ha en större mängd gods vid varje transport blir transportkostnaden per 

viktenhet lägre (Bowersox et al., 2010; Lumsden, 2006). Men för att få denna mängd kan 

det krävas uppsamlingsplats vilket medför omlastning och därmed en högre 

hanteringskostnad. Det handlar alltså om att hitta en balans mellan att slippa lasta om 
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flera gånger, samtidigt som man vill ha långa effektiva transporter med stora mängder 

gods (Bowersox et al., 2010; Lumsden, 2006).  

 

3.2.2 Administrativa kostnader 

Alla de kostnader som hänför sig till administrationen av logistik är 

administrationskostnader (Oskarsson et al., 2006). Det är de kostnader som skapas vid 

den långsiktiga planeringen och den operativa styrningen av materialflöden, vilka är 

personal för orderbehandling, planering, lagerredovisning och dylikt samt kostnader för 

anskaffning och drift av dator och kommunikationssystem (Jonsson & Mattsson, 2005). 

De administrativa kostnaderna kan fördelas ut på enskilda order, där de inkluderas i något 

som benämns ordersärkostnader och beordringskostnader (Oskarsson et al., 2006). 

 

3.3 Lager 

Lager är en process i ett företag som inte adderar något värde till en produkt. Därför ska 

företag sträva efter att minska mängden lagrat material och färdiga produkter. Men det 

finns också pengar att spara genom att ha lagring till en viss del. Lagring av material kan 

till exempel innebära att transportkostnaderna kan bli lägre genom att utnyttjandegraden 

av transporten höjs. Med ett produktionslager kan antalet omställningar av maskiner 

sänkas och på så sätt fås högre maskinutnyttjande. Ett färdigvarulager kan dels göra att 

transportkostnaderna minskas samt att kunden kan få färdiga produkter inom kortare tid 

än vad det tar att producera produkterna (Lumsden, 2006; Oskarsson et al., 2006). 

Lagerhållningskostnader är de kostnader som uppstår när varor ligger i lager och de 

utgörs av finansiella, fysiska och osäkerhetskostnader (Jonsson & Mattsson, 2005). Den 

finansiella kostnaden utgår från de avkastningskrav som bundet kapital har inom 

organisationen. Man likställer denna kostnad med vad det bundna kapitalet hade kunnat 

generera om det var investerat i omsättningstillgångar. Fysiska kostnaderna för ett lager 

är de kostnader som uppstår för att driva ett lager. I detta ingår kostnader för personal, 

lagerlokal, hanteringskostnader samt administrativa kostnader för lagret.  

 

Osäkerhetskostnaderna i ett lager är till exempel den risk som uppstår i samband med att 

material ska förflyttas och hanteras, vilket kan medföra att material och produkter skadas. 

I osäkerhetskostnaden ingår även en ökad risk för att produkter med låg hållbarhet eller 

kort livscykel blir svåra att sälja eller att priset måste reduceras på dessa produkter 

(Jonsson & Mattson, 2005). 
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3.3.1 Kapitalbindning 

Ett lager ger upphov till ett antal olika kostnader, en av dem är kapitalbindning 

(Lumsden, 2006), där kostnaden för denna beror främst på värdet av material och varor 

som köpts in (Olhager, 2000). Kostnaden för kapitalbindning kan ses som ett antal 

sedelbuntar som ligger på lagerplatser istället för att användas för att tjäna nya pengar 

genom till exempel nya investeringar (Oskarsson et al., 2006). Det är även vanligt att 

kapitalbindningen ses som ett bortfall av möjliga intäkter i form av den ränta som det 

bundna kapitalet skulle kunnat generera (Oskarsson et al., 2006). Kapitalbindningen är 

ofta en stor del av logistikhanteringskostnaderna och bör därför beräknas (Jonsson & 

Mattsson, 2005).  

 

För att beräkna kapitalbindningen kan man använda följande formel (Jonsson & 

Mattsson, 2005): 

 

                        
          

                    
 

 

När det finns många olika artiklar som befinner sig i olika lager och avdelningar är det en 

god idé att räkna ut omsättningshastigheten, det vill säga hur många gånger per år ett 

genomsnittslager av antingen en eller flera artiklar omsätts (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Vid uträkningen av omsättningshastigheten av bundet kapital i lager är det den 

genomsnittliga kapitalbindningen som är av intresse (Lumsden, 2006):  

 

                             
          

                       
 

 

Man kan även beräkna lagrets genomsnittliga liggtid som ett alternativt uttryck för 

lageromsättningshastigheten (Jonsson & Mattsson, 2005):  

 

                       
                                   

                               
 

 

Enligt Lumsden (2006) är den tid som detaljerna befinner sig i olika typer av lager det 

viktigaste angreppssättet för att minska kapitalbindningen. Man bör tänka på att värdet på 

en produkt ökar utifrån den tid som går åt i tillverkningsprocessen.  Dyra produkter 
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transporteras med fördel i tätare intervall och i mindre batcher medan billiga produkter 

kan transporteras i större batcher och mindre täta intervall (Olhager, 2000).  

 

3.3.2 Terminaler 

För att kunna ha en hög utnyttjandegrad av transporterna krävs det stora volymer. Men att 

samla på sig stora volymer har en negativ effekt på kapitalkostnaden och ledtiden 

(Oskarsson et al., 2006; Lumsden, 2006). För att komma till rätta med detta problem kan 

företag använda sig av terminaler eller ett så kallat ”hub and spoke” system (nav och 

eker) (Oskarsson et al., 2006; Jonsson & Mattsson, 2005), vilket innebär att material eller 

produkter samlas i en terminal för att sedan skickas till hubben för maximalt utnyttjande 

av transporterna (Oskarsson et al., 2006). I figur 2 visas ett exempel på hur ett ”hub and 

spoke” system kan se ut. (Oskarsson et al., 2006). Oskarsson et al. (2006) förespråkar 

också att transporter kan ske utan att passera en terminal om det är en tillräckligt stor 

godsmängd. Nackdelen med ”hub and spoke” systemet är att hanteringskostnaderna ökar 

samt att det krävs en eller flera terminaler som var och en kräver ett visst utrymme 

(Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

Figur 2: Exempel på ”hub and spoke” system (Oskarsson et al., 2006). 
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3.4 Ruttplanering 

Det konventionella sättet att transportera material och produkter direkt från en leverantör 

till en mottagare kallas för linjetrafik. Linjetrafik är enligt Lumsden (2006) ur 

ledtidssynvinkel det bästa transportsättet och ger ett lättöverskådligt transportflöde. Men 

denna form av transport leder till många transportrelationer, låg utnyttjandegrad av 

transportmedlen och kräver stora resurser vilket medför dålig transportekonomi. För att 

avhjälpa några av dessa problem kan man använda sig av ruttplanering. Detta innebär att 

man utformar en rutt som ett eller flera fordon kör för att tillfredsställa ett flertal kunder 

utan att återvända till leverantören innan alla kunder är tillfredsställda. ”Rutterna 

utformas så att en uppsatt målfunktion minimeras alternativt maximeras” (Lumsden, 

2006, s. 647). Dessa målfunktioner kan vara till exempel att minimera körsträckor, antalet 

fordon eller antalet rutter samtidigt som man maximerar antalet besökta kunder samt 

fyllnadsgraden i fordonet (Lumsden, 2006). En enklare metod för ruttplanering är 

slingmetoden, att använda sig av fasta slingor som baseras på ett enkelt kriterium som till 

exempel lastkapacitet av fordonet. Lumsden (2006) menar att slingmetoden inte ger det 

optimala resultatet men att den är enkel och lätt att använda och ger ett bättre resultat än 

linjetrafik. En av fördelarna med slingtrafik är att kunderna får produkter eller material 

vid samma tidpunkt varje gång och kan anpassa sin produktion till detta.  
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3.5 Reverserande logistik 

Moderna industrisamhällen har länge fokuserat på att minimera det primära 

resursutnyttjandet, förhindra föroreningar, hantera avfall och skapa regelverk för hållbara 

produkter (Logožar et al., 2006). Bland dessa är avfallshantering en väsentlig del i ett 

miljöledningssystem för producerande företag och speciellt för metallindustrier (Logožar 

et al., 2006). Enligt Kroon och Vrijens (1995) och Bowersox et al (2010) sker denna 

utveckling inte enbart på grund av miljöhänsyn utan företag ser även värdefulla 

marknadsmässiga möjligheter vid en effektiv återvinning. 

   

Många forskare anser att reverserande logistik har blivit allt viktigare inom 

logistikhanteringen (Murphy JR & Wood, 2004; Oskarsson et al., 2006; Kroon & 

Vrijens., 1995; Logožar et al., 2006; Christopher, 2011), dock har reverserande logistik 

inte fått så mycket uppmärksamhet inom den akademiska världen (Christopher, 2011; 

Logožar et al., 2006; Oskarsson et al., 2006). Returlogistik definierar Kroon och Vrijens 

(1995) som förmågan att på ett skickligt sätt minimera, hantera och avyttra farligt eller 

ofarligt avfall från olika typer av produkter. Reverserande logistik kan t.ex. vara 

returnerade föremål, renoverade föremål samt återvunnet material, där alla har olika typer 

av lagerrelaterade utmaningar (Murphy JR & Wood, 2004). Enligt Logožar et al. (2006) 

tenderar företag att underskatta värdet av en effektiv intern returlogistik.  

 

Legarth (1996) pekar på fyra områden som bör beaktas för att säkerhetsställa en optimal 

återvinning av metaller i allmänhet: 

 Ett effektivt och flexibelt logistiksystem.  

 Demonteringsanordningar så att metallen kan återvinnas på ett miljövänligt sätt.  

 Ny utveckling inom återvinningsindustrin, med ökad kapacitet och nya 

teknologier för att hantera komplexa blandningar av material. 

 Marknaden för återvunnet material måste stärkas.  

När det gäller intern returlogistik med avseende på återvinning så är det inte särskilt 

studerat inom den akademiska världen (Logožar et al., 2006). Logožar et al. (2006) har 

utvecklat en generell modell med målet att reducera skrottransporter mellan olika 

produktionsenheter internt på en aluminiumfabrik:  

 

”In order to reduce costs and environmental impacts as much as possible, it is important 

to optimise the logistics scheme of in-plant aluminium recycling process especially for the 

large industrial plants”( Logožar et al., 2006 s. 53) 
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Transportkostnaderna TC, räknas ut genom att använda följande formel, där f är fasta 

transportkostnader, k är antal källor för skrot, m är antalet källor för skrot plus antalet 

uppsamlingsplatser, e är energikostnaden för transporten och o är driftkostnaden, d är 

avståndet och x är kvantiteten (Logožar et al., 2006). 

 

       

 

   

             

 

     

    

 

Enligt Logožar et al. (2006) är de fasta kostnaderna för de interna transporterna en stor 

andel av de totala årliga transportkostnaderna. Därav är det viktigt att se till att 

investeringar för en effektiv returhantering analyseras noggrant för att undvika onödiga 

fasta kostnader (Logožar et al., 2006). Andra viktiga faktorer är avstånd mellan olika 

uppsamlingsplatser och smältverket samt kvantiteten. Enligt Logožar et al. (2006) kan en 

effektivare ruttplanering av de interna transporterna minska utsläppen med 10 %. Ett av 

problemen med intern returlogistik som inte tas med i den här formeln är beräkningen är 

de olika sorteringsaktiviteterna, vilka kan vara mycket resurskrävande (Jonsson & 

Mattsson, 2005). Även Bowersox et al. (2010) instämmer med citat   

 

“Return products typically require significant manual sortation and inspection to 

determine appropriate disposal. However, the opportunity to recover cost by 

reimbursement and recycling is significant.”(s. 252)  

 

3.6 Kvalitet  

En definition som Bergman och Klefsjö (2007 s. 25) använder om kvalitet är: ”kvaliteten 

på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov 

och förväntningar”. Kunder kan vara både interna kunder som till exempel nästa steg i 

produktionskedjan eller externa kunder som köper produkten (Bergman & Klefsjö, 2007).  

I en undersökning gjord av ”American Management Association” svarade mer än en 

tredjedel av cheferna att förbättrad kvalitet och service var nyckelkomponenter för att bli 

framgångsrika (Superville & Gupta, 2001). Ett grundbegrepp inom kvalitet är att det 

alltid går att få bättre kvalitet till en lägre kostnad och Bergman och Klefsjö (2007 s. 68) 

tar det ett steg längre och säger: ”Genom att ta vara på kunskap och erfarenhet, vår egen 

och andras, kan vi åstadkomma ett bättre resultat till en lägre kostnad” 
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3.6.1 Kunden i centrum 

Kunden i centrum är ett centralt begrepp inom dagens kvalitetsstyrning (Bergman & 

Klefsjö, 2007). Även Toyota har det som en viktig del i sin filosofi och detta tankesätt 

återfinns också i lean-filosofin som grundar sig i Toyotas tankesätt (Liker, 2009). Som 

beskrivits tidigare så kan kunder både vara interna och externa och det är viktigt att skapa 

värde för båda (Bergman & Klefsjö, 2007). Lagrosen (2001) menar att kunden i centrum 

eller kundfokus är en aning felformulerat och att företag misstolkar detta till att man ska 

ha en slutkund i åtanke men fortfarande utifrån företagets perspektiv. Produkterna som 

företag tillverkar kommer att vara vad företaget tror att kunderna eftersöker. Lagrosen 

(2001) föreslår istället att det ska kallas för kundförståelse och ses av företaget enbart 

utifrån kundens perspektiv och vad kunden verkligen vill ha. Det räcker inte längre att 

göra standardiserade marknadsundersökningar. Lagrosen (2001) hävdar att företag måste 

börja använda sig av kvalitativa undersökningsmetoder för att få en djupare bild av vad 

kunden efterfrågar. Toyota har länge arbetat med kvalitativa metoder genom att knacka 

dörr för att förstå kundernas perspektiv (Liker, 2009). 

 

3.6.2 Kvalitetsbristkostnader  

Kvalitetsbristkostnader är de kostnader som uppstår i samband med arbetet med kvalitet 

och de kostnader som uppstår på grund av bristande kvalitet (Bergman och Klefsjö, 

2007). Enligt Bergman och Klefsjö (2007) och Superville och Gupta (2001) så kan den 

totala kvalitetsbristkostnaden delas in i fyra olika delar: 

 Interna felkostnader uppstår om en defekt produkt upptäcks innan den skickas 

till kund, till exempel kostnader för skrotning och omarbetning. 

 Externa felkostnader uppstår efter att en kund upptäckt att de har fått en defekt 

produkt och är kostnader för retur, garantier och klagomål. 

 Kontrollkostnader är kostnader för att identifiera vilka produkter som är 

felaktiga eller defekta. 

 Förebyggande kostnader är de kostnader som förebygger att det blir felaktiga 

eller defekta produkter, kostnader som utbildning, produktdesign, underhåll av 

maskiner och leverantörsbedömning. 

 

 Enligt Superville och Gupta (2001) har forskning visat att det inte finns någon modell för 

hur mycket pengar man ska lägga på förebyggande respektive uppföljande åtgärder, som 

passar på alla företag. De anser att kvalitetsbristkostnaderna är dynamiska och under 
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ständig förändring. Superville och Gupta (2001) hänvisar till Juran (1962) och Wolf och 

Brechert (1994) som menar att med ett ökat fokus på förebyggande och kontrollkostnader 

kan de interna och externa felkostnaderna minskas. Det gäller att hitta en balans mellan 

dessa kostnader. Superville och Gupta (2001) anser att det är viktigt att företag är 

medvetna om de kostnader och de potentiella vinster som ett arbete med kvalitet kan 

medföra. 

 

3.7 Informationsflöde IT 

Det har alltid varit möjligt att teoretiskt integrera kunder och leverantörer men det är 

endast på senare tid (Bowersox et al., 2000) som en kombination av teori och internet 

som gjort det praktiskt möjligt. 

 

Closs et al. (1997) hänvisar till Langley (1986) och Introna (1991) som båda illustrerar en 

förändring av det välkända logistikkonceptet ”rätt produkt till rätt tid på rätt plats” till 

”rätt information vid rätt tid på rätt plats” och pekar på att hanteringen av information är 

minst lika viktig som hanteringen av fysiska produkter. Langley (1986) och Introna 

(1991) menar att informationsflöden är en resurs som bör användas som underlag för att 

skapa effektiva och flexibla logistiska informationssystem. För att skapa logistikflöden 

utifrån efterfrågan och med snabba effektiva leveranser krävs informationssystem som 

internet, där data delas mellan planerings- och kontrollsystem (Bowersox et al., 2000; 

Bowersox & Daugherty, 1995; Narisimhan & Carter, 1998).  

 

3.8 Lean 

Lean är ett koncept som enligt Andersson et al. (2006) och Pettersen (2009) är 

svårdefinierat för både akademiker och praktiker. Enligt Morrey et al. (2012) är inte lean 

en teknik med olika verktyg som kan implementeras, utan en uppsättning 

vägledningsprinciper som varje organisation med sina förutsättningar, anpassar och 

utvecklar utifrån sina egna behov.  Detta innebär att lean kommer att definieras olika i 

olika organisationer.  

 

Lean produktion har sitt ursprung från 1970-talets Japan med avsikten att öka kvalitet och 

kompetens inom Toyota (Lumsden, 2006). Lean bör primärt ses som både ett filosofiskt 

och praktiskt synsätt (Shah & Ward, 2007; Shah et al., 2008; Bhasin & Burcher, 2006; 
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Osono et al., 2008; Liker, 2006), där både sociala (mjuka) och tekniska (hårda) 

dimensioner ingår (MacDuffie, 1995; Brown et al., 2000; Olivella et al., 2008; Hallgren 

& Olhager, 2009). Enligt Adler (1993), Wickens (1987), Womack et al. (1990) och 

Schonberger (2007) baseras lean på följande nyckelprinciper: eliminera slösaktiga 

aktiviteter, minimera processvariationen, bedriva ständiga förbättringsaktiviteter där alla 

anställda deltar aktivt, förmågan att utveckla system för kvalitetsinspektioner, 

regelbundna underhåll samt förmågan att bibehålla ett synkroniserat produktionsflöde. 

Lumsden (2006) hävdar att lean fokuserar på att eliminera slöseri, arbeta med processer 

med målet att skapa snabba och flexibla flöden. Ravet (2011 s. 52) definierar lean-

tänkande med följande principer:  

“The lean thinking can be summarized in five principles: precisely specify value by 

specific product, identify the value stream for each product, make value flow without 

interruptions, let the customer pull value from the producer, and pursue perfection”.  

 

3.8.1  Kaizen 

Kaizen är ett japanskt begrepp som består av två ord: kai som betyder förändring och zen 

som betyder bättre, alltså förändring till det bättre. Kaizen uppstod ur en kultur där man 

ständigt vill göra lite bättre i processerna var dag genom att eliminera slöseri och bli mer 

effektiva. Detta uppnås genom att ta små steg i processen mot ett önskat framtida tillstånd 

(Osono et al., 2008). Kaizen innebär att alla ska arbeta i smågrupper med att 

dokumentera, förbättra processer, samla in och analysera data och utöva självstyrning 

inom teamet, kaizen innebär att beslutsfattandet förs ner till arbetarnivå där det krävs 

öppna diskussioner och överenskommelser innan ett beslut fattas (Liker, 2009).  

 

3.8.2  Improvement kata 

Toyota är ett av världens mest framgångsrika företag och där en filosofi har växt fram 

som kallas för improvement kata
3
. Filosofin består av tre delar: (1) sätt upp en vision, 

riktning eller ouppnåeligt mål, och (2) greppa det nuvarande tillståndet, (3) definiera 

nästa önskat framtida tillstånd i processen i riktning mot visionen. Den här strävan mot 

visionen i små steg kommer att leda till (4) hinder som definierar vad vi behöver arbeta 

med, och ta lärdomar av (Rother, 2010). Se figur 3. 

 

                                                      
3
 Kata betyder forma och kommer från de Japanska kampsporterna (Soltero, 2011). 
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Figur 3: "The improvement kata in brief." (Rother, 2010.  s.75.) 

 

Genom att använda ett ouppnåeligt mål, önskat framtida tillstånd och PDCA
4
-cykeln kan 

improvement kata användas för att leda företaget framåt på ett långsiktigt sätt. Med 

improvement kata identifieras det nuvarande tillståndet varpå ett framtida önskat tillstånd 

definieras (Rother 2010). Därefter används PDCA-cykler för att nå det önskade tillståndet 

vilket kan karaktäriseras som en problemlösande fas där anpassning till de nya 

lösningarna genomförs (Rother 2010). För att improvement kata ska bli en underförstådd 

aktivitet i det dagliga arbetet krävs upprepad användning av förbättringscyklerna. Morrey 

et al. (2012) skriver:  

”However it is evident that it will take more than one exposure to the improvement cycle 

to overcome the path dependencies and embed the improvement and coaching katas such 

that they become custom and practice, and ultimately tacit knowledge that everyone in 

the business possesses.” (Morrey et al., 2012 s. 10) 

 

3.8.2.1  Ouppnåeliga mål 

För att skapa en kultur av kreativitet, experimenterande och ständiga förbättringar 

(Kaizen) hos de anställda är det viktigt att det finns ouppnåeliga mål som styr företaget i 

önskad riktning (Osono et al., 2008; Rother, 2010). Att definiera ouppnåeliga mål är det 

som startar evolutionscykeln och är den drivande faktorn för att se bortom de 

konventionella lösningarna eller metoderna (Osono et al., 2008):   

”Setting goals that are bold and seemingly impossible works hand in hand with a culture 

of experimentation, where the real reward is not success or failure, but the knowledge 

accumulated from many high-quality learning experiences.” (Osono et al., 2008 s. 65) 

                                                      
4
 PDCA är en förkortning av engelskans plan, do, check, act och är ett verktyg för problemlösning 

(Rother, 2010). 
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När ouppnåeliga mål definieras ska målet spegla de tillstånd som eftersträvas. När ett 

beslut ska tas så används det ouppnåeliga målet som stöd för att göra rätt val, då varje 

förändring ska leda företaget närmare det ouppnåeliga målet (Osono et al., 2008). 

Avsikten med ett ouppnåeligt mål är att undvika nöjdhet i organisationen eftersom det 

alltid finns nya mål att sträva mot. Toyota använder sig av denna filosofi och genom 

improvement kata har de alltid blicken mot nästa steg som skall tas för att komma 

närmare mot de ouppnåeliga målen (Osono et al., 2008). 

 

3.8.2.2  Önskat framtida tillstånd 

En viktig del i improvement kata är att sätta upp ett önskat framtida tillstånd (Rother, 

2010; Soltero, 2011). Det är så viktigt att Toyota vanligtvis inte börjar arbetet med 

improvement kata utan att det framtida tillståndet är definierat (Rother, 2010; Soltero, 

2011), för att alla ska ha en gemensam bild av vad som behöver göras i processen. Ett 

önskat framtida tillstånd får inte jämställas med ett mål som man vill uppnå, till exempel 

att öka intäkter eller att minska slöseri, utan det önskade tillståndet är hur processen måste 

se ut för att dessa mål ska uppnås (Rother, 2010). Processorienterade mål används som 

regel inom TQM och lean vilket ständigt driver processen framåt även om resultaten är 

tillfredsställande (Mitropoulos & Howell, 2001). Enligt Lareau (2000) skapar 

resultatorienterade mål lösningar som är kortsiktiga istället för att långsiktigt undvika 

problem, planera och ta lärdomar.   
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Ett önskat framtida tillstånd kan ge svar på frågor som (Rother, 2010):  

 Hur ska denna process fungera? 

 Hur är det normala mönstret tänkt att se ut? 

 Vilken situation vill vi ha vid en specifik tidpunkt i framtiden? 

 Var vill vi vara framöver? 

För att kunna definiera detta tillstånd är det viktigt att ha en klar bild av nuläget (Rother, 

2010; Soltero, 2011). När nuläget är definierat och man vet vart man vill komma så 

jobbar man sig närmare det önskade framtida tillståndet genom att förbättra i små steg 

och kontinuerligt uppdatera sin nulägesbild. Det är viktigt att förändringen sker i små steg 

eftersom det kan vara svårt att förutspå vilka problem och hinder som kan uppstå på 

vägen mot det önskade tillståndet (Rother, 2010). 

3.8.2.3  Plan Do Check Act (PDCA) 

Förmågan att övervinna dessa hinder och problem som uppstår på vägen mot det önskade 

framtida tillståndet sker genom att experimentera och använda sig av en så kallad PDCA-

cykel, se figur 4. Den består av fyra delar: (Rother, 2010; Bergman & Klefsjö, 2007). 

 Plan – Definiera vad som ska göras och vilket resultat som förväntas. 

 Do – Genomför det som var planerat och se vad resultatet blir. 

 Check – Studera resultatet och jämför med det förväntade.  

 Act – Ta lärdom av experimentet och inför standard.  

 

Figur 4: PDCA-cykel.(Rother, 2010. s. 135). 
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PDCA-cykeln introducerades på 1950-talet av W. Edwards Deming i Japan under 

förläsningar för ingenjörer och statistiker. Toyota insåg vikten av att använda detta 

verktyg som ett sätt att tänka och styra istället för som en teknik. Senare gjorde Toyota 

om PDCA-cykeln och lade till ”gå och titta” i centrum av cykeln, detta kan återkopplas 

till deras filosofi genchi genbutsu
5
 (Rother, 2010). 

Det är viktigt att PDCA-cykeln ses på rätt sätt. Med för mycket fokus på resultatet i 

planeringsstadiet av cykeln kommer det att bli svårt att ta lärdom och urskilja vad som 

egentligen påverkar resultatet. Rother (2010, s. 146-147) tar upp ett exempel som speglar 

detta väl: 

 Plan  Vara i bilen 60 minuter efter väckning. (target condition) 

 Do   Vakna och genomföra morgonrutinen, sätta sig i bilen. 

 Check  Kontrollera hur lång tid det tog att komma in i bilen.  

 Act   (Nästa steg bestäms nu.) 

Om den totala tiden sedan blev 64 minuter så blir det problematiskt att urskilja varför det 

tog 4 minuter för lång tid. Om processen istället var uppdelad i mindre delar så blir det 

lättare att se vilken del i processen som är den felande länken. För att identifiera 

problemet kan motåtgärder sättas in med hjälp av följande arbetssätt: (Rother 2010) 

 Vad hindrar processen från uppnå det önskade tillståndet?  

 Observera noga och skaffa en djupgående förståelse för problemet.  

 Bedöm effekten av motåtgärden och ställ dig frågan. Vad har vi lärt oss? 

Bara en motåtgärd i taget används för att kunna kontrollera effekten av denna. Det är 

dessutom viktigt att definiera vilket resultat som förväntas (Rother, 2010). 

Filosofin bakom PDCA-cykeln är att man ska jobba i små steg mot ett önskat tillstånd i 

processen (se figur 5), eftersom det ständigt dyker upp nya problem, resultat och 

avvikelser. Under arbetet med PDCA är det inte meningen att hitta den perfekta lösningen 

från början. Det är meningen att små förändringar i slutänden ska lösa större problem 

(Rother, 2010, s. 150):  

”A provisional step now is preferable to a perfect step later, and investing in prototypes 

and experiments up front, which may seem like extra expense, often reduces overall cost 

in the long run.”   

                                                      
5
 Genchi genbutsu är en filosofi som betyder ”go and see things for yourself, firsthand.” och har du 

inte sett det med egna ögon är dina åsikter inte trovärdiga (Osono et al., 2008 s. 139). 
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Figur 5: Arbeta mot ett önskat tillstånd med PDCA-cykel. (Rother, 2010. s. 145) 

 

3.8.3  5 Varför 

Principen bakom arbetssättet 5 varför, är enkel. Den går ut på att ställa frågan varför 5 

gånger vid varje problem, vilket innebär att man kommer till grundorsaken av ett problem 

istället för en kortsiktig åtgärd. Osono et al., (2008 s. 140) tar upp ett exempel med en 

svetsrobot som återspeglar metoden väl: 

 ”Varför stannade roboten?” Därför kretsen var överbelastad och en säkring gick.  

 ”Varför var kretsen överbelastad?” Därför smörjningen av lager var otillräcklig. 

 ”Varför var smörjningen av lager otillräcklig?” Därför robotens oljepump inte 

pumpade tillräckligt med olja. 

 ”Varför pumpade inte robotens pump inte tillräckligt med olja?” Därför pumpens 

insug var igensatt med metallspån. 

 ”Varför var pumpens insug igensatt med metallspån?” Därför det inte fanns något 

filter på pumpen.  
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3.8.4  Muda, mura, muri 

I lean finns tre grundläggande termer för slöseri: muda, mura och muri. Att eliminera 

dessa typer av slöseri är en viktig aspekt i alla företag som vill öka sin effektivitet och 

lönsamhet. Målet med att eliminera muda, mura och muri är att sänka 

produktionskostnaderna i försörjningskedjan (Osono et al. 2008). 

 

Muda handlar främst om slöseri i produktionen. Inom lean definieras sju former av muda. 

Dessa är: (Basin & Burcher 2006, s. 58) 

 Överproduktion 

 Väntan 

 Transporter 

 Överarbete 

 Lager 

 Onödiga arbetsmoment 

 Defekter 

 

Att eliminera mura innebär att avvikelser ska undvikas. Ett exempel på detta är att man i 

ett lager har som mål att ha så jämna lagernivåer som möjligt. Att använda sig av ett pull-

flöde i produktionsprocessen är ett sätt att undvika mura då stora buffertlager inte är 

nödvändiga. Pull innebär att produktionen i huvudsak styrs av kundefterfrågan där 

kundens order ”drar” produkten genom tillverkningsprocessen. Just-in-time-transporter, 

där varor och material anländer precis när de behövs, används också som ett verktyg för 

att undvika mura. Även begreppet heijunka (utjämning av arbetsbelastningen) är viktigt. 

Om man enbart producerar efter kundorder finns stor risk att produktionen blir ojämn 

med mycket arbete en viss tid och lite arbete en annan tid, då kundorder inte alltid 

inkommer i en jämn ström. Heijunka syftar till att få en stadig tillverkningstakt med lika 

stor arbetsbörda över längre tid (Liker 2009). 

 

Muri syftar till att gör arbetet så enkelt så möjligt. Det kan dels innebära förbättrad 

arbetsmiljö för personalen och undvika överbelastning, men också att använda sig av ett 

standardiserat arbetssätt för varje arbetsmoment. Även maskiner eller annan utrustning 

kan ”drabbas av” muri (Basin & Burcher 2006). 

 

Många företag fokuserar främst på att eliminera muda och glömmer mura och muri. 

Orsaken är att det är enklast att identifiera det förra som dessutom ger direkt ekonomiskt 
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resultat i form av minskade kostnader och ökad effektivitet, medan resultaten av de 

senare ibland blir synbara först på längre sikt. 

 

3.9 Teoretisk modell 

I Figur 6 redovisas den modell som togs fram utifrån teori. Modellen visar de faktorer 

som har en påverkan på returstålsflödets effektivitet. Faktorerna är i grunden samma som 

beskrivs i syftets frågeställningar förutom två, vilka är lean och kunden i centrum. Lean 

beskrivs som en extra faktor då det är ett arbetssätt och en filosofi som är till för att skapa 

effektiva processer. Kunden i centrum är en viktig del i ett flöde, då alla delar i flödet bör 

se till slutanvändaren som i detta fall är skrotgården. Med hjälp av fördjupning i teori 

kring de olika faktorerna delades de upp i mindre faktorer som har starka kopplingar, till 

exempel ledtid och transport, kapitalbindning och lagring. Enligt teorin är lagring och 

transport de viktigaste aspekterna för en effektiv returlogistik.  Under teoristudierna har 

det varit svårt att hitta studier eller teorier kring sortering, men det framkom att en 

bristfällig sortering leder till försämrad kvalité och ökade kvalitetsbristkostnader.  

 

Effektivt

returstålsflöde

Kvalitet

Kostnad

Ledtid
Utnyttjande

grad

Transport

medel

Ruttplanering

Lagerhållnings

kostnad
Kapitalbindning

Terminaler

Lagring
Transport

Sortering

Lean
Kunden i

centrum

Lastbärare

Administrativa

kostnader

Hantering

 

Figur 6: Teoretisk modell med faktorer för ett effektivt returstålsflöde. 
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4 Sandvik Materials Technology (SMT) 

I detta kapitel beskrivs fallföretaget och därefter en nulägesbeskrivning samt en 

redovisning av de problemområden av returstålsflödet som framkommit genom intervjuer 

och observationer.  

4.1 Företagsbeskrivning 

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med en unik specialkompetens inom 

materialteknik och med ett omfattande kunnande om kundernas processer (Sandvik, 

2012a). Sandvik tillverkar avancerade produkter som bland annat verktyg i hårdmetall, 

maskiner för gruv- och anläggningsindustrin samt olika produkter i höglegerade rostfria 

material (Sandvik, 2012a). Koncernen som finns i 130 länder är uppdelad i fem olika 

affärsområden Mining, Machining solutions, Materials Technology, Construction och 

Venture. Koncernen har cirka 50000 anställda med en omsättning på cirka 94 miljarder 

kronor (Sandvik, 2012b). Sandviks affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra 

högteknologiska produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet och 

lönsamhet (Sandvik, 2012a). Det finns cirka 5500 aktiva patent och koncernen satsar 

årligen cirka 3 miljarder kronor på forskning och utveckling (Sandvik, 2012a).  

 

Detta arbete är utfört på Sandvik Materials Technology (SMT) vilka är världsledande 

inom tillverkning och utveckling av rostfria stål och speciallegeringar. SMT är indelat i 

fyra olika affärsområden, dessa är: rör, band, primära produkter och tråd och 

värmesystem (Sandvik, 2012c). 

4.2 Nulägesbeskrivning 

I dagsläget är 40-45 procent av materialet som används på Sandvik Materials Technology 

internt material som återvinns, vilket benämns returstål. Undersökningen avgränsas till att 

beröra det varma flödet på SMT då det framkommit under intervju att detta flöde 

producerar mest returstål. I det varma flödet ingår sex stycken avdelningar: utlastningen, 

pressverk 69 (PV 69), ämnesberedning 67 (ÄB 67), pressverk 62 (PV 62), rörverk 50 

(RV 50) samt skrotgården se figur 7. Allt returstål inkommer till skrotgården med hjälp 

av grensletruck, dumperbil eller sidlastare. Returstålet sorteras sedan ut på lager innan det 

används vid smältverket.  
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Figur 7: Varma flödet på SMT 

 

 

Det är viktigt att returstålet från avdelningarna sorteras rätt för att smältverket skall kunna 

skapa rätt legeringar vid återvinningen. Detta sker i dagsläget dels utifrån enskilda 

stålsorter och dels genom Sandviks egna indelning av olika stålgrupper. Skrotgården 

köper returstålet av produktionsenheterna till ett förutbestämt pris för varje 

returstålssort/grupp. Grupperingen är baserad på vilka stålsorter som går att smälta ihop 

för att få en smälta som går att använda till nya produkter, samtidigt som 

returstålsgrupperna ska ge maximal betalning till den avdelning som det kommer ifrån. 

Anledningen till att stålet är indelat i returstålsgrupper beror på plats och resursbrist, det 

produceras för många olika stålsorter på Sandvik för att det ska vara lönsamt att hantera 

varje returstålssort var för sig.   

 

 
På de olika produktionsanläggningarna finns det stora skillnader avseende 

returstålshanteringen då det finns stora variationer i processer och deras restprodukter, till 

exempel långskrot, kortskrot, spån och solida ämnen. I produktionen sorteras returstålet 

ner i så kallade Berglövslådor, vilka märks upp med en bricka som markerar den 

stålgrupp/sort som körts vid processen. Det finns tre storlekar på Berglövslådor, men det 

är i princip bara den mellersta storleken som används i produktionen med en kapacitet på 

1,5 ton. I fortsättningen kommer denna storlek att benämnas Berlövslåda. Inom varje 

produktionsanläggning finns det ett antal tomma Berglövslådor att tillgå vid behov, vilka 

har ett nummer. Numret på lådan används inte för att se vilken stålgrupp som är i lådan, 

det görs via en bricka med information om stålsort på den låda som skall användas. De 
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olika Berglövslådorna för returstål hanteras av produktionspersonalen. Det finns i 

dagsläget inte någon returstålsansvarig vid varje avdelning, utan varje person ansvarar för 

att lådorna märks upp korrekt och att de rutiner som satts upp efterföljs. När det gäller 

långskrot hanteras detta olika, vissa avdelningar kapar upp det till kortskrot för att sedan 

placera det i en Berglövslåda, medan vissa avdelningar inte har möjlighet till detta och 

märker upp långskrotet med en penna. Långskrotet buntas sedan ihop till ett knippe med 

benämningen blandskrot och placeras i ett långfack.  

 

När produktionen har fyllt en Berglövslåda med returstål ställs den innanför porten i 

produktion. Där hämtas de av en motviktstruck från transport. Motviktstrucken kör en 

viss rutt varje dag och stuvar om Berglövslådor vid alla mellanlagringsplatser, där de 

antingen placeras på flak eller tippas i dumperlådor. Produktion kan även köra ut lådorna 

från fabriken själva på sommaren men det finns inga rutiner för detta. Transporter från 

mellanlagringsplatserna sker sedan med en grensletruck eller en dumperbil till 

skrotgården med undantag för långskrot som körs med sidlastare. Dumperbilen och 

sidlastaren kör vissa rutter medans grensletrucken beställs av motviktstrucken genom ett 

transportbeställningssystem. Transportbeställningssystemet är under utveckling av 

Sandvik i dagsläget.  

 

När returstålet ankommer till skrotgården kontrolleras detta av personal för att se att stålet 

är rätt sorterat och att det är korrekt uppmärkt. Kontrollen sker genom dels en okulär 

kontroll och dels genom att provbitar testas med en slags analyspistol kallad Niton. 

Långskrot som ankommer till skrotgården hanteras av ett inhyrt företag vid namn 

Kjellbergs Åkeri. Långskrotet sorteras ut på lager för att sedan kapas ner till längder på 

max 1,5 meter för att stålet ska kunna hanteras i smältverket. Det kapade långskrotet 

skickas sedan till skrotgården för att läggas ut på lager. Stålet smälts sedan ner i batcher 

om 75 ton för att gjutas till antingen stång eller det ämne som används i produktion. Efter 

kontroll tippas returstålet på skrotupplaget i rätt hög för respektive returstålsgrupp/sort. 

Det finns i dagsläget sju stycken anställda som hanterar och sorterar långskrot på 

Kjellbergs Åkeri och fem stycken anställda på Sandvik för övrigt returstål i Berglövslådor 

och dumperlådor.  

 

Sandvik har gjort en undersökning angående hantering och sortering av returstål år 2008. 

Utifrån denna rapport kan det utläsas att det även då fanns ett stort lager av långskrot vid 

Kjellbergs Åkeri. 
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4.3 Påvisade problemområden 

I detta stycke summeras och diskuteras de problem som har framkommit genom 

intervjuer med anställda samt observationer gjorda på SMT.  

4.3.1 Transport 

Nedan följer en beskrivning av de problem som upptäckts med transporten av returstål på 

SMT. Information om dessa problem har främst kommit från intervjuer med 

nyckelpersoner på transportavdelningen. 

 

4.3.1.1 Utnyttjandegrad 

I dagsläget utnyttjas inte transporterna av flak med Berglövslådor och dumperlådor 

optimalt på vissa ställen. Ett flak kan ibland fyllas endast med ett enkelvarv av 

Berglövslådor (7st) istället för flakets maxkapacitet på dubbelvarv (14st). Det finns enligt 

intervju, platser runt om på Sandvik där enstaka Berglövslådor har transporterats med 

grensletruck.  

 

4.3.1.2 Transportbeställningssystem 

Det är svårt att urskilja returstålets transporter i databasen från andra transporter. I 

beställningssystemet finns det ingen specifik flik eller ruta för returstål när man skall göra 

en beställning, på grund av detta kan inte beräkningar och jämförelser tas fram. 

 

4.3.1.3 Ledtider 

Det kan ta lång tid från att en grensletruck erhåller en beställning tills att flaket hämtas, 

dock kan tillförlitlig information över ledtider för returstålstransporter inte ges på grund 

av dålig dokumentation. Även knippen med långskrot har en lång ledtid både i produktion 

och utanför porten, då det är mer komplicerat att hantera. De interna transporterna av 

returstål har en låg prioritet av transport.   

 

4.3.1.4 Ruttplanering 

Det finns transportrutter för både motviktstrucken som stuvar om Berglövslådor och för 

dumperbilen. Grensletrucken har inte någon rutt för returstål, utan beställs via telefon av 

föraren till motviktstrucken. Enligt intervju med personal på skrotgården är det svårt att 
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förutse hur mycket returstål som inkommer på grund av att det i dagsläget är ett ojämnt 

flöde, det kan till exempel inkomma flera flak samtidigt, speciellt vid kvartalsrapporter då 

allt returstål ska registreras och krediteras. Skrotgården önskar ett så jämt flöde som 

möjligt av returstål.  

 

4.3.1.5 Prioriteringssystem 

Det finns många olika typer av returstål och vissa har ett högre legeringsvärde än andra. I 

dagsläget finns det ingen prioritering av returstål som binder mer kapital eller utifrån vad 

råvarugården behöver. Det existerar heller inget prioriteringssystem för om transporterna 

måste ske inom 1 timme eller om transporten kan vänta en vecka, alla transporter ska i 

dagsläget ske inom 30 min.  

 

4.3.2 Lagring 

Nedan presenteras de problem som framkommit med lagringen av returstål. Denna 

information har kommit dels från intervjuer men även från observationer. 

 

4.3.2.1 För många mellanlagringspunkter 

Ur lagringssynpunkt är det inte optimalt att ha många mellanlagringspunkter för det 

interna returstålsflödet av två anledningar. För det första tar det lång tid att fylla upp 

dumperlådorna samt flaken med Berglövslådor, vilket gör att returstålet ligger länge och 

skapar en hög kapitalbindning. För det andra får transport beställningar av ofyllda flak 

och dumperlådor vilket skapar en hög transportkostnad på grund av en låg 

utnyttjandegrad.  

 

4.3.2.2 Flaken 

Flaken som Berglövslådorna står på kan endast transporteras med hjälp av grensletruck, 

vilket enligt intervju är det dyraste transportslaget.  

 

4.3.2.3 Ledtid 

Ledtiden för returstål skiljer sig åt mycket på olika avdelningar och varierar mellan ett par 

dagar upp till 3-4 veckor. Ledtiden för inkommande returstål på skrotgården är speciellt 

hög vid Kjellbergs Åkeri avseende långskrot. Där rörlagret med ca 400 ton och det solida 

lagret på 1000 ton omsätts på en månad.  
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4.3.3 Hantering 

Problemen med hantering har främst framkommit genom intervjuer med personer 

kopplade till produktionen, transportavdelningen eller skrotgården. Observationer har i 

detta fall varit ett hjälpmedel för att stödja den information som framkommit under 

intervjuerna. 

 

4.3.3.1 Långskrot  

När ett rör eller en lång stång av någon anledning avviker från de specifikationer som 

angetts blir den till skrot. Detta skapar hanteringsproblem av två anledningar, dels är de 

långa och svåra att hantera och dels kan det bli en hög variation av stålsorter som kasseras 

vilket skapar sorteringsproblem. I dagsläget hanteras långskrotet av Kjellbergs Åkeri vid 

skrotgården, vilka får sortera och kapa dessa stålsorter. Vissa avdelningar kapar 

långskrotet själva och placerar det i Berglövslådor andra inte. Om rören är längre än 7,5 

meter är avdelningarna tvungna att kapa dem själva av säkerhetsskäl när de ska 

transporteras till skrotgården. Är långskrotet längre än 7,5 meter blir även Kjellbergs 

Åkeri tvungna att kapa långskrotet manuellt. På de avdelningar som inte kapar 

långskrotet märks varje kasserat rör med en penna innan det buntas ihop till ett knippe 

med beteckningen blandskrot för att sedan transporteras med hjälp av en sidlastare. 

Eftersom långskrotet kommer i knippen med olika stålsorter så sorteras detta ytterligare 

en gång av Kjellbergs Åkeri innan det läggs på lager.  

 

4.3.3.2 Olika stålsorter 

På grund av att det tillverkas många olika stålsorter skapas hanteringsproblem då det 

måste finnas en låda för varje stålsort/stålgrupp. Enligt produktion är det ungefär 10-15 

olika standardstålsorter som körs, men utöver detta kan det bli beställningar på mer 

lågfrekventa stålsorter. Det innebär att det krävs många olika Berglövslådor som måste 

flyttas om och hanteringskostnaderna ökar. Produktionen försöker samköra stålgrupper 

för att minska hanteringskostnaderna, men det är leveransdatum som styr i första hand.   

 

4.3.3.3 Olika format  

En ytterligare faktor som påverkar hanteringen för returstål negativt är att det finns en 

hög variation på formatet av returstålet, till exempel spån, långskrot, kortskrot och 

solider. Dessa får inte blandas på grund av att skrotgården ska få rätt fyllnadsgrad vid en 
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laddning i smältverket. Detta innebär att det utöver stålsort/stålgrupp måste finnas lådor 

för olika format av stålbitar, vilket i sin tur ökar hanteringskostnaden.  

 

4.3.3.4 Kapitalflöde och kreditering 

Ett hanteringsproblem är kaptialflödet för returstål på SMT. Det beror på att returstålet 

som uppstår skapar en kostnad för produktionen och en intäkt för returstålet, där intäkten 

baseras på ett marknadspris på en viss stålsort eller stålgrupp som varierar varje månad.  

Priset kan skilja sig från det verkliga värdet då olika stålsorter blandas i en viss stålgrupp 

med ett visst pris, vilket innebär att det kan bli en differens mellan kostnaden i 

produktionen och intäkten från returstålet till varje avdelning.  För att en korrekt 

kreditering skall upprättas måste varje stålsort sorteras var för sig, vilket inte är praktiskt 

möjligt.  En annan aspekt som ökar hanteringskostnaderna är att varje avdelning 

krediteras var för sig, vilket hindrar olika avdelningar att gemensamt fylla upp 

dumperlådor.  

 

4.3.4  Sortering 

En stor del av den information rörande sorteringsproblemen av returstål som 

sammanfattas nedan kommer ifrån intervjuer med personer på skrotgården och med 

personer som styr produktionen. 

 

4.3.4.1 Märkning 

I dagsläget finns rutiner som säger att allt returstål ska märkas upp och att det skall vara 

korrekt sorterat. Citat från SMT:s returstålspolicy är ”Vi skall märka och sortera 

returstålet rätt till 100 %.” (Sandvik Materials Technology Returstålspolicy, 2009). 

Detta sker dock inte alltid av produktion, utan skjuts upp till skrotgården, där det enligt 

intervju inkommer Berglövslådor utan bricka samt med fel innehåll. Detta sker enligt 

skrotgården i ca 5 % av fallen. Berglövslådor utan brickor har observerats vid RV50 samt 

vid utlastningen. Enligt utlastningen beror det på att det blir många småorder och udda 

längder samt att deras automatsåg kör en hög variation av stålsorter, men även platsbrist 

är en bidragande faktor. Tidigare på 90-talet sorterade utlastningen returstål, men inte i 

dagsläget. Det är ekonomiskt försvarbart att varje avdelning sorterar istället för att det 

skjuts upp till skrotgården, då produktionen vet vad de har kört och slipper kontrollera 

varje bit. Skulle skrotgården veta att det var rätt sorterat skulle de slippa 

dubbelkontrollera alla lådor.  
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4.3.4.2 Motivation 

Personalen behöver få en högre motivation att sortera rätt, även om instruktioner finns 

och bör följas. Om en låda är felmärkt eller har fel innehåll så sker det ett avdrag vid 

skrotgården på 3 kr/kg. Avdraget sker mot hela varma flödet och inte för varje avdelning 

för sig, vilket skapar motivationsproblem. Det är enligt intervju med produktionen även 

en aning omotiverande för produktionspersonalen att sortera efter stålsort när de senare 

blandas i en dumperlåda med stålgrupp på mellanlagringsplatserna. 

Produktionspersonalen har dålig uppfattning om vad en bristfällig sortering skapar för 

följdeffekter och det saknas feedback på om deras sortering varit bra eller dålig, vilket 

ytterligare sänker motivationen.  

 

4.3.4.3 Kvalitetsbristkostnader 

Enligt intervju är ett av de största problemen med returstål de kvalitetsbristkostnader som 

uppstår vid felsorterat returstål i produktionen, till exempel Berglövslådor utan bricka, 

felmärkt bricka, eller lådor där sorteringen ej har varit korrekt. De kostnader som uppstår 

är dels resurserna för att sortera rätt på skrotgården och dels de kostnader för 

analysavvikelserna i smältverket vilka måste kompenseras med dyra råvaror . Detta 

skapar även en förlängd processtid. Ibland kan även en laddning vid smältverket (75 ton 

råvaror) kasseras på grund av analysfel vilket kan skapa leveransförseningar. Detta kan 

innebära att företaget får betala böter till kunden.  

 

På grund av den bristfälliga sorteringen av returstål krävs det i dagsläget att personal på 

skrotgården får kontrollera att stålet i lådorna är korrekt sorterat, vilket innebär mycket 

dubbelarbete. En begränsning som framkommit är att det är svårt att kvalitetssäkra 

material som kommer i stora lastbärare till skrotgården, till exempel fulla dumperlådor.  

 

 

 

 



 

40 

 

5 Analyserande diskussion 

I detta avsnitt diskuteras lösningar utifrån teori och egna åsikter på de problemråden 

som tagits fram. Kapitlet avslutas med en kristik granskning av metod och förslag till 

framtida studier.  

 

5.1 Kompletterande teori 

Utifrån resultatet av den empiriska undersökningen framkom det två ytterligare faktorer, 

kunskapsspridning och motivation, som är viktiga för ett effektivt returstålsflöde på SMT 

i Sandviken. Teori om dessa faktorer redovisas nedan.  

 

5.1.1 Kunskapsspridning 

Lärande i organisationer är en viktig del när det kommer till att uppnå en hållbar 

konkurrenskraftig fördel (Wang & Ahmed, 2003). Wolvén (2000) anser att den viktigaste 

inlärningen inom en organisation är den kontinuerliga inlärningen som sker på daglig 

basis mellan anställda och mellan chefer. Lärande inom en organisation uppstår när 

individer stöter på ett problem eller kommer på en idé och sedan sprider denna kunskap i 

organisationen (Argyris & Schon, 1978). Allt lärande är nödvändigtvis inte positivt för 

organisationen, individer kan lära sig fel och sprida det inom organisationen eller lära sig 

saker som bara gagnar dem själva och inte organisationen som helhet (Wang & Ahmed, 

2003). Kunskap sprids ofta inom organisation genom regler, standarder och databaser. 

Men mycket av den kunskap och kompetens som måste spridas är implicit, vilket betyder 

att den är underförstådd eller outtalad. Denna kompetens har uppstått hos personalen 

genom långvariga erfarenheter, kontakter och utbildning (Wolvén, 2000; Platts & Yeung, 

2000). Wolvén (2000) menar att personalen ofta är ovillig att släppa ifrån sig 

kompetensen till nyanställda inom organisationen eftersom den som besitter kunskapen 

blir en strategisk person. Wolvén (2000) hävdar att oviljan att dela förvärvad kunskap 

grundar sig i att belöningen och erkännandet av denna kunskap är för låg eller obefintlig.    

 

Platts och Yeung (2000, s. 350) anser att:  

”There is much evidence to suggest that paying attention to tacit
6
 knowledge development 

is a key dimension to organizational effectiveness”.  

 

                                                      
6
 Tacit knowledge = implicit kunskap 
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Det finns två sätt att sprida implicit kunskap inom ett företag. Det första är att göra om 

den implicita kunskapen till explicit kunskap och sedan sprida den genom till exempel 

mail eller nya standarder och regler. Det andra sättet är att sprida kunskapen implicit 

genom lärlingar och mentorer, och på så sätt inte göra om kunskapen till explicit kunskap 

(Platts & Yeung, 2000; Rother, 2010). Det finns fördelar och nackdelar med båda sätten. 

Att sprida kunskapen explicit är relativt billigt och lätt att göra i stora organisationer, men 

implicit kunskap kan vara svår att översätta till explicit kunskap och det kan falla bort 

viktig kompetens som att fatta beslut på magkänsla eller instinkt. Fördelen med implicit 

spridning är att man får med magkänsla och instinkt och även den grundläggande 

kunskap som krävs för arbetet. En annan fördel med att sprida kunskap implicit är att det 

blir mycket svårare för andra företag att försöka kopiera detta. Nackdelen är dock att det 

är mycket mer kostsamt att genomföra och att det kräver en viss omgivning och en viss 

typ av personer (Wolvén, 2000; Platts & Yeung, 2000).  

 

För att lyckas överföra implicit kunskap krävs det att ledare och chefer erkänner och 

belönar värdet av implicit kunskap. Det är också positivt om ledare och chefer har 

kontinuerliga kontakter med sina anställda och undersöker önskemål, attityder och 

kompetenser genom så kallade utvecklingssamtal. Det krävs också en miljö och 

organisationskultur som stödjer och premierar spridandet av kunskap (Wolvén, 2000; 

Platts & Yeung, 2000). 

 

5.1.2 Motivation 

Det är viktigt att motivera personalen till att göra ett bra arbete. Hooley et al. (2005) 

menar att till och med den bästa strategin eller affärsplanen kommer att misslyckas om 

personalen inte kan hantera den eller är motiverad till att prestera. Hooley et al. (2005) 

hävdar också att mycket av litteraturen rörande human relations har visat att en 

välmående och välmotiverad personal har stor betydelse för hur bra företaget presterar. 

Några faktorer som påverkar motivationen hos personalen är: betydelsefullhet, ansvar, 

erkännande, feedback och framgång (Wolvén, 2000). Liker (2009) anser att de viktigaste 

faktorerna är utmanande mål, ständiga utvärderingar, feedback och belöningar. 

Belöningarna behöver inte vara av stort värde utan kan vara symboliska (Liker, 2009). En 

grund för att få en motiverad personal är att skapa trivsel och välmående för personalen i 

arbetet, vilket kan erhållas genom att skapa en känsla av sammanhang (KASAM) i 

arbetet. KASAM eller Sence of Coherence som det heter på engelska grundades av Aron 

Anotonovsky år 1987.  
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KASAM består av tre delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och beskrivs 

kortfattat av Lindström och Eriksson (2006 s. 241) som: 

 

”People have to understand their lives and they have to be understood by others, 

perceive that they are able to manage the situation and deepest and most important 

perceive it is meaningful enough to find motivation to continue.” 

 

5.2 Transport 

Utnyttjandegraden för returstålstransporterna är i dagsläget låg på vissa platser inom 

SMT, vilket beror på det stora antalet mellanlagringsplatser. Från vissa 

mellanlagringsplatser körs halva flak för att undvika hög kapitalbindning. Färre 

mellanlagringsplatser får enligt Bowersox et al. (2010) och Lumsden (2006) en positiv 

inverkan på både utnyttjandegrad och kapitalbindning genom att större mängder material 

kan transporteras oftare. Oskarsson et al. (2006) och Jonsson och Mattsson (2005) 

förespråkar användningen av ett terminalsystem för att lösa problem av detta slag, och de 

menar att detta ger det maximala utnyttjandet av transporterna. Undantag för detta gäller 

på avdelningar som har en hög omsättningshastighet av mellanlagret där Oskarsson et al. 

(2006) och Jonsson & Mattsson (2005) menar att det är mer ekonomiskt att köra 

transporterna utan att passera terminal eller uppsamlingsplats vid tillräckligt stor mängd 

gods. Dessa förändringar bidrar till ökade hanteringskostnader som ska balanseras med 

förtjänsterna av den minskade kapitalbindningen och transportkostnaden. Genom färre 

uppsamlingsplatser kommer även flödet av material till skrotgården att blir mer 

kontinuerligt vilket är önskvärt från deras sida. Ur ett miljöperspektiv kommer effektivare 

transporter med grensletruckarna även att minska användningen av fossila bränslen. För 

att räkna ut transportkostnaderna för olika layouter kan det vara en god idé att använda 

Logožar et al.(2006) formel, se kapitel 3.5 för en ingående förklaring av formeln.  

 

       

 

   

             

 

     

    

 

För att kunna utföra beräkningar av förtjänsten av uppsamlingsplatser krävs att företaget 

registrerar pålitlig information för returstålstransporter. Ett nytt system för 

transportbeställning är under utveckling av företaget och ett specifikt system för att 

beställa returstålstransporterna är önskvärt. Information om antalet Berglövslådor, 

dumperlådor och med vilka intervaller som transporterna sker bör registreras.  
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Enligt teori är hanteringen av information minst lika viktigt som hanteringen av fysiska 

produkter (Langley, 1986; Introna, 1991).   

 

För att sänka kapitalbindningen i lager och ledtiden för transporter ytterligare kan det vara 

en god idé att upprätta ett prioriteringssystem för transporter och ta bort kravet på att alla 

transporter ska ske inom en halvtimme. För tillfället blir en transport som sker mellan två 

avdelningar högre prioriterad än en returstålstransport även om transporten mellan 

avdelningarna egentligen inte behöver ske förrän om två veckor. Genom att ha en 

prioritering på transporter så kan även höglegerade material som binder mycket kapital få 

en högre prioritering än låglegerade. Dyra produkter transporteras med fördel i tätare 

intervall och i mindre batcher medans billiga produkter kan transporteras i större batcher 

och mindre täta intervall (Olhager, 2000). 

 

5.3 Lagring 

Lagret av långskrot på Kjellbergs Åkeri har i dagsläget lång ledtid och binder mycket 

kapital, vilket leder till ett bortfall av möjliga intäkter (Oskarsson et al., 2006). Detta kan 

till viss del avhjälpas genom att produktionen kapar rören som ska skrotas. Men det måste 

balanseras med den förlorade produktionstiden som istället används till att kapa skrot. 

Alternativt kan företaget anställa egen personal och investera i en effektivare maskin som 

kapar, hanterar och sorterar långskrot med mindre manuellt arbete som följd. Enligt 

Legarth (1996) bör nya demonteringsanordningar och ny utveckling inom 

återvinningsindustrin, med ökad kapacitet och nya teknologier för att hantera komplexa 

blandningar av material beaktas för en optimal återvinning av metaller.    

 

Flaken som används kan enbart transporteras med en grensletruck, vilket är det dyraste 

transportmedlet. Här borde det finnas alternativa transportmedel som är vanligare och 

billigare i drift, till exempel lastbilsflak som dras med traktor.  

 

5.4 Hantering 

Eftersom Kjellbergs Åkeri har haft ett stort lager av långskrot sedan 2008, vilket visas i 

rapporten om returstålsflödet, så måste det ske en förändring på denna punkt. Sandvik 

borde se över utrustningen för att hantera långskrot både på Kjellbergs Åkeri och direkt i 
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produktionen. Att Sandvik inte kapar långskrot direkt i produktionen bidrar till extra 

kostnader för hantering, lagring och kontroll.    

 

Hanteringskostnaderna för returstålet ökar med antalet stålsorter och format som 

produceras. Genom att köra stålsorter inom samma stålgrupp, det vill säga lägga 

produktion av samma stålgrupp efter varandra, kan hanteringen av Berglövslådorna inom 

produktion minskas. Det får dock inte påverka leveranserna till kunderna (Bergman & 

Klefsjö, 2007), men bör göras i så stor utsträckning som möjligt. Förändringen kommer 

att leda till ökade administrativa kostnader men förhoppningsvis även högre produktivitet 

eftersom personalen inte behöver byta Berglövslådor lika ofta. Detta kan också minska 

risken för att material blir felsorterat på grund av att personalen glömmer byta 

Berglövslåda mellan order. Det returstål som skapas vid de olika processerna är samtidigt 

av olika format, där vissa format inte får beblandas med andra på grund av att det ska bli 

rätt fyllnadsgrad vid smältverkets lager. Det är tveksamt om det är möjligt att göra så 

mycket åt detta utan större förändringar av smältverkets processer.  

 

Dagens organisationsstruktur förhindrar en optimal samordning av returstålet mellan 

avdelningar. Enligt Lumsden (2006) och Bowersox et al. (2010) påverkar detta 

utnyttjandegraden och kapitalbindningen negativt eftersom varje avdelning blir krediterad 

för det returstål som faller från avdelningen. Genom att samordna kan fyllnadsgraden av 

dumperlådor öka och omsättningshastigheten av mellanlagret öka. Om 

organisationsstrukturen hade varit sådan att det inte fanns olika avdelningar med separat 

kreditering så kunde de administrativa kostnaderna minskas och samordning ske. En 

nackdel med denna organisationsstruktur är att företaget får mindre koll på vilka 

avdelningar som har högt skrotutfall samt vilka avdelningar som sorterar dåligt. 

Motivationen att sortera rätt påverkas även negativt då sorteringen inte får någon direkt 

konsekvens för den egna avdelningen (Wolvén, 2000; Liker 2009). 

 

5.5 Sortering 

Den bristfälliga sorteringen av ca 5 % av returstålet bidrar i dagsläget till stora kostnader 

för kontroller, kasseringar och upplegeringar på skrotgården. För att minska 

kvalitetsbristkostnader som uppstår bör personalen motiveras till att vara mer noggrann 

vid sortering samt vid märkning av skrot. Superville och Gupta (2001) anser att det är 

viktigt att företag är medvetna om de kostnader och de potentiella vinster som ett arbete 

med kvalitet kan medföra. Det finns i dagsläget endast instruktioner om hur returstålet 
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ska sorteras. Personalen får inte heller någon feedback om de sorterar bra eller dåligt och 

avdraget för en dålig sortering är lågt. Om en låda är felsorterad eller omärkt/felmärkt 

krediteras inte avdelningen utan hela det varma flödet. 

 

Enligt både Wolvén (2000) och Liker (2009) är feedback en viktig faktor när det kommer 

till att stärka motivationen. Bristen på feedback minskar motivationen och medför att 

personalen presterar sämre. Ur motivationssynpunkt är det en nackdel att avdraget inte 

sker mot varje avdelning eftersom det då blir svårt att ge feedback och kunskap om 

avdelningens kvalitetsbristkostnader. Det avdrag på 3kr/kg som används i dag är lågt i 

relation till värdet på returstålet. Ett högre avdrag som är proportionellt mot 

returstålsvärdet är att föredra för att få en tydligare effekt för avdelningen. För att stärka 

motivationen bör information förmedlas om vilka följdeffekter och kostnader en 

felsorterad låda kan få för företaget och även för den egna avdelningen. Men det motsatta 

bör också informeras om, till exempel vilka positiva effekter en 100 % sortering skulle 

kunna medföra. Denna information kan enligt Liker (2009) stärka motivationen för att det 

skapar utmanande mål och ger en idé om vad avdelningen och företaget går miste om. 

Företaget behöver sprida kunskapen om sortering från de avdelningar som har bra och 

fungerande rutiner för detta. Denna kunskap kommer delvis att vara implicit, det vill säga 

kunskap som uppstått hos personalen genom långvariga erfarenheter, kontakter och 

utbildning (Wolvén, 2000; Platts & Yeung, 2000). Implicit kunskap sprids med fördel 

genom att personal från fungerande avdelningar coachar och ser över de avdelningar som 

fungerar mindre bra.  

 

Genom att kreditera avdelningarna var för sig och sprida information om vilka 

konsekvenser sorteringen får kan de tre delarna i KASAM uppnås, vilka är 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet (Lindström & Eriksson, 2006). Om 

personalen upplever detta kommer motivation och välmående i arbetet stärkas (Lindström 

& Eriksson, 2006).  

 

Nuvarande sortering påverkar även systemet för krediteringen av returstål negativt på 

grund av att avdelningen köper in stålsorter samtidigt som de får betalt för stålgrupper när 

returstålet krediteras vid skrotgården. Detta skapar en differens då stålgruppernas 

genomsnittspris inte återspeglar det exakta värdet på stålsorterna som finns inom 

gruppen. Detta problem är oundvikligt då en sortering av returstål i stålgrupp inte är 

praktisk möjlig.  
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5.6 Lean-tänkande 

För att ständigt förbättra och motivera personalen att utveckla ett effektivt returstålsflöde 

på Sandvik föreslår vi att lean och improvement kata utvecklas inom organisationen. Det 

första steget är att sätta upp ett ouppnåeligt mål (Osono et al., 2008), för att underlätta 

skapandet av en kultur av kreativitet, experimenterande och Kaizen hos de anställda 

(Rother, 2010). Det finns redan ett ouppnåeligt mål i deras returstålspolicy som är att 

sorteringen skall vara korrekt sorterad till 100 procent. Det bör dock upprättas 

ouppnåeliga mål för alla delar som berör returstålshanteringen.  

 

Under arbetet med dessa förändringar ska filosofin för improvement kata användas. 

Vilket innebär att sätta upp ett framtida önskat tillstånd för en process, till exempel att 

utnyttjandegraden av transporterna ska vara minst 90 procent. Det önskade framtida 

tillståndet är viktigt och arbetet bör inte starta förrän det är definierat, då alla skall ha en 

gemensam bild över vad som behöver göras i processen (Rother, 2010; Soltero, 2011). 

När nuläget och det önskade framtida tillståndet är definierat ska man arbeta sig närmare 

det önskade framtida tillståndet genom att experimentera med små förändringar och 

använda sig av PDCA-cykler för att utvärdera effekterna. Vikten av att arbeta i små 

förändringssteg är att det är svårt att utläsa problemen i detalj om man tar för stora steg 

(Se exempel i kap 3.9.2.3).  

 

Vid varje förändring kommer nya hinder att uppstå. Det är inte meningen att hitta den 

perfekta lösningen från början, utan det är meningen att små förändringar i slutändan ska 

lösa ett större problem. För att komma till grundorsaken med uppkomna problem 

förespråkar författarna till detta arbete ett användande av ”5 varför” för att undvika 

provisoriska och tillfälliga lösningar. Den bristfälliga kommunikationen mellan 

produktionen och skrotgården bör stärkas och synsättet kunden i centrum bör genomsyra 

produktionspersonalen vid sortering av returstål (Bergman & Klefsjö, 2007).  
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6 Slutsats 

I detta kapitel redovisas den slutgiltiga modellen som är anpassad för SMT i Sandviken. 

Modellen är utvecklad utifrån den teoretiska modellen samt intervjuer och observationer.  

 

6.1 Teoretisk modell 

Figur 8 är den teoretiska modellen som enbart är baserad på teoretiska studier och 

faktorerna är framtagna för att skapa ett effektivt externt logistikflöde. För en detaljerad 

beskrivning se kapitel 3.9.  

Effektivt

returstålsflöde

Kvalitet

Kostnad

Ledtid
Utnyttjande

grad

Transport

medel

Ruttplanering

Lagerhållnings

kostnad
Kapitalbindning

Terminaler

Lagring
Transport

Sortering

Lean
Kunden i

centrum

Lastbärare

Administrativa

kostnader

Hantering

 

Figur 8: Teoretisk modell med faktorer för ett effektivt returstålsflöde. 
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6.2 Modifierad modell för intern logistik 

I figur 9 presenteras den modifierade modellen som är en vidareutveckling av den 

teoretiska modellen och de faktorer som anses vara viktiga för internlogistik. Till skillnad 

från den teoretiska modellen som är baserad på den externa logistikens principer så 

tydliggör den modifierade modellen den interna logistikens principer samt de samband 

som finns mellan dessa faktorer, men även balansen mellan dessa. Vissa av faktorerna 

från den teoretiska modellen borttagna på grund av att dessa faktorer inte går att påverka 

nämnvärt när det kommer till intern logistik. Till exempel så är transportmedel borttaget 

för att det inte går att påverka det internt i större utsträckning medan det i extern logistik 

har stor betydelse om varor fraktas med flyg, båt eller lastbil. Medan hantering har fått en 

lika stor betydelse som både transport och lagring, detta eftersom det blir relativt korta 

transportsträckor i internlogistik och det ökar kravet på en fungerande hantering. 

  

Många företag jobbar i dagsläget med att införa ett leantänkande i sina organisationer och 

även att deras logistiska kedjor ska arbeta efter dessa leanprinciper. Detta är svårt när det 

kommer till extern logistik, då det kan vara svårt att påverka andra företag i 

logistikkedjan. Vid en extern logistik är det svårare att få en helhetsbild av logistikflödet 

jämfört med intern logistik, vilket medför att lean är en liten del i den teoretiska 

modellen.  

 

Den modifierade modellen behandlar internlogistik, där det endast ingår en organisation, 

vilket medför att det blir lättare för företaget att ha ett leanarbetssätt även när det kommer 

till logistiken. Inom intern logistik blir det även lättare att skaffa sig en bra överblick över 

hela logistikkedjan eftersom man har kontroll av hantering, sortering, lagring och 

transport från startdestination till slutdestination. Dessa skillnader gör att leanfaktorn i 

den teoretiska modellen går från att vara en liten del till att bli ett övergripande synsätt i 

den modifierade modellen. Det är även lättare att påverka och motivera personal internt 

än externt mellan olika företag.  

 

Modellen för intern logistik tydliggör att balansen mellan: hanteringskostnad och 

utnyttjandegrad, transportkostnad och kapitalbindning, lastbärare och lagerhållning är 

viktig. Modellen är avsedd att användas som ett stöd för att lätt överblicka vilka faktorer 

som har stor påverkan på det internlogistiska flödet. 
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Nedan redovisas den modifierade modellen:  

Transport

Hantering Lager

LEAN

Transportkostnad KapitalbindningHanteringskostnad Utnyttjandegrad

Lastbärare Lagerhållning

 

Figur 9: Modell för intern returlogistik 
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6.3 Anpassad modell för SMT 

Vid undersökning på SMT framkom ytterligare faktorer som anses vara viktiga och den 

interna modellen utvecklades. Denna anpassade modell redovisas i figur 10. 

Kunskapsspridning

Motivation

Kvalitet

Transport

Hantering LagerSortering

LEAN

Transportkostnad KapitalbindningHanteringskostnad Utnyttjandegrad

 

Figur 10: Modifierad modell utifrån SMTs förutsättningar 

 

Sorteringen har under hela undersökningen betraktats som ett problem på SMT och bidrar 

till stora kostnader, den får därmed en central roll i denna modell. Det som krävs i 

dagsläget är att kvaliteten på sorteringen förbättras. För att detta ska kunna ske krävs det 

att avdelningar sprider sina sorteringskunskaper samt att personalen motiveras till att göra 

rätt genom till exempel feedback, lägre ersättningsnivåer för dåligt sorterat/omärkt 

returstål samt genom kunskap om konsekvenser av en bristande sortering och fördelarna 

av en bra sortering. En förbättrad sortering kommer att leda till minskade kostnader för 

kontroller och sortering på skrotgården vilket i sin tur kommer leda till att avdelningarna 

kommer att få ett lägre pris på stålet när de köper till produktion. Det är viktigt att 

personalen som sorterar har kunden i åtanke, vilket i det här fallet är skrotgården.  
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Ur hanteringssynpunkt är långskrotet ett genomgående problem som bör åtgärdas. I 

dagsläget finns stora lager av långskrot som skall kapas vid Kjellbergs Åkeri. Sandvik bör 

se över möjligheterna för produktionsenheterna att själva kapa långskrot, åtminstone 

delvis. Alternativt bör effektiviteten vid kapstationen vid skrotgården ses över och 

förbättras. Eftersom SMT inte är intresserade av att byta lastbärare på grund av att 

maskinparken är anpassad efter att använda Berglövslådor så skulle det bli dyrt att byta 

lastbärare och denna faktor har tagits bort från den interna modellen som är anpassad för 

SMT.  

 

För transport har det framgått i undersökningen att utnyttjandegrad och transportkostnad 

är de två viktigaste faktorerna. Lagrets viktigaste faktor ansågs vara kapitalbindningen 

och påverkas på Sandvik i huvudsak av antalet mellanlagringsplatser, dock inte för 

långskrot där hanteringen vid skrotgården skapar en hög kapitalbindning.  

 

En genomgående slutsats är att det är viktigt att hitta en balans mellan de olika faktorerna 

som påverkar varandra i en hög utsträckning, till exempel transportkostnader kontra 

kapitalbindning och hanteringskostnader kontra utnyttjandegrad. Färre 

mellanlagringsplatser skapar en lägre kapitalbindning och högre utnyttjandegrad av 

transporterna medan hanteringskostnaderna ökar. Sorteringen har även en påverkan på 

lagringen och hanteringen av returstålet. En hög grad av sortering skapar flera olika lådor 

och en ökad hanteringskostnad som följd samt en dålig sortering ökar lagret för långskrot. 

För att uppnå ett effektivt returstålsflöde underlättar ett leantänkande inom 

organisationen.  

 

 

6.4 Generell implikation av modellen 

Genom användande av den teoretiska modellen så kan företag få en snabb överblick över 

vilka faktorer som är viktiga för en effektiv returlogistik externt. Den modifierade 

modellen för intern returlogistik visar de skillnader som finns vid en intern returlogistik 

jämfört med en extern. Modellerna som är framtagna är avsedda att användas som stöd 

och ge en överblick vid utveckling eller förbättring av ett logistiskt flöde. Den slutgiltiga 

modellen kan användas av företag med liknande förutsättningar som SMT. 

Förhoppningsvis kommer användandet av modellen att innebära att företaget får lika stort 

fokus på den interna och externa returlogistiken.  Dessa modeller är framtagna för ett 

internt returlogistiskt flöde men begränsas inte endast till returlogistik.  
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6.5 Företagsspecifik implikation av modellen 

Genom ett införande av modellen kommer sorteringen på avdelningarna att förbättras, 

vilket leder till minskade kontrollkostnader och sorteringskostnader för skrotgården. 

Detta leder i sin tur att resurser i form av personal kan förflyttas till mer värdeskapande 

aktiviteter. Till exempel kan dessa resurser användas till den ökade hanteringskostnad 

som ett minskat antal mellanlagringsplatser bidrar till. Färre mellanlagringsplatser ökar 

omsättningshastigheten, vilket sänker kapitalbindningen samt ökar fyllnadsgraden av 

flaken, vilket sänker transportkostnaderna. Men även returstålets flöde till skrotgården 

kommer bli mer kontinuerligt och jämnare med hjälp av färre uppsamlingsplatser. Det 

finns även en möjlighet att substituera transporten med grensletruck till ett billigare 

alternativ, till exempel genom att ställa Berglövslådorna på släp som sedan dras med 

hjälp av en traktor. Minskningen av antalet mellanlagringsplatser och användning av 

alternativa transportsätt innebär att beläggningen på grensletruckar minskar.  

 

Införandet av ett lean-tänkande kommer leda till ett ökat antal förbättringar mot de 

uppsatta framtida tillstånd som upprättats och ett större engagemang för att förbättra den 

interna returlogistiken och dess processer. Förhoppningsvis kommer detta tänkande även 

sprida sig till andra delar av organisationen.  

 

6.6 Framtida forskningsområden 

Under arbetets gång har nya funderingar och bristande information gett upphov till 

framtida forskningsområden både generellt och på SMT.  

 

 

6.6.1 Fortsatta forskningsområden generellt 

 Kommer det vara samma faktorer i framtiden för en effektiv internlogistik? 

 Finns det fler faktorer som påverkar den interna logistiken? 

 Vilka miljömässiga konsekvenser får ineffektiv returlogistik? 

 Kommer returlogistikens betydelse att öka i framtiden? 

 Är det ekonomiskt försvarbart att använda sig av inhyrda företag? 

 Hur restprodukter ska hanteras och återvinnas på bästa sätt. 
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6.6.2 Fortsatta forskningsområden på SMT 

 Finns det möjligheter att minska interna och externa felkostnader som till 

exempel kassering och returer? 

 Är grensletruck det bästa alternativet för returstålstransporter? 

 Är den metod som används idag på Kjellbergs Åkeri för kapning och sortering av 

långskrot den mest effektiva? 

 Är det ekonomiskt försvarbart att använda sig av inhyrda företag? 

 Är spånkross eller spånpress ett alternativ för spånhantering på Sandvik? 

 Är det möjligt att ha automatiserad hantering och sortering av restprodukter vid 

vissa anläggningar på Sandvik? 
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Bilaga A 

 

Missiv 

 

Detta är lite kort information till dig som ska medverka i en intervju angående 

returstålsflödet på SMT i Sandviken. Intervjun syftar till att skaffa underlag för att 

utforma en modell som kan användas till att skapa ett effektivt returstålsflöde. För att 

kunna göra det så är vi i behov av att ta del av dina kunskaper, erfarenheter och 

synpunkter. 

 

Vi är två studenter på Högskolan i Gävle som nu gör vårt examensarbete, där vi har i 

uppgift att utveckla en modell som kan användas för att effektivisera returstålsflödet på 

SMT. Uppgiften är för närvarande avgränsad till det varma flödet, men modellen ska 

kunna användas generellt över hela företaget.  

Denna intervju är frivillig och du kan när som helst avsluta den. All information och 

personuppgifter kommer endast att behandlas av oss två och det kommer inte att gå att 

urskilja vad enskilda personer uttalat sig om i rapporten. För att det inte ska uppstå 

missförstånd när vi sammanställer resultaten från intervjun så vill vi gärna spela in den. 

Detta kommer dock endast att ske med ditt medgivande. 

 

Med vänliga hälsningar 

Kristoffer Jonason & Jens Öqvist 
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Bilaga B 

 

Frågor till Produktionen 

 

 Vilka problem ser du med sorteringen av kortskrot, långskrot och spån? 

 Vilka faktorer tror du påverkar att sorteringen är bra på vissa avdelningar men 

mindre bra på andra? 

 Vad är det som hindrar er att kapa långskrot i dagsläget? 

 Finns det några rutiner i dagsläget för att märka upp långskrot? 

 Hur länge körs en viss stålsort? 

 Informeras personalen om hur mycket en felsorterad låda kan kosta och vilka 

konsekvenser det får för den egna avdelningen? 

 Vad skulle få er att motiveras till att vara noggrannare vid sorteringen? 

 Är det möjligt för er att ha en gemensam uppsamlingsplats för returstål med 

närliggande avdelningar? 

 Är det möjligt för produktionspersonalen att ha en egen pistol för att kontrollera 

stålsorter vid osäkerhet? 

 Vad tror du om att tilldela en retursstålsbonus om det är korrekt sorterat under en 

längre tid alternativt att inte kreditera osorterat eller felsorterat returstål? 

 Kan det vara en god idé att koppla ihop ett visst lådnummer med en viss typ av 

stål i affärssystemet utöver lapparna som finns i dagsläget? 
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Bilaga C 

 

Frågor till Transport 

 

 Hur ser transporterna av returstål ut i dagsläget, beskriv processen. 

 Finns det transportdata med avseende på returstål? Mängd, transporttid, 

intervaller. 

 Sker det någon samordning av transporter av returstål? 

 Finns det schemalagda transportrutter? 

 Är det möjligt att lasta på berglöfslådor på samma flak från olika avdelningar? 

 Prioriteras dyrare stålsorter? 
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Bilaga D 

 

Frågor till Skrotgården 

 

 Hur ser ni helst att returstålet leveraras, små eller stora batcher? 

 Ser ni något behov av att få förhandsinformation av inleverans av returstål? 

 Är sorteringen av returstålet optimal för råvarugården i nuläget? 

 Hur ser lagret ut i dagsläget utanför Kjellbergs åkeri? Hur länge ligger 

långskrotet på Kjellbergs åkeri innan kapning och efter? 

 Hur noteras osorterat returstål? 

 Hur krediteras osorterat returstål? 

 På ett ungefär hur många procent årligen är felsorterat/osorterat? 

 Kan du förklara hur processen ser ut när det inkommer felsorterat och osorterat 

returstål samt vilka konsekvenser det får? 

 Vad tycker du om förslaget att inte kreditera osorterat returstål? 

 Vilka faktorer tror du påverkar att sorteringen är bra på vissa avdelningar men 

mindre bra på andra? 

 Finns det några speciella faktorer som gör returstålet på RV50 svårsorterat? 

 Är sorteringen på RV50 fortfarande dålig? 

 


