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Förord  

Examensarbetet är det sista som genomförs för att ta examen i den femåriga 

utbildningen Civilingenjör Industriell Ekonomi. Därefter väntar nya 

utmaningar och upplevelser i livet som denna utbildning ligger som en stadig 

grund för.  

Vi vill tacka Cloetta Ljungsbro som tagit hand om oss väl med sin 

gästvänlighet och låtit oss genomföra vårt examensarbete i deras fabrik. Riktat 

tack till Mattias Wahlgren, Christian Anderson, Henrik Johansson, Magnus 

Larsson, Amanda Larsson, Marie Schelin och medverkande operatörer för 

deras engagemang. Handledare från Karlstads universitet, Johan Quist och 

Janerik Odhe tackas för deras stöd och vägledning under arbetet. 

Examensarbetet har genomförts och skrivits tillsammans av de två författarna 

och arbetsbelastningen har fördelats jämnt mellan båda parter. Samtliga delar 

av examensarbetet har utformats i samverkan och båda har medverkat under 

skrivprocessen. Därmed har båda parter bidragit till lika stor del av rapporten 

som helhet.        

Vi hoppas att Cloetta Ljungsbro kommer ha användning av studiens resultat 

och även andra aktörer för att tillsammans ständigt förbättras och uppnå en 

mer hållbar utveckling.  

 

Karlstad 12 juni 2017 

 

 

 

David Lindgren   Fredrik Olsson 
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Sammanfattning 

Användningen av naturliga resurser ökar allt mer och därmed även dess 

knapphet. I organisationer finns det en överdriven användning av 

naturtillgångar då en del inte används till sitt primära syfte, vilket kan ses som 

en form av slöseri. Avfallsproduktion är ett område som dels utgör ett onödigt 

användande av naturliga resurser och samtidigt innebär kostnader för en 

organisation. Avfallsproduktion kan placeras in under interna 

kvalitetsbristkostnader som innefattar produkter med fel och brister som 

upptäcks vid tillverkning. Reduktion av defekta produkter och 

avfallsproduktion är ett överlappande områden mellan koncepten Lean och 

Green. Därmed blir det av stor vikt att effektivt reducera uppkomsten av 

felaktiga produkter och således minska sin avfallsproduktion för att uppnå en 

hållbar utveckling gällande miljö och ekonomi. Denna studie syftar till att 

undersöka vad det kan finnas för brister i en tillverkningsindustris hanterings- 

och dokumenteringsprocesser av producerat avfall som motverkar att det 

effektivt kan reduceras. Vidare är syftet att undersöka hur en lösning kan se ut 

som beaktar brister från två perspektiv, vilket är systemets nuvarande 

utformning med hänsyn till teori samt hur väl implementerat systemet är i 

praktiken.  

Genom en fallstudie på Cloetta Sverige AB i Ljungsbro som både arbetar 

utefter sitt egna Lean-2020 initiativ och med hållbar miljöutveckling, har en 

nulägesbeskrivning av hanterings- och dokumenteringsprocesser gjorts på en 

av fabrikens produktionslinjer. Teorier inom avfallshantering och 

kvalitetsstyrning har använts för att identifiera brister i deras nuläge men även 

utgjort en grund till de förbättringsförslag som utformat en lösning.  Funna 

brister och utformad lösning har sedan bidragit till slutsatser som besvarar 

studiens syfte och tillhörande frågeställningar. 

I slutsatsen konstateras de tre största bristerna som bidrar till att fallföretaget 

inte kan effektivt angripa sin avfallsproduktion. Dessa brister är: 

rapporteringssystemen är utformade på ett sätt som gör det svårt att utvinna 

eftersträvad information; rapporteringen genomförs felaktigt; icke lämpliga 

mätmetoder används för viktbestämning av producerat avfall. 

Förbättringsförslagen beaktar alla funna brister från de två perspektiven och 

lyfts fram i analys tillsammans med rekommendationer till fallföretaget för hur 

de kan implementeras.    

Nyckelord: Avfallshantering, kvalitetsstyrning, avfallsproduktion, defekter.   
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Abstract 

Natural resources are increasingly being used and at the same time its scarcity 

increases. In organisations there is an excessive use of natural resources, as 

some are not used for their primary purpose, which can be seen as a form of 

waste. Production of solid waste is an area that represents unnecessary use of 

natural resources and at the same time entails costs for an organisation. It can 

be placed within internal quality deficiency costs that include defective 

products that are discovered during manufacturing. Reduction of defective 

products and solid waste is an overlap between the concepts of Lean and 

Green. Thus, it is of great importance to effectively reduce the occurrence of 

defective products and thus minimise the generation of solid waste in order to 

achieve a sustainable development in terms of environmental and economical 

concern. This study aims at investigating what deficiencies may exist in a 

manufacturing industry’s handling and documentation processes of produced 

waste, which counteracts that it can be effectively reduced. Furthermore, the 

purpose is to investigate how a solution can be formed taking all deficiencies 

into account from two perspectives, which is the system’s current design with 

references to theory and how well the system is implemented in practice. 

Through a case study at Cloetta Sweden AB in Ljungsbro, which works both 

on its own Lean-2020 initiative and with sustainable environmental 

development, a current state description of handling and documentation 

processes has been conducted on one of the factory’s production lines. 

Theories in waste and quality management have been used to identify 

deficiencies in their current processes, but also to form the basis of 

suggestions for improvement that shape a solution. Discovered deficiencies 

and designed solution hence contributes to a conclusion that answer the 

purpose of the study and its research questions. 

In conclusion, the three greatest deficiencies that contribute to the fact that 

the company cannot effectively reduce waste production are confirmed. These 

deficiencies are: reporting systems are designed in a way that makes it difficult 

to extract desired information; reporting is performed incorrectly; 

inappropriate measurement methods are used for weight determination of 

produced waste. The suggestions for improvement take all identified 

deficiencies into account from the two perspectives and are highlighted in 

analysis together with a recommendation on how they can be implemented. 

Keywords: Waste and Quality Management, Waste Production, Defects. 
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ORDLISTA 

Tänkt arbetssätt – Motsvarar den studerade produktionslinjens utformade 

system för hur anställda ska arbeta. Det är utformat efter riktlinjer och 

instruktioner från fallföretaget. 

Faktiskt arbetssätt – Motsvarar hur anställda på den studerade 

produktionslinjen arbetar i praktiken. Har fastställts under studien med hjälp 

av flertalet metodval som tillämpats på plats.  

Enpunktslektion – Standardiserat dokument likt en lathund på hur en 

arbetsprocess ska genomföras. 

Producerat avfall/avfallsproduktion – Avfall som uppstår från 

tillverkningsprocessen, i denna rapport är det defekta produkter och 

produktrester. 

Processflödeschema – En karta över processteg på en produktionslinje. 

Utbytesförlust – Råvaror som inte blir prima produkt och istället blir avfall 

eller övrigt utgående material. 

Massbalans – Ett inventeringsverktyg som är till för att få kontroll över alla 

material- och avfallsflöden samt att identifiera och kvantifiera avfallskällor.  

Extend – Tilläggsprogram till fallföretagets affärssystem som används av 

operatörer för att rapportera händelser från produktionslinjen. 

Orsakskod – En funktion i Extend som används för att beskriva varför 

producerat avfall uppkommit.  
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1. Inledning 

Kapitlet kommer först att ge en bakgrund till studiens ämnesområde för att sedan beskriva 

en problemformulering inom ämnet. Därefter presenteras studiens syfte och förväntat bidrag 

till fallföretag och forskningsområdet. Vidare presenteras de forskningsfrågor som kommer 

att behandlas för att besvara studiens syfte. Avslutningsvis beskrivs fallföretaget och de 

avgränsningar som gjorts samt en disposition för rapporten.  

1.1. Bakgrund  

Utvinning av naturliga resurser är nödvändigt för välfärd men det påverkar 

samtidigt miljön, humana levnadsvillkor och möjligheten för framtida 

generationer att uppfylla deras behov. Användandet av naturliga resurser kan 

ses som utbytet av resurser mellan ekonomi och miljö först genom 

resursutvinning som sedan blir utsläpp och avfall (Bringezu et al. 2003). 

Fercoq et al. (2016) menar att överanvändning av naturliga resurser är ett 

huvudproblem i dagens samhälle och att det finns utmaningar med hur den 

ska kunna reduceras för att minimera skadan på miljön. I takt med en ökande 

befolkning på jorden kommer samtidigt en ökande mängd av avfall på grund 

av mänsklig aktivitet, paradoxalt ökar även knappheten på naturtillgångar. 

Därmed blir det allt viktigare för organisationer att reducera sitt användande 

av naturliga resurser för att uppnå en hållbar utveckling.  

Frågeställningen kring hur hållbar utveckling och kvalitetsarbetet kan kopplas 

samman har intresserat många forskare och det har sedan Riokonferensen 

1992 gjorts mycket forskning på detta (Siva et al. 2016). Tidigare forskning har 

fokuserat på hur kvalitetsstyrning kan integreras med miljöledning och andra 

på hur de är sammankopplade genom olika ledningskoncept och metoder, 

såsom Lean eller kvalitets- och miljöledningssystem (Siva et al. 2016). En 

väsentlig likhet är kvalitetsstyrning och miljölednings mål om respektive “inga 

defekter” och “inget avfall” (Molina-Azroín et al. 2009).  

Enligt Dennis (2002) är huvudanledningen för överanvändandet av naturliga 

resurser de defekta produkterna som förekommer vid produkttillverkning. På 

grund av marknadskonkurrens, komplexa kundbehov och krav blir strategin 

om ständiga förbättringar inom kvalitet av produkter och tjänster väsentliga 

för företag för att uppnå strategiska konkurrensfördelar (Jirasukprasert et al. 

2014). Således blir fokus på kvalitetsarbetet en fundamental del för företag i ett 

ekonomiskt perspektiv, både för att erhålla en hållbar konkurrenskraft och för 

att generera en lönsam marginal på marknaden (Prashar 2014). Viktiga delar 
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för att uppnå detta går att hämta ur den offensiva kvalitetsutvecklingen (TQM) 

som behandlar kärnvärden som bland annat basera beslut på fakta, arbeta med 

processer och ständiga förbättringar, vilket blir grundförutsättningar för att 

lyckas med kvalitetsarbetet (Bergman & Klefsjö 2012). Standardisering är 

också en viktig del i kvalitetsarbetet, då det utgör en grund för att ständiga 

förbättringar vidhålls (Halim et al 2014).  

År 2005 gjorde den brittiska regeringen ett uttalande om att 

livsmedelsindustrin står inför särskilda utmaningar gällande avfall, varav en 

innefatta processavfall och hur det ska minskas (DEFRA 2011). Nuvarande 

sed inom livsmedelstillverkning har ofta utvecklats från en kultur där 

avfallsproduktion hör till processen och att utbytet av råvaror och produkter 

normalt sätt skiljer sig betydligt. Detta beror på den fysiska 

omvandlingseffekten av kokprocesser i samband med ett antal andra problem 

och att sådan avfallskvantifiering och minimering inte ansetts lika strikt som 

andra tekniska discipliner (Darlington et al. 2009). Avfallsproduktion och dess 

bortskaffande är ett ökande oönskat utfall för företag och deras intressenter 

(Fercoq et al. 2016) och allt mer har tillverkningsindustrin uppmärksammat 

vikten av att implementera gröna strategier i en era av miljöansvar. Till skillnad 

från Lean som fokuserar på tillvägagångsätt för att förbättra operationer och 

reducera slöserier från ett kundperspektiv, tittar Green initiativet efter 

tillvägagångsätt för att eliminera slöserier från ett miljöperspektiv (Verrier et al. 

2014). 

1.2. Problemformulering 

Tillverkningsindustrier kan samtidigt använda och kombinera strategier inom 

Lean och Green för att skapa en miljöhållning som blir en drivkraft för att 

minska kostnader och risker, öka intäkter och även förstärka sitt varumärke 

(Fercoq et al. 2016). Forskningsområdet kring sammankopplingen av Lean 

och Green har fått extra mycket intresse efter 2010 då 81 % av alla publicerade 

artiklar mellan 1997 och 2015 har gjorts efter 2010. Av dessa publikationer 

finns det en begränsad forskning på organisatorisk logistik och 

materialhantering, där enbart två artiklar berör ämnet (Garza-Reyes 2015). 

Avfallsproduktion är vanligt inom alla industrier och är ett område som 

korrelerar starkt mellan koncepten Lean och Green, då det fokuserar på att 

reducera någon typ av överflöd (Fercoq et al. 2016). Då avfallsproduktion 

innebär logistikarbete och hantering av avfall skapar detta utrymme för 

ytterligare forskning på området och enligt Hicks et al. (2004) finns det då två 
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strategiska valmöjligheter vilket är att minimera mängd producerat avfall eller 

att maximera avfallsutnyttjandet.  

Reducering utgör huvudprioritet för en hållbar avfallshantering (Fercoq et al. 

2016) och samtidigt finns ett gap i forskningen om materialhantering och 

logistik inom Lean och Green. Därmed kan det utläsas ett behov av att 

komplettera tidigare forskning inom området, då det i litteraturen saknas ett 

tydligt sätt för hur hantering och dokumentering ska genomföras för att 

generera beslutsunderlag till att effektivt kunna reducera avfallsproduktion. 

1.3. Syfte och förväntat bidrag 

Syftet med studien är delvis att undersöka vad det kan finnas för brister i 

hanterings- och dokumenteringsprocesser för producerat avfall som 

motverkar att effektivt kunna angripa uppkomstkällor. Syftet är vidare att 

undersöka om brister är grundande i systemets utformning eller i den praktiska 

tillämpningen, alltså om det är företagets tänkta arbetssätt som fallerar eller om 

de har tänkt rätt men att det inte utförs på rätt sätt i praktiken. Utifrån 

identifierade brister ska även förslag på lösningar utformas i syfte att ge en 

ökad förståelse i vad som krävs för att skapa underlag för att effektivt kunna 

reducera avfallsproduktion.  

För fallföretaget kommer studien att ge förbättringsförslag och 

rekommendationer som utformar ett system för löpande rapportering och 

uppföljning för att kunna prioritera åtgärder för en effektiv reducering av 

avfallsproduktion.  

Studien grundar sig på sammanslagningen av Lean och Green och fördjupar 

sig därefter i kvalitetsstyrning och avfallshantering. Då hanterings- och 

dokumenteringsprocesser innefattas i logistik och materialhantering kommer 

således fallstudiens bidrag till forskning att placera sig inom detta område med 

ett övergripande kvalitet- och miljöperspektiv. 

1.4. Forskningsfrågor 

Utifrån problemformulering och studiens syfte presenteras nu vilka 

forskningsfrågor som kommer att behandlas: 

RQ1: Vad kan det finnas för brister inom en choklad- och konfektyrindustris 

avfallshantering och kvalitetsstyrning när det kommer till att effektivt angripa 

uppkomstkällor för avfall? 
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RQ2: Hur skulle en lösning kunna se ut på de eventuella brister som finns 

utifrån ett tänkt respektive faktiskt arbetssätt? 

1.5. Fallföretaget 

För att kunna analysera hantering och dokumentering för producerat avfall 

kommer nödvändig data att samlas in på Cloetta Svenska AB i Ljungsbro. 

Fabriken innefattar de flesta produktionsteknologierna och består av 12 

produktionslinjer med en ungefärlig tillverkning på 22 000 ton per år. De vill 

skapa en företagskultur som baseras på ständiga förbättringar och delaktighet 

och arbetar aktivt med Lean-filosofin. Hållbar miljöutveckling är en viktig del 

för företaget och en av deras väsentligaste miljöaspekter är avfallsproduktion 

och dess medförda utbytesförlust. De har för nuvarande ingen deponi av avfall 

utan utnyttjar istället det i form av återanvändning och återvinning. 

Fallföretaget har enligt deras egen mening en vilja att effektivt kunna reducera 

uppkomsten av defekta produkter och produktrester, vilket i deras fall utgörs 

av producerat avfall. Således är Cloetta väl lämpat som fallföretag för denna 

studie. 

1.6. Avgränsningar 

Fallstudien har avgränsats till en av fabrikens tolv produktionslinjer i 

Ljungsbro, vilket hade en tillverkningsvolym på 4 900 ton under 2016 och 

arbetar idag enligt tre-skift á en produktionsledare och åtta operatörer. 

Fallstudien har genomförts till störst del med ett utav skiften men vid mindre 

datainsamlingar har även operatörer från andra skift medverkat. Den studerade 

produktionslinjen karakteriserar sig mest med kontinuerlig tillverkning1 utefter 

ett dragande system2 och levererar strax över 30 olika produkter. I den här 

studien kommer endast organiskt avfall att behandlas, vilket utgörs av defekta 

produkter och produktrester. 

1.7. Rapportens struktur och disposition 

Rapportens struktur är uppdelat i följande kapitel: 

Kapitel 1: Inledning. Kapitlet kommer först att ge en bakgrund till studiens 

ämnesområde för att sedan beskriva en problemformulering inom ämnet. 

Därefter presenteras studiens syfte och förväntat bidrag till fallföretag och 

forskningsområdet. Vidare presenteras de forskningsfrågor som kommer att 

                                                 
1 Kontinuerlig tillverkning innebär mycket hög volym av producerade produkter med mycket snabba processer. 
2 Dragande system innebär att produkter tillverkas utefter marknadsbehov och således ”dras” fram. 
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behandlas för att besvara studiens syfte. Avslutningsvis beskrivs fallföretaget 

och de avgränsningar som gjorts. 

Kapitel 2: Teoretisk referensram. I kapitlet kommer det först att presenteras 

en sammanfattning av den teoretiska referensramen för att ge en förståelse 

angående kopplingarna mellan de berörda ämnesområdena. Därefter beskrivs 

forskningsområdets sammankoppling mellan Lean och Green för att sedan 

fördjupa sig mer i principer inom kvalitets- och miljöledning. Avslutningsvis 

beskriva metoder och verktyg inom avfallshantering.   

Kapitel 3: Metod. I detta kapitel presenteras studiens design, 

datainsamlingsmetod och tillhörande metodval som använts för att besvara 

studiens syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis kommer den analysmetod 

som ligger till grund för slutsats att presenteras. 

Kapitel 4: Empiri – nulägesbeskrivning av fallföretaget. Kapitlet kommer 

först ge en kortare inblick i fallföretagets och den studerad produktionslinjes 

kontext gällande deras avfallsproduktion för att sedan delas in i två delar, tänkt 

och faktiskt arbetssätt. Det tänkta arbetssättet är utformat efter riktlinjer från 

fallföretaget som förklarar hur hantering och dokumentering ska utföras och 

det faktiska arbetssättet är hur det går till i praktiken.  

Kapitel 5: Analys. Kapitlet kommer att behandla gemensamma 

problemområden som identifierats inom de två delarna av empirin, tänkt och 

faktiskt arbetssätt. För varje problemområde kommer två analyser med olika 

perspektiv presenteras för att slutligen utge förbättringsförslag som beaktar 

alla funna brister. Avslutningsvis presenteras rekommendationer för hur 

förslagen kan implementeras. 

Kapitel 6: Slutsats och Diskussion. I kapitlet kommer först 

forskningsfrågorna besvaras med slutsatser från analysen. Därefter kommer 

studiens bidrag till fallföretaget och teorin att tydliggöras. Vidare kommer 

studiens trovärdighet att diskuteras i reflektioner och slutdiskussion. 

Avslutningsvis diskuteras även studiens begränsningar samt förslag på fortsatta 

studier.  

Referenslista är placerad näst sist i rapporten. 

Bilagor som refereras i text är placerade i slutet av rapporten. 
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2. Teoretisk referensram 

I kapitlet kommer det först att presenteras en sammanfattning av den teoretiska 

referensramen för att ge en förståelse angående kopplingarna mellan de berörda 

ämnesområdena. Därefter beskrivs forskningsområdets sammankoppling mellan Lean och 

Green för att sedan fördjupa sig mer i principer inom kvalitets- och miljöledning. 

Avslutningsvis beskriva metoder och verktyg inom avfallshantering.   

2.1. Sammanfattning teori 

I ett företags urvalsprocess av leverantörer är avfallshantering en 

miljödimension som kan beaktas (Fercoq et al. 2016). Inom avfallshantering är 

avfallsproduktion ett problemområde som kan tas itu med genom en 

miljöförbättringsplan (Yu et al. 2009). Produktion av avfall kan ses som 

överdriven användning av naturtillgångar då resurserna inte används för sitt 

primära ändamål. Det är vanligt inom alla industrier och har visat sig vara en 

gemensam nämnare när det kommer till koncepten Lean och Green, då det 

fokuserar på att reducera någon typ av överflöd eller slöseri (Fercoq et al. 

2016; Dües et al. 2013). Utöver slöserireducering så anser Martínez-Jurado och 

Moyana-Fuentes (2014) även att de två koncepten även styrs av ytterligare två 

huvudprinciper: process-centrerat fokus och hög grad av involverade 

människor.  

Avfallsproduktion kan placeras in under kvalitetsbristkostnaders interna del 

som innefattar produkter med fel och brister som upptäcks vid tillverkning. 

För att uppnå en ekonomisk hållbarhet bör företag prioritera sitt 

kvalitetsarbete för att undvika de kostnader som uppkommer med en 

bristande kvalitet i produktionen. En viktig del för att uppnå detta är att 

reducera avvikelser och slöserier i verksamhetens processer (Isaksson 2005), 

vilket också är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv på grund av den starka 

kopplingen som finns mellan tillverkandet av defekta produkter och en 

överdriven användning av naturliga resurser (Dennis 2002).  

För en minimering av kvalitetsbristkostnader finns det traditionella och 

allmänt vedertagna konceptet offensiv kvalitetsutveckling (TQM), vilket 

innefattar dels värderingarna arbeta med processer, basera beslut på fakta och 

ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö 2012). En annan grundpelare i 

kvalitetsarbetet är även standardiserat arbete vilket dels syftar till att minska 

variationer i processer mellan arbetare (Halim et al. 2015) och därmed 
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säkerställa en stabilitet (Bicheno 2007). Värderingarna från TQM och 

standardiserat arbete kan tillsammans utgöra en grund till förbättrad kvalité. 

Överanvändandet av naturliga resurser beror till störst del på tillverkning av 

defekta produkter (Dennis 2002), vilket kan utgöra producerat avfall och enligt 

Fercoq et al. (2016) är det av huvudprioritet att reducera detta för en hållbar 

utveckling. Då det ofta finns många problem är det viktigt att prioritera och 

angripa de med störst besparingspotential (Bergman & Klefsjö 2012) eller 

negativ miljöpåverkan (Darlington et al. 2009). För att genomföra detta krävs 

ett inventeringsarbete för att kunna identifiera avfallskällor i 

tillverkningsprocessen (Hicks et al. 2004; Musee et al. 2007; Darlington et al. 

2009). Detta kan göras med två inventeringsverktyg vilket är massbalans och 

processflödesschema som tillsammans även hjälper till att kvantifiera 

avfallsproduktion per uppkomstkälla (Hicks et al. 2004; Musee et al. 2007). 

Enligt massabalansen ska summan av råvarumaterial-input vara lika med 

summan av all material-ouput, inklusive avfall. För att fastställa detta kan en 

kategorisering göras för antingen avfallsdestinationer (Hicks et al. 2004) eller 

avfallstyp (Musee et al. 2007; Darlington et al. 2009). Detta kan sedan ge 

underlag till att prioritera vilken uppkomstkälla som bör angripas med hjälp av 

kostnads- och miljöpåverkansanalys (Darlington et al. 2009). 

2.2. Lean och Green 

Lean filosofin utgör idag ett av de viktigaste synsätten inom industriell 

tillverkning (Fercoq et al. 2016), med en kundfokuserad filosofi som syftar till 

att minska slöserier och därigenom skapa mer värde för slutkunden med hög 

kvalitet, låga kostnader och kortare ledtider (Pettersen 2009). Inom Lean 

brukar traditionellt sett sju olika slöserier definieras: överproduktion, 

överarbete, defekta produkter, onödig lagerhållning, onödig transport, onödiga 

rörelser och väntan (Pepper & Spedding 2009). Genom att fokusera på 

eliminering av slöserier inom ett produktionssystem med hjälp av ständiga 

förbättringar och processutveckling kan icke-värdeskapande aktiviteter 

reduceras för en verksamhet (Womack et al. 1990). Det finns fler typer av 

slöserier än de som definieras inom Lean och för att ett företag ska uppnå en 

bra hållbar utveckling bör även andra synsätt beaktas.  

Oron för miljön ökar alltmer vilket påverkar organisationers val av strategiska 

åtgärder. Vid urvalsprocessen av leverantörer tas numera ett varierat antal 

miljödimensioner i åtanke, som leverantörens utförande inom avfallshantering, 

energiförbrukning, gröna material och grön design (Fercoq et al. 2016). Det 
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finns flera problemområden som kan tas itu med när det kommer till en 

miljöförbättringsplan och ett område är avfallsproduktion (Yu et al. 2009). 

Hines (2009) har föreslagit en kategorisering för gröna slöserier inom 

tillverkningsindustrin. En utav dessa är överdriven användning av 

naturtillgångar, vilket enligt Wang och Gupta (2011) är ett nyckelproblem som 

leder till miljöskada och uttömning av naturliga resurser. Tillgångar av 

råvarumaterial har allt mer minskat vilket gör att priserna stiger och därmed 

blir en reducering av dess användning ett nyckelobjekt för många företag 

(Fercoq et al. 2016). Att använda råvarumaterial i form av att producera avfall 

anses vara onödigt och därmed en överdriven användning av naturtillgångar.  

Tillverkningsindustrier kan samtidigt använda och kombinera strategier inom 

Lean och Green för att skapa en miljöhållning som blir en drivkraft för att 

minska kostnader och risker, öka intäkter och även förstärka sitt varumärke 

(Fercoq et al. 2016). Bergmiller och McCright (2009) identifierade 

korrelationen mellan grön praxis och resultat inom Lean. De fann att Lean-

praktiserande företag som implementerar gröna strategier erhåller bättre Lean-

resultat än de företag som inte gör det. Lean fungerar alltså inte bara som en 

katalysator utan är synergisk med grön strategi. Detta innebär att Lean är 

fördelaktigt för grön praxis och att implementering av grön praxis i sin tur har 

en positiv effekt på existerande företagspraxis (Dües et al. 2013). Lean och 

grön produktion kan ge ett företag konkurrensfördelar och en lönsamhet som 

många strävar efter (Fercoq et al. 2016). Dhingra et al. (2014) har i sin nyliga 

examinering av relationen mellan Lean, Green och hållbarhet kommit fram till 

att det fortfarande stämmer att Lean leder till Green men inte nödvändigtvis 

tvärtom.  

Avfallsproduktion är vanligt inom alla industrier och är ett område som 

korrelerar mellan koncepten Lean och Green, då det fokuserar på att reducera 

någon typ av överflöd (Fercoq et al. 2016). Hines (2009) kategorisering av 

gröna slöserier inom tillverkningsindustrin är inspirerat från Lean-metodologin 

och nyckelproblemet anses vara den överdrivna användningen av 

naturtillgångar (Wang & Gupta 2011). 

Dües et al. (2013) pekar ut att Lean och Green överlappar speciellt inom 

tekniker för slöserireducering (se figur 1) och Martínez-Jurado och Moyana-

Fuentes (2014) visar att de två koncepten är komplementära och styrs av tre 

huvudprinciper: slöserireducering, process-centrerat fokus och hög grad av 

involverade människor.  
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Figur 1: Lean och Green överlappar speciellt för 

slöserireducering (Dües et al. 2013). 

2.3. Kvalitetsbristkostnader 

En grundläggande förutsättning för företag idag är att ständigt förbättra sin 

kvalitet på sina produkter för att skapa lönsamhet och konkurrenskraft på 

marknaden (Prashar 2014). I strävan mot en ekonomisk hållbarhet bör företag 

prioritera kvalitetsarbetet för att undvika de kostnader som uppkommer med 

en bristande kvalitet i produktionen. Kvalitetsarbetet är även viktigt ur ett 

hållbarhetsperspektiv på grund av den starka koppling som finns mellan 

tillverkandet av defekta produkter och en överdriven användning av naturliga 

resurser (Dennis 2002). Bristande kvalitet medför kostnader då defekta 

produkter eller felaktigt utförda tjänster kan generera omarbete eller ersättning 

i olika former. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) handlar inte kvalitet enbart 

om den tekniska aspekten utan kvalitetsarbetet består till stor del av att ha 

ordning och reda samt tydliga rutiner. I syfte att reducera 

kvalitetsbristkostnader bör förebyggande åtgärder prioriteras, på sikt är en 

investering i utbildning och andra förebyggande aktiviteter gynnsamt i syfte att 

minska kvalitetsbristkostnader (Bergman & Klefsjö 2012). 

Kvalitetsbristkostnader kan delas upp i två delar, interna och externa 

kostnader (Bicheno 2007). Interna kostnader innebär produkter med fel och 

brister som upptäcks vid tillverkning och kan exempelvis vara skrotning, 

omarbetning och förseningar. Externa kostnader innefattar de kostnader för 

defekta produkter som upptäcks av kund, detta kan vara kostnad för garanti, 

reparation, service och eventuellt förlorade kunder. En viktig del i 

kvalitetsarbetet grundar sig i uppföljning av kvalitetsbristkostnader, dock 

medför i regel inte uppföljningssystemet något specifikt förslag på åtgärd. Men 

det ger en indikator på varifrån problemet härstammar inom en organisation. 

Genom att spåra kostnader för bristande kvalitet kan det fungera som en 

kvalitetsindikator samt utgöra delmål för förbättringsarbetet. I 
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förbättringsarbetet rekommenderas ofta ett agerande som verkar förebyggande 

och förberedande istället för att ångra och reparera för att säkerställa kvalitet 

(Bergman & Klefsjö 2012).  

2.4. Kvalitetsledningssystem 

Kvalitetsarbetet styrs utifrån ett företags kvalitetsledningssystem, vilket utgör 

en del av en organisations ledningssystem. Det kan beskrivas som 

organisatoriska strukturer, rutiner, processer och resurser som är nödvändiga 

för ledning och styrning av verksamheter med avseende på kvalitet. En viktig 

del inom detta utgörs av dokumentation vilket bör göras i en form som passar 

organisationens sätt att arbeta. Olika typer av dokument förekommer, bland 

annat rutiner som ger information om hur enskilda aktiviteter ska utföras. 

Enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 ska en organisation upprätta, 

dokumentera, underhålla och ständigt förbättra ett kvalitetsledningssystem. 

Standarden är uppbyggd av huvudpunkter varav en är hantering av resurser, 

vilket åsyftar till ett fastställande av olika resurser inom en organisation. 

Resurser som krävs i en organisation ska fastställas och tillhandahållas i rätt 

tid. Personalresurser ska fastställas i form av att samla in organisationens 

samlade behov för att utse vilken kompetens som behövs för att sedan se till 

att den uppfylls. Organisationen ska även fastställa, tillhandahålla och 

underhålla de hjälpmedel som behövs för att uppnå överenskomna 

kravspecifikationer (Bergman & Klefsjö 2012). 

2.5. Kvalitetsstyrning  

För minimering av kvalitetsbristkostnader finns ett traditionellt och allmänt 

vedertaget koncept, offensiv kvalitetsutveckling (TQM). Med offensiv menas 

att förebygga, förändra och förbättra medan utveckling syftar till ständig 

förbättring och att utveckla produkter och processer. Enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) syftar den offensiva kvalitetsutvecklingen till att nå en högre 

kundtillfredsställelse och en lägre resursåtgång genom ett samverkande av 

verktyg, arbetssätt och värderingar i ett helhetsperspektiv. Den offensiva 

kvalitetsutvecklingen består av fem grundläggande värderingar: ständiga 

förbättringar, basera beslut på fakta, arbeta med processer, sätt kunden i fokus 

och låt alla vara delaktiga. Av dessa fem kommer endast de tre första att 

behandlas i rapporten då de är mest relevanta i syfte att besvara studiens 

frågeställning. Utöver dessa värderingar kommer även standardisering 

behandlas på grund av dess fundamentala roll i kvalitetsarbetet.  
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2.5.1. Ständiga förbättringar 

Med externa kundkrav på kvalitet som ökar blir ständiga förbättringar hos en 

verksamhet en förutsättning för att lyckas. Även utan ett externt tryck 

motiveras ständiga förbättringar utifrån ett kostnadsperspektiv, då 

kvalitetsbrister kan utgöra en stor kostnad (Bergman & Klefsjö 2012). En 

grundregel för kvalitetsförbättringar är att det alltid finns ett sätt att 

åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad, vilket innebär att bättre 

produkter och högre kundvärde kan uppnås samtidigt som 

resursförbrukningen kan reduceras. I arbetet med ständiga förbättringar bör 

problemen angripas systematiskt och noggrant. Ofta finns det många problem 

att angripa och de tillgängliga resurserna i förbättringsarbetet är begränsade, 

därmed bör de mest lönsamma problemen angripas, dvs. de med störst 

besparingspotential (Bergman & Klefsjö 2012). 

2.5.2. Basera beslut på fakta 

Att fatta beslut som är väl underbyggda och inte styrda av slumpen är av 

avgörande betydelse för en verksamhet. Datainsamling som utgör 

faktaunderlag är ett av de viktigaste stegen i ett program för 

kvalitetsförbättringar (Bergman & Klefsjö 2012). Att ha tillräckligt omfattande 

och noggrant utvalt beslutsunderlag är grundläggande för den åtgärd som ska 

tas. Därmed blir insamlande av felaktig eller missvisande data förödande för 

beslutsunderlag då den mest sofistikerade analysmetoden inte hjälper. 

Innebörden av att basera beslut på fakta är att aktivt söka efter lämplig 

information, för att sedan kunna sammanställa och analysera den.     För att 

kunna genomföra detta krävs datainsamling, strukturering och analys samt 

förståelse för variation för att kunna särskilja verklig orsak från “brus” i en 

process. Utifrån detta kan slutsatser dras som kan bidra till ett effektivt 

förbättringsarbete med kvalitet (Bergman & Klefsjö 2012).  

2.5.3. Standardisering 

Standardisering utgör en del av grunden i Toyota Produktions System (TPS) 

varifrån fundamentala värderingar från Lean-filosofin är hämtade (Bergman & 

Klefsjö 2012). Standardiserat arbete är ett av de viktigaste Lean-verktygen som 

kan användas för att upprätta de bästa och mest pålitliga arbetsprocesserna. 

En del av syftet med standardisering är att minska variationer i processer 

mellan arbetare (Halim et al. 2015) och därmed säkerställa att processer 

genomförs på samma sätt gång på gång, vilket skapar en stabilitet (Bicheno 
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2007). Enligt TPS är syftet med standardisering att vidhålla förbättringar som 

genomförs genom att ständigt uppdatera standarden. Standarder kan fastställas 

genom att observera och undersöka processer med syfte att klargöra hur de 

kan verkställas på bästa sätt (Halim et al. 2015).  

Enligt Liker (2004) beskrivs TPS med en sammanställning av 14 principer, 

vilka brukar delas in i fyra grupper. Varav en grupp benämns ”den rätta 

processen skapar de rätta resultaten”. Denna grupp av principer syftar bland 

annat till att frambringa en kultur av att inte behöva fixa problem. Detta ska 

uppnås genom att sträva mot att göra rätt från början, visualisera, och göra 

processerna genomskinliga så problem inte döljs samt att standardisera 

(Bergman & Klefsjö 2012). Således kan ett väl standardiserat system grunda 

för att göra rätt från början och undvika bristande kvalitet. 

Ett ytterligare synsätt på standardisering kan återfinnas i en sammanställning 

av regler som beskrivs som Toyotas ”DNA”, vilket framställs av följande fyra 

punkter (Bergman & Klefsjö 2012): 

 Arbetet ska vara noga angivet när det gäller innehåll, sekvensering, tider och 
resultat. 

 Alla kontakter och kommunikation mellan olika personer ska vara 
standardiserade och direkta, inga tveksamheter om kommunikationskanaler får 
existera.    

 Alla produkter och tjänster ska följa standardiserade, enkla och direkta flöden 
och en produkt skickas alltid vidare till en exakt utvald mottagare.  

 Ständiga förbättringar ska bygga på vetenskapliga metoder och kontrolleras av en 
lärare som befinner sig i nära anknytning till processerna. Från en väletablerad 
standardisering identifieras lätt om förändringar medförde ett bättre resultat. 

I dessa fyra punkter är standardisering ett genomgående tema, vilket utgör en 

viktig komponent för TPS på olika sätt. Punkterna ovan beskriver att det ska 

vara klart och tydligt hur olika processer ska gå tillväga för att minimera 

variationer och på så vis säkerställa att arbetsprocesser blir utfört på ett 

entydigt sätt. Sista punkten nämner även att standardisering gör det lättare att 

se om genomförda förändringar faktiskt leder till ett bättre tillvägagångsätt. 

Standardisering kan alltså utgöra grunden till att ständigt förbättra kvalité, då 

en ny standard kan fastställas utefter förändringarna som visat på bättre 

resultat. Det skapar även en stabilitet i processer och minimerar risken för 

variationer och att verksamhetsprocesser utförs på ett felaktigt sätt. 
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2.5.4. Fokusera på processer 

Att arbeta med processer är en av hörnstenarna i den offensiva 

kvalitetsutvecklingen (Bergman & Klefsjö 2012). I denna beskrivs en process 

som en uppsättning av interrelaterade aktiviteter som återupprepas över tid, 

med syftet att tillfredsställa en kunds behov genom att leverera ett slutresultat 

med minsta möjliga resursåtgång. Från processen kan data utvinnas på hur väl 

processen tillfredsställer en kunds behov. Data kan användas för att ta fram en 

översiktsbild över processen, vilket är användbart i syfte att förbättra och 

förutspå framtida resultat i processen med hjälp av statistiska verktyg. I arbetet 

med att förbättra processer bör fokus ligga på att utveckla kvalitet, effektivitet 

och anpassningsförmåga (Bergman & Klefsjö 2012).   

Att reducera användningen av resurser till en process och därmed öka dess 

effektivitet är inte bara bra ur ett kvalitetsperspektiv utan kan även vara bra ur 

ett hållbarhetsperspektiv. Genom att reducera resursåtgången i processer 

minskas användningen av material och ger på detta sätt upphov till en minskad 

miljöbelastning. Vikten av att ta sig an ett övergripande hållbarhetsperspektiv 

på sin verksamhet ökar och bör ses som ett strategiskt måste för ett företags 

överlevnad på en framtida marknad. 

2.6. Koppling kvalitet och hållbar utveckling 

Miljöledning är en viktig del inom hållbar utveckling och har blivit ett 

vedertaget arbets- och tankesätt för både verksamhetschefer och forskare 

(Kleindorfer et al. 2005). Flera standarder för miljöledning och 

hållbarhetsinitiativ var ursprungligen influerad utifrån principerna i 

kvalitetsstyrning (Ammenberg 2003). Från och med att miljöledningsstandard 

och dess certifiering (ISO 14000-serien) uppkom har kvalitetsstyrning även 

påverkat hur organisationer tänker kring hållbar utveckling (Siva et al. 2016). 

Både miljöledning och kvalitetsstyrning har ett långsiktigt mål som föreslår en 

förebyggande och proaktiv ståndpunkt, vilket innefattar bland annat: 

produktdesign, teknikrelaterade beslut och tillverkningsprocessen (Molina-

Azroín et al. 2009; Wiengarten & Pagell 2012). Eftersom både miljöledning 

och kvalitetsstyrning har liknande byggstenar och avser samma syfte i sitt 

genomförande, är det en god idé för organisationer att använda en hel del av 

praxis, metoder och verktyg från kvalitetsstyrning när miljöledning 

implementeras (Molina-Azroín et al. 2009). Enligt Curkovic et al. (2000) finns 

det ett flertal fallstudier som visar på att signifikanta fördelar kan uppnås för 
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organisationen när kvalitetsstyrnings tillämpas inom paradigmen av hållbar 

utveckling. 

2.7. Miljöledning 

Företag har traditionellt utvecklat verksamhetsmetoder som maximerar 

produktion och utnyttjande (en massproduktionsfilosofi) utan att ta hänsyn till 

faktorer som råvarumaterialanvändning, avfallshanteringskostnader och 

miljöpåverkan. Den traditionella synen på miljöproblem har förändrats under 

åren. Till en början fokuserade gröna initiativ på att säkerställa att företag inte 

bröt mot lagen. Nu för tiden fokuserar företag mer på att uppnå egna miljömål 

och därmed försöka ligga i framkant istället för på en lägsta nivå som är styrd 

av lagar (Sarkis 2014).  

En vanligt förekommande miljöpolicy för företag är ”inget avfall”. Ett sätt för 

att uppnå detta är att försöka stänga loopen av interna operationer, vilket 

betyder att material som används i processen kan återanvändas eller 

återvinnas. En stängd loop innefattar dels insamling av producerat avfall som 

kan återanvändas istället för att gå till deponi. Stängda loopsystem i industrier 

kan således ge fördelar i form av minskad avfallshanteringskostnad (Sarkis 

2014). Enligt Hicks et al. (2004) finns det ytterligare en strategisk valmöjlighet 

utöver att maximera avfallsutnyttjandet, vilket är att reducera avfallsproduktion 

vid dess källa. I verksamhetsprocesser som konverterar råvarumaterial till en 

slutprodukt finns det oundvikligen en uppkomst av rester och avfall. 

Förbättrade verksamhetsprocesser kan reducera uppkomsten av 

avfallsproduktion som kan bero på svag standardisering, otillräcklig utbildning 

och ineffektiv produktionsledning (Sarkis 2014).  

2.7.1. Avfallshantering 

Avfallsproduktion och dess bortskaffande till deponi är ett ökande oönskat 

utfall för företag och deras intressenter. Avfallet kan generera 

transportkostnader och avgifter för överlämning men det representerar även 

kostnaden för förlorat material som har ett potentiellt värde (Fercoq et al. 

2016). Simpson och Power (2005) har visat på att investeringar av resurser för 

att reducera sitt avfall kan ge positiva resultat i form av konkurrensfördelar. 

Reducera uppkomsten av avfall är mest önskvärt medan deponi av avfall är 

minst önskvärt. Dock finns det andra alternativ mellan dessa två som utgör en 

avfallshierarki som påverkar ett företags miljö- och ekonomiprestation på olika 

sätt (King & Lenox 2001).          
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3R (Reduction, Reuse, Recover) är allmänt använt för att förklara en strategisk 

avfallshierarki och är en treskalig rangordning där reducering av 

avfallsproduktion är huvudprioritet för en hållbar avfallshantering följt av 

återanvändning och återvinning. Reducering syftar till att minska 

avfallsproduktion vid dess källa, återanvändning innebär att stoppa tillbaka 

objekt in i användning vilket gör att de inte hamnar i avfallsflödet och 

återvinning innefattar: materialåtervinning, kompostering och 

energiåtervinning av avfall (Fercoq et al. 2016). Jibril et al. (2012) konstaterar 

att 3R är en strategi för att närma sig en solid avfallshantering. Strategin 

omfattar olika åtgärder och tekniker för att minimera volymen av kasserat 

avfallsmaterial och är den internationellt accepterade policyn för 

avfallshantering (Schroeder & Robinson 2010). Därför kan 3R hierarkin ses 

som en referensmetod för att driva en framstegsplan för avfallshantering, där 

reducering av uppkomsten av avfall är högsta prioritet följt av återanvändning 

och återvinning. 

Konceptuella ramverk har tagits fram av Hicks et al. (2004), Musee et al. 

(2007) och Darlington et al. (2009) för att överskådliggöra avfallsflöden med 

syfte att förenkla reducering, återanvändning och återvinning av 

avfallsproduktion. Grundläggande metoder och verktyg från ramverken 

kommer därmed följaktligen presenteras. 

2.7.2. Metoder och verktyg 

Ramverken behandlar metoder och verktyg för att överskådliggöra 

avfallsflöden med syfte att kunna analysera och optimera materialflöden och 

avfallsutnyttjande. Väsentliga delar från de olika metodologierna kommer att 

lyftas fram med syfte att klargöra hur nödvändig data kan utvinnas för att 

skapa beslutsunderlag till förbättringar. 

Syftet med att överskådliggöra avfallsflöden är att skapa en grund till framtida 

avfallsminimeringsstrategier. För att lyckas med det krävs ett gediget 

inventeringsarbete i form av att kartlägga alla uppkomstkällor till avfall. 

Inventeringsverktygen massbalans och processflödesschema kan då användas 

för att identifiera och kvantifiera avfallskällor. Med massbalans menas att all 

råvarumaterial-input ska vara lika med all material-output inklusive avfall. En 

massbalans kan användas vid varje delprocess för att kartlägga vilka typer av 

avfall som härstammar från ett givet processteg. Utgående avfall från varje 

delprocess ska kategoriseras vilket kan göras utefter avfallsdestinationer eller 

avfallstyp. Avfallsdestinationer kan exempelvis vara återanvändning, 
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återvinning eller deponi medan avfallstyp kan vara exempelvis bi-produkt eller 

avloppsvatten. Fortsättningsvis kan ett processflödesschema underlätta att 

göra en fullständig kartläggning för ett helt system genom att utföra 

massbalans för varje processteg (Hicks et al. 2004; Musee et al. 2007; 

Darlington et al. 2009). Ett exempel på hur en kartläggning med en 

kombination av massbalans, processflödesschema och avfallsdestinationer kan 

genomföras visas i figur 2. 

 

 

Figur 2: Massbalans och processflödesschema (Hicks et al. 2004). 

Anledningen till att härleda producerat avfall till uppkomstkällor i form av 

delprocesser är för att förbättringar i processer är en grund till att reducera 

avfallsproduktion (Hicks et al 2004).  

Inventeringsarbetet kan genomföras för olika typer av avfall på en 

tillverkningsindustri. Från tillverkningsprocesser produceras inre och yttre 

avfall. Inre avfall kommer från den inneboende förädlingsprocessen, alltså från 

att omvandla material med lägre värde till produkter med högre värde, medan 

yttre avfall kan uppstå vid drift av processer, vilket exempelvis kan vara: el, 

vatten, komprimerade luft, etc. (Musee et al. 2007).  

När inventeringsarbetet för ett helt system är fullständigt, alltså när alla 

avfallskällor identifierats och kvantifierats kan en kostnad- och 

miljöpåverkansanalys genomföras. Analysen är till för att identifiera källan som 

utgör störst ekonomisk och miljömässig oro. Avfall kan mätas som en 

ekonomisk förlust för tillverkaren, vilket kan utgöra en ekonomisk drivkraft till 

förändring. Samtidigt kan avfall redovisas som ett fysiskt mått i form av vikt 

eller volym med tillhörande miljöimplikationer (Darlington et al. 2009). Olika 

slutdestinationer eller typer av avfall kan också innefatta olika ekonomiska och 
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miljömässiga komplikationer, vilket kan användas som underlag till att utföra 

denna typ av analys. 

Den teoretiska referensramen har nu presenterats för att ge en djupare inblick 

i det studerade ämnesområdet. Principer från kvalitets- och miljöledning samt 

verktyg och metoder från avfallshantering kommer ligga till grund för senare 

analys av insamlad data. I nästa kapitel kommer den metod som använts för 

att samla in och analysera data att presenteras. Detta görs i syfte att ge en ökad 

förståelse för det tillämpade tillvägagångsättet som använts för att besvara 

studiens forskningsfrågor.  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens design, datainsamlingsmetod och tillhörande metodval 

som använts för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis kommer den 

analysmetod som ligger till grund för slutsats att presenteras. 

3.1. Forskningsdesign 

Syftet med studien är att undersöka vad det kan finnas för brister inom en 

choklad- och konfektyrindustris avfallshantering och kvalitetsstyrning när det 

kommer till att effektivt angripa uppkomstkällor för avfall. Syftet är även att 

undersöka hur en lösning skulle kunna se ut med hänsyn till brister som 

eventuellt identifieras utifrån tänkt och faktiskt arbetssätt. Med hänsyn till 

syftet och forskningsfrågorna, kan denna studie karakteriseras som explorativ. 

En explorativ studie är utforskande i sin natur och är särskilt användbart när 

det saknas en klar uppfattning om de problem som kommer att bemötas under 

en studie (Cooper & Schindler 2014). En sådan studie kan användas för att 

öka insikterna eller kännedomen om något problemområde eller fenomen, 

vilket ger underlag till att formulera problem mer precist.  

Forskningsansatsen utgör element av både ett deduktivt och induktiv 

tillvägagångsätt i syfte att besvara forskningsfrågorna. Enligt Suanders et al. 

(2016) innebär en deduktiv metod att använda befintliga teorier för att forma 

forskningsprocessen och aspekterna av dataanalys, medan ett induktivt 

tillvägagångssätt syftar till att bygga upp en teori som grundas i insamlad data. 

För att besvara den första forskningsfrågan tillämpas främst ett deduktivt 

tillvägagångsätt då den teoretiska referensramen avser att användas för att 

spegla empirisk nulägesbeskrivning i syfte att kunna dra slutsatser kring 

eventuella brister. För att besvara den andra forskningsfrågan som syftar till att 

behandla en lösning på problematiken krävs båda elementen, deduktivt för att 

forma en lösning utifrån teorier och induktivt för att kunna dra slutsatser 

huruvida lösningen kan passa den empiriska kontexten.  

Forskningsstrategin som valts för att besvara forskningsfrågor är en fallstudie, 

vilket är en fördjupad undersökning av ett ämne eller fenomen inom sin 

verkliga kontext. I denna fallstudie har endast ett fallföretag studerats, dels 

med hänsyn till en begränsad tidsram men även att den studerade kontexten 

utgör ett unikt fall i den bemärkelsen att stora variationer kan förekomma 

mellan olika aktörer. Detta beror på att fenomenet studeras på detaljnivå, 

vilket medför att ett fallföretag kan anses som tillräckligt för att utgöra en 
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lämplig fallstudie (Saunders et al. 2016). Fallstudier lägger vikt på fullständig 

kontextuell analys av färre händelser eller förhållanden och deras relationer. 

Genom att fokusera på detaljer ger det värdefulla insikter för problemlösning, 

utvärdering och strategi. Den studerade detaljen säkerställs från flera 

informationskällor, vilket gör att bevis kan verifieras samtidigt som det kan 

undvikas att data uteblir (Cooper & Schindler 2014).  

Fallstudieforskning används ofta när gränserna mellan fenomenet som 

studeras och dess kontext inte alltid är uppenbart (Yin 2014). Syftet med 

studien avser att finna brister och framställa lösningar kopplat till tänkt och 

faktiskt arbetssätt när det kommer till att effektivt angripa uppkomstkällor 

som generar avfall. Avfallsproduktion är ett vanligt fenomen inom många 

tillverkningsindustrier som inte nödvändigtvis alltid är väl definierat. I detta 

sammanhang är det viktigt att skapa en grundläggande förståelse för den 

studerade kontexten (Saunders et al. 2016), för att förstå om bristerna beror på 

den praktiska tillämpningen eller om de kan härledas till systemets utformning.  

3.2. Datainsamlingsmetod 

En fallstudie innefattar ett flertal informationskällor och verktyg för 

datainsamling och således blir det metodologiska valet multipla metoder. 

Metoder har kombinerats för att samla in både primär- och sekundär data i 

syfte att besvara studiens forskningsfrågor. En blandning mellan övervakande 

och kommunikationsprocesser har använts som datainsamlingsmetod. 

Övervakning innefattar inspektion av aktiviteter hos ett subjekt eller dess natur 

utan att försöka framkalla något svar, vilket skiljer sig från en 

kommunikationsstudie där forskaren frågar respondent och samlar in svar på 

ett personligt eller opersonligt sätt (Cooper & Schindler 2014). Primär data har 

samlats in i form av ostrukturerade intervjuer, observationer, fältförsök och 

kontrollberäkning. Sekundär data har samlats in i form av dokument och 

rapporter från fallföretagets intranät. Undersökningsmetod som tillämpats har 

främst varit kvalitativ i form av ostrukturerade intervjuer, observation 

dokumentinsamling men har även berört kvantitativ metod genom fältförsök. 

Studiens omfattning och storlek beror till stor del på tiden som tillägnas för 

datainsamlingsmetoder. För att tillgodose en tillräckligt omfattande 

datainsamling tillägnandes en månad till att studera den naturliga kontexten 

genom att befinna sig på fallföretaget och den studerade produktionslinjen. 

Fördelning av tid mellan de applicerade metoderna som utfördes på 

fallföretaget är approximativt 75 % observationer och intervjuer, 15 % 
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dokumentinsamling, 5 % fältförsök och 5 % kontrollberäkning. I studiens 

tidiga stadie genomfördes observationer och intervjuer i syfte att erhålla en 

ökad förståelse för produktionslinjens kontext. Därefter kunde ytterligare 

metodval göras utefter de problemområden som framkommit.  

Detta gjordes i syfte att fastställa en empirisk nulägesbeskrivning av 

fallföretaget med tillhörande tänkt och faktiskt arbetssätt på den studerade 

produktionslinjen. Uppdelning i tänkt och faktiskt arbetssätt gjordes för att 

kunna särskilja brister i fallföretagets nuvarande system samt hur väl det 

tillämpas i praktiken. Nulägesbeskrivning genomfördes över en längre 

tidsperiod (en månad) men kan ändå anses vara en tvärsnittsstudie då den 

representerar en ögonblicksbild av nuläget (Cooper & Schindler 2014). 

3.2.1. Observationer 

Om forskningsfrågorna och målet med studien syftar till att ta reda på vad folk 

gör, är observation ett uppenbart sätt att ta reda på det.  Traditionellt sett 

innefattar observationer ett användande av deltagande observation eller 

strukturerad observation. Deltagande observation innebär att observatören 

kliver in i den sociala världen som de observerade befinner sig i och försöker 

delta i deras aktiviteter genom att bli en utav dem. Strukturerad observation 

innebär en hög nivå av förutbestämd struktur och därmed måste det som ska 

studeras vara fastställt innan det genomförs. Från deltagande observation kan 

information som varför saker sker utvinnas medan en strukturerad 

observation ger information om hur ofta något sker (Saunders et al. 2016). I 

denna studie har det funnits ett stort behov i att förstå varför saker sker och 

inte hur ofta, därför har deltagande observationer genomförts. Först utfördes 

rundvandringar på flertalet produktionslinjer på fallföretaget för att få en 

grundläggande förståelse kring deras kontext. Därefter gjordes en mer 

ingående rundvandring på utvald produktionslinje för att få en fördjupad 

förståelse i det som ska studeras.  

Då denna fallstudie dels syftar till att finna brister i hanterings- och 

dokumenteringsprocessen på den studerade produktionslinjen har 

observationer gjorts för att kunna fastställa en nulägesbeskrivning på hur dessa 

processer går till i praktiken. Observationer har genomförts i form av 

observatör som deltar (Bryman & Bell 2015; Saunders et al. 2016) där ett skift 

på den studerade produktionslinjen har objektivt iakttagits i sin naturliga 

kontext. Rollen observatör som deltar innefattar huvudsakligen observationer 

men interaktioner kan även ske om det är nödvändigt för genomförandet. 
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Observerade personer är också medvetna om bakomliggande syfte med 

undersökningen och därmed är det en öppen observation (Saunders et al. 

2016). Under studiens gång har observationer utförts i form av att titta på när 

operatörer arbetar med hantering och dokumentering av producerat avfall och 

då det varit nödvändigt har komplettering med ostrukturerade intervjuer 

genomförts. Operatörerna på det studerade skiftet har vetat om syftet med 

studien och således fått information om varför de observeras. På så vis har en 

ömsesidig relation skapats med operatörer då de vetat om att studiens syfte 

dels är till för att underlätta deras arbete.   

Enligt Bryman och Bell (2015) är det viktigt att spendera mycket tid om 

observationer ska genomföras för att förstå en organisations dagliga 

verksamhetsprocesser. En månad av studien har spenderats på att vistas i den 

studerade produktionslinjens miljö, där observationer utgjort en stor del i 

återkommande etapper. Saunders et al. (2016) menar att en fördel med att 

observera som deltagare är att kunna fokusera på sin studie och skriva ned 

insikter direkt när de händer. Saker som observerats och varit relevant för 

studiens syfte har direkt skrivits ned och även diskuterats mellan observatörer 

för att säkerställa att det uppfattats på samma sätt. Vid oklarheter har även 

diskussioner med de som observerats genomförts för att bekräfta det som 

iakttagits. 

Noteringar har kort skrivits ned för att sedan renskrivas mer utförligt på annan 

plats, vilket enligt Bryman och Bell (2015) är ett sätt att undvika att göra 

personer som observeras obekväma, vilket kan leda till att de frångår sitt 

vanliga arbetssätt. 

3.2.1. Intervjuer 

Ostrukturerade intervjuer har till största del använts för att komplettera andra 

metoder för att säkerställa att informationen som utvunnits är korrekt. Med 

operatörer har diskussioner genomförts till stor del för att bekräfta 

observationer och med ledningspersonal har diskussioner genomförts till stor 

del för att få en korrekt förståelse för fallföretagets dokument och riktlinjer. 

Det har också använts i syfte att finna ytterligare brister kring hanterings- och 

dokumenteringsprocesser genom att enkelt fråga både operatörer och 

ledningspersonal vad det kan finnas för problem.  

Intervjuer kan appliceras i både kvantitativa och kvalitativa studier, där mer 

strukturerade intervjuer används i kvantitativ och mer ostrukturerade 
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intervjuer används i kvalitativ (Cooper & Schindler 2014; Saunders et al. 2016). 

Denna studie är mer kvalitativ och då kan ostrukturerad eller semi-

strukturerade intervjuer genomföras. Ostrukturerad intervju innebär att 

intervjuaren inte har några specifika frågor eller områden att prata om utan 

låter respondenten prata fritt om vad den känner för. En semi-strukturerad 

intervju brukar allmänt sett starta med några få specifika frågor för att sedan 

låta den som intervjuas fortsätta i vald riktning, dock med inflikar från 

intervjuare för att hålla sig till området (Cooper & Schindler 2014; Bryman & 

Bell 2015). I början av studien användes ostrukturerade intervjuer i form av att 

ha diskussioner med flertalet anställda på fallföretaget för att skapa en 

förståelse för deras arbete. De anställda var de som pratade mest och 

intervjuarna ställda i vissa fall frågor för att dels visa intresse men också för att 

förstå deras berättelser mer ingående, vilket Bryman och Bell (2015) anser 

likna en vanlig konversation. När en ökad förståelse hade erhållits för studiens 

kontex, skiftade intervjutypen mer till semi-strukturerad. Då ställdes istället 

specifika frågor angående ett visst område som respondenten svarade på. Vid 

vissa tillfällen svävade respondenten iväg från ämnet och då styrde 

intervjuarna på ett smidigt sätt tillbaka respondenten. Det var nödvändigt att 

ändra upplägget från ostrukturerad intervju till semi-strukturerad för att få mer 

koncentrerad data för att kunna fastställa nulägesbeskrivningen tillsammans 

med andra metoder. 

Citat kan användas för att stärka upptäckter under studiens gång (Hancock & 

Algozzine 2011), vilket har tillämpats i denna fallstudie. Citat från 

nyckelpersoner i relation till studiens syfte har skrivits ned och i många fall 

återigen tagits upp med anställda för att säkerställa att det motsvarar 

verkligheten. 

Det finns för- och nackdelar för respektive kvalitativa intervjuer och 

deltagande observationer. Kvalitativa intervjuer har en tendens att vara till viss 

del formell och inte gå in på djupet på samma sätt som deltagande 

observation. Däremot finns fördelen med kvalitativa intervjuer att kunna prata 

om saker som skett tidigare eller brukar ske, alltså kunna prata om mer än just 

det som observerats för stunden (Bryman & Bell 2015). Därför har 

observationer och intervjuer kombinerats i denna studie för att dels kunna 

prata om det som observeras men även om hur det brukar se ut. Bryman och 

Bell (2015) säger också att observationer kan ge en påträngande känsla för de 

observerade, vilket har undvikits genom att inte endast stå och iaktta utan även 

prata, vilket skapade en mer ömsesidig kontakt. Intervjuer har även 
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kombinerats med dokumentinsamling för att säkerställa att informationen 

tolkats på korrekt sätt. 

Kvalitativ intervju genererar riklig och detaljerad information till skillnad från 

kvantitativ intervju som syftar till att generera svar som kan kodas och 

bearbetas snabbt. För kvalitativa intervjuer kan också respondenter bli 

intervjuade vid fler än ett tillfälle till skillnad från kvantitativa intervjuer som 

oftast sker vid ett tillfälle om studien inte är av longitudinell karaktär (Bryman 

& Bell 2015). Därmed passade ostrukturerade och semi-strukturerade 

intervjuer denna studie eftersom en ökad förståelse för fallföretagets kontext 

och deras nuvarande arbetssätt krävdes. Respondenter blev också vid flertalet 

tillfällen intervjuade när nya oklarheter dök upp. Vid en del tillfällen fanns 

också möjlighet till att prata med flera respondenter samtidigt om ett specifikt 

ämne, vilket medförde givande diskussioner som genererade information 

stärkta från flera håll.  

3.2.2. Dokumentinsamling 

En bra komplettering till använda metoder i en fallstudie är att se över 

befintliga dokument och utvinna information som relaterar till 

forskningsfrågorna. För en grundlig insamling är det fördelaktigt att samla in 

information från så många dokument som möjligt (Hancock & Algozzine 

2011). Under studien har flertalet dokument samlats in från fallföretagets 

intranät, ledning och personal som jobbar på den studerade produktionslinjen. 

Detta har gjorts för att ta del av så mycket data som möjligt för att förstå hur 

deras nuvarande arbetssätt är tänkt att fungera men även för att finna brister i 

deras dokument. Dokumenten har inkluderat bland annat riktlinjer för 

arbetssätt och hur de samlar och följer upp sina data angående 

avfallsproduktion. Sådana data kan ge värdefull bakgrundsinformation om 

företaget enligt Bryman och Bell (2015). De menar även på att dessa 

dokument kan användas i en fallstudie för att beskriva organisationen och 

deras historia. Dokumentinsamlingen har till stor del utformat beskrivningen i 

empiriavsnittet som förklarar hur fallföretagets nuvarande tänkta system ser ut.  

I de fall dokumenten varit problematiska att förstå har det kompletterats med 

intervjuer riktad till ansvarig person för dokumentet. På så vis har tolkning av 

dokument kvalitetssäkrats för att inte information felaktigt ska beskrivas i 

studien. 
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3.2.3. Fältförsök 

För att få ut primär data med syftet att undersöka hur väl det tänkta 

arbetssättet för rapportering är implementerat har en metod kombinerat av 

fältförsök och “tänka högt” använts. Ett fältförsök förekommer i verklig miljö 

men görs ofta med hjälp av scenario som iscensätter verkligheten (Bryman & 

Bell 2015). Deltagande fick påhittade scenarion (Se Bilaga 1) förklarade som de 

sedan skulle agera utefter och de blev även ombedda att långsamt ”tänka högt” 

för att framkalla deras tankeprocess medan uppgiften utfördes (Bryman & Bell 

2015). Anteckningar gjordes för varje steg deltagaren valde att göra och även 

övrig tilläggsinformation som exempelvis: om de frågade om hjälp, att de var 

osäkra eller letade efter information skrevs ned (Se Bilaga 2). Erhållen data gav 

en möjlighet att påvisa skillnader på framföranden, både sinsemellan 

deltagarna och gentemot fallföretagets riktlinjer. 

Fyra olika scenarion med varierad svårighetsgrad utspelades för att se hur väl 

de olika deltagarna utförde rapporteringen. Vid de scenarion med högre 

svårighetsgrad utelämnades information som behövdes för att med säkerhet 

klara av uppgiften. Detta gjordes för att se hur benägna deltagarna själva var 

att ta reda på nödvändig information. För att scenariot skulle vara 

verklighetstroget utspelade det sig på den studerande produktionslinjen där 

deltagarna hade alla de tillgångar som de vanligtvis har. Deltagarna kunde 

däremot inte fråga kollegor om hjälp vid osäkerhet då även dessa skulle 

medverka men det löstes genom att de kunde fråga observatörerna som då 

spelade rollen som kollega.  

De påhittade scenarion som utspelades testades först på en person med 

samma arbete för att kvalitetssäkra att de fungerade och motsvarade en rimlig 

händelse. Alla deltagarna blev även frågade efter sitt genomförande om de 

tyckte att det kändes verklighetstroget och om dessa scenarion var rimliga att 

hända, vilket alla tyckte. Experimentet utfördes under ett förskjutet skift vilket 

innebär att fyra personer jobbar istället för åtta och där av var det fyra 

deltagare. Schemat för vilka som skulle jobba var fastställt innan experimentet 

presenterades och därmed kan urvalet inte ha manipulerats av fallföretaget. 

Observatörerna kan dock ha valt ett tillfälle då mindre kunnig personal arbetar 

för att få ett önskat resultat men på grund av att observatörerna inte haft 

någon information om arbetarnas individuella kompetens är det inte en 

möjlighet. 
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3.2.4. Kontrollvägning och kontrollberäkning 

Under tiden nulägesbeskrivningen fastställdes framkom det att fallföretagets 

nuvarande mätmetod för viktbestämning skäligen behövde beprövas. På den 

studerade produktionslinjen används ett standardiserat viktbestämningsverktyg 

i form av grå lådor. En grå låda fylld med producerat avfall uppskattades vara 

sex kilogram. Detta beprövades på ett enkelt sätt för att kontrollera hur väl det 

stämmer överens i praktiken. Nio grå lådor vägdes på en våg för att se 

huruvida den verkliga vikten stämmer överens med den uppskattade (se bilaga 

3). Lådorna som vägdes togs ur bruk på produktionslinjen och hade således 

fyllts upp och uppskattats av operatörer.  

För att inte ge operatörerna en känsla av att de blev kontrollerade berättades 

att syftet var att kontrollera arbetssättet och inte deras arbete. Det kändes som 

de förstod ändamålet och således inte kände sig kontrollerade, därmed 

skadades inte relationen och ett fortsatt bra samarbete kunde fortskrida.  

Det framkom även att en kontrollberäkning av rapporterad mängd 

återanvändning kontra förbrukad mängd återanvändning möjligen kan ge ett 

resultat på hur nuläget ser ut. Därför gjordes en överslagsberäkning på alla 

produktionsordrar som inkluderar återanvändning under en månads tid (se 

bilaga 3) för att se om minsta möjliga förbrukade mängd motsvarar 

rapporterad mängd. 

3.3. Analysmetod 

Data som samlats in med hjälp av de ovan nämnda metoderna har använts för 

att fastställa fallföretagets nulägesbeskrivning. Metoden som använts för att 

analysera insamlad data kan anses utgöra en form av tematisering, vilket är en 

metod för kvalitativ forskning. I kvalitativ forskning används ofta olika former 

av kodningar och tematiska tillvägagångssätt (Bryman & Bell 2015). Tematisk 

analys är ett sätt att gruppera data i teman, vilket görs för liknande mönster 

som kan identifieras. Teman används sedan för att lyfta fram relevant 

information i syfte att besvara studiens forskningsfrågor (Clarke & Braun 

2013).  

Empiriska nuläget har delats upp i tänkt och faktiskt arbetssätt, alltså hur 

nuvarande system är utformat respektive hur det tillämpas i praktiken. Detta 

har medfört att analysen består av två teman (perspektiv), vilket är tänkt 

arbetssätt i förhållande till teori och faktiskt arbetssätt i förhållande till tänkt 

arbetssätt. Därefter har brister identifierats inom varje tema. Brister i systemet 
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utformning har framkommit genom att spegla den empiriska 

nulägesbeskrivningen av tänkt arbetssätt mot teoretisk referensram. Brister i 

den praktiska tillämpningen har lyfts fram genom att analysera konformitet 

mellan tänkt och faktiskt arbetssätt. Utifrån de brister som identifierats inom 

dessa två teman har gemensamma problemområden fastställts.  

För varje problemområde har förbättringsförslag tagits fram som beaktar 

brister i båda teman. De förbättringsförslag som lagts fram vilar på en 

teoretisk grund för att behandla brister i systemets utformning men har även 

utformats med hänsyn till den studerade kontexten och praktisk tillämpning. 

Analysmetoden förtydligas med figur 3 som beskriver hela processen. 

 
Figur 3: Analysprocess från insamlad data till förbättringsförslag. 
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4. Empiri – Nulägesbeskrivning av fallföretaget 

Kapitlet kommer först ge en kortare inblick i fallföretagets och den studerad 

produktionslinjes kontext gällande deras avfallsproduktion för att sedan delas in i två delar, 

tänkt och faktiskt arbetssätt. Det tänkta arbetssättet är utformat efter riktlinjer från 

fallföretaget som förklarar hur hantering och dokumentering ska utföras och det faktiska 

arbetssättet är hur det går till i praktiken.  

4.1. Presentation av fallföretaget 

Fallstudien har genomförts på Cloetta Sverige AB i Ljungsbro vilket är en utav 

koncernens 12 fabriker i Europa. Ett av fallföretagets viktigaste nyckeltal är 

deras produktutbyte, vilket är differensen mellan ingående råvaror och 

utbytesförluster. Utbytesförlusterna utgör en del av fallföretagets massbalans 

tillsammans med råvaror in och prima produkt ut. Under år 2014 användes 24 

662 ton råvaror varav utbytesförlusten blev 1 756 ton. För nuvarande har 

fallföretaget en övergripande kontroll över sina utbytesförluster på fabriksnivå 

men ingen bra översiktsbild av hur dessa flöden ser ut på produktionslinjenivå. 

Därmed får de inte ut tillräckligt med fakta hur stor respektive felkälla är.  

Förlusterna består till stor del av producerat avfall i form av defekta produkter 

och produktrester som uppstår vid tillverkning, vilket beror på icke-

optimerade processer. Fabriken har ingen deponi av avfall utan åtgärdar allt 

producerat avfall genom att omarbeta eller återvinna det. Företaget vill nu ha 

hjälp med att utforma ett system för löpande rapportering och uppföljning för 

att kunna prioritera åtgärder för en effektiv reducering av avfallsproduktion på 

produktionslinjenivå. 

Produktionslinjen som studerats består av en produktionsanläggning med 

tillhörande kokprocess och två packavdelningar (se bilaga 4). 

Tillverkningsprocessen är nästintill helt automatiserad. Däremot sker manuell 

hantering och dokumentering i högre grad för producerat avfall. 

Produktionslinjen tillverkar flertalet produkter i olika format varav 

huvudprodukterna är Plopp, Center, Sportlunch och Guldnougat, vilket visas i 

figur 4. 

 
Figur 4: Huvudprodukter som tillverkas på studerad produktionslinje. 
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På avdelningen arbetar de enligt 3-skift á en produktionsledare (PL) och åtta 

operatörer (OP) som dagligen hanterar och dokumenterar producerat avfall. 

Arbetsuppgifter för PL innefattar bland annat kvalitets- och miljöaspekter 

genom att ansvara och omedelbart agera vid kvalitetsavvikelser samt arbeta 

fortlöpande med ständiga förbättringar gällande deras miljöpåverkan. Den 

främsta arbetsuppgiften för OP är att sköta maskiner på produktionslinjen för 

att nå produktionsplanen. Övriga ansvarsområden och arbetsuppgifter är 

bland annat utefter verksamhetens förutsättningar minimera miljöpåverkan, 

sortera bort felaktiga produkter, följa recept, aktivt delta i Lean-arbetet och 

genomföra rapportering i Extend.   

Extend är ett tilläggsprogram till M3 som är fallföretagets affärssystem.  I detta 

program tillsammans med en Excelfil rapporteras producerat avfall på 

produktionslinjen. Anledningen till att de rapporterar i två program är för att 

eftersträvad information angående producerat avfall inte i nuläget kan fås ut ur 

affärssystemet och därför kompletteras det med Excel.  

Producerat avfall åtgärdas enligt omarbete eller återvinning. Omarbete kan 

genomföras antingen genom andrahandssortering eller återanvändning. 

Återvinning på produktionslinjen hanteras genom att producerat avfall läggs i 

en åttkantig wellpappkartong som kallas oktabin, därmed benämns det som 

oktabinåtervinning. Det finns också produktrester som spolas ut med 

avloppsvattnen som kan klassificeras som producerat avfall, dock finns ingen 

hantering och dokumentering för detta på produktionslinjenivå och har 

därmed avgränsats med hänsyn till studiens syfte.  

Följaktligen kommer de tre åtgärderna för producerat avfall 

(andrahandssortering, återanvändning och oktabinåtervinning) att presenteras 

med en kortfattad beskrivning för att i nästkommande avsnitt förklara hur 

företaget har tänkt att det ska hanteras och dokumenteras. 

Andrahandssortering (Åtgärdskategori) 

Andrahandssortering kan beskrivas som färdiga produkter som går att 

konsumera men inte håller kvalitet nog för att säljas till distributörer och 

istället säljs de till ett reducerat pris i interna butiker. Det innefattar en möjlig 

åtgärd för producerat avfall som gör att företaget inte behöver återanvända, 

återvinna eller slänga konsumerbara produkter med kvalitetsbrister utan istället 

kan de säljas för ett reducerat pris.   
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Återanvändning (Åtgärdskategori) 

Återanvändning kan beskrivas som bearbetade råvaror eller felaktiga produkter 

som inte används till primärt syfte eller andrahandssortering utan återanvänds 

till annan produktion. Det innefattar en möjlig åtgärd för producerat avfall 

som gör att företaget inte behöver återvinna eller slänga råvaror och felaktiga 

produkter utan istället kan de återanvändas till annan produktion. 

Oktabinåtervinning (Åtgärdskategori) 

Oktabinåtervinning kan förklaras som bearbetade råvaror eller felaktiga 

produkter som inte används till primärt syfte, andrahandssortering eller 

återanvändning utan återvinns i form av att sälja det till ett företag som 

förbrukar det. Det innefattar en möjlig åtgärd för producerat avfall som gör att 

företaget inte behöver slänga råvaror eller felaktiga produkter utan istället kan 

de återvinnas. 

4.2. Tänkt arbetssätt 

Det tänkta arbetssättet är utformat efter riktlinjer hos fallföretaget som 

förklarar hur det är tänkt att hantering och dokumentering ska utföras för 

åtgärdskategorierna. Informationen som utforma tänkt arbetssätt för hantering 

och dokumentering har samlats in med hjälp av ostrukturerade intervjuer och 

dokumentinsamling. Tänkt hanteringen har till störst del genererats från 

ostrukturerade intervjuer medan tänkt dokumentering till störst del genererats 

från dokumentinsamling. 

4.2.1. Hantering och dokumentering 

Andrahandssortering (Åtgärdskategori) 

Hanteringen av andrahandssortering skiljer sig mellan vilken produkt som 

tillverkas. Följande fem steg förklarar tänkt hantering av andrahandssortering 

från uppkomst av producerat avfall till att det flyttas till sista lagringsplats för 

upphämtning till interna butiker: 

 

1. Påsar ska fyllas upp med 0.50-0.56 kg beroende av produkt men räknas som 

0,5 kg oavsett.  

2. Tolv påsar ska läggas i en grå låda vilket motsvarar 6.00 - 6.72 kg men räknas 

som 6 kg oavsett.   

3. Låda ska sedan placeras på en specifik plats för första lagring av 

andrahandssortering. 
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4. Vid full första lagringsplats ska lådorna förflyttas till upphämtningsplats för 

andrahandssortering.  

5. Lådorna ska hämtas från upphämtningsplats och köras ned till specifikt lager 

tillhörande interna butiker.  

 

Följande tre steg förklarar den tänkta dokumenteringen för 

andrahandssortering som sammankopplas med tänkt hantering: 

 

1. För varje fylld grå låda (se steg 2 hantering) ska en notering göras i form av ett 

streck på en whiteboardtavla.  

2. Noterad mängd (se ovanstående steg) rapporteras in innan skiftslut och alla 

operatörer har ansvar för att det genomförs.  

3. En lapp handskrivs med information om produkterna och sätts på lådorna 

innan andrahandssortering förflyttas (se steg 4 hantering). 

Andrahandssortering ska rapporteras (se steg 2 dokumentering) i två olika 

program, varav det ena är företagets affärssystem M3 där operatörerna 

använder sig av tilläggsprogrammet Extend och det andra är Excel.  

Extend 

Följande text är ett förtydligande av de instruktioner som ges i 

enpunktslektionen för rapportering av andrahandssortering i Extend, därmed 

rekommenderas denna text att läsas tillsammans med bilaga 5. 

Enpunktslektioner (EPL) är ett hjälpmedel som kan användas vid 

rapportering. 

Rapportering för andrahandssortering i Extend ska göras inne på 

produktionsordern, där ska packoperation väljas och därefter finns det två steg 

som ska slutföras. Det första steget är “Rapportera kassation”, där 

kortnummer ska fyllas i vilket anger produktionslinje, sedan orsakskod 

sekunda som anger att det är andrahandssortering och sist kvantitet i antal 

kartonger med hjälp av omräkningstabeller (se Bilaga 6).  Steg två är 

“Tillverkat”, där kortnummer ska fyllas i och kvantitet i antal kartonger.  

Excel 

Följande text är ett förtydligande av instruktioner från ansvarig person för 

rapportering i Excel.  

Rapportering i Excel rekommenderas att samtidigt genomföras som 

rapportering i Extend. Vid rapportering av andrahandssortering i Excel (Se 
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Bilaga 7) ska följande dokumenteras: datum, vilket skift, vilken produkt och 

under sektionen “Omarbete” antal kilon i kolumnen “Produkter skickade till 

butiken” som representerar andrahandssortering. 

Återanvändning (Åtgärdskategori) 

Hantering av återanvändning är likadan för de produkter som tillverkas och 

kan återanvändas på den studerade produktionslinjen. Följande fem steg 

förklarar tänkt hantering av återanvändning från uppkomst av producerat 

avfall till att det förbrukas igen på produktionslinjen: 

 

1. Grå lådor ska fyllas med återanvändning som uppskattas vara sex kilogram.  

2. Lådorna ska sedan placeras på en specifik plats för första lagring av 

återanvändning.  

3. Vid full första lagringsplats eller utefter operatörs val ska lådorna förflyttas till 

en buffertplats för återanvändning. 

4. Vid behov av återanvändning vid kok ska det i första hand hämtas från 

buffertplats och vid tom buffert ska det istället förflyttas direkt från första 

lagringsplats. 

5. Återanvändning ska förbrukas vid kokning av fyllning till pågående 

produktion med 5 - 10 kilogram per sats. 

 

Följande tre steg förklarar tänkt dokumentering för återanvändning som 

sammankopplas med tänkt hantering: 

 

1. För varje fylld grå låda (se steg 1 hantering) ska en notering göras i form av ett 

streck på en whiteboardtavla. 

2. Noterad mängd (se ovanstående steg) rapporteras vid förflyttning till 

buffertplats (se steg 3 hantering) eller direkt till kok (se steg 4 hantering) och 

etikett skrivs ut som ska sättas på lådorna. Det är alla operatörers ansvar att 

det genomförs. 

3. Efter att återanvändning förbrukats (se steg 5 hantering) ska etikett användas 

(se steg 2 dokumentering) för att rapportera förbrukad mängd av 

återanvändning.  

Återanvändning ska rapporteras (se steg 2 dokumentering) i två olika program, 

varav det ena är företagets affärssystem M3 där operatörerna använder sig av 

tilläggsprogrammet Extend och det andra är Excel.  
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Extend 

Följande text är ett förtydligande av de instruktioner som ges i EPL för 

rapportering av återanvändning i Extend, därmed rekommenderas första 

stycket att läsas tillsammans med bilaga 8 och andra med bilaga 9.  

Rapportering för återanvändning i Extend ska göras i antingen ett eller två steg 

i programmet. Det första steget är “Lager” där ska kortnummer fyllas i som 

anger vilken produktionslinje det gäller, sedan biprodukt som innefattar 

återanvändning och sist kvantitet i kilogram. Därefter skrivs en etikett ut som 

ska skannas för att bekräfta att första steget har blivit rätt. Om det är sista 

rapportering för produktionsordern ska även rutan “Avlsuta” fyllas i första 

steget och då ska även steg två genomföras. Steg två är “Tillverkat” där 

kortnummer ska fyllas i och kvantitet i antal kartonger med hjälp av 

omräkningstabeller (se Bilaga 6). 

En ytterligare rapportering i Extend ska göras vid förbrukning av 

återanvändning då ny fyllning tillverkas. Rapportering för förbrukning av 

återanvändning ska göras på “Material” inne på produktionsordern. Det första 

som ska göras är att fylla i kortnummer, därefter scanna etiketten på det 

material som har förbrukats sådan att all information i displayen fylls i 

automatiskt. Därefter ska antalet förbrukat material anges i rutan kvantitet 

med vald enhet och om det är sista förbrukningen för produktionsordern ska 

även rutan “Avlsuta” fyllas i. 

Excel 

Följande text är ett förtydligande av instruktioner från ansvarig person för 

rapportering i Excel. 

Rapportering i Excel rekommenderas att samtidigt genomföras som 

rapportering i Extend förutom vid förbrukning av återanvändning vilket inte 

ska rapporteras i Excel. Vid rapportering av återanvändning i Excel (Se Bilaga 

7) ska följande dokumenteras: datum, vilket skift, vilken produkt och under 

sektionen “Omarbete” antal kilon i kolumnen som beskriver plats för 

uppkomst, om det är färdig produkt eller råvara och i så fall vilken. 

Oktabinåtervinning (Åtgärdskategori) 

Hantering av oktabinåtervinning är likadan för de produkter som tillverkas på 

den studerade produktionslinjen. Följande fem steg förklarar tänkt hantering 
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av oktabinåtervinning från uppkomst av producerat avfall till att oktabin flyttas 

till lager för vidare transport: 

1. Grå lådor ska fyllas med oktabinåtervinning som uppskattas vara sex 

kilogram. 

2. Vid full grå låda ska den tömmas i oktabin.  

3. Vid full oktabin ska slutligiltiga vikten vägas. 

4. Efter vägning ska oktabin flyttas till upphämtningsplats. 

5. Oktabin ska sedan hämtas från upphämtningsplats och köras ned till lager för 

vidare transport. 

 

Följande tre steg förklarar tänkt dokumentering för oktabinåtervinning som 

sammankopplas med tänkt hantering: 

 

1. För varje grå låda som töms i oktabin (se steg 2 hantering) ska en notering 

göras i form av ett streck på en whiteboardtavla. 

2. Noterad mängd (se ovanstående steg) rapporteras in innan skiftslut och alla 

operatörer har ansvar för att det genomförs.  

3. Efter slutgiltig vägning av oktabin (se steg 3 hantering) ska total vikt skrivas 

på oktabin, sätta på lapp med artikelnummer för antingen packade eller 

oinslagna produkter och en färgkod för att veta vilken produktionslinje den 

kommer ifrån. 

 

Oktabinåtervinning ska rapporteras (se steg 2 dokumentering) i två olika 

program, varav det ena är företagets affärssystem M3 där operatörerna 

använder sig av tilläggsprogrammet Extend och det andra är Excel. 

Extend 

Följande text är ett förtydligande av de instruktioner som ges i EPL för 

rapportering av oktabinåtervinning i Extend, därmed rekommenderas första 

stycket att läsas tillsammans med bilaga 10 och andra med bilaga 11.  

Rapportering för oktabinåtervinning i Extend ska göras inne på 

produktionsordern, där ska först en av maskinoperationerna väljas och 

därefter finns det två steg som ska slutföras. Det första steget är “Rapportera 

kassation”, där kortnummer ska fyllas i vilket anger produktionslinje, sedan 

den orsakskod som anger varför det ska till oktabinåtervinning och sist 

kvantitet in i antal kartonger med hjälpa av omräkningstabeller (se Bilaga 6). 

 Steg två är “Tillverkat”, där kortnummer ska fyllas i och kvantitet i antal 

kartonger. Kvantiteten som ska skrivas in är summan av packoperationens 

tillverkade kvantitet samt den kasserade kvantiteten från gjutmaskin. 
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I det fall packad produkt hamnar i oktabin och rapporteras i Extend ska 

packoperation väljas. Därefter ska tillverkad kvantitet även rapporteras på 

gjutmaskin vilket ska bli summan av packoperationens tillverkade kvantitet 

och gjutmaskinens kasserade kvantitet. 

Excel 

Följande text är ett förtydligande av instruktioner från ansvarig person för 

rapportering i Excel. 

Rapportering i Excel rekommenderas att samtidigt genomföras som 

rapportering i Extend. Vid rapportering av oktabinåtervinning i Excel (Se 

bilaga 12) ska följande dokumenteras: datum, vilket skift, vilken produkt och 

under sektionen “Kassationer” antal kilon i kolumnen som beskriver plats för 

uppkomst, om det är färdig produkt eller råvara och i sådana fall vilken. 

Nu har tänkt arbetssätt förklarats för hanterings- och 

dokumenteringsprocessen för de tre åtgärdskategorierna. Alltså hur 

fallföretagets riktlinjer instruerar om hur det ska genomföras. Nästkommande 

kapitel kommer nu att påvisa avvikelser från tänkt arbetssätt som benämns 

faktiskt arbetssätt, då det är vad som sker i praktiken. 

4.3. Faktiskt arbetssätt 

Det faktiska arbetssättet innebär hur arbetet utförs i praktiken. Vad gäller 

hantering och dokumentering för åtgärdskategorierna kommer i detta avsnitt 

punkter från tänkt tillvägagångssätt som inte följs i praktiken att lyftas fram. 

Vidare förklaras även hur faktiskt arbetssätt skiljer sig från hur det är tänkt. 

Informationen som utformar faktiskt arbetssätt för hantering och 

dokumentering har samlats in med hjälp av ostrukturerade intervjuer, 

observationer, kontrollvägning, kontrollberäkning och fältförsök. Faktisk 

hantering har till störst del genererats från ostrukturerade intervjuer, 

observationer, kontrollvägning och kontrollberäkning medan faktisk 

dokumenteringen till störst del genererats från fältförsök. De avvikelser i 

arbetssätt som identifierats har inträffat under studiens gång vilket innebär att 

även ytterligare avvikelser kan förekomma. 

4.3.1. Hantering 

Avvikelser från tänkt hantering kommer nu att beskrivas genom att först 

nämna steget/stegen det handlar om och sedan vad som identifierats: 
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Avvikelser från tänkt hantering 

 Grå lådor ska fyllas med oktabinåtervinning som uppskattas vara sex kilogram 
(Steg 1 hantering för oktabinåtervinning) 

 Grå lådor ska fyllas med återanvändning som uppskattas vara sex kilogram (Steg 
1 hantering för återanvändning) 

Enligt en kontrollvägning (se bilaga 3) som gjordes på grå lådor som användes 

till återanvändning visa det sig att lådorna kan innehålla 50 % mer än 6 

kilogram. Då hantering av grå lådor för återanvändning och 

oktabinåtervinning är densamma kan det anses vara likadant för 

oktabinåtervinning. 

 

 Vid full grå låda ska den tömmas i oktabin (steg 2 hantering för 
oktabinåtervinning) 

Det har observerats att operatörerna i vissa fall inte använder grå lådor utan 

slänger mindre kvantitet direkt i oktabin, det kan exempelvis vara uppsopade 

produktrester från golvet. I praktiken är oktabiner mest lättillgängligt för 

operatörer då de är utplacerade på flera ställen på produktionslinjen. 

 

 Återanvändning ska förbrukas vid kokning av ny fyllning till pågående 
produktion med 5 – 10 kilogram per sats (Steg 5 hantering för återanvändning). 

I praktiken har det visat sig att det görs en uppskattning i form av en tredjedels 

till en halv grå låda. Citat från operatör som tyder på detta är ”Om man har en 

överfylld låda brukar vi räkna med att den räcker till tre kok och om det är en 

med lite mindre i brukar vi dela den på två”. 

4.3.2. Dokumentering 

Avvikelser från tänkt dokumentering kommer nu att beskrivas genom att först 

nämna steget/stegen det handlar om och sedan vad som identifierats. Därefter 

kommer även resultat från fältförsök presenteras i form av tabeller för att visa 

hur väl tänkt rapportering i Extend och Excel följs.  

Avvikelser från tänkt dokumentering 

 För varje grå låda som töms i oktabin ska en notering göras i form av ett streck 
på en whiteboardtavla (steg 1 dokumentering för oktabinåtervinning). 

Det förekommer i praktiken att fyllda grå lådor töms i oktabin som inte 

dokumenteras. Två citat från operatörer som tyder på detta är ”Det kan hända 

att man slänger kanske tre lådor i oktabinen som man inte noterar” och 
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”Ibland glömmer man bort att skriva upp allt som slängs i oktabin”. När detta 

togs upp med produktionsledare nämndes följande ”Vid tekniskt svåra 

produkter uppkommer mycket waste som hamnar i oktabin” och ”Det blir 

svårt att hinna med att dokumentera waste vid vissa produkter”.  

 

 Noterad mängd rapporteras vid förflyttning till buffertplats eller direkt till kok 
och etikett skrivs ut som ska sättas på lådorna. Det är alla operatörers ansvar att 
det genomförs (steg 2 dokumentering för återanvändning) 

 Efter att återanvändning förbrukats ska etikett användas för att rapportera 
förbrukad mängd av återanvändning (steg 3 dokumentering för återanvändning) 

Utefter kontrollberäkning (se bilaga 3) på minsta möjliga förbrukade mängd av 

återanvändning för en månadsperiod visade det sig att producerad mängd för 

den månaden inte skulle räcka till. När beräkningarna visades för 

produktionsledare gav han svar enligt följande citat ”Det är inte säkert att all 

dokumenteras”. Noterad mängd som rapporteras vid förflyttning till 

buffertplats eller kok bör vara samma mängd som förbrukats. Det finns dock 

en möjlighet att använda ren choklad vid brist på återanvändning men enligt 

produktionsledare händer det nästa aldrig.  

 

 Noterad mängd rapporteras in innan skiftslut och alla operatörer har ansvar för 
att det genomförs (steg 2 dokumentering samtliga kategorier). 

I praktiken har det visat sig att endast ett par operatörer genomför 

rapportering. Citat från operatör som tyder på detta är ”Det brukar alltid vara 

… som genomför rapporteringarna”. Vid förfrågan hur de går tillväga om 

dessa personer inte är tillgängliga gavs svaret ”Då rapporterar någon annan 

eller så rapporteras det inte alls”. Det var enligt operatörs mening inte ovanligt 

att de som brukar rapportera inte var tillgängliga, vilket exempelvis kunde bero 

på att de var sjuka eller utlånade till annan avdelning. Ytterligare citat som visar 

på att rapportering inte är alla operatörers ansvar är ”Ibland lämnar man över 

noteringar till nästkommande skift”.  

Avvikelser från tänkt rapportering i Extend och Excel 

För att kunna påvisa skillnader mellan hur fallföretaget har tänkt att 

rapportering ska gå till och hur den faktiskt går till i praktiken har ett fältförsök 

genomförts. Fyra scenarier utspelade sig på produktionslinjen och deltagarna 

hade alla tillgångar som de vanligtvis har när de rapporterar producerat avfall. 

De fyra scenarierna inkluderar rapportering för alla tre åtgärdskategorierna 
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(andrahandssortering, återanvändning och oktabinåtervinning), med anledning 

att kunna erhålla information om deras respektive faktiska rapportering och 

hur det särskiljer sig från hur det är tänkt att de ska rapporteras. De fyra 

scenarierna visas i bilaga 1 och ett exempel på svarsresultat som tabellerna är 

utformade efter visas i bilaga 2. 

Tänkt arbetssätt för Extend är utformat efter instruktioner i EPL och tänkt 

arbetssätt för Excel är utformat efter instruktioner från ansvarig person för 

Exceldokumentet. Alla operatörer ska kunna utföra rapportering och därmed 

deltog samtliga operatörer i utvalt skift. Vid genomförandet av fältförsök var 

det förskjutet skift, vilket innebär att fyra istället för åtta operatörer arbetade. 

De olika markeringarna i tabell 1 - 4 har följande betydelse: 

 

 ”tom ruta” = Steget gjordes korrekt. 

 X = Steget gjordes felaktigt. 

   = Steget utelämnades. 

 Gul = Behövde fråga om hjälp. 

 JA = Rapporterat rätt eller följt EPL-ordning. 

 NEJ = Rapporterat fel eller inte följt EPL-ordning. 

 JA = Rapporterat rätt men behövde fråga om hjälp. 
 

Syftet med de olika markeringarna är att kunna beskriva mer ingående hur 

varje deltagare utför varje steg i rapporteringen. De används således för att 

särskilja olika utfall som exempelvis att ett steg hoppades över ( ) eller om det 

gjordes felaktigt (X). Eftersom fältförsöket skulle försöka motsvara deras 

naturliga kontext, kunde de fråga kollega (spelad av observatör) om hjälp vilket 

resulterade i en gul markering Gu. Anledningen till att ta med om deltagarna 

följer EPL-ordning är för att se om de följer det standardiserade arbetssätt 

som EPL utgör. De behöver alltså inte använda sig av EPL utan endast göra 

stegen i samma ordningsföljd för att få ett JA och annars ett NEJ. Sistnämnda 

markeringar används även för att slutligen fastställa om rapporteringen blivit 

rätt eller fel samt att JA används för att visa på att deltagaren behövt fråga om 

hjälp för att rapportera korrekt. Vid ett korrekt genomfört steg lämnas rutan 

blank (”tom ruta”). 

Följande tabeller beskriver med hjälp av markeringarna hur fyra olika deltagare 

(OP1, OP2, OP3, OP4) faktiskt rapporterar i både Extend och Excel för varje 

scenario. Alltså motsvarar en tabell ett scenario och hur fyra olika deltagare 

rapporterade med hänsyn till instruktioner från EPL och ansvarig person. 
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De två första scenarier som presenteras i tabell 1 och 2 visar hur faktisk 

rapportering gick till för andrahandssortering. De presenteras tillsammans då 

det andra scenariot bygger på vad som gjorts i det första, vilket kan utläsas i 

bilaga 1.  

 

Tabell 1: Scenario andrahandssortering 1 

Steg          

                              
 

OP1 OP2 OP3 OP4 

 Extend     

 Start     

1 Gå in på aktuell produktionsorder     

2 Gå in på aktuell packoperation     

3 Välj ”Rapportera kassation”     

4 Ange kortnummer     

5 Ange orsakskod - sekunda     

6 Använd omräkningstabell       

7 Ange kvantitet 4 kartonger  X X X  

 “Rapportera kasssation” slutfört     

8 Välj ”Tillverkat”      

9 Ange kortnummer och kvantitet 4 kartonger  X    

 “Tillverkat” slutfört     

 Följer operatören EPL ordning JA NEJ NEJ NEJ 

 Blev rapporteringen rätt NEJ NEJ NEJ JA 

 Excel     

10 Skriv in grunddata     

11 Rapporterar i rätt ruta     

12 Rapporterar 12 kg  X   

 Excel slutfört     

 Blev rapportering rätt JA NEJ JA JA 
 

  



 

 

47 

Tabell 2: Scenario andrahandssortering 2 

Steg          

                              
 

OP1 OP2 OP3 OP4 

 Extend     

 Start     

1 Gå in på aktuell produktionsorder     

2 Gå in på aktuell packoperation     

3 Välj ”Rapportera kassation”     

4 Ange kortnummer     

5 Ange orsakskod - sekunda     

6 Använd omräkningstabell       

7 Ange kvantitet 4 kartonger  X  X  

 “Rapportera kasssation” slutfört     

8 Välj ”Tillverkat”      

9 Ange kortnummer och kvantitet 4 kartonger      

 “Tillverkat” slutfört     

 Följer operatören EPL ordning JA JA NEJ NEJ 

 Blev rapporteringen rätt NEJ JA NEJ JA 

 Excel     

10 Skriv in grunddata     

11 Rapporterar i rätt ruta     

12 Rapporterar 12 kg     

 Excel slutfört     

 Blev rapportering rätt JA JA JA JA 

Det tredje scenariot som presenteras i tabell 3 visar hur faktisk rapportering 
gick till för återanvändning. OP4 kunde inte genomföra denna rapportering 
och därmed utelämnades alla stegen samt att rapportering ansågs vara feltaktig. 
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Tabell 3: Scenario återanvändning 

Steg          

                        
 

OP1 OP2 OP3 OP4 

 Extend     

 Start     

1 Välj ”Lager”      

2 Ange kortnummer      

3 Ange prod. - Biprodukt      

4 Bocka i rutan avsluta       

5 Ange kvantitet 36 kg X     

6 Scanna etikett         

 “Lager” slutfört     

7 Välj ”Tillverkat”       

8 Ange kortnummer och kvantitet 16 kartonger X      

 “Tillverkat” slutfört     

 Följer operatören EPL ordning NEJ JA NEJ NEJ 

 Blev rapporteringen rätt NEJ NEJ NEJ NEJ 

 Excel     

10 Skriv in grunddata      

11 Rapporterar kvantitet i rätt ruta   X   

12 Rapporterar 36 kg   X   

13 Rapporterar ”färdig produkt” i rätt ruta X     

 Excel slutfört     

 Blev rapportering rätt NEJ JA NEJ NEJ 

Det fjärde scenariot som presenteras i tabell 4 visar hur faktisk rapportering 

gick till för oktabinåtervinning. 
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Tabell 4: Scenario oktabinåtervinning 

Steg          

                            
 

OP1 OP2 OP3 OP4 

 Extend     

 Start     

1 Gå in på aktuell produktionsorder     

2 Gå in på aktuell maskinoperation     

3 Välj ”Rapportera kassation”     

4 Ange kortnummer     

5 Ange orsakskod varför det slängs i oktabin     

6 Använd omräkningstabell        

7 Ange kvantitet 14 kartonger  X X X X 

 Steg 1 slutfört     

8 Välj ”Tillverkat”     

9 Ange kortnummer och kvantitet 14 kartonger   X  

 Steg 2 slutfört     

10 Gå in på Gjutmaskin         

11 Välj ”Tillverkat”         

12 Ange kortnummer och kvantitet 14 kartonger         

 Steg 3 slutfört     

 Följer operatören EPL ordning JA NEJ NEJ NEJ 

 Blev rapporteringen rätt NEJ NEJ NEJ NEJ 

 Excel     

10 Skriv in grunddata      

11 Rapporterar i rätt ruta     X 

12 Rapporterar 30 kg      

13 Rapporterar ”färdig produkt” i rätt ruta X    X 

 Steg slutfört     

 Blev rapportering rätt NEJ JA NEJ NEJ 

Svarsresultat från samtliga scenarier har sammanställts i tabell 5. I tabellen 

anges inte “JA” och “NEJ” i rutorna men samma princip gäller som för 

tidigare scenarion att röda rutor innefattar “NEJ” samt att de gröna och gula 

rutorna innefattar “JA” med modifikationen att gul markering betyder att de 

fått hjälp.    

 

Tabell 5: Sammanställning av alla scenariers utfall 

         

            
 

Oktabinåterv. Återanv. Andrahands. 1 Andrahands. 2 

Operatör 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Extend     

Följer EPL ord.                 

Rätt rapporterat                 

Excel     

Rätt rapporterat                 
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Vid genomförande av rapportering sker många variationer bland annat för 

vilka steg som görs och i vilken ordning de utförs. En variation som är vanligt 

förekommande är framförallt valet av enhet när kvantitet ska anges under 

“Rapportera kassation”. En del operatörer skriver in antal kilogram när det är 

antal kartonger som ska anges, medan andra är osäkra och behöver fråga om 

hjälp. En annan variation berör omräkningstabeller som en del använder sig 

av, andra inte, vissa förstår sig inte på dem och andra läser av dem på ett 

felaktigt sätt. Liknande gäller EPL som visats vara svåra att hitta och även 

använda sig av.  

En viktig notering som framkom från fältförsök men som inte går att utläsa 

från tabell är för scenario oktabinåtervinning och rapportering i Extend. Det 

visade sig att samtliga operatörer rapporterade in alla noterade streck (fylld grå 

låda) under samma orsakskod. Detta gjordes även fast det inte nödvändigtvis 

var samma orsak för alla noterade streck. Tre operatörer angav ”tekniskt fel” 

och en angav ”material golv” då enda informationen som gavs var att ett av 

strecken hade orsaken ”material golv”. 

Faktiskt arbetssätt har nu behandlats genom att lyfta fram de punkter och 

områden som skiljer sig från fallföretagets riktlinjer, alltså hur det är tänkt att 

utföras. Den empiriska nulägesbeskrivningen av fallföretaget med tänkt (4.2.) 

och faktiskt arbetssätt (4.3.) står som grund för analys i nästkommande kapitel. 
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5. Analys  

Kapitlet kommer att behandla gemensamma problemområden som identifierats inom de två 

delarna av empirin, tänkt och faktiskt arbetssätt. För varje problemområde kommer två 

analyser med olika perspektiv presenteras för att slutligen utge förbättringsförslag som 

beaktar alla funna brister. Avslutningsvis presenteras rekommendationer för hur förslagen 

kan implementeras. 

Fallstudiens syfte är delvis att undersöka vad det kan finnas för brister inom 

ett företags logistik och materialhantering när det kommer till hantering och 

dokumentering av avfallsproduktion. För att kunna särskilja om fallföretaget 

tänkt fel vid utformningen av sitt system eller om de tänkt rätt men att det inte 

följs i praktiken, har analysen delats upp i två perspektiv. Första är tänkt 

arbetssätt i förhållande till teorier och det andra är faktiskt arbetssätt i 

förhållande till tänkt arbetssätt, alltså hur det genomförs i praktiken. Varje 

problemområde kommer att behandlas separat med två analyser, en för 

respektive perspektiv, för att till sist presentera ett förbättringsförslag som 

beaktar alla funna brister. Förbättringsförslagen grundar sig därmed i teorier 

men har även tagit hänsyn till praktisk tillämpning utifrån produktionslinjens 

naturliga kontext. Förslag till förbättringar för respektive problemområde är 

sammankopplade och bör därmed beaktas vid implementering. Avslutningsvis 

presenteras rekommendationer till fallföretaget i form av en tillvägavisning hur 

implementeringen kan utföras. 

De problemområden som identifierats och kommer att behandlas är följande: 

 Grå lådor 

 Dra streck på whiteboardtavla 

 Första lagringsplats 

 Riktlinjer för rapportering 

 Extend 
- Orsakskod 
- Kvantitet 
- Enpunktslektioner  

 Excel  

Vad gäller rapportering i Extend finns det många påtagliga brister då det inte 

anses vara utformat efter produktionslinjens naturliga kontext med hänsyn till 

den informationen som eftersträvas. Därför delas problemområdet Extend 

upp i tre punkter för att skapa en mer tydlig struktur över de olika delarna 

(orsakskod, kvantitet och enpunktslektioner).  
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5.1. Grå lådor 

Grå lådor - tänkt arbetssätt i förhållande till teori   

Det första som ska göras vid uppkomst av producerat avfall är att lägga det i 

grå lådor som uppskattas väga sex kilogram. För det som blir 

andrahandssortering finns det ett bestämt antal produkter som ska läggas i en 

grå låda, antalet beror på vilken produkt det är och lådans innehåll väger då 

mellan 6 - 6,72 kilogram. För oktabinåtervinning och återanvändning ska 

produkter läggas i grå lådor utan ett specifikt antal produkter som också 

uppskattas väga sex kilogram. Hanteringen med grå lådor för de tre 

kategorierna är ett standardiserat arbetssätt men det finns utrymme för 

variation mellan hur arbetare uppskattar mängden. Enligt Halim et al. (2015) 

ska standardisering syfta till att minska variation mellan arbetare och därmed 

anses inte uppskattning vara en lämplig standardisering. För 

andrahandssortering avrundas även 6 – 6,72 kilogram alltid till sex kilogram, 

vilket tillsammans med uppskattningar inte heller utgör en lämplig mätmetod. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är det viktigt att aktivt söka efter lämplig 

information och även använda sig av mätmetoder som fungerar för att inte 

samla in felaktig och missvisande data. Det är även av stor vikt i en 

organisations kvalitetsarbete att tillhandahålla rätt hjälpmedel för att uppnå 

överenskomna kravspecifikationer (Bergman & Klefsjö 2012) 

Grå lådor – faktiskt arbetssätt i förhållande till tänkt arbetssätt  

Enligt tänkt arbetssätt ska fyllda grå lådor uppskattas motsvara sex kilogram 

vilket har visats kunna avvika med 50 % i praktiken. Det tyder på att tänkt 

arbetssätt inte efterlevs i praktiken men bristerna anses vara i tänkt arbetssätt 

och inte faktiskt. Operatörerna är tillsagda att uppskatta och avrunda vikten 

och är inget de gör självmant och därmed förstärker detta att en mer lämplig 

mätmetod krävs för viktbestämning. Alternativ till att uppskatta vikt kan vara 

att använda mätinstrument, exempelvis våg för att erhålla en mer exakt 

viktbestämning.  

För hantering av producerat avfall som ska oktabinåtervinnas har det 

observerats att grå lådorna inte alltid används som det är tänkt, utan ibland 

slängs mindre kvantitet direkt i oktabin. Operatörerna kan således anses 

använda oktabin som en soptunna i vissa fall utan att använda sig av någon 

viktbestämning. Det kan således anses att företaget saknar ett standardiserat 

tillvägagångsätt för mindre kvantiteter som därmed skapar variation i hur det 
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hanteras. Ett alternativ kan vara att små kvantiteter samlas ihop under dagen 

för att senare kunna viktbestämmas innan de töms i oktabin.  

Enligt tänkt arbetssätt för återanvändning ska 5 – 10 kilogram förbrukas per 

ny koksats. I praktiken har det visat sig att en uppskattning även här görs i 

form av att använda en tredjedels till en halv grå låda beroende på mängden i 

dem. Som tidigare nämnts uppskattas en fylld grå låda motsvara sex kilogram, 

vilket betyder att det ungefär används 2 – 3 kilogram i praktiken. Antingen 

innebär det att innehållet i en fylld grå låda inte motsvarar sex kilogram eller att 

mindre mängd förbrukas än det som anges i fallföretagets riktlinjer. Återigen 

används icke lämplig mätmetod samt saknas det även hjälpmedel för att 

fastställa förbrukad mängd. 

Grå lådor - förbättringsförslag  

Brist i tänkt arbetssätt 

 Ej lämplig standardisering 

 Uppskatta eller avrunda vikt anses inte vara en lämplig mätmetod. 

 Saknas lämpliga hjälpmedel för viktbestämning 

Brist i faktiskt arbetssätt 

 Används inte alltid för hantering av oktabinåtervinning. 

För att kunna få en mer exakt viktbestämning på producerat avfall till 

återanvändning och oktabinåtervinning kan vågar införskaffas. Då olika 

mängder producerat avfall hanteras på den studerade produktionslinjen bör 

det finnas alternativ för både större och mindre kvantiteter.  

Förslag för att väga större kvantitet (mer än en grå låda) är att implementera 

golvvågar med tillhörande plattformsvagnar för att kunna lasta grå lådor vid 

uppkomstkälla och sedan ställa hela vagnen på vågen. Plattformsvagnen bör 

vara dimensionerade för minst två grå lådor i bredd för att kunna lasta flera 

samtidigt. Det är också fördelaktigt att ha en lathund fastklistrad på vagn som 

beskriver hur mycket vikt som ska tas bort för plattformsvagn inklusive antal 

grå lådor. Exempel på detta med en vikt för plattformsvagn och tom grå låda 

motsvarande 30 respektive 1,3 kilogram kan se ut på följande sätt: 

 2 grå lådor: - 32,6 kg 

 3 grå lådor: - 33,9 kg 

 4 grå lådor: - 35,2 kg 

 … 
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Förslag för att väga mindre kvantitet (upp till en fylld grå låda) är att 

implementera vågar med högre precision. Vid mindre producerad mängd av 

avfall kan dessa användas för att noggrannheten bör öka vid lägre kvantitet. 

Dimensionerna på vågen bör vara utefter en grå låda. Dessa vågar kan även 

tillämpas vid förbrukning av återanvändning för att säkerställa att rätt mängd 

används. Golvvågar har ofta inte lika hög mätnoggrannhet och passar således 

inte för att väga lägre kvantiteter.  

Förslag till återkommande små kvantiteter som exempelvis uppsopade 

produktrester från golv kan ett antal grå lådor märkas med fasta benämningar, 

alltså i detta fall ”Uppsopade produktrester”. Detta medför att operatörer inte 

behöver väga ofta återkommande små kvantiteter direkt utan kan sortera dem 

i olika grå lådor för att i ett senare skede dokumentera.  

Andrahandssortering kan fortsättningsvis hanteras på samma sätt som det görs 

för nuvarande men istället för att avrunda fylld grå låda till sex kilogram 

oavsett produkt kan den riktiga vikten fastställas. Det behöver således inte 

vägas med våg för att fastställa vikt utan istället kan summan av produkternas 

nominella vikt användas då den är känd.  

Med dess tre förslag till viktbestämning av grå lådor skapas ett standardiserat 

tillvägagångsätt för alla flöden av producerat avfall och även en mer lämplig 

mätmetod för att insamla korrekt data och således kunna basera beslut på 

fakta. Det standardiserade arbetssättet tillför även minskad variation mellan 

arbetare då vikt inte längre uppskattas eller avrundas utan bestäms mer exakt 

med mätinstrument. 

5.2. Dra streck på whiteboardtavla 

Dra streck på whiteboardtavla - tänkt arbetssätt i förhållande till teori   

På produktionslinjen används en gemensam portabel whiteboardtavla där de 

tre åtgärdskategorierna står uppskrivna. För andrahandssortering och 

återanvändning görs en notering för varje fylld grå låda i form av att dra ett 

streck under den kategori det gäller. För oktabinåtervinning dras istället ett 

streck när en fylld grå låda töms i oktabin. Varje streck motsvarar sex kilogram 

för senare rapportering i Extend och Excel. Med hänsyn till problematiken 

med att uppskatta vikten av producerat avfall i en grå låda, finns det stor 

sannolikhet att ett streck inte motsvarar sex kilogram i verkligheten. Det är här 

grunden för att kunna basera beslut på fakta blir fel, då alla streck rapporteras 

in som sex kilogram och således skapar underlag från felaktig data. 
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En annan brist med whiteboardtavlans utformning är att ingen uppkomstkälla 

anges per streck, vilket gör att olika källor av producerat avfall inte kan 

särskiljas. Ytterligare en brist med att dra ett streck per fylld grå låda är att den 

kan innehålla producerat avfall från flera olika uppkomstskällor. På grund av 

dessa två brister kan inte producerat avfall härledas till avfallskällor, vilket 

enligt Musee et al. (2007) och Darlington et al. (2009) bör göras för att kunna 

identifiera den viktigaste källan till miljömässig och ekonomisk oro. Enligt 

Hicks et al. (2004) är det förbättringar i processer som utgör en stor möjlighet 

till att reducera avfallsproduktion och därmed bör producerat avfall härledas 

till processteg för att synliggöra det största problemområdet som bör angripas. 

Bristerna med whiteboardtavlan är således att den döljer informationen vart 

producerat avfall kommer ifrån samt att den medför ett felaktigt underlag då 

ett streck rapporteras in som sex kilogram.  

Dra streck på whiteboardtavla - faktiskt arbetssätt i förhållande till tänkt 

arbetssätt 

Enligt tänkt arbetssätt ska ett streck dras per fylld grå låda för 

andrahandssortering och återanvändning medan det för oktabinåtervinning ska 

dras ett streck när fylld grå låda töms i oktabin. I praktiken har det 

framkommit att fyllda grå lådor töms i oktabin som inte dokumenteras, vilket 

kan bero på att det glöms bort eller att det slarvas. Detta gäller även 

dokumentering av återanvändning där det har visat sig skilja mellan förbrukad 

och producerad mängd återanvändning. Produktionsledare har nämnt att det 

inte är säkert att allt dokumenteras. Möjligtvis inser inte operatörerna vikten av 

att dokumentera allt producerat avfall, vilket kan bero på att de inte är 

tillräckligt involverade i kvalité- och miljöförbättringsarbetet. Det kan också 

bero på att de inte vet hur dokumentering hör ihop med att kunna reducera 

avfallsproduktion som i sin tur skulle innebära mindre arbetsbelastning om det 

åstadkoms. Därför är det viktigt att involvera operatörerna och få dem att 

förstå varför det är viktigt att dokumentera allt för att senare kunna reducera 

avfallsproduktion.  

Dra streck på whiteboardtavla - förbättringsförslag 

Brist i tänkt arbetssätt 

 Ett streck motsvarar inte alltid sex kilogram. 

 Ingen uppkomstkälla anges. 

 Ett streck kan innehålla producerat avfall från flera källor. 
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 Brist i faktiskt arbetssätt 

 Slarv eller glömska kan ge utebliven dokumentering. 

Den portabla whiteboardtavlan som används för att notera streck för varje 

fylld grå låda skapar många begränsningar. För att lösa dessa problem har en 

alternativ whiteboardtavla tagits fram för att behandla brister som 

framkommit. Hur det kan genomföras presenteras först och sedan avslutas 

förslaget med ett visuellt exempel med förklarande text. 

Först och främst ska inte streck dras för varje fylld grå låda utan istället skrivs 

vikt som fastställs enligt förbättringsförslaget ”Grå lådor”. För att kunna 

särskilja uppkomstkällor måste även dessa anges på tavlan där vikt skrivs in för 

respektive källa. Detta skulle medföra mycket information på en tavla och 

därmed bör vardera kategori (andrahandssortering, återanvändning och 

oktabinåtervinning) ha en egen stationär tavla. Vågar från förbättringsförslag 

”Grå lådor” tillsammans med dessa whiteboardtavlor bör placeras vid 

respektive första lagringsplats på produktionslinjen, då operatör kan väga grå 

lådor på våg för att sedan direkt skriva ned vikt för rätt uppkomstkälla på 

tavlan. Det blir således flera tavlor för en kategori, en vid varje första 

lagringsplats. Tavlan ska utformas utefter de möjliga uppkomstkällor som 

finns vid den plats den är placerad på. För att tydliggöra detta kommer nu ett 

visuellt exempel att visas i tabell 6 hur tavlan för återanvändning vid 

packoperationen ”Rull- och burkpack” kan se ut. 
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Tabell 6: Visuellt exempel på whiteboardtavla för återanvändning vid rull- och burkpack. 

Uppkomstkälla ÅTERANVÄNDNING  

 Rull- och burkpack 

Kg/Op 

Totalt 

(kg) 

PA.-Felaktigt skal        

PA.-Fyllning sticker ut 13,6/D.L 4/F.O     17,6 

PA.-Felaktig botten        

Rullp. 1 - Radning 14/D.L      14 

Rullp. 1 - Inslagning 32/F.O 25/F.O 12/D.L    69 

Rullp. 1 - Kartonering        

Rullp. 2 - Radning        

Rullp. 2 - Inslagning        

Rullp. 2 - Kartonering        

Burkp. - Burkpackning        

Burkp. - Lockpåsättning        

Palletering        

Plastare        

Tanken med tavlan är att den ska fungera som avlastning för operatörer 

genom att rapportering inte behöver ske direkt efter att producerat avfall 

uppkommit. Den fungerar på så sätt att vikt och signatur för operatör skrivs in 

på den rad som motsvarar uppkomstkällan för att senare rapportera in den 

summerade mängden för respektive uppkomstkälla. Operatörens signatur 

anges i syfte att redogöra vem som dokumenterat vikten, vilket kan vara 

nödvändigt att veta om den som rapporterar inte ser vad som står.  

De uppkomstkällor som beskrivs i tabell 6 motsvarar alltså de processteg som 

kan ha förorsakat att producerat avfall åtgärdas som återanvändning vid rull- 

och burkpack. De tre första uppkomstkällorna särskiljer sig från övriga då de 

är härledda till produktionsanläggningen med tillhörande karakteristiskt fel3. 

                                                 
3
 Karakteristiskt fel motsvarar ett utmärkande eller typiskt fel. 
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Det motsvarar inte processteg och anledning till det är att förslaget ska fungera 

med produktionslinjens naturliga kontext. Producerat avfall som beror på 

processteg i produktionsanläggningen upptäcks oftast inte förens det når en 

packavdelning. Detta beror på att produktionsanläggningen knappt har någon 

manuell hantering vilket packavdelningarna har och därmed befinner sig även 

de flesta operatörerna där. Därmed kan istället fel som inträffat på 

produktionsanläggning rapporteras in som karakteristiskt fel på produkt för 

senare härledning till möjliga uppkomstkällor.  

Exempelvis för ”PA. – Fyllning sticker ut” skulle detta karakteristiska fel 

kunna härledas till processtegen: Gjutning skal, Gjutgryta fyllning och 

Bottenskrapning på produktionsanläggningen (se bilaga 4). För 

uppkomstkällorna utöver de som benämns PA kan operatörer ange vilket 

processteg som orsakat producerat avfall då de befinner sig på den platsen.  

För att säkerställa att alla operatörer vet hur alla processteg benämns kan 

klisterlappar med deras benämningar fästas på motsvarande processteg ute på 

produktionslinjen. Detta med syfte att producerat avfall alltid rapporteras med 

rätt uppkomstkälla i form av processteg. Fördelaktigt är då att ha 

standardiserade benämningar som kan erhållas genom att använda 

processflödeschemats benämningar.  

För att lösa problematiken med att det slarvas och glöms bort att dokumentera 

bör företaget lägga vikt på att involvera operatörer i miljöarbetet och förklara 

kopplingen mellan dokumentering och reducering av avfallsproduktion. En 

minskad produktion av avfall skulle innebära mindre arbetsbörda för 

operatörer och är något som kan fungera som motivationsfaktor. 

Förslaget med de nya whiteboardtavlorna tillsammans med förslaget för ny 

viktbestämning gör att rätt mängd dokumenteras och kan härledas till 

uppkomstkälla. Genom att involvera operatörerna och få dem att förstå vad 

det innebär med utebliven dokumentation kan detta skapa motivation för att 

dokumentera allt. 

5.3. Första lagringsplats 

Första lagringsplats - tänkt arbetssätt i förhållande till teori   

Till skillnad från andrahandssortering och återanvändning saknas en första 

lagringsplats för oktabinåtervinning och grå lådor töms direkt i oktabin. 

Dokumenteringsprocessen för oktabinåtervinning får således en låg 
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anpassningsförmåga och kan därmed ha svårighet att klara av större flöden av 

producerat avfall. Enligt Bergman & Klefsjö (2012) bör fokus ligga på att 

utveckla processers anpassningsförmåga. Då olika produkter kan innefatta 

varierad mängd producerat avfall bör även processen kunna anpassas utefter 

detta. 

Första lagringsplats - faktiskt arbetssätt i förhållande till tänkt arbetssätt 

Enligt tänkt arbetssätt finns ingen första lagringsplats för oktabinåtervinning 

och i praktiken har det visat sig kunna skapa tidsbrist för operatörer vid 

tekniskt svåra produkter. Vid vissa produkter skapas större mängder avfall och 

det blir då svårt att hinna dokumentera allt eftersom det går direkt från grå 

låda till oktabin. Det skulle vara fördelaktigt att ha en första lagringsplats för 

oktabin, vilket kan skapa en högre anpassningsförmåga för 

dokumenteringsprocessen med hänsyn till vilken produkt som tillverkas och 

således kan operatörer avlastas vid större flöden av producerat avfall. 

Första lagringsplats - förbättringsförslag 

Brist i tänkt arbetssätt 

 Utebliven första lagringsplats för oktabinåtervinning ger en låg 
anpassningsförmåga för dokumenteringsprocessen. 

Brist i faktiskt arbetssätt 

 Utebliven första lagringsplats för oktabinåtervinning skapar tidsbrist för större 
mängd producerat avfall. 

Utebliven första lagringsplats för oktabinåtervinning skapar en låg 

anpassningsförmåga och har i praktiken visat sig medföra tidsbrist vid tekniskt 

svåra produkter som innefattar större mängder producerat avfall.  

Förslaget är att implementera första lagringsplatser för oktabinåtervinning och 

fördelaktigt placera dessa tillsammans med de andra kategoriernas första 

lagringsplatser. Då kan vågar från förslag ”Grå låda” och whiteboardtavlor 

från förslag ”Dra streck på whiteboardtavla” placeras på samma ställe. Detta 

medför att färre vågar behöver införskaffas då allt är samlat på specifika 

platser där vägning sker för respektive kategori och sedan dokumentation på 

respektive tavla.  

Oktabins nuvarande placering bör beaktas i form av att de inte ska vara mer 

lättillgängliga än första lagringsplats för att undvika risken att de 

fortsättningsvis används som soptunnor, vilket tidigare nämnts som en brist 
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under problemområde ”Grå lådor”. Det bör således vara mer lättillgängligt att 

väga och ställa på första lagringsplats för att sedan dokumentera än att slänga 

direkt i oktabin. 

Producerad mängd som blivit oktabinåtervinning ska alltså ställas på första 

lagringsplats för att sedan flyttas till oktabin som exempelvis kan stå i nära 

anslutning till upphämtningsplats för transport till lager. Med tidigare förslag 

kan således operatörer ställa fyllda grå lådor på en plattformsvagn och väga 

flera samtidigt för att sedan dokumentera hela mängden, så länge det är från 

samma uppkomstkälla. Detta kan spara tid vid dokumenteringsprocessen 

genom att flera lådor vägs samtidigt istället för att behöva dra ett streck per 

låda som töms direkt i oktabin.  

Förslaget att införa en första lagringsplats för oktabinåtervinning medför 

således en högre anpassningsförmåga för dokumentering vid större flöden av 

producerat avfall. Alltså minskar det risken för tidsbrist tillsammans med 

tidigare förbättringsförslag då flera grå lådor kan vägas och dokumenteras 

samtidigt. 

5.4. Riktlinjer för rapportering 

Riktlinjer för rapportering - tänkt arbetssätt i förhållande till teori   

För nuvarande finns det inga fasta bestämmelser över när rapportering ska 

genomföras för de tre kategorierna, utan det är acceptabelt så länge det görs 

för varje skift. När operatörerna rapporterar rekommenderas det att göras i 

både Extend och Excel samtidigt. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) ska 

arbete vara noga angivet gällande tider för att på så vis minska variationer. Att 

all rapportering ska genomföras innan skiftets slut anses inte vara noga angivet 

och därmed finns risk för variationer vid rapportering. Standardiserade tider 

bör utgöra en grund i en verksamhetsprocess för att minska variation och ge 

en ökad stabilitet (Bicheno 2007), vilket kan göras genom att observera och 

undersöka processer för att fastställa hur det verkställs på bästa sätt (Halim et 

al. 2015).  

Riktlinjer för rapportering - faktiskt arbetssätt i förhållande till tänkt 

arbetssätt 

Enligt tänkt arbetssätt är alla operatörer ansvariga för att rapportering 

genomförs i Extend och Excel innan skiftslut. I praktiken är det enbart ett par 

som oftast rapporterar och det har även nämnts att noteringar i form av 
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dragna streck kan lämnas över till nästkommande skift. Tänkt arbetssätt följs 

således inte och skapar en begränsning i form av att dessa personer som anses 

kunna rapportera måste vara på plats. Det händer att dessa personer inte är 

tillgängliga och då kan rapportering bli bristfällig eller till och med utebliven. 

Om alla operatörer kan rapportera skulle det medföra en säkerhet i att 

rapportering alltid genomförs och även på rätt sätt.  

Riktlinjer för rapportering - förbättringsförslag 

Brist i tänkt arbetssätt 

 Inga fasta bestämmelser när rapportering ska göras förutom innan skiftslut. 

 Utebliven standardisering 

Brist i faktiskt arbetssätt 

 Endast ett par operatörer som rapporterar vilket skapar begränsningar. 

För nuvarande finns det inte några fasta bestämmelser när rapportering i 

Extend och Excel ska genomföras, utan det är accepterat så länge det görs för 

varje skift. Alla operatörer ska kunna rapportera enligt deras arbetsbeskrivning 

men i praktiken är det endast ett par som faktiskt gör det.  

Förslaget är att bestämma fasta tidpunkter för rapportering och att ansvarig 

för rapportering cirkuleras på skiftet. Rapportering bör ske vid följande 

händelser: skiftslut, orderslut och förflyttning från första lagringsplats. Dessa 

förslag till tidpunkter har kommit fram genom att observera och undersöka 

processen. Vid skiftslut kommer nya operatörer och ska ta över produktionen 

och då finns det en risk att inte veta vad som redan rapporterats. Vid orderslut 

sker oftast omställning och en ny produkt ska tillverkas och för att inte blanda 

ihop producerat avfall från olika produkter bör det rapporteras innan. Vid 

förflyttning från första lagringsplats borde rapportering genomföras i syfte att 

inte glömma bort det som skickats iväg. Dessa tre händelser har visat sig vara 

väsentliga tidpunkter för att minska variation i rapportering. Det blir således 

en standardisering i när det ska genomföras och av vem.  

Tillsammans med förslaget ”Dra streck på whiteboardtavla” skapar detta en 

standardiserad process där allt behandlas och dokumenteras på samma sätt 

och sedan rapporteras vid fastställda händelser. Ansvarig person för 

rapportering på skiftet bör cirkulera för att säkerställa att ansvaret fördelas 

jämt och att alla kan rapportera. Detta motverkar risken för bristfällig 

rapportering vid utebliven kompetens om alla kan rapportera. För att uppnå 
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detta bör operatörer utbildas i syfte att lära sig rapportering i Extend och 

Excel.  

5.5. Extend – Orsakskod 

Orsakskod - tänkt arbetssätt i förhållande till teori   

För nuvarande är Extend utformat på ett vis som gör det omöjligt att härleda 

producerat avfall till en specifik uppkomstkälla. Andrahandssortering och 

oktabinåtervinning rapporteras med en så kallad orsakskod (”Reason”) som 

visas i figur 5 och återanvändning saknar orsakskod helt. För 

andrahandssortering anges ”sekunda” som orsakskod medan 

oktabinåtervinning har flera alternativ. Ordet ”sekunda” betyder i stort sett 

andrahandssortering och utgör således ingen orsak och alternativen för 

oktabinåtervinning är för ospecifika för att kunna härledas till en 

uppkomstkälla.  

 
Figur 5: Orsakskod för ”Rapportera kassation” i Extend. 

Då det inte går att koppla producerat avfall till olika uppkomstkällor följer 

detta inte Hicks et al. (2004), Musee et al. (2007) och Darlington et al. (2009) 

användning av inventeringsverktyg. Detta är en huvudanledning till att 



 

 

63 

fallföretaget inte kan prioritera vilket processteg som utgör störst miljömässig 

och ekonomisk oro, vilket enligt Darlington et al. (2009) bör göras för en 

effektiv reducering av avfallsproduktion.  

Orsakskod - faktiskt arbetssätt i förhållande till tänkt arbetssätt 

Enligt tänkt arbetssätt för rapportering av oktabinåtervinning ska en orsakskod 

anges till varför producerat avfall slängs i oktabin. I praktiken har det visat sig 

att samtliga operatörer angav samma orsakskod för alla noterade streck även 

fast det inte nödvändigtvis var samma orsak. Problemet blir då att streck med 

olika orsak inte särskiljs och därmed utgör inte orsakskod sin rätta funktion i 

praktiken. Operatörerna anger oftast tekniskt fel som orsakskod och den enda 

informationen detta tillgodoser är att avfallet hamnat i oktabin men inte vart 

ifrån eftersom tekniskt fel kan ha hänt vart som helst på hela 

produktionslinjen. 

Problematiken med att rapportera olika avfallsuppkomster med samma 

orsakskod beror till stor del på brister som identifierats för den nuvarande 

whiteboardtavlan som tidigare nämnts. På whiteboardtavlan noteras streck för 

fyllda grå lådor av olika person under en längre tid för att senare rapporteras in 

av en person. Denna person kan då inte med säkerhet veta vilka orsaker varje 

streck har, vilket kan vara en anledning till att allt rapporteras med en och 

samma orsakskod. Detta medför att flera brister i systemets utformning måste 

angripas för att kunna lösa problematiken. 

Orsakskod - förbättringsförslag 

Brist i tänkt arbetssätt 

 Orsakskod bristfällig för alla kategorier.  

 Orsakskod härleder inte till uppkomstkälla och därmed går det inte att prioritera 
vilket processteg som bör angripas. 

Brist i faktiskt arbetssätt 

 Alla streck rapporteras med samma orsakskod för oktabinåtervinning. 

För nuvarande anges inte uppkomstkälla vid rapportering i Extend utan det 

anges istället orsakskod för andrahandssortering och oktabinåtervinning 

medan återanvändning saknar denna funktion. 

Förslaget är att byta ut orsakskod i Extend till ”uppkomstkälla” och lägga till 

vilken ”åtgärd” som vidtagits. I programmet medför detta att åtgärd (action) 



 

 

64 

väljs först, vilket motsvarar de tre åtgärdskategorierna: andrahandssortering, 

återanvändning eller oktabinåtervinning, exempelvis visas i figur 6. 

 
Figur 6: Vidtagen åtgärd i Extend.  

Därefter ska uppkomstkälla väljas, vilket beror på vilken operation som 

rapporteringen genomförs vid (Produktionsanläggning, Flowpack eller Rull- 

och burkpack). Ett exempel visas i figur 7 på hur det skulle kunna se ut för 

rapportering vid Rull- och Burkpack där ”Source” representerar 

uppkomstkälla.  



 

 

65 

 
Figur 7: Uppkomstkällor kopplat till processteg i Extend.  

De uppkomstkällor som presenteras i figur 7 motsvarar de processteg som 

finns på Rull- och burkpack samt de tre översta ger exempel på karakteristiska 

fel som härstammar från produktionsanläggning, på samma sätt som förslag 

”Dra streck på whiteboardtavla”. På så vis kan sedan noteringar från 

whiteboardtavlan, se tabell 6, på ett enkelt sätt rapporteras in i Extend. 

Återanvändning rapporteras i nuläget inte på samma sätt som de andra 

kategorierna och har ingen orsakskod. Det finns då två alternativ, antingen 

införa uppkomstkälla (”source”) i steget där återanvändning rapporteras i 

nuläget eller att rapportera denna kategori på samma sätt som 

andrahandssortering och oktabinåtervinning.  

Tillsammans med tidigare förbättringsförslag dokumenteras inte längre streck 

utan istället den uppvägda kvantiteten per uppkomstkälla samt vidtagen åtgärd. 

Detta gör att det går att särskilja producerat avfall mellan olika uppkomstkällor 

och således går det att härleda störst producerad mängd. Genom att bestämma 

en kostnads- och miljöpåverkansfaktor för respektive åtgärd 

(andrahandssortering, återanvändning och oktabinåtervinning) kan det avgöras 

vilken uppkomstkälla som genererar störst ekonomisk och miljömässig oro. 
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Ett enkelt exempel på hur detta kan genomföras visas i bilaga 13. Genom att 

veta hur stor mängd producerat avfall som kommer från respektive 

uppkomstkälla samt hur det fördelas mellan de olika kategorierna med sina 

respektive faktorer för kostnad och miljöpåverkan, kan ett system utformas 

som ger underlag till vilket processteg som bör angripas.  

De uppkomstkällor som använts i figur 7 är till för att illustrera hur det skulle 

kunna se ut och utgör endast ett exempel. Arbetet med att identifiera 

uppkomstkällor bör genomföras noggrant och strukturerat för att kartlägga 

alla avfallskällor på produktionslinjen. Förslagsvis kan produktionslinjens 

processflödesscheman (se bilaga 4) användas där varje processteg är en möjlig 

uppkomstkälla. Fortsättningsvis är det viktigt att ständigt uppdatera nya 

uppkomstkällor för att ha ett system som alltid är anpassat efter 

produktionslinjens kontext. 

5.6. Extend - Kvantitet 

Kvantitet - tänkt arbetssätt i förhållande till teori   

För varje rapportering i Extend ska kvantitet skrivas in. Beroende på vilken 

rapportering som ska genomföras ska kvantitet anges i antingen antal 

kartonger eller kilogram, vilket kan ses i figur 8. Då antal kartonger ska anges 

kräver detta en omräkning från kilogram med hjälp av omräkningstabell (se 

bilaga 6). För de flesta rapporteringar står det vilken enhet som kvantitet ska 

skrivas i men är utelämnat för ”Rapportera kassation” (Report scrap).  

 
Figur 8: Olika enheter för kvantitet vid rapportering. 
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Återigen existerar variation och i detta fall i vilken enhet kvantitet ska anges i 

eller om enheten är utskriven eller inte i programmet. Bergman och Klefsjö 

(2012) menar att arbete ska vara noga angivet när det gäller innehåll, vilket i 

det här fallet inte stämmer då enhet inte alltid är utskriven. Ett standardiserat 

arbetssätt ska även minska variationer (Halim et al. 2015) för att det ska 

utföras på samma sätt, vilket bidrar till stabilitet i processen (Bicheno 2007). 

Därmed anses det inte vara ett standardiserat arbetssätt då enheterna varierar 

mellan kilogram och antal kartonger för de olika rapporteringsstegen. En risk 

att fel kvantitet anges uppstår och speciellt för ”Rapportera kassation” då 

enhet inte är förvald.  

Ett ytterligare problem gäller omräkningstabell, vilket är ett ineffektivt verktyg 

som är tidskrävande och skapar ytterligare risk för felrapportering. Betraktas 

hela rapporteringen som en process, kan det ses som ett resursslöseri i form av 

tid och levererar således inte ett slutresultat med minimal resursåtgång 

(Bergman & Klefsjö 2012).  

Kvantitet - faktiskt arbetssätt i förhållande till tänkt arbetssätt 

Enligt instruktion från enpunktslektioner (som motsvarar tänkt rapportering) 

finns bestämmelser för vilken kvantitet som ska anges för de olika stegen, 

antingen i enheten kilogram eller antal kartonger. I praktiken har det visat sig 

att operatörer ibland anger fel kvantitet, exempelvis 30 kilogram när det 

egentligen först ska räknas om till antal kartonger. Detta medför att 

programmet registrerar 30 kartonger vilket motsvarar 66 kilogram.  

Vid omräkning från kilogram till antal kartonger ska omräkningstabell 

användas vilket också visats sig vara problematiskt. Operatörer räknar ibland 

fel när de ska konvertera kilogram till antal kartonger, då de inte alltid 

använder den på rätt sätt.  

Kvantitet - förbättringsförslag 

Brist i tänkt arbetssätt 

 Variation i om kvantitet ska anges i kilogram eller antal kartonger för olika 
rapporteringssteg. 

 Användande av omräkningstabell är tidskrävande. 

 Variation i om enhet är angiven i programmet eller inte. 

Brist i faktiskt arbetssätt 

 Fel kvantitet anges på grund av förväxling mellan när kilogram och antal 
kartonger ska användas. 
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 Omräkningstabeller är svåra att förstå. 

För nuvarande finns en variation i vilken enhet kvantitet som ska anges och 

om den är utskriven i Extend. Vid konvertering från kilogram till antal 

kartonger används omräkningstabeller, vilket har visat sig vara problematiskt. 

Förslaget är att ha en standardiserad enhet och mest fördelaktigt är kilogram 

då tidigare förbättringsförslag grundar sig i denna enhet. Vid svårighet med att 

genomföra detta kan ett alternativ vara antigen att Extend automatiskt räknar 

om till antal kartonger eller att informationen ges i programmet när omräkning 

krävs. Kvantiteten som ska anges borde vara utskriven i den enhet det ska vara 

i alla rapporteringssteg för att undvika att fel kvantitet skrivs in. Det har visat 

sig i praktiken vara vanligt att fel kvantitet skrivs in på grund av detta. Om 

kvantitet endast behövde anges i kilogram för alla steg eller att Extend 

automatiskt räknar om till antal kartonger skulle detta även spara tid. 

5.7. Extend – Enpunktslektioner 

Enpunktsletioner - tänkt arbetssätt i förhållande till teori   

Enpunktslektionerna (EPL) består av instruktioner i punktform för hur 

rapporteringen ska genomföras, vilket fungerar som en tänkt standardisering 

av rapporteringsprocessen. Dock finns vissa brister som exempelvis variation i 

vilken information som ges mellan olika EPL. Det finns också exempel i EPL 

som beskrivs med text och tillhörande bild, där bilden inte stämmer överens 

med det som står. Bergman och Klefsjö (2012) menar att all kommunikation 

ska vara väl standardiserat och att inga tveksamheter får existera, vilket 

nuvarande EPL inte åtlyder. Ytterligare ett problem som upptäckts är att det 

finns EPL som beskriver ett tillvägagångsätt som inte fungerar med tidigare 

tänkt dokumentering. EPL är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att 

operatör ska kunna genomföra rapportering på ett korrekt sätt, därmed är det 

organisationens uppgift att tillhandahålla hjälpmedel som behövs för att uppnå 

detta (Bergman & Klefsjö 2012). Då EPL kan ses som ett dokument som 

förklarar ett standardiserat arbetssätt bör det ständigt uppdateras för att 

vidhålla en ny bättre standard (Halim et al. 2015).   

Enpunktslektioner - faktiskt arbetssätt i förhållande till tänkt arbetssätt 

I fältförsöket var det tillåtet att använda EPL för att utföra rapportering, trots 

detta användes de knappt. Vid de tillfällen operatörer ville använda EPL var de 

svåra att hitta och om de väl hittades förstod de inte instruktionerna. 
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Anledningen till att de är svåra att hitta kan bero på att flertalet EPL är 

samlade i en blädderpanel4 på ett ostrukturerat sätt. Att instruktioner är svåra 

att förstå beror förmodligen till stor del på brister i deras utformning som 

nämnts tidigare, vilket också kan vara en bidragande faktor till att de inte 

används.  

Det är inte fast bestämt att EPL måste användas vid rapportering utan är mer 

tänkt som ett hjälpmedel. Eftersom endast en av sexton rapporteringar blev 

godkända i Extend tyder detta på att ett bättre hjälpmedel behövs som 

samtidigt bör vara lätt att hitta. 

Enpunktslektioner - förbättringsförslag 

Brist i tänkt arbetssätt 

 Variation mellan vilken information som ges bland de olika EPL. 

 Tvetydig information. 

 Information i EPL som inte fungerar praktiken. 

Brist i faktiskt arbetssätt 

 EPL används inte vid rapportering. 

 EPL är svåra att förstå. 

För nuvarande finns det många brister med utformning av EPL, vilket medför 

att de är svåra att förstå och heller inte används.  

Förslaget är att skapa häften för vardera kategori och utforma dessa utefter de 

implementeringar fallföretaget väljer att genomföra. Förslagsvis kan det finnas 

tre häften, ett för respektive kategori: andrahandssortering, återanvändning 

och oktabinåtervinning. Detta skulle särskilja informationen för hur 

rapportering ska genomföras för vardera kategori vilket gör det enklare att 

endast hitta behövd information och slippa leta i blädderpanel. Instruktionerna 

i häftena bör kvalitetssäkras för att försäkra sig om att de fungerar ihop med 

övriga arbetsprocesser samt att de ska vara lätta att förstå. Informationen som 

ges i häftena bör standardiseras och vara entydig samt tillgodose allt som 

behövs för att kunna genomföra rapportering.  Därmed kan de nya EPL i 

form av häftena fungera som de är tänkt, vilket är att utgöra ett hjälpmedel för 

operatör vid rapportering.  

    

                                                 
4 Blädderpanel är i detta fall ett stativ med samlade enpunktsletioner. 
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5.8. Excel 

Excel - tänkt arbetssätt i förhållande till teori   

Rapportering i Excel fungerar som ett komplement till Extend. I Excel kan 

den rapporterade kvantiteten för de tre åtgärdskategorierna härledas till platser 

som innefattar flera delprocesser. I Excel finns det sex olika uppkomstplatser 

för producerat avfall som används för oktabinåtervinning. Återanvändning har 

fyra uppkomstplatser och andrahandssortering saknar en utskriven 

uppkomstplats.  

De platser som anges utgör ett svagt underlag till att angripa avfallskällor då de 

är för ospecificerade och även obefintlig för andrahandssortering. Platserna 

utgör stora delar av produktionsanläggningen och innefattar flera delprocesser. 

Detta medför svårigheter i att härleda producerat avfall till sin rätta 

uppkomstkälla och därför utvinns inte information om vilken delprocess som 

bör angripas.  Enligt Musee et al. (2007) och Darlington et al. (2009) krävs att 

alla uppkomstkällor för producerat avfall identifieras för att möjliggöra 

härledning till processteg. Efter att alla uppkomstkällor identifierats och 

möjliggjort härledning av producerat avfall kan den källa som utgör störst 

miljömässig och ekonomisk oro fastställas (Darlington et al. 2009).  

Rapportering av producerat avfall genomförs i Excel med syfte att komplettera 

Extend med utebliven information som eftersträvas, alltså att kunna härleda 

producerat avfall till uppkomstkälla. Rapporteringen av producerat avfall i de 

två programmen utgör samma syfte och kan således betraktas som 

dubbelrapportering. Detta kan anses vara ett slöseri i form av onödigt arbete 

(Pepper & Spedding 2009).    

Excel - faktiskt arbetssätt i förhållande till tänkt arbetssätt 

Enligt tänkt arbetssätt ska andrahandssortering, återanvändning och 

oktabinåtervinning rapporteras enligt angivelser från person som är ansvarig 

för dokumentet. Ett antal variationer från hur respektive kategori ska 

rapporteras i Excel har framkommit i praktiken. Exempel är: skriva kvantitet 

på fel ställe, fel kvantitet på rätt ställe och utelämnad beskrivning av vad som 

blev återanvändning eller oktabinåtervinning. Utfallet från fältförsöket gav nio 

av sexton godkända rapporteringar varav fyra behövde fråga om hjälp.  
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För att säkerställa att operatörer rapporterat på rätt sätt i Excel borde 

operatörerna utbildas samt tillhandahållas med hjälpmedel i from av 

instruktioner som beskriver hur det ska genomföras.  

Excel - förbättringsförslag 

Brist i tänkt arbetssätt 

 Härleds till för ospecificerade uppkomstplatser. 

 Dubbelrapportering med Extend för att försöka tillgodose eftersträvad 
information. 

Brist i faktiskt arbetssätt 

 Kvantitet anges ibland på fel ställe. 

 Fel kvantitet anges. 

 Utebliven information. 

För nuvarande fungerar Excel som ett komplement till Extend i syfte att 

tillgodose information som eftersträvas. Fallföretaget får ut information från 

Excel, dock tyder mycket på att den är felaktig och även att utformningen är 

otillräcklig för att kunna angripa rätt avfallskälla. 

Först och främst bör fallföretaget sträva mot att ta bort användningen av 

Excel genom att åstadkomma att eftersträvad information istället fås ut ur 

affärssystemet M3. Fallföretaget behöver således ta reda på vad det finns för 

möjligheter med M3 och tillhörande program Extend. Om det visar sig att 

affärssystemet kan tillgodose eftersträvad information bör Excel endast 

användas som en backup när affärssystem inte fungerar korrekt. Om det 

istället visar sig att affärssystemet inte kan tillgodose eftersträvad information 

står fallföretaget inför ett annat vägval, antingen får de fortsätta med 

dubbelrapportering eller byta affärssystem.  

Förslag om eftersträvad information inte kan utvinnas ur M3 är att utveckla 

Excel på liknande sätt som förklarats för Extend. Alltså måste flera 

uppkomstkällor anges i Exceldokumentet för alla åtgärdskategorier och vara 

tillräckligt specifika för att kunna angripa processteget som utgör störst 

problematik för ekonomi och miljö i form av producerat avfall.  

För att operatörer ska rapportera rätt i Excel kan även instruktioner för denna 

rapportering läggas till i de häftena som tagits upp i förslaget för ”Extend – 

enpunktslektioner”. Utbildning som nämns i förslaget ”Riktlinjer för 

rapportering” syftar även till att rapporteringen ska bli rätt utförd i Excel vid 

fortsatt användning. 
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5.9. Rekommendationer 

Rekommendationer till fallföretaget är först att undersöka möjligheter i 

affärssystemet M3 och tilläggsprogram Extend för att kunna erhålla 

eftersträvad information. Detta ligger till grunden för att skapa ett nytt system 

som möjliggöra att kunna angripa den uppkomstkälla som utgör störst 

miljömässig och ekonomisk oro. Problemområdet med att uppskatta och 

avrunda vikt är ett av huvudproblemen då det inte spelar någon roll hur väl 

rapportering genomförs om insamlad data är felaktig. Därför bör fokus ligga 

på att införskaffa en mer lämplig mätmetod för att sedan prova den 

tillsammans med whiteboardtavla som presenterats i förbättringsförslag. 

Exempelvis kan ett test göras på whiteboardtavlan med nuvarande 

orsakskoder för oktabinåtervinning för att se hur det fungerar med övrig 

hantering och dokumentering. Vid lyckat test kan sedan en identifiering av 

avfallskällor påbörjas för att skapa ett helhetssystem för alla kategorier. En 

annan viktig del berör felrapportering i Extend och Excel, vilket är ett annat 

huvudproblem som måste angripas. Detta på grund av att det inte kommer att 

få någon stark inverkan att börja viktbestämma mer korrekt om det ändå 

rapporteras in fel i systemet. Utbildning och ny utformning av EPL står som 

grund för att lösa problemet men bör inte genomföras innan systemet anses 

vara färdigställt och kan tillgodose eftersträvad information. 

  



 

 

73 

6. Slutsats och Diskussion  

I kapitlet kommer först forskningsfrågorna besvaras med slutsatser från analysen. Därefter 

kommer studiens bidrag till fallföretaget och teorin att tydliggöras. Vidare kommer studiens 

trovärdighet att diskuteras i reflektioner och slutdiskussion. Avslutningsvis diskuteras även 

studiens begränsningar samt förslag på fortsatta studier.  

Utifrån den analys som genomförts har underlag tagits fram för att besvarar 

studiens forskningsfrågor och dess syfte. För att förtydliga studiens syfte 

kommer först forskningsfrågorna att återigen presenteras var för sig med 

tillhörande svar. 

RQ1: Vad kan det finnas för brister inom en choklad- och konfektyrindustris 

avfallshantering och kvalitetsstyrning när det kommer till att effektivt angripa 

uppkomstkällor för avfall? 

Genom denna studie har det framkommit att flertalet brister finns i hantering 

och dokumentering av avfallsproduktion på den studerade produktionslinjen. 

Detta med hänsyn till de teorier som är aktuella för avfallshantering och 

kvalitetsstyrning. De tre största bristerna kommer sammanfattningsvis att 

lyftas fram.  

Den största bristen som visat sig i studien är att rapporteringssystemen är 

utformade på ett sätt som gör det svårt att utvinna eftersträvad information. 

Informationen som vill uppnås är vilken uppkomstkälla av avfall som skapar 

störts miljömässig och ekonomisk oro, vilket utgör möjligheten till att effektivt 

angripa avfallsproduktion. För nuvarande rapporteras inte producerat avfall 

kopplat till uppkomstkällor utan det används istället ospecificerade platser på 

produktionslinjen. Det används även i vissa fall orsakskoder för att beskriva 

anledning till varför producerat avfall uppkommer. Dock utgör dessa två ett 

för svagt underlag för att möjliggör härledning till specifik uppkomstkälla, 

därmed kan inte dagens system tillhandahålla information som behövs för att 

effektivt reducera avfallsproduktion. 

Ytterligare en stor brist gäller felaktig rapportering. Det har visat sig att 

rapportering ofta blir fel, vilket beror på flertalet anledningar men grundar sig 

starkt i bristande standardisering på olika sätt. Variation har identifierats i: 

program för rapportering, hjälpmedel till rapportering och kompetens hos 

arbetare som rapporterar. Dessa variationer har visats utgöra störst bidragande 

faktor till att rapportering blir felaktig.  
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En annan stor brist som konstaterats är att icke lämpliga mätmetoder används 

till att fastställa vikt för producerat avfall. Detta medför svårigheter i att kunna 

basera beslut på fakta då missvisande och felaktig data samlas in. För 

nuvarande används ett standardiserat arbetssätt för att fastställa vikt som visat 

sig vara olämpligt, då det ger upphov till stora variationer. Variationer beror på 

att vikt uppskattas av olika arbetare istället för att vägas med ett pålitligt 

mätinstrument. 

De brister som nu har nämnts anses utgöra den största problematiken med att 

fallföretaget inte effektivt kan angripa uppkomstkällor för avfall. Det finns 

dock ytterligare brister som påvisats i analys, dessa skapar också problem men 

inte i samma utsträckning.  

Sammanfattningsvis medför alla brister gemensamt att fallföretaget inte kan 

effektivt angripa uppkomstkällor till avfall. Detta innebär även en utebliven 

möjlighet att följa upp kvalitetsbristkostnader i form av defekta produkter, 

eftersom de till största del utgör producerat avfall i denna kontext. Därmed 

påverkar bristerna inte bara fallföretagets miljömässiga prestation utan har 

även en inverkan på deras ekonomi.    

 

RQ2: Hur skulle en lösning kunna se ut på de eventuella brister som finns utifrån ett 

tänkt respektive faktiskt arbetssätt? 

De förbättringsförslag som presterats i analysen utgör en möjlig lösning på de 

brister som idag finns gällande hantering och dokumentering av producerat 

avfall. För att kunna särskilja om fallföretaget har ett felaktigt system eller om 

problematiken ligger i den praktiska tillämpningen, delades empirin upp i två 

delar, tänkt och faktiskt arbetssätt. I analysen kunde således tänkt arbetssätt 

granskas genom att jämföra nuvarande system med teorier, samtidigt kunde 

konformiteten mellan tänkt och faktiskt arbetssätt undersökas för att fastställa 

hur väl tillämpning sker i praktiken. På detta sätt kunde brister identifieras i 

båda perspektiven och tillsammans utgöra underlag till förbättringsförslagen. 

Därmed grundar sig förbättringsförslagen på behandlade teorier men tar även 

hänsyn till den praktiska tillämpningen i form av att beakta produktionslinjens 

naturliga kontext. Samtliga förbättringsförslag som tagits fram för att lösa 

brister och deras medföra problematik återfinns i analys. 

Förbättringsförslagen är sammankopplade och därför även beroende av 

varandra. Det innebär att ett förbättringsförslag inte nödvändigtvis medför en 

förbättring i de fall de andra förslagen inte tas i beaktande. Exempelvis spelar 
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det ingen roll om en mer exakt mätmetod implementeras för att fastställa vikt 

på producerat avfall om det ändå fortsättningsvis rapporteras felaktigt.  

Vid implementering av alla förbättringsförslag som presenterats skulle det 

kunna medföra att fallföretaget kan utvinna eftersträvad information och 

därmed kunna effektivt angripa avfallsproduktion. Reducerad 

avfallsproduktion skulle i ett långsiktigt perspektiv innebära en minskad 

användning av naturtillgångar. Således skapas en mer hållbar utveckling genom 

minskade kostnader och miljöpåverkan.  

6.1. Studiens bidrag till fallföretaget 

Studien bidrar till fallföretaget med förbättringsförslag på nuvarande system 

för hantering och dokumentering med syfte att kunna effektivt angripa 

avfallsproduktion. Förslagen innefattar följande: 

 Krav på lämplig mätmetod för en mer exakt viktbestämning. 

 Nytt dokumenteringsverktyg i form av whiteboardtavla som möjliggör 
särskiljning av uppkomstkällor och noggrann kvantifiering. 

 Förslag på en första lagringsplats för oktabinåtervinning som medför en högre 
anpassningsförmåga i dokumenteringsprocessen. 

 Riktlinjer för rapportering i form av fasta tidpunkter, ansvarsfördelning och 
utbildning. 

 Förbättringsförslag i Extend för att möjliggöra härledning till uppkomstkällor, 
undvika felrapportering och även nya typer av EPL. 

 Förslag på alternativ användning av Excel. 

 Rekommendationer hur implementering av förbättringsförslag kan genomföras. 

Förslagen kan göra det möjligt att utvinna eftersträvad information från 

faktabaserat beslutsunderlag. Detta skulle då medföra att fallföretaget kan 

prioritera utefter vilken uppkomstkälla som utgör störst ekonomisk och 

miljömässig oro. Producerat avfall utgör en stor del av fallföretagets 

utbytesförluster vilket påverkar ett av deras viktigaste nyckeltal som är 

produktutbytet. Därmed kan implementering av förbättringsförslagen hjälpa 

fallföretaget att stärka sitt nyckeltal.   

6.2. Studiens bidrag till teorin 

Enligt Garza-Reyes (2015) har begränsad forskning gjorts på sammankoppling 

mellan Lean och Green med inriktning på organisatorisk logistik och 

materialhantering. Då avfallsproduktion korrelerar starkt mellan Lean och 

Green och även innebär logistikarbete och hantering av avfall har fallstudien 

bidragit med empirisk forskning inom området. Mer specifikt har studien 
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bidragit med insikter kring hanterings- och dokumenteringsprocessers 

inverkan på möjligheten till att effektivt kunna angripa avfallsproduktion.  

Det finns två strategiska valmöjligheter för avfallsproduktion, antingen att 

maximera avfallsutnyttjandet eller att reducera avfallsproduktion vid dess källa 

(Hicks et al. 2004), vilket bör göras systematiskt genom att angripa den källa 

som ger störst besparingspotential (Bergman & Klefsjö 2012). Det har 

framkommit i fallstudien att det kan finnas en betydande skillnad på vad som 

krävs av ett företag mellan de olika valmöjligheterna. För att effektivt reducera 

avfallsproduktion krävs en kontroll över avfallsflöden samt väl insamlad data, 

vilket skiljer sig från att maximera avfallsutnyttjandet då detta inte krävs. Detta 

har visats i denna studie då fallföretaget för nuvarande inte har en bra kontroll 

på avfallsflöden eller en noggrann insamlad data men ändå lyckats uppnå ett 

bra avfallsutnyttjande i form av inget avfall till deponi. 

Utifrån fallstudien har det även konstaterats vara av avgörande betydelse att 

använda lämpliga mätmetoder för att kunna fatta faktabaserade beslut 

(Bergman & Klefsjö 2012). Detta utgör också grunden till att få kontroll på 

avfallsflöden och är således en viktig del för att inventeringsverktyget 

massbalans ska fungera korrekt. Därmed bidrar studien med att visa på vikten 

av lämpliga mätmetoder vid användning av massbalans, vilket används i Hicks 

et al. (2004), Musee et al. (2007) och Darlington et al. (2009) konceptuella 

ramverk.  

Fallföretagets rapporteringsprogram saknar för nuvarande ett användande av 

identifierade avfallskällor och kan därmed inte härleda producerat avfall till 

uppkomstkällor. Det har visat sig i studien att det är av avgörande betydelse att 

använt rapporteringsprogram är utformat efter produktionslinjens kontext för 

att kunna härleda avfallsproduktion till uppkomstkälla. Enligt Musee et al. 

(2007) är ett fungerade lagerstyrningssystem en känd teknik för att möjliggöra 

reducering av avfallsproduktion. I ett lagerstyrningssystem kan material- och 

produktionsstyrning inkluderas (Eazystock 2017), vilket kan jämföras med det 

rapporteringsprogram som fallföretaget använder för att rapportera producerat 

avfall. Således stärker denna studie Musee et al. (2007) konstaterande och 

medför ytterligare vikten av att implementera identifierade avfallskällor i 

rapporteringsprogrammet. 
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6.3. Reflektioner och slutdiskussion  

En svaghet hos kvalitativ forskning är att data tenderar att bli alltför subjektiv 

och kan påverkas av mänsklig faktor, därmed finns en risk att datainsamling 

och tolkningar blir partisk (Cooper & Schindler 2014). För att motverka detta 

bör trovärdighet i kvalitativ forskning eftersträvas. Vid bedömning av 

trovärdighet och kvalité hos en kvalitativ studie brukar fyra kriterier 

utvärderas: giltighet, överförbarhet, stabilitet och neutralitet (Bryman & Bell 

2015; Saunders et al. 2016). 

Giltighet kan likställas med intern validitet hos kvantitativ forskning och 

beror på hur väl forskarens observation stämmer överens med de teoretiska 

koncept som utvecklas. Intern validitet stärks ofta hos kvalitativa studier, 

speciellt vid etnografiska undersökningar på grund av deltagande i studerad 

kontext över en längre tidsperiod, vilket medför att forskaren kan försäkra en 

hög grad av konformitet mellan observation och utvecklade koncept (Bryman 

& Bell 2015). 

I denna studie har en månad spenderats på fallföretaget för att få en fördjupad 

förståelse för den studerade kontexten. Samtlig insamlad data har verifierats av 

anställda på fallföretaget, vilket har gjorts genom att visa upp insamlat och 

tolkat material för att låta dem bekräfta dess noggrannhet samt kommentera 

och eventuellt korrigera misstolkningar. Enligt Saunders et al. (2016) utgör 

deltagare- eller medlemsvalidering en teknik för ökad trovärdighet hos 

kvalitativa studier. Insamlad data har även diskuterats mellan observatörerna 

för att kontrollera att inga tvetydiga uppfattningar uppstår. Saunders et al. 

(2016) hävdar även att användning av mer än en intervjuare och observatör 

kan förbättra kvalitén på forskningen i en kvalitativ studie. Kontrollering med 

deltagare samt mellan observatörer har gjorts för att försäkra ett 

överensstämmande mellan vad som observerats och det som konstaterats för 

att utveckla trovärdiga slutsatser.  

Överförbarhet innefattar hur väl resultaten går att generalisera till andra 

situationer och kontexter. För en kvalitativ forskning kan det vara svårt att 

replikera studiens resultat eftersom det återspeglar socialt konstruerade 

tolkningar av deltagare i ett visst sammanhang vid den tid som studien 

genomfördes. En noggrann beskrivning av forskningsdesign, sammanhang 

och metoder kan dock hjälpa andra att genomföra liknande studier trots andra 

förutsättningar (Saunders et al. 2016). 
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Forskningsdesign, datainsamlingsmetod samt verktyg för datainsamling har 

beskrivits mer ingående i metodavsnittet i syftet att ge en transparant bild av 

hur tillvägagångssättet i studien har utformats och hur det har tillämpats. 

Observationer och intervjuer har mer ingående beskrivits gällande deras 

tillvägagångsätt samtidigt som fältförsök, kontrollberäkning och 

dokumentinsamling kompletteras med bilagor. Syftet med bilagorna är att ge 

en ökad förståelse samt möjliggöra för andra att bedöma överförbarheten av 

studien till en annan kontext som läsaren är intresserad av att undersöka. För 

att förmedla en klar bild av hur den empiriska kontexten ser ut och ge en 

djupare förståelse för det studerade ämnesområdet har en nulägesbeskrivning 

av fallföretaget genomförts. För att förmedla vilka tolkningar som gjorts på ett 

tydligt sätt strukturerades analyskapitlet upp i problemområden, där varje 

problemområde analyserats utifrån två perspektiv.     

Stabilitet motsvarar pålitlighet för en kvantitativ forskning och innefattar att 

dokumentera alla förändringar som sker under forskningens fortskridande. 

Det är vanligt att forskningsfokus ändras under tiden studien genomförs och 

därför viktigt att kunna redogöra alla ändringar för att skapa en tillförlitlig 

forskning som kan förstås och utvärderas av andra (Saunders et al. 2016). 

Under studiens gång har dagboksanteckningar förts för att dokumentera allt 

som gjorts och hur studiens riktning under tiden förändrats. Anteckningarna 

har även bidragit till att undvika att data från väsentliga observationer och 

intervjuer uteblir. Detta har även möjliggjort att kunna återgå till tidigare 

dokumentation för att säkerställa att ny data som samlats in inte motsäger den 

tidigare. Användandet av dagbok har därmed gjort att forskningens 

förändringar dokumenterats, vilket även medfört att slutsatser kunnat växa 

fram med tiden utifrån de avgränsningar, förändringar och konstateranden 

som fastställts.   

Neutralitet för kvalitativa studier motsvarar objektivitet hos en kvantitativ 

studie, vilket innefattar undvikande av (medveten) partisk och subjektivt urval 

i genomförande och framställning av forskning (Saunders et al. 2016). 

Samtidigt som Bryman och Bell (2015) erkänner att fullständig objektivitet är 

omöjlig att uppnå i företagsforskning anser de att objektivitet bör vara ett mål 

att eftersträva hos granskaren. 

För att eftersträva en hög objektivitet i studien har intervjufrågor i största 

möjliga mån utgått från opartiska och öppna frågeställningar där respondent 

tillåtits svara fritt. Utifrån detta har följdfrågor ställts på det som respondenten 
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själv tagit upp för att inte ställa vinklade frågeställningar. Detta har gjorts i 

syfte att inte påverka respondenten i deras ställningstagande eller hur de väljer 

att svara. Observationer har inte gjorts genom att gå ut och leta efter specifika 

avvikelser utan mer allmänt se vad som sker i praktiken. På detta sätt har 

observatörerna eftersträvat objektivitet i störst möjliga utsträckning.  

Utöver dessa fyra kriterier kan trovärdigheten erhållas genom att omsorgsfullt 

välja litteratur för att bygga undersökande och utforskande frågeställningar 

(Cooper & Schindler 2014). Det har gjorts genom att endast använda 

expertgranskade artiklar för den senaste forskningen på området inom 

avfallsstyrning, medan kvalitetsstyrning till stor del bygger på pålitliga och väl 

beprövade teorier kring kvalitetsutveckling. Ytterligare menar Cooper & 

Schindler (2014) att trovärdighet ökar om utvalda metoder tillämpas i sin 

naturliga kontext istället för i en högt kontrollerad miljö. I denna studie har alla 

metoder genomförts på fallföretaget, vilket därmed också ökar trovärdigheten.  

6.3.1. Begränsningar 

En begränsning i denna fallstudie är att de lösningsförslag som tagits fram 

endast är utformade utifrån ett fallföretag samt en av deras produktionslinjer. 

De förslag som tagits fram kan därmed vara svåra att generalisera då dessa är 

framtagna specifikt utifrån fallföretaget och deras förutsättningar. En 

ytterligare begränsning för de förslag som presenterats är att dessa inte har 

beprövats i praktiken och det kan därmed inte avgöras om det skulle medföra 

en förbättring i praktiken. Detta då de förslag som tagits fram bygger på 

grunder från den teoretiska referensramen och studerad produktionslinjes 

kontextuella miljö.  

6.3.2. Förslag på fortsatta studier 

Förslagsvis kan ytterligare forskning genomföras inom området för 

materialhantering och logistik för liknande industrier. Detta i syfte att 

undersöka om de brister som identifierats i denna studie även framträder inom 

liknande industriers hantering och dokumentering av avfallsproduktion. 

Genom studier på industrier som erhåller liknande brister kan de 

lösningsförslag som tagits fram i högre utsträckning generaliseras och på så vis 

bidra till det studerade problemområdet.  

Det rekommenderas även fortsatta studier på fallföretaget i samband med att 

de förbättringsförslag som lagts fram implementeras. När dessa implementeras 
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i praktiken går det att studera huruvida förslagen ger resultat och leder till att 

fallföretaget kan börja prioritera och angripa avfallskällor.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Scenarion för fältförsök och ”tänka högt”. 

1. Scenario ”Oktabin” 

Information: 

Produktionsorder: P&M Center 1x2200g. 

Färdig Produkt har hamnat på golvet vid rullpack och du lägger det i en grå låda som nu 

är full.  

Du tar grå lådan och slänger den i oktabin och gör en notering (drar ett streck). 

Skiftet är nu slut och det är din uppgift att rapportera in ”oktabinwaste” i Extend och 

Excel. 

Du ser att 5 streck är dragna på tavlan. 

Visa nu hur du går tillväga för att rapportera i Extend och Excel. 

Tänk högt och förklara långsamt vad du gör och varför. 

Genomför inte rapportering på riktigt utan tryck på avbryt istället för ”ok”. 

 

2. Scenario ”Rework” 

Information: 

Produktionsorder: P&M Center 1x2200g. 

Det är sista rapportering på denna tillverkningsorder som pågått i 2 dygn och du ska 

rapportera producerad ”rework” i Extend och Excel. 

Du ser att 6 streck är dragna på tavlan och att det finns 10 lådor på pallen. 

Visa nu hur du går tillväga för att rapportera i Extend och Excel. 

Tänk högt och förklara långsamt vad du gör och varför. 

Genomför inte rapportering på riktigt utan tryck på avbryt istället för ”ok”. 

 

3. Scenario ”Andrahandssortering 1” 

Information: 

Produktionsorder: Cloetta Center toffe Rl 36x78g  (P&M Center 1x2200g). 
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Andrahandssortering produceras mitt i skiftet. 

Ni har packat ned andrahandssortering i påsar och lagt dem i grå lådor. Ni drar 4 streck 

för 4 grå lådor men efter att två lådor ställs på pall så blir den full. 

Visa nu hur du går tillväga för att rapportera i Extend och Excel. 

Tänk högt och förklara långsamt vad du gör och varför. 

Genomför inte rapportering på riktigt utan tryck på avbryt istället för ”ok”. 

 

4. Scenario ”Andrahandssortering 2” 

Information: 

Produktionsorder: Cloetta Center toffe Rl 36x78g  (P&M Center 1x2200g). 

Produktionsorder fortsätter men nu tar ert skift slut. 

De två lådorna med andrahandssortering som inte fick plats tidigare står nu kvar på pall. 

Visa nu hur du går tillväga för att rapportera in andrahandssortering i Extend och Excel. 

Tänk högt och förklara långsamt vad du gör och varför. 

Genomför inte rapportering på riktigt utan tryck på avbryt istället för ”ok”. 
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Bilaga 2. Exempel på genomförande av fältförsök och ”tänka högt” med 

operatör. 

Scenario 1. ”Oktabin” 

Extend: 

 
1. Klickar och går in på produktionsordern P&M Center 1x2200g 

2. Klickar och går in på burkpack bindler 

3. Trycker på “Tillverkat”  

. Räknar ut att 5 lådor á 6 kg blir 30 kg 

. Vill göra om det till kartonger 

. Letar efter omräkningstabell 

. Skulle frågat kollega efter den eller hämtat från annat ställe 

. Kollega visar den som finns på plats och personen säger då att den inte ser 

likadan ut som på det andra stället 
. Räknar ut 30/2,2 = 13,6 kg, avrundar till 14 st 

4. Fyller i kvantitet 14 kartonger 

5. Använder scanner och scannar streckkoden som är fastklistrad på tangentbordet och då 

fylls kortnummer i 

6. Trycker på ok 

7. Trycker på “Rapportera kassation”  

8. Använder scanner och scannar streckkoden som är fastklistrad på tangentbordet och då 

fylls kortnummer i 

9. Anger orsakskord - “Tekn fel” 

. Säger att kvantitet ska skrivas i kartong, ändrar sig sedan 
10. Fyller i kvantitet 30 kg 

11. Trycker på ok 

 

Excel: 

 
1. Skrollar ned till raden med rätt år, vecka, dag och skift 

2. Fyller i artikelnummer i rutan på ovan nämnd rad och kolumn benämnd “Art - Nr”, då 

artikelns namn kommer upp automatiskt i rutan direkt till höger. 

3. Orienterar sig till sektionen “Kassation” 

4. Fyller i 30 kg i rutan som befinner sig på den nygjorda raden och i kolumnen för “Plats 

Burkpack”.  

5. Fyller i “färdig produkt” i rutan direkt till höger på samma rad och i kolumnen för “Vad 

slängdes” 

6. Klar 

 

Scenario 2. ”Rework” 

Extend: 

 
1. Klickar och går in på produktionsordern P&M Center 1x2200g 

2. Klickar och går in på burkpack bindler 

3. Trycker på “Lager” 

4. Använder scanner och scannar streckkoden som är fastklistrad på tangentbordet och då 

fylls kortnummer i 

5. Ändrar antal kopior från 2 till 1 

6. Anger Prod. - Bi-produkt 

7. Fyller i kvantitet 36 kg 

. Funderar över att det är 6 streck och 10 lådor 
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. Blir osäker om det ska rapporteras 36 kg eller 60 kg 
8. Byter ut kvantitet 36 kg till 60 kg 

. Fortsätter att fundera på om tidigare skift har rapporterat de andra fyra lådorna 

. Säger att det förra skiftet ska ha gjort det 

. Får hjälp med hur det går att kontrollera om de fyra andra lådorna redan 

rapporterats av kollega (spelad av observatör) 
. Säger att det borde sitta en lapp på de tidigare lådorna 

9. Fyller i kvantitet 60 kg ????? slarv? 

10. Trycker på ok 

11. Trycker på “Tillverkat” 

. Utgår från att de tidigare lådorna blivit rapporterade 

. Räknar om kilo till kartong 
12. Fyller i kvantitet 16 kartonger 

13. Trycker på ok 

 

Excel: 

 
1. Skrollar ned till raden med rätt år, vecka, dag och skift 

2. Fyller i artikelnummer i rutan på ovan nämnd rad och kolumn benämnd “Art - Nr”, då 

artikelns namn kommer upp automatiskt i rutan direkt till höger. 

3. Orienterar sig till sektionen “Omarbete” 

4. Fyller i 36 kg i rutan som befinner sig på den nygjorda raden och i kolumnen för “Rull- 

/Burkpack”. 

5. Fyller i “färdig produkt” i rutan direkt till höger på samma rad och i kolumnen för “Vad 

Återanvändes” 

6. Klar 

 

Scenario 3. ”Andrahandssortering 1” 

Extend: 

 
1. Klickar och går in på produktionsordern Cloetta Center toffe Rl 36x78g  (P&M Center 

1x2200g) 

2. Klickar och går in på burkpack bindler 

a. Börjar att kolla efter enpunktslektion hur, men tror sig veta och använder inte 

den 
b. Räknar ut att 6 lådor motsvarar 24 kg och räknar om till 8 kartonger 

3. Trycker på “Rapportera kassation” 

4. Använder scanner och scannar streckkoden som är fastklistrad på tangentbordet och då 

fylls kortnummer i 

5. Anger orsakskod - “Sekunda” 

6. Fyller i kvantitet 8 kartonger 

7. Trycker på ok 

8. Trycker på “Tillverkat” 

9. Använder scanner och scannar streckkoden som är fastklistrad på tangentbordet och då 

fylls kortnummer i 

10. Fyller i kvantitet 8 kartonger 

11. Trycker på ok 

a. Tar sedan fram lapp “Till butik” fyller i den och sätter den på lådorna 
12. Klar 

 

Excel: 

 
1. Skrollar ned till raden med rätt år, vecka, dag och skift 

2. Fyller i artikelnummer i rutan på ovan nämnd rad och kolumn benämnd “Art - Nr”, då 

artikelns namn kommer upp automatiskt i rutan direkt till höger. 

3. Orienterar sig till sektionen “Omarbete” 
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4. Fyller i 24 kg i rutan som befinner sig på den nygjorda raden och i kolumnen för 

“Produkter skickade till butik 

. Funderar på om det ska fyllas i något under kolumnen för “Rull- /burkpack” i 

samma sektion, kommer fram till att det inte ska göras 
. klar 

 

Scenario 4. ”Andrahandssortering 2” 

Extend: 

 
. Kommer på felet som gjordes i föregående scenario att alla fyra lådor 

rapporterades in. 
. Diskuterar med observatörer att det skulle ändå kunna bli rätt rapporterat i 

Extend om inget nu rapporterats vilket stämmer. Det som bör göras är dock att 

skriva två lappar “Till butik” där den ena sätts på pall som skickas iväg och den 

andra på de två kvarvarande lådor. 
. Scenariot resettas av observatörer så att det går att genomföra del 2. 

1. Klickar och går in på produktionsordern Cloetta Center toffe Rl 36x78g  (P&M Center 

1x2200g) 

2. Klickar och går in på burkpack bindler 

3. Trycker på “Rapportera kassation” 

4. Använder scanner och scannar streckkoden som är fastklistrad på tangentbordet och då 

fylls kortnummer i 

5. Anger orsakskod - “Sekunda” 

Räknar om 12 kg till 4 kartonger 
6. Fyller i kvantitet 4 kartonger 

7. Trycker på ok 

8. Trycker på “Tillverkat” 

9. Använder scanner och scannar streckkoden som är fastklistrad på tangentbordet och då 

fylls kortnummer i 

10. Fyller i kvantitet 4 kartonger 

11. Trycker på ok 

 

Excel: 

1. I samma ruta som scenariot innan skrivs alltså totalt 24 kg  
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Bilaga 3. Kontrollvägning och kontrollberäkning 

Kontrollvägning 

För kontroll av viktbestämning framkom att nio grå lådor fyllda med 

återanvändning vägde 93 kilogram inklusive vikten av grå lådor vilket 

motsvarar en vikt på 81,3 kilogram exklusive vikten av grå lådor. Medelvikten 

blir således 9 kilogram vilket är 50 % mer än vad det ska motsvara enligt tänkt 

arbetssätt. 

Kontrollberäkning 

En överslagsberäkning har gjorts för förbrukade mängd av återanvändning 

över en månadsperiod, från och med 2017-03-01 fram till 2017-03-31. 

Beräkningen har gjorts för de produktionsordrar som innefattas i den givna 

tidsperioden. Antalet skift per produktionsorder har utlästs från Excel. 

Förbrukningen har antagits till 3,5 kok per timme för produkter som packas på 

Rull- och burkpack medan produkter som packas på Flowpack har antagits 

förbruka 2 kok per timme. De produkter som inte innefattar någon 

återanvändning har uteslutits. I uträkningen har OEE antagits till 70 % för att 

kunna bestämma hur många timmar som funnits tillgängliga för varje 

produktionsorder. Förbrukad mängd har antagits vara enligt recept, vilket 

anger att minst 5 kilogram bör användas per kok. Denna mängd har sedan 

jämförts med den producerade mängden som rapporterats i Excel för samma 

tidsperiod för att se hur väl det stämmer överens.    

Beräkningen görs enligt: 

                                            

             

 Mängden som borde ha förbrukats enligt recept: 3500 kg  

 Producerad mängd återanvändning som rapporterats in i Excel: 1194 kg.    

Den rapporterade mängden i Excel motsvarar 34 % av vad som bör ha 

förbrukats. Den producerade mängden borde stämma överens med den 

förbrukade mängden på en ungefärlig nivå. Eftersom det i praktiken nästan 

aldrig blir full buffertlagring till återanvändning och det är inte heller så att 

buffertlagret alltid är tomt samt att det ska enligt recept förbrukas 5 – 10 

kilogram av återanvändning till varje kok av fyllning så bör allt som produceras 

även förbrukas. Därmed tyder detta på att all återanvändning som produceras 

inte alltid dokumenteras.     
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Bilaga 4. Processflödesscheman för studerad produktionslinje. 

Processflödesschema - produktionsanläggning 

 

 

Processflödesschema - kokprocess 

 

Processflödesschema - Flowpack 
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Processflödesschema - Rull- och burkpack 
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Bilaga 5. ”Rapportering kassation, vissa linjer”, Andrahanssortering. 
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Bilaga 6. Exempel av omräkningstabell Flowpack. 
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Bilaga 7. Rapportering av Andrahandssortering och Återanvändning i 

Excel.  
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Bilaga 8. ”Rapportering av Bi-produkt”.
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Bilaga 9. Manuell förbrukning av material och råvara. 
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Bilaga 10. ”Rapportering kassation, vissa linjer”, Oktabinåtervinning. 
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Bilaga 11. Information om vilka steg som ska rapporteras i Extend. 
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Bilaga 12. Rapportering av Oktabinåtervinning i Excel. 
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Bilaga 13. Exempel på beräkning av vilken uppkomstkälla som utgör 

störst ekonomisk och miljömässig oro.  

Oktabin: miljöfaktor 5, ekonomifaktor 8 

Återanvändning: miljöfaktor 3, ekonomifaktor 3  

Andrahandssortering: miljöfaktor 1, ekonomifaktor 3 

Den största uppkomstkällan är 3000 kg av produkter med ”PA. - Fyllning 
sticker ut”. 

De näst största uppkomstkällan är 2500 kg av ”Rullp. 2 – Inslagning” 

Störst ekonomisk påverkan? 

PA. - Fyllning sticker ut: 

    2500 kg går till återanvändning: 2000 kg x 3 = 6000  

    500 kg går till oktabinåtervinning: 500 kg x 8 = 4000 

    total påverkan: 10 000 

Rullp. 2 – Inslagning: 

    500 kg går till återanvändning: 500 kg x 3 = 1500 

    2000 kg går till oktabinåtervinning: 2000 kg x 8 = 16000 

    total påverkan: 17 500 

Störst miljömässig påverkan?  

PA. - Fyllning sticker ut: 

    2500 kg går till återanvändning: 2000 kg x 3 = 6000  

    500 kg går till oktabinåtervinning: 500 kg x 5 = 2500 

total påverkan: 8500 

Rullp. 2 – Inslagning: 

    500 kg går till återanvändning: 500 kg x 3 = 1500 

    2000 kg går till oktabinåtervinning: 2000 kg x 5 = 10000 

    total påverkan: 11500 

Därmed bör uppkomstkälla ”Rullp. 2 – Inslagning” angripas. 



 


