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Sammanfattning 

Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE02E, VT 2015 

Författare: David Engström, Marcus Lundgren och Tobias Nilsson 

Handledare: Petra Andersson 

Titel: Waste Management – Förbättringsförslag av återvinningsprocessen inom 

hemelektronikbranschen. 

Bakgrund: I en bransch som kännetecknas av snabb teknologisk utveckling är det 

viktigt att se till att de produkter som kommer ut på marknaden också tas om hand på ett 

bra sätt i slutet av sitt funktionella liv. Hur ser återvinningsprocessen hos företagen ut 

idag och vad kan göras för att minska de växande problem som framkommer i samband 

med den ökade konsumtionen? Genom att granska fenomenet Waste Management avser 

uppsatsen angripa slöseri i logistikflödet och finna förbättringar av dagens 

återvinningsprocess av uttjänta hemelektronikprodukter. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att kartlägga återvinningsprocessen inom branschen för 

hemelektronik i syfte att identifiera potentiella förbättringsåtgärder med det 

samhällsekonomiska målet att uppnå ett större returflöde i logistiksystemet ur ett 

företagsperspektiv. 

Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod som gjorts baserat på en 

flerfallsstudie. Primärdata har samlats in genom semi-strukturerade besöksintervjuer 

och asynkrona individuella intervjuer online utifrån ett bekvämlighetsurval. Studien 

intar ett positivistiskt synsätt och det vetenskapliga angreppssättet är abduktivt. 

Analysen utgörs enligt en mönsterjämförelse med avseende på produkttyper, 

kompensation och information till kund. 

Slutsats: Författarna kommer efter analys av funktionsflödesschema och 

mönsterjämförelse fram till ett antal punkter för förbättring vilka kan leda till ökad 

andel återvunna EOL-produkter. Dessa är; införande av ett fast returcenter, 

omhändertagande av ett större produktsortiment, föra statistik över returer, tydligare 

information till kund och kompensation för inlämnade produkter. Författarna kommer 

även fram till att det råder stora skillnader i hur man i dagsläget arbetar med Waste 

Management inom de olika företagen, där vissa företag är mer ambitiösa än andra. 

Företagen har mycket att lära av varandra och inom samtliga studerade företag finns 

något att förbättra. 

Nyckelord: Waste, Waste Management, EOL-produkter, Reverse Logistics, WEEE  
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1 Inledning 

Inledningskapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning där begrepp som waste och 

Waste Management introduceras. Detta följs sedan av en problemdiskussion där det 

problematiseras kring det glapp som finns i in- och utflödet i logistiksystemet mellan 

nyproduktion och återvinning av hemelektronik. Därefter följer problemformulering, 

syfte, begränsningar, begreppsdefinitioner samt uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har logistik varit ett ämnesområde under stor utveckling. 

Detta är resultatet av bland annat en växande global marknad, teknikutveckling och ny 

kunskap. Själva syftet med logistik är dock i grund och botten detsamma, att förbättra 

effektiviteten och på så vis bidra till en positiv inverkan på det slutliga resultatet. Med 

välutformade logistiksystem och ett korrekt användande kan logistiken användas som 

ett konkurrensmedel. Logistiken är även utsatt för vissa påtryckningar i form av 

logistiksystemets olika intressenter. Intressenterna ställer därmed olika krav på 

logistiksystemet som organisationerna sedan kan behöva ta hänsyn till i utformningen 

av sina logistikflöden. Anledningen till detta är att logistiksystemet har en påverkan på 

samhället och de olika intressentgrupperna (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

På grund av logistiksystemets påverkan på miljön och externa påtryckningar från olika 

intressentgrupper utanför organisationers gränser har logistiken utvecklat ett nytt 

område, nämligen returlogistik (reverse logistics). Returlogistik är ett bakåtriktat flöde 

som sträcker sig från kund till företag. Detta är ett område som sträcker sig utanför 

företagsgränser och ses som minst lika viktigt för samhället och människan i stort. 

Anledningen till denna utveckling är det ständigt växande problemet med hanteringen 

av slöseri som uppstår i försörjningskedjor världen över och berör samtliga frågor och 

problem rörande slöseri (Enarsson, 2006). 

 

Hanteringen av slöseri kan inkluderas i logistikflödet och enligt Enarsson (2006) 

innebär detta att det nuvarande logistiksystemet utvidgas till att även innefatta 

hanteringen av slöseri som en slutlig aktivitet i det totala logistikflödet. Enarsson (2006) 

beskriver flödet enligt figur 1.1. 
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Figur 1.1: Utvidgat logistikflöde (Enarsson, 2006 s. 188). 

 

Som ovanstående figur 1.1 beskriver kan hanteringen av slöseri inkluderas som ett sista 

steg i en organisations logistikflöde. Frågan är dock vad slöseri egentligen är. 

För att få en klar bild över detta kan slöseri definieras enligt följande: 

 

”Waste’ shall mean any object, matter or substance belonging to a specific waste 

category which the holder disposes of or intends or is required to dispose of.” 

     – The Swedish Environmental Code (2000). 

 

Definitionen visar på en bred omfattning gällande vad slöseri egentligen är och detta 

menar Enarsson (2006) har sin grund i att ge största möjliga skydd av miljön. Som 

synes har miljön alltså tagit en stor del av logistiksystemets utveckling och kan sägas gå 

mot en miljöanpassad logistik.  

 

Inom miljöanpassad logistik och hanteringen av slöseri finns det olika teorier och 

angreppssätt. Enarsson (2006) beskriver ett fenomen som kallas Waste Management och 

fokuserar på lagar och förordningar samt utvecklingen av system för hantering av 

slöseri. Begreppet Waste Management kan definieras enligt följande: 

 

”Waste management’ shall mean activities or measures involving the collection, 

transport, recycling and removal of waste.” 

     – The Swedish Environmental Code (2000). 

 

Steget mot en miljöanpassad logistik är under stor utveckling och vi kommer troligtvis 

under de närmsta decennierna se radikala förändringar inom detta område. Halldórsson 

och Kovács (2010) väcker frågan om nuvarande teorier och lösningar inom logistik är 

passande för att möta de miljömässiga utmaningarna? Eller är nuvarande teorier och 

lösningar orsaken till problemen? 
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1.2 Problemdiskussion 

Ett område där logistiken och framförallt returlogistiken är viktig är inom 

hemelektronikbranschen. Vi lever i en tid präglad av snabb teknologisk utveckling och 

ständigt förbättrade produkter vilket lett till att vi idag konsumerar teknologi som aldrig 

förr. Problemet med den ökande konsumtionen är de spår den efterlämnar. Många av 

oss har säkert en eller flera mobiltelefoner, datorer eller liknande elektronikprodukter 

som ligger hemma och samlar damm (Hanafi, Kara & Kaebernick, 2008). Många tänker 

nog inte på det, men dessa är värdefulla och avsaknaden av effektiva insamlingsmetoder 

skapar därför ett växande miljöproblem. Anledningen är att hemelektronik innehåller 

stora mängder metaller och andra komponenter vilka genomgått en energikrävande 

framställning. Exempel på sådana ämnen är guld, silver och aluminium (MacArthur, 

2013). I dagsläget återvinner man inte dessa i den utsträckning man hade kunnat, vilket 

leder till brutna kretslopp (Hanafi et al, 2008). Dessa brutna kretslopp leder till att nya 

komponenter måste tas fram från råvara istället för att återanvända redan existerande 

metaller som betydligt energieffektivare kan smältas om. Detta skapar en obalans i in- 

och utflödet av material inom branschen. Det kommer in mycket mer på marknaden än 

det lämnar (MacArthur, 2013). Om in- och utflödet varit jämnare hade materialen 

kunnat återanvändas för att bli nya produkter direkt, utan att samla damm på en hylla. 

Ett jämnare flöde hade i sin tur lett till förminskning av energikrävande framtagning av 

exempelvis aluminium, som är en process där miljöpåverkan är stor. Fördelen här är 

tydlig då endast 5 % av energin krävs vid återvinning jämfört med att tillverka ny från 

råvara (www.hydro.com, 2013). 

 

De ingående parterna i logistikledet måste ta ansvar för att insamlingen av end-of-life 

(EOL) produkter sköts. Tillverkningsföretagen säljer sällan direkt till konsumenterna 

utan återförsäljarna är därför de som har direktkontakt med konsumenterna i slutskedet. 

Returlogistiken och dess roll i en organisations supply chain kan enligt Hanafi et al. 

(2008) inkluderas enligt figur 1.2. 
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Figur 1.2: Returlogistikens roll i supply chain (Hanafi et al. 2008 s. 368). 

 

Det är alltså vid det rödmarkerade området i figur 1.2 som MacArthur (2013) menar att 

obalansen i flödet uppstår. Det är i denna del av flödet som EOL-produkter ”försvinner” 

och det är i detta skede som återförsäljaren har den närmsta kontakten med 

konsumenten. För att kunna analysera och förbättra insamlingen behövs det enligt 

Tibben-Lembke (2002) mer information om hur mycket av produkterna som återgår 

tillbaka in i flödet per produktkategori. Organisationer lär sig ganska snabbt att 

returlogistik spelar en viktig roll för konkurrensstrategin, dock sägs det inget om hur 

detta kan optimeras för att öka andelen returnerade produkter eller ta hand om det 

slöseri som uppstår genom konsumtion (Tibben-Lembke, 2002). Därför är det av 

intresse att studera hur återförsäljare agerar för att ta hand om slöseriet som uppstår via 

konsumtion. Samtidigt kan det även vara av intresse att studera dessa processer mer 

djupgående för att finna förbättringsåtgärder och öka andelen returnerade EOL-

produkter. 

 

Ett annat problem är de miljöfarliga ämnen som mycket elektronik innehåller. Hanafi et 

al. (2008) menar att EOL-produkter och framförallt slöseri från elektrisk och elektronisk 

utrustning (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) innehåller ämnen 

som är farliga för människans hälsa. En inkorrekt hantering av dessa produkter skulle 

därför kunna orsaka skada för människa och natur. Det är därav ett högst relevant 

problemområde som bör belysas. Hur väl fungerar dagens system inom det logistiska 

flödet för att bidra till en hållbar och korrekt hantering av EOL-produkter och då 

framförallt gällande WEEE? Logistiken tycks därför ha en roll att spela i detta problem, 

dock inte sagt vilken roll eller hur stor. Vidare menar Hanafi et al. (2008) att flera av de 
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problem som uppstår vid insamling av EOL-produkter ligger inom en organisations 

operationella område. Därför bör man ställa sig frågande till hur Waste Management 

appliceras inom branschen för hemelektronik. 

 

Slutligen har därför ett glapp i processen för att samla in EOL-produkter identifierats 

med stöd från vad MacArthur (2013) belyser angående att fler produkter kommer in på 

marknaden än vad som lämnar. Därför är det ett problemområde som bör studeras 

utifrån ett företagsperspektiv för att finna eventuella åtgärder eller förbättringar för att 

lyckas ”fånga” fler EOL-produkter. Waste Management som Enarsson (2006) tar upp 

tycks därför ha en roll att spela i detta förhållande för att finna förbättringar av 

återvinningsprocessen mellan konsument och återförsäljare. Med detta sagt är studiens 

mål att finna svar på nedanstående problemformuleringar. 

 

1.3 Problemformulering 

 Hur kan återvinningsprocessen beskrivas inom hemelektronikbranschen för 

EOL-produkter? 

 Vilka förbättringsåtgärder kan identifieras i återvinningsprocessen ur ett 

företagsperspektiv med avseende på att öka andelen returnerade EOL-produkter? 

 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att kartlägga återvinningsprocessen inom branschen för 

hemelektronik i syfte att identifiera potentiella förbättringsåtgärder med det 

samhällsekonomiska målet att uppnå ett större returflöde i logistiksystemet ur ett 

företagsperspektiv. 

 

1.5 Begränsningar 
Studien begränsas till att endast omfatta aktörer verksamma på den svenska marknaden 

inom hemelektronikbranschen och sambandet mellan återförsäljare och slutkonsument. 

Den huvudsakliga anledningen till studiens begränsningar grundar sig på att 

definitionen av slöseri är omfattande. Detta gör att studiens inriktning enbart omfattar 

slöseri som uppstår i returflödet av hemelektronik. 
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1.6 Begreppsdefinition 

Två begrepp har definierats, waste och Waste Management. För att undvika 

missförstånd och för att studiens innehåll ska framgå klart och tydligt presenteras 

ytterligare ett antal begreppsdefinitioner nedan i figur 1.3 som är återkommande i 

uppsatsen. 

 

Begreppstablå 

Begrepp Definition Referens 

EOL-produkter End-of-life produkter, produkter 

vars funktionella liv är slut 

Hanafi et al. (2008) 

Hemelektronik A broad field of electronics that 

includes devices such as TVs, 

VCRs, radios, walkie-talkies, hi-

fi stereo, home theater, handheld 

and software-based games as 

well as Internet appliances 

PCmag.com (2015) 

Waste ”Waste’ shall mean any object, 

matter or substance belonging to 

a specific waste category which 

the holder disposes of or intends 

or is required to dispose of.” 

 

15 kap. The Swedish 

Environmental Code (2000) 

Waste Management ”Waste management’ shall mean 

activities or measures involving 

the collection, transport, 

recycling and removal of waste.” 

15 kap. The Swedish 

Environmental Code (2000) 

WEEE Waste of Electrical and 

Electronic Equipment 

Hanafi et al. (2008) 

 

Figur 1.3: Begreppstablå (Egen illustration). 

 

1.7 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition illustreras nedan i figur 1.4. Direkt efter inledningskapitlet som 

mynnade ut i två konkreta problemformuleringar följer ett metodkapitel som beskriver 

de metoder och metodval som används vid studien. Därefter följer ett teorikapitel där en 

teoretisk referensram presenteras med relevanta teorier till respektive 
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problemformulering. Detta följs av ett empirikapitel där insamlad data presenteras. 

Analysen som därefter följer är disponerad utifrån två delar med en analysdel till 

respektive problemformulering där teorier ställs mot tidigare presenterad empiri. Först 

behandlas problemformulering 1 för att kartlägga och förstå processen. Därefter kan 

problemformulering 2 behandlas för att identifiera förbättringsåtgärder. Uppsatsen 

avslutas med en slutsats där problemformuleringarna besvaras.  

 

 

Figur 1.4: Studiens disposition (Egen illustration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inledning

• Inledningskapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning följt av en 
problemdiskussion vilket resulterar i två problemformuleringar med 
tillhörande syfte och begränsningar.

Metod

• Kapitlet beskriver olika metoder för att utföra en studie. Här presenteras 
de metodval som studien utgår från.

Teori

• Detta kapitel tar upp relevanta teorier till respektive problemformulering 
för att finna svar på dessa.

Empiri

• Kapitlet innehåller sammanställningar av studiens insamlade data som 
hämtats från valda fallföretag.

Analys

• Analyskapitlet ställer valda teorier mot insamlad empiri för att finna svar 
på valda problemformuleringar.

Slutsats

• I detta kapitel besvaras studiens problemformuleringar som presenterades 
i inledningskapitlet med hjälp av analysen från föregående kapitel.
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2 Metod 
Metodkapitlet börjar med vetenskapligt synsätt och angreppsätt. Detta följs av 

forskningsmetod som tar upp kvalitativ och kvantitativ forskning. Därefter följer 

undersökningsdesign, datainsamling, urval, analysmetod, sanningskriterier, 

generaliserbarhet och forskningsetiska överväganden. Kapitlet avslutats med en 

metodsammanfattning av studiens metodval. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det vetenskapliga synsättet berör kunskapsteoretiska frågeställningar som kan sägas 

handla om vad som är eller kan betraktas som godtagbar kunskap inom ett specifikt 

område. Denna innebörd är även känd under benämningen epistemologiska 

frågeställningar. En viktig fråga inom detta synsätt är om naturvetenskapliga metoder 

bör användas vid studiet av den sociala verkligheten. De två olika ståndpunkterna inom 

kunskapsteoretiska frågeställningar som skiljer sig åt i detta synsätt är positivism och 

hermeneutik (Bryman & Bell, 2005). 

 

Positivism som ståndpunkt inriktar sig på användandet av ett naturvetenskapligt synsätt 

då den sociala verkligheten studeras. Generellt handlar positivism om att pröva teorier 

mot insamlad data och det görs därmed en skarp gränsdragning mellan teori och 

forskning. Vetenskapen ska även betraktas som objektiv, det vill säga vara 

värderingsfri. Hermeneutik som ståndpunkt inriktar sig i motsats till positivismen på ett 

tolkande synsätt. Tolkningsperspektivet handlar om att skapa förståelse kring 

verkligheten och dess aktörer snarare än att söka en förklaring. Förståelse uppnås 

genom tolkning av människors handlingar sett ur deras synvinkel istället för att studera 

de yttre krafter som påverkar handlingarna (Bryman & Bell, 2005). 

 

Studien intar ett positivistiskt vetenskapligt synsätt. Detta grundar sig på studiens val av 

intervjumetod eftersom ett positivistiskt synsätt inte kräver samma djupgående närvaro 

som ett hermeneutiskt synsätt. Detta innebär att insamlad data kommer studeras 

objektivt utifrån naturvetenskapliga grunder. 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det vetenskapliga angreppssättet inriktar sig på förhållandet mellan teori och empiri och 

vilken roll teorin spelar i detta förhållande. Det finns huvudsakligen två olika 

angreppssätt i detta förhållande som forskaren kan inta vid en studie, ett deduktivt eller 

ett induktivt angreppsätt. Det deduktiva angreppsättet innebär att en eller flera hypoteser 

härleds från existerande teorier inom ett ämnesområde. Utifrån insamlad data kan sedan 

hypoteserna testas för att erhålla ett resultat som visar på om hypoteserna kan bekräftas 

eller förkastas. Detta kan i sin tur påverka om teorin stärks eller revideras. Det induktiva 

angreppsättet innebär att en studies observationer och resultat leder fram till att teori 

skapas. Det induktiva angreppsättet är alltså den omvända jämfört med det deduktiva 

angreppsättet. Deduktion innebär prövning av teorier medan induktion innebär 

generering av teorier (Bryman & Bell, 2005). Förhållandena kan enkelt beskrivas enligt 

nedan: 

 

Teori      observationer/resultat, (deduktion) 

 

Observationer/resultat      Teori, (induktion) 

       (Bryman & Bell, 2005 s. 25). 

 

Det finns även ett tredje vetenskapligt angreppssätt som utgör ett mellanting av 

deduktion och induktion. Detta angreppssätt benämns abduktion och innebär att olika 

teorier styr datainsamlingen vilka senare kan revideras allteftersom en större erfarenhet 

kring det insamlade materialet erhålls (Trost, 2010). 

 

Studien tar sin utgångspunkt ur ett abduktivt angreppssätt. Detta betyder att teorin som 

legat till grund för insamlandet av det empiriska materialet senare reviderats. Författarna 

hade vid studiens begynnelse ingen djupgående kunskap om Waste Management och 

hemelektronikbranschen, det abduktiva angreppssättet blev därför naturligt för att skapa 

en grund för studiens datainsamling. 

 

2.3 Forskningsmetod 
Valet av forskningsmetod är avgörande för vilket sätt en studie genomförs. Gällande val 

av forskningsmetod kan två olika metoder eller strategier urskiljas, kvantitativ och 
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kvalitativ forskningsmetod. Dessa tillvägagångssätt handlar enligt vissa författare om 

grundläggande skillnader medan andra författare är av annan åsikt (Bryman & Bell, 

2005). Vi ska i det följande gå djupare in på vad som generellt karaktäriserar de olika 

tillvägagångssätten och vilken forskningsmetod studien intar. 

 

Kvantitativ forskningsmetod handlar om prövning av teorier för att bekräfta eller 

förkasta uppsatta hypoteser, med andra ord intar en kvantitativ forskningsmetod ett 

deduktivt angreppssätt. Den kunskapsteoretiska inriktningen förespråkar användandet 

av naturvetenskapliga metoder och huvudsakligen ett positivistiskt synsätt. Den 

ontologiska (”vad som finns”) inriktningen ska vara objektiv, det vill säga värderingsfri. 

Kvantitativ forskning följer ofta en tämligen linjär forskningsprocess och data samlas 

huvudsakligen in genom bland annat strukturerade intervjuer, enkäter och strukturerade 

observationer. Kvantitativ forskning handlar alltså till stor del om kvantifiering där 

fokus ligger på siffror snarare än ord (Bryman & Bell, 2005). 

 

Kvalitativ forskningsmetod handlar om teorigenerering och intar ett induktivt 

angreppssätt, vilket innebär att observationer styr valet av teori. Kunskapsteoretiskt 

inriktar sig den kvalitativa forskningsmetoden mer på ett tolkande synsätt av sociala 

aktörer och den verklighet de vistas i. Frågor som rör ontologi är inriktade på 

konstruktionism vilket betyder att sociala företeelser är något som skapas i samspel med 

sociala aktörer. Vanligt förekommande metoder för insamling av data vid kvalitativ 

forskning är deltagande observationer, kvalitativa intervjuer och fokusgrupper vilket gör 

att fokus ligger på ord snarare än siffror (Bryman & Bell, 2005). Den kvalitativa 

forskningsprocessen är inte lika strikt och linjär som vid kvantitativ forskning utan ter 

sig mer löst sammansatt, detta illustreras i figur 2.1. 

 

Forskningsmetoden är utförd som en kvalitativ studie med vissa avvikande drag för vad 

som generellt är karaktäristiskt för denna metod. Bland annat skiljer sig det 

vetenskapliga synsättet och angreppssättet åt jämfört med vad som är karaktäristiskt för 

denna forskningsmetod. Dock stämmer studiens forskningsprocess i stora drag överens 

med den kvalitativa processen (figur 2.1). 
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     1. Generella frågeställningar (problemformulering) 

 

     2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

 

     3. Insamling av relevant data   5b. Insamling av ytterligare data 

     4. Tolkning av data 

 

     5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 5a. Snävare specifikation av                 

problemformulering 

     6. Rapport om resultat och slutsatser 

 

Figur 2.1: Den kvalitativa forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2005 s. 300). 

 

2.4 Undersökningsdesign 

En undersökningsdesign är en plan som: 

 

”Vägleder forskaren i de processer som innebär insamling, analys och tolkning av data. 

Det är en logisk modell för belägg eller bevis som gör det möjligt för forskaren att dra 

slutsatser om kausala relationer mellan de variabler som studeras.” 

       – Yin (2007 s. 39). 

 

Enligt Yin (2007) utgör en undersökningsdesign en logisk plan för hur en studie ska 

utföras med syfte att undvika situationer där en studies olika komponenter ”glider isär”. 

Vidare menar Yin (2007) att en undersökningsdesign innehåller fem komponenter som 

är speciellt betydelsefulla, studiens frågeställningar, dess hypoteser, dess analysenheter, 

kopplingen mellan data och hypoteser samt tolkningskriterier. Bryman och Bell (2005) 

lyfter fram de fem ledande undersökningsdesignerna, experimentell undersökning, 

tvärsnittsundersökning, longitudinell undersökning, fallstudie och jämförande 

undersökning. 

 

Experimentell undersökning kan anta flera olika former och kan generellt beskrivas 

genom att olika variabler studeras fördelat på olika experimentgrupper för att upptäcka 

skillnader och variationer av de studerade variablerna. Tvärsnittsundersökning (alt. 
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surveyundersökning) innebär kvantifiering av två eller flera variabler för att upptäcka 

mönster och samband gällande data från mer än ett fall. Longitudinell undersökning 

handlar om att ett urval studeras en gång för att sedan studeras minst en gång till i syfte 

att skapa förståelse av hur tiden påverkar förhållandet mellan de studerade variablerna. 

Fallstudie som design innebär i grunden att ett enda fall studeras på ett detaljrikt och 

djupgående studium (Bryman & Bell, 2005). Yin (2007) menar att en tydlig uppdelning 

kan göras mellan enfalls- och flerfallsdesign och innebär att man redan innan ska ha 

tydliggjort om problemformuleringen ska ”angripas” med data från ett eller flera fall. 

Vidare menar Yin (2007) att en fallstudie kan innefatta en eller flera analysenheter 

vilket innebär att antingen en eller flera enheter kan undersökas och analyseras inom en 

organisation. Vid användandet av fallstudie som design är vanligt förekommande 

metoder gällande datainsamling intervjuer och observationer. Fallstudier är även 

aktuella om en studies problemformuleringar rör frågor om ”hur” och ”varför” (Yin, 

2007). Jämförande undersökning innebär att två olika fall studeras utifrån 

förhållandevis identiska metoder i syfte att skapa en bättre förståelse av sociala 

företeelser studerat ur olika situationer (Bryman & Bell, 2005). 

 

Studiens undersökningsdesign utförs som en flerfallsstudie med en analysenhet (figur 

2.2). En analysenhet avser i detta fall att enbart en avgränsad process i respektive 

fallföretag studerats under studiens gång. Grunden till detta var att skapa sig en bättre 

uppfattning om studiens problemformulering. Yin (2007) menar att resultaten från en 

flerfallsstudie ofta kan anses vara mer övertygande än en enfallsstudie. 

 

    Kontext          Kontext 

       Fall             Fall 

 

    Kontext          Kontext 

       Fall             Fall 

  

Figur 2.2: Flerfallsdesign med en analysenhet (Yin, 2007 s. 60). 
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2.5 Datainsamling 

Insamling av data kan ske under två olika förutsättningar. Det ena är att behov av ny 

data måste samlas in, primärdata, och det andra alternativet är att använda sig av redan 

existerande data som samlats in vid tidigare tillfällen, sekundärdata. Båda typer av 

datakällor innebär vissa för- och nackdelar som forskaren bör överväga i valet av 

datakälla (Dahmström, 2011). 

 

Primärdata är ny data som samlas in av forskaren. Vanligt förekommande 

tillvägagångssätt för insamlingen är genom användandet av intervjuer, observationer 

och enkäter. Fördelarna är bland annat att man är mer bekant med materialet medan 

nackdelarna kan vara att det är tidskrävande och kostsamt att samla in primärdata. 

Sekundärdata är data som andra forskare, organisationer eller statliga myndigheter 

samlat in. Sekundärdata kan användas för att göra ytterligare studier utifrån ett annat 

syfte än den eller dem som samlat in data i ett första skede. För- och nackdelarna med 

sekundärdata är ungefär de motsatta till primärdata och innebär bland annat en tids- och 

kostnadsbesparande insamling samt att data ofta är av hög kvalitet medan nackdelarna 

kan vara att det saknas nyckelvariabler (Bryman & Bell, 2005). Enligt Dahmström 

(2011) bör alltid sekundärdata användas så länge det är möjligt i kombination med 

primärdata eller för att utgöra ett komplement. 

 

Datainsamlingen utgörs av såväl primär- som sekundärdata. Studiens primärdata har 

samlats in genom intervjuer med de fallföretag studien omfattar. Enligt Yin (2007) är 

intervjuer en av de viktigaste datakällorna vid utförandet av en fallstudie. Sekundärdata 

är insamlad genom litteratur, vetenskapliga artiklar, dokument, rapporter och 

internetsidor som kan vara av relevans för studien. 

 

2.5.1 Intervjuteknik 

Som tidigare nämnts utgör intervjuer ett vanligt förekommande tillvägagångssätt när 

primärdata samlas in. Det finns flera olika typer av intervjuer och inom framförallt 

kvalitativ forskning utgör intervjuer troligtvis den metod som används flitigast (Bryman 

& Bell, 2005). I det följande kommer tre vanligt förekommande intervjutekniker att 

presenteras, strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade 

intervjuer. 
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Strukturerade intervjuer utgår från ett förutbestämt frågeschema där samtliga frågor 

ställs utifrån samma ordningsföljd och i samma ordalag till respondenterna. Tanken är 

att samtliga utförda intervjuer lätt ska kunna jämföras. Detta är den vanligaste 

intervjuformen då undersökningar av tvärsnittsdesign genomförs. Ostrukturerade 

intervjuer innebär att intervjuaren enbart utgår från en uppsättning teman istället för att 

följa ett frågeschema. Följdfrågor är vanligt förekommande och förhållandet mellan 

intervjuare och respondent intar i högre utsträckning ett informellt förhållningssätt. Den 

semi-strukturerade intervjun kan sägas utgöra en blandning av de två ovanstående 

intervjuteknikerna. Intervjuaren utgår oftast från ett generellt frågeschema men 

ordningsföljden kan variera och följdfrågor förekomma. Anledningen till detta är att 

vissa frågor kan vara av intresse för djupare förståelse (Bryman & Bell, 2005). 

 

Intervjutekniken som används i studien baseras på en semi-strukturerad teknik. 

Anledningen till detta är baserat på vad Yin (2007) säger om att fallstudieintervjuer bör 

i grova drag följa en fast ordningsföljd av intervjufrågor samtidigt som konkreta frågor 

som är relevanta inom området ska formuleras. Denna intervjuteknik ger därför stöd åt 

studiens undersökningsdesign samtidigt som det går att göra jämförelser mellan de olika 

fallen. Den intervjuguide som används under studien återfinns i bilaga 2. 

 

2.5.2 Intervjumetod 

Intervjuer kan utföras på flera olika sätt och Dahmström (2011) lyfter fram två olika 

metoder för genomförandet av intervjuer, besöksintervjuer och telefonintervjuer. 

Bryman och Bell (2005) nämner även individuella intervjuer online som en möjlig 

intervjumetod. 

 

Besöksintervjuer innebär att en intervju sker i realtid ansikte mot ansikte mellan 

intervjuaren och respondenten efter överenskommen plats och tid. Denna metod är 

vanligtvis dyr och tidskrävande att genomföra men utförliga svar med hög kvalitet kan 

erhållas samt att det är lättare för respondenten att besvara öppna frågor. 

Telefonintervjuer innebär precis som det antyder att en intervju utförs via telefon i 

realtid. De främsta fördelarna med denna metod är att det är snabbt och billigt samtidigt 

som intervjuaren i viss utsträckning kan medverka till en hög kvalitet i svaren. 

Nackdelarna är bland annat att det finns en stor risk för oanträffbara personer och 
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frågorna kan inte vara av alltför krånglig och känslig art samtidigt som intervjuerna inte 

kan göras för långa (Dahmström, 2011). Individuella intervjuer online kan ske på två 

olika sätt, synkront eller asynkront. Synkrona intervjuer online kan ungefär likställas 

med de två ovanstående intervjumetoderna eftersom intervjun sker i realtid. Asynkrona 

intervjuer online innebär att en eller flera frågor sänds till respondenten som vid ett 

senare tillfälle besvarar frågan/frågorna. Detta tillvägagångssätt sker alltså inte i realtid. 

Nackdelarna med individuella intervjuer online är exempelvis en större risk att 

respondenten hoppar av medan fördelarna kan vara bland annat att respondenten ges tid 

att betänka frågorna om dessa erhållits vid ett tidigare tillfälle. Det skapar även 

möjlighet att utföra intervjun under en längre tidsperiod (Bryman & Bell, 2005). 

 

Studiens intervjumetod utförs genom användandet av besöksintervjuer och asynkrona 

individuella intervjuer online. Detta grundar sig främst på tids- och kostnadsskäl samt 

önskemål från studerade fallföretag. Nedan i figur 2.4 illustreras en 

intervjusammanfattning över respondenternas befattning samt ort och datum för 

intervjun. 

 

Intervjusammanfattning 

Företag Befattning Kontakttyp Ort Datum 

FTG 1 Logistik och 

eftermarknadsansvarig 

Mejl Online 2015-04-21 

2015-04-28 

2015-04-29 

FTG 2 Butiksanställd Besök Växjö 2015-05-05 

FTG 3 Butikschef Besök Växjö 2015-05-05 

FTG 4 Butikschef Besök Växjö 2015-05-05 

FTG 5 Butiksanställd Besök Växjö 2015-05-05 

FTG 6 Butikschef Besök Växjö 2015-05-05 

 
Figur 2.4: Sammanfattning av utförda intervjuer (Egen illustration). 

 

2.6 Urval 

Vid en undersökning är det inte alltid lämpligt eller möjligt av olika skäl att göra en 

totalundersökning. Med anledning av detta måste ett urval göras för att få fram ett 
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stickprov ur den totala populationen, det vill säga ur samtliga enheter som ingår i 

undersökningsmängden (Bryman & Bell, 2005). Körner och Wahlgren (2006) menar att 

det blir både billigare, går snabbare och omfattningen blir både större och djupare i en 

urvalsundersökning än vid en totalundersökning, samtidigt som tillförlitligheten av 

insamlad data tenderar att bli större. Det finns två grundläggande urvalsprinciper som 

vardera innefattar olika tillvägagångssätt för att erhålla ett stickprov, slumpmässigt 

respektive icke-slumpmässigt urval, (alt. sannolikhetsurval resp. icke-

sannolikhetsurval), (Dahmström, 2011). Enligt Dahmström (2011) är slumpmässiga 

urval överlägsna de icke-slumpmässiga sett ur ett teoretiskt perspektiv, dock används 

icke-slumpmässiga urval i stor utsträckning eftersom andra överväganden kan vara av 

betydelse, däribland kostnads- och bekvämlighetsaspekter. 

 

Slumpmässigt urval innebär att samtliga enheter i en population har lika stor sannolikhet 

att ingå i stickprovet. Målet är att finna ett representativt urval samtidigt som urvalsfelet 

minimeras (Bryman & Bell, 2005). Olika typer av urval inom denna urvalsprincip 

kommer vidare inte att presenteras här eftersom denna urvalsprincip inte varit aktuell 

för studien. 

 

Icke-slumpmässigt urval innefattar de urvalstyper som inte är baserade utifrån en 

slumpmässig grund. Bekvämlighetsurval är en urvalstyp inom denna princip och innebär 

som namnet antyder att urvalet baseras på grundval av bekvämlighet. Detta kan bero på 

bland annat graden av tillgänglighet eller att en viss tillfällighet uppstår. Resultaten av 

en studie baserad på bekvämlighetsurval innebär svårigheter till att generalisera och 

utgör därför främst ett underlag för fortsatta studier. En annan urvalstyp tillhörande 

icke-slumpmässigt urval är snöbollsurval. Denna urvalstyp är i viss mån en typ av 

bekvämlighetsurval. Urvalet baseras i första hand på att ett mindre antal ”enheter” väljs 

ut för att ingå i studien. Dessa används sedan för att fånga ytterligare enheter att ingå i 

studien. En tredje urvalstyp som ingår i denna urvalsprincip är kvoturval. Detta innebär 

att stickprovets relativa fördelning är jämnt fördelad över olika kategorier. Kvoturval 

används dock inte i någon större utsträckning vid akademisk forskning (Bryman & Bell, 

2005). 
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Studien baseras på ett icke-slumpmässigt urval och urvalstypen är gjord utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Detta val är grundat på graden av tillgänglighet som författarna 

erhållit under studiens genomförande. Urvalet är gjort utifrån en population som ägnar 

sig åt försäljning av hemelektronik och som finns representerade på större delen av 

Sveriges geografiska yta. Urvalet står för en stor del av den årliga omsättningen inom 

branschen. 

 

2.7 Analysmetod 
Yin (2007) beskriver fem olika metoder som kan användas för att analysera data som 

genererats då fallstudie används som undersökningsdesign. Anledningen till dessa olika 

metoder är att det ska underlätta i insamlings- och analysfasen av data samt ge stöd åt 

analyser av hög kvalitet. De fem olika analysmetoderna är mönsterjämförelser, 

utformning av förklaringar, tidsserieanalyser, logiska modeller och syntes mellan olika 

fall (Yin, 2007). 

 

Mönsterjämförelser innebär att empiriskt material jämförs mellan olika fall för att finna 

mönster. Målet är att ställa skillnader mot varandra för att komma fram till en 

förklaring. Utformning av förklaringar är en form av mönsterjämförelser och handlar 

om att bygga upp en sorts förklaring av fallet. Denna metod kräver dock hög analytisk 

kompetens och att fokus hålls till det ursprungliga området. Tidsserieanalyser handlar 

om att studera hur olika mönster eller trender förhåller sig över en viss tid. Viktigt här är 

att en specifik indikator som ämnas studeras under tidsserien definieras. Logiska 

modeller innebär att ett upprepande mönster analyseras och matchas utifrån vad som 

empiriskt observerats med vad som teoretiskt kan förväntas. Syntes mellan olika fall är 

en metod som innebär att varje fall betraktas enskilt för att finna unika drag i respektive 

fall som sedan kan sammanställas. Utifrån denna sammanställning kan sedan fallen 

bedömas för att finna likheter eller olikheter.  De fyra förstnämnda analysmetoderna kan 

göras både på enfalls- och flerfallsstudier medan den sistnämnda metoden enbart kan 

göras då flera fall studeras (Yin, 2007). 

 

Studien utförs genom en mönsterjämförelse som analysmetod. Detta val är grundat på 

vad Yin (2007) säger om att finna enkla mönster för att sedan ställa skillnaderna mot 

varandra för att komma fram till teoretiska förklaringar till de olika fall som studerats. 
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De kriterier mönsterjämförelsen bygger på är om studerade fall; tar emot produkter, 

vilka produkter som tas emot, ger någon form av information och kompensation samt 

sorterar produkter i butik. 

 

2.8 Sanningskriterier 

För att bedöma och värdera utförandet av en undersökning finns det ett antal 

sanningskriterier (alt. kvalitetskriterier) som bör följas. Det råder delade meningar kring 

vilka kriterier som bör användas vid kvantitativa respektive kvalitativa undersökningar. 

De två vanligaste sanningskriterierna är reliabilitet och validitet men inom kvalitativ 

forskningsmetod föreslås istället användandet av trovärdighet och äkthet (Bryman & 

Bell, 2005). Eftersom undersökningens forskningsmetod är kvalitativ kommer därför 

enbart sanningskriterier inom detta område belysas. 

 

Trovärdighet ersätter enligt Denzin och Lincoln (2000) de mer vanligt förekommande 

sanningskriterierna intern och extern validitet, reliabilitet och objektivitet. Trovärdighet 

kan sedan delas in i fyra olika kategorier för att täcka dessa sanningskriterier. 

 

Tillförlitlighet innebär att den sociala verkligheten ska framgå tydligt. Tillförlitligheten 

säkras genom att forskningen utförts i linje med uppsatta regler och att studiens resultat 

återkopplas till de inblandade parterna. Detta i syfte att bekräfta en korrekt tolkning av 

den sociala verkligheten. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning de resultat 

som genereras under studien kan överföras till andra miljöer. Detta eftersom kvalitativa 

undersökningar ofta studerar en begränsad grupp i små avgränsade miljöer. Pålitlighet 

kan ses som en motsvarighet till reliabilitet och innebär att en fullständig redogörelse av 

studiens samtliga faser görs tillgängliga. Detta görs för att studien ska kunna granskas 

av utomstående för att göra en bedömning av dess pålitlighet. Möjlighet att styrka och 

konfirmera handlar om att studien ska utföras objektivt och att forskaren inte låtit 

personliga värderingar påverkat studiens utförande eller haft någon inverkan på 

resultatet (Bryman & Bell, 2005). 

 

Äkthet kan enligt Denzin och Lincoln (2000) beskrivas utifrån flera olika perspektiv. 

Äkthet innebär att en rättvis bild ska uppvisas genom att belysa samtliga inblandades 

perspektiv och att detta ska framgå tydligt. Det innebär även att belysa medvetenhet hos 
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studiens involverade individer och på så vis skapa förståelse. Äkthet innefattar även 

förmågan att studien uppnått kunskap att vidta åtgärder för i första hand de som ingår i 

studien och i andra hand för de som inte ingår i studien (Denzin & Lincoln, 2000). 

 

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet säkras genom att studiens insamlade data 

återkopplas till de inblandade parterna, för att styrka tolkningen av materialet. 

Pålitligheten styrks genom att studiens samtliga faser redogörs och görs tillgängliga för 

läsare genom metodkapitlet samt att detta granskas av studiens opponenter. Möjligheten 

att styrka och konfirmera säkras genom att personliga värderingar i största möjliga 

utsträckning undviks. Samtliga hänsynstaganden och utföranden bidrar till att studiens 

äkthet stärks. 

 

2.9 Generaliserbarhet 
Enligt Bryman och Bell (2005) finns det ofta ett intresse av att kunna uttrycka i vilken 

grad resultaten av en studie kan generaliseras till andra former av grupperingar som inte 

ingick i studien. Detta är vanligast inom kvantitativa undersökningar. Ett mått som kan 

användas inom kvalitativa studier för att belysa i vilken grad en studies resultat kan 

generaliseras är extern validitet. Samtidigt menar vissa att detta mått kan skapa problem 

vid kvalitativ forskning på grund av att dessa undersökningar tenderar att utföras som 

fallstudier med ett begränsat urval (Bryman & Bell, 2005). Yin (2007) menar att valet 

av teori är avgörande för graden av generalisering utifrån de resultat som en fallstudie 

genererar. Vid generalisering kan teorins roll uttryckas som analytisk generalisering 

vilken står i kontrast till statistisk generalisering. Analytisk generalisering kan vara 

användbart vid generalisering av fallstudier och fungerar oavsett om det är en enfalls- 

eller flerfallsstudie. Denna typ av generalisering innebär att redan existerande teorier 

används för att jämföra de resultat som en fallstudie genererar för att belysa om teorin 

stöds eller ej. Statistisk generalisering är den vanligaste av de båda formerna och 

innebär att en slutsats dras om en population baserat på de empiriska data som samlats 

in och analyserats från ett urval (Yin, 2007). 

 

Studien utgår från en analytisk generalisering i den grad det är möjligt. Eftersom 

studien intar en kvalitativ forskningsmetod med en flerfallsstudie som 

undersökningsdesign har inte en statistisk generalisering gjorts, då Yin (2007) menar att 
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detta är av mindre relevans vid denna typ av utförande. Samtidigt riktas det kritik mot 

graden av generalisering vid kvalitativa studier varför det blir svårt att säga hur väl 

resultatet kan generaliseras utöver studiens fallföretag (Bryman & Bell, 2005). 

 

2.10 Forskningsetiska överväganden 

Vid vetenskaplig forskning bör vissa forskningsetiska överväganden aktualiseras. 

Dahmström (2011) menar att det finns ett behov av att bedriva forskning ur ett 

samhällsperspektiv samtidigt som individskyddskravet måste följas för att inte orsaka 

någon skada. Här lyfts framförallt fyra principer eller krav fram för att värna om 

individskyddskravet; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Även Bryman och Bell (2005) lyfter fram dessa fyra krav och menar att 

forskningsetiska överväganden handlar om hur studerade individer ska behandlas samt 

om det finns aktiviteter där forskaren bör eller inte bör engageras med de undersökta 

”enheterna”. 

 

Informationskravet innebär att studieobjekten ska informeras angående studiens syfte 

samt att information kring vad studien innefattar ska lämnas. Samtyckeskravet innebär 

att de personer som involveras i studien gör det på frivillig basis och rätten att avbryta 

medverkandet ska också vara frivillig. Konfidentialitetskravet belyser vikten av att 

behandla uppgifter om studiens medverkande personer under sekretess och på ett säkert 

sätt för att undvika obehörig access. Nyttjandekravet innebär att insamlade 

personuppgifter enbart får användas för det ändamål studien avser. Ytterligare en 

princip kan beskrivas, falska förespeglingar. Detta handlar om att de individer som 

ingår i undersökningen inte ska förses med information som kan vara falsk eller 

vilseledande (Bryman & Bell, 2005). 

 

Under genomförandet av studien tas det hänsyn till alla de fem ovanstående principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och falska 

förespeglingar, för att värna om det befintliga individskyddskravet. Detta innebär att 

medverkande personer och fallföretag kommer ta del av den information angående de 

forskningsetiska överväganden studien utgår från. 
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2.11 Metodsammanfattning 

Nedan i figur 2.3 illustreras de metoder och metodval som studien baseras på. Detta 

görs för att ge läsaren en lättöverskådlig bild över studiens utförande. 

Metodsammanfattning 

Metoder Metodval 

Vetenskapligt synsätt Positivism 

Vetenskapligt angreppssätt Abduktion 

Forskningsmetod Kvalitativ 

Undersökningsdesign Flerfallsstudie med en analysenhet 

Datainsamling 

- Intervjuteknik 

- Intervjumetod 

Primär- och sekundärdata 

- Semi-strukturerade intervjuer 

- Besöksintervjuer 

- Asynkrona individuella intervjuer 

online 

Urval Icke-slumpmässigt urval 

- Bekvämlighetsurval 

Analysmetod Mönsterjämförelse 

Sanningskriterier Tillförlitlighet: Styrks genom återkoppling 

Pålitlighet: Granskning av respondenter 

och opponentgrupp 

Möjlighet att styrka och konfirmera: Fri 

från egna värderingar 

Äkthet: Stärks genom återkoppling och 

granskning 

Generaliserbarhet Analytisk generalisering 

Forskningsetiska överväganden Tar hänsyn till; 

- Informationskravet 

- Samtyckeskravet 

- Konfidentialitetskravet 

- Nyttjandekravet 

- Falska förespeglingar 

 
Figur 2.3: Metodsammanfattning över studiens metodval (Egen illustration). 
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3 Teori 
Teorikapitlet ställer upp en teoretisk referensram som används i analysen för att finna 

svar på respektive problemformulering. Kapitlet inleds med att ställa upp relevanta 

teorier för att behandla den första problemformuleringen och detta följs sedan av 

teorier som är relevanta vid besvarandet av den andra problemformuleringen. 

Teorikapitlets upplägg illustreras nedan i figur 3.1. 

  

                3.1 Processer 

     Problemformulering 1           

           3.2 Processkartläggning 

 

 

                 3.3 Returlogistik 

     Problemformulering 2           3.4 Produktlivscykeln 

            3.5 Intressentmodellen 

 

Figur 3.1: Teorikapitlets upplägg (Egen illustration). 

 

3.1 Processer 
Begreppet process används i många olika situationer och sammanhang och kan liknas 

vid en kedja av aktiviteter som ständigt upprepas. Den ungefärliga betydelsen av ordet 

process innebär att ”gå framåt” eller ”fortsätta” (Ljungberg & Larsson, 2012). Bergman 

och Klefsjö (2012) definierar en process enligt följande: 

 

”en process är ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att 

skapa värde åt någon extern eller intern kund”. 

                    – Bergman & Klefsjö (2012 s. 457). 

 

Karaktäristiskt för processer är att de handlar om att koordinera olika individer i syfte 

att uppnå uppsatta mål. Inom begreppet process finns det även vissa gränssnitt som är 

karaktäristiska. Det finns alltid en början och ett slut, det vill säga en process är inte en 

oändlig kedja av aktiviteter. Processer behandlar även någon form av kund och det finns 

en leverantör samt att beståndsdelarna är av olika repetitiva aktiviteter som bidrar till 

någon form av värdeskapande (Bergman & Klefsjö, 2012). Enligt Ljungberg och 

Larsson (2012) är definitionen av en process som en kedja av aktiviteter en förenklad 

bild av den egentliga verkligheten. En process relateras ofta till andra processer i 
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komplexa nätverk och hierarkier av processer och aktiviteter. Dock kan den enklare 

beskrivningen av en process användas som en förklaringsmodell men bör om möjligt 

inte användas vid utvecklingsarbete. Viktiga komponenter för att en process ska utföras 

effektivt är behovet av informationsutbyte, resurser, ledarskap och ägarskap (Ljungberg 

& Larsson, 2012). Bergman och Klefsjö (2012) menar att det finns olika typer av 

processer och att dessa kan delas in i olika kategorier. 

 

3.1.1 Olika typer av processer 

Processer kan delas in efter vilken typ processen avser. Denna uppdelning kan göras 

efter vilken processens uppgift är och vilka kunder som behandlas i syfte att minimera 

resursåtgången (Bergman & Klefsjö, 2012). Indelningen av processtyp studerat ur ett 

processperspektiv är betydelsefull med avseende på processens betydelse och karaktär. 

Klassificeringen av processer görs vanligtvis genom en indelning av huvud-, stöd- och 

ledningsprocesser (Ljungberg & Larsson, 2012). Relationen mellan processtyperna 

illustreras nedan i figur 3.2. 

 

Ledningsprocesser 

 

   Kundbehov  Huvudprocesser  Externa kunder 

 

Stödprocesser 

 

Figur 3.2: Sambandet mellan olika processtyper (Bergman & Klefsjö, 2012 s. 459). 

 

 Huvudprocesser behandlar en extern kund och har till uppgift att tillfredsställa 

deras behov. Denna processtyp har alltså till uppgift att skapa ett värdeadderande 

till organisationens produktutbud (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Huvudprocesserna kan definieras som ”de processer som realiserar 

verksamhetsidén” och utgör organisationens själ och ger därmed en beskrivning 

av organisationens syfte. Antalet huvudprocesser som återfinns inom en 

organisation är vanligtvis begränsat och exempel på huvudprocesser är bland 

annat tillhandahållande av produkter och utveckling av produkter (Ljungberg & 

Larsson, 2012). 
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 Stödprocesser fungerar som ett stöd till huvudprocesserna och genom dessa 

tillhandahålls de resurser huvudprocesserna kräver. Denna processtyp behandlar 

därmed en intern kund (Bergman & Klefsjö, 2012). Dessa processer finns alltså 

till för att huvudprocesserna ska fungera på bästa möjliga sätt och kan därför inte 

erhålla något egenvärde utan kan enbart värderas utifrån hur väl de ser till att 

optimera användandet av huvudprocesserna. Till skillnad från huvudprocesser 

kan antalet stödprocesser inom en organisation vara betydligt större och exempel 

på några vanliga stödprocesser är bland annat fakturering och prognostisering 

(Ljungberg & Larsson, 2012). 

 Ledningsprocesser är processer vars uppgift handlar om beslutsfattande kring 

olika mål och strategier inom organisationen samt att ge stöd åt 

förbättringsåtgärder (Bergman & Klefsjö, 2012). Ledningsprocesserna syftar 

därmed till styrning och koordination av de två andra processtyperna. Inom de 

flesta organisationer är dessa processer tämligen underutvecklade vilket beror på 

bristande uppmärksamhet (Ljungberg & Larsson, 2012). 

Inom varje processtyp kan sedan en uppdelning göras av olika delprocesser för att få en 

bättre överblick. Uppdelningen av delprocesser relateras till antalet individer som 

involveras i processen. Individuella processer är de som enbart en person involveras i. 

Funktionella processer relateras till en viss avdelning, sektion eller enhet inom 

organisationsgränsen. Kärnprocesser utgör den största uppdelningen och sträcker sig 

tvärs igenom olika funktioner inom organisationens gränssnitt (Bergman & Klefsjö, 

2012). Anledningen till att en uppdelning och fastställandet av processer är av betydelse 

grundar sig på förutsättningen att kunna bedriva processbaserad verksamhetsutveckling 

för att nå en ökad effektivitet inom organisationen (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

3.2 Processkartläggning 
För att beskriva en process kan tekniken processkartläggning användas. Detta innebär 

som det antyder att en karta över den studerade processen görs i syfte att visualisera 

processens uppbyggnad. Genom utformningen och användandet av processkartor kan 

förståelsen för hur de olika delarna relaterar till och samverkar med varandra 

tydliggöras. Genom en kartläggning ingår kundens roll i processen på ett naturligt sätt, 

oavsett om kunden är intern eller extern. Processen fångas mer översiktligt varför 

förbättringspotentialer lättare identifieras och suboptimeringar undviks eftersom varje 
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del i den stora helheten synliggörs. En kartläggning i sig utgör inte någon förbättring av 

processen utan utgör ett första steg i arbetet med att förbättra processen. Tack vare att 

helheten synliggörs kan därför processen och dess ingående delar analyseras i syfte att 

identifiera potentiella förbättringsmöjligheter vilka kan bidra till en ökad effektivitet 

(Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Till skillnad från det mer traditionella organisationsschemat utgör processkartan en 

modell för att göra förståelsen djupare vad gäller processbaserad 

verksamhetsutveckling. Processkartan tar till skillnad från organisationsschemat hänsyn 

till vad som görs ur ett värdeskapande perspektiv. För att göra en organisation mer 

begriplig bör därför processkartor utformas för att komplettera de mer översiktliga 

organisationsscheman som finns och därmed bidra till fler perspektiv på en 

organisation. Kartans detaljeringsnivå är beroende av vilket syftet är med kartan. Rent 

praktiskt är detaljeringsnivån avgörande för vilket slutresultatet blir och vilket målet 

med kartläggningen är. Därmed är processtrukturen en garanti för det erhållna resultatet. 

Oftast strävas det efter en hög detaljeringsnivå vid processkartläggning för att resultatet 

ska bli välgrundat, samtidigt är det inte alltid möjligt eller heller önskvärt att ha en för 

hög detaljeringsnivå. Detta är beroende på processens karaktär, om det rör sig om 

standardiserade eller specifika utföranden (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Vid utformandet av en processkarta finns det olika modeller och tillvägagångssätt. 

Dessa olika modeller tar sin utgångspunkt ur vilken detaljeringsnivå processkartan görs 

i och vad det fokuseras på (Ljungberg & Larsson, 2012). Några vanligt förekommande 

symboler som används vid kartläggning av processer vilka illustreras i figur 3.3 är: 

start- och slutpunkt, detta beskriver var processen börjar och var den slutar, aktivitet 

beskriver vilka aktiviteter som utförs, beslut visar de punkter där beslutsfattande sker 

och flödesriktning som visar hur förflyttning sker inom processen. Dessa symboler 

baseras från en ANSI-standard, (American National Standards Institute), (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
32 

 

 

 

 

 

    Start- och slutpunkt             Aktivitet                Beslutspunkt         Flödesriktning 

Figur 3.3: Symbolbeskrivning av processkartläggning enligt ANSI-standard (Egen illustration). 

 

För att öka detaljeringsgraden kan även lagringsplats (Jonsson & Mattsson, 2011) och 

informationsflöde (Ljungberg & Larsson, 2012) inkluderas i kartläggningen. Dessa 

symboler illustreras i figur 3.4 nedan: 

 

 

  

 

        Lagringsplats         Informationsflöde 

Figur 3.4: Symbolbeskrivning av lagringsplats och informationsflöde (Egen illustration). 

 

Genom att göra en processkartläggning fås ofta en insikt om processens olika problem 

och vilka eventuella förbättringsmöjligheter som kan behövas. Dock är det först efter 

det att själva kartläggningen är gjord som processen och de eventuella problemen med 

olika förbättringsförslag kan analyseras och utvärderas. Kartans kvalitet är av betydelse 

för att den ska kunna bidra till utveckling. Processkartan bör vara ärlig, logisk och 

lättförståelig för att utgöra ett stabilt underlag för vidare arbete (Ljungberg & Larsson, 

2012). 

 

3.2.1 Funktionsflödesschema 

När ett företag ska analysera affärsprocesser och kartlägga dessa kan ett 

funktionsflödesschema användas. Flödet visar mer än bara aktiviteter och i vilken 

ordning de genomförs, det tillägger dessutom ”vem” som utför dem. Vad som menas 

med ”vem” kan vara en individ eller en avdelning i en verksamhet (Jonsson & 

Mattsson, 2011). I figur 3.5 nedan illustreras ett funktionsflödesschema. 
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Figur 3.5: Funktionsflödesschema (Jonsson & Mattsson, 2011 s. 420). 

 

Figur 3.5 beskriver hur många individer och avdelningar som är inblandade i en process 

samt vad som genomförs i varje avdelning. Schemat ger en bra översikt av vad som 

pågår i processen. Det ger dessutom en tydlig översikt av hur flödet ser ut i processen 

och var det finns potential att effektivisera, vilket kan ske genom att omfördela och 

kombinera aktiviteter mellan olika avledningar. En effektivisering bidrar till en 

minskning av ledtiden eftersom den är beroende av hur många inblandade individer och 

avdelningar som inkluderas i processen (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

3.3 Returlogistik 
Ett returlogistiskt flöde är ett omvänt flöde jämfört med det ”vanliga” logistikflödet som 

sträcker sig från råvara till slutkund. Detta innebär att returlogistiken är ett bakåtgående 

flöde där slutkunden utgör startpunkt. Detta flöde måste därför behandlas på ett 

annorlunda vis än det framåtgående flödet eftersom annan utrustning krävs för 

insamling av returflödet (Enarsson, 2006). Returlogistiken kan illustreras enligt det 

rödmarkerade området i figur 3.6 nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6: Det returlogistiska flödet (Hanafi et al. 2008 s. 368). 
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Enarsson (2006) definierar returlogistik enligt följande: 

 

”Reverse logistics can be seen as a process of moving goods from their typical final 

destination to some other point. The purpose is to capture value that otherwise would be 

lost or become unavailable, or for the proper disposal of the product”. 

             – Enarsson (2006 s. 201). 

 

Inom returlogistik är det viktigt att företaget tar ansvar för den produkt som har 

producerats och kommit ut på marknaden. Produkten som har producerats ska ha en 

säker utformning och information om användningen av produkten ska vara tydlig.  

Returlogistik handlar blandat annat om att skapa effektiva returflöden för produkter som 

inte längre efterfrågas av marknaden. Det kan vara föråldrade produkter som inte 

fungerar eller bara är ointressanta för dagens marknad, vilka kommer behöva 

omhändertas för återförsäljning eller materialåtervinning (Björklund, 2012). 

 

Enligt Enarsson (2006) ser inte returlogistiken likadan ut för alla företag. Detta har sin 

orsak i varierande hänsyn till omgivningen, lagar och regler och hur olika material ska 

hanteras. Returlogistiken implementeras vanligtvis i de områden där det kan vara 

lönsamt genom att vinsten kan ökas eller kostnaderna minskas. Anledningen är att 

slöseri ofta är kostsamt för organisationer. Utformningen av returlogistiken blir allt mer 

komplicerad desto fler sorters råmaterial och leverantörer som ingår i materialflödet. Ett 

återvinningssystem kommer därför behöva vara specificerat till en viss situation. Ett 

retursystem inkluderar även många olika sorters aktiviteter som mer eller mindre är 

beroende av varandra vilket försvårar gränsdragningarna inom kedjan (Enarsson, 2006). 

Distributionssystemen gällande primära produkter och produkter i ett retursystem skiljer 

sig åt i några aspekter. I första hand kommer retursystemen inte vara lika tidskritiskt 

som ett system för primära produkter eftersom kapitalbindningen är lägre och 

hållbarhetstiden längre. Ett retursystem måste också vara gynnsamt utifrån olika 

aspekter som har med insamlandet av material att göra. Problem kan också uppkomma 

när produkter som är föråldrade har samlats in och som sedan ska hanteras tillsammans 

med nya varor i samma lastutrymme. Skador kan uppkomma på de nya varorna samt att 

kunden kan välja att avböja sitt köp (Jonsson & Mattsson, 2011). 
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Idag är returlogistik vanligt inom hanteringen av tomflaskor, plast, metall, papper och 

glas. Dessa material transporteras till återvinningsföretag och kommer sedan att bli till 

nya produkter. Idag är inte returflödena lika välutvecklade och effektiva som de 

framåtgående flödena för primära produkter. I många fall beror det på att förpackningar 

tar för stor plats i transportutrymmet eller att insamlingen tas om hand när det finns 

plats (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

Enligt Björklund (2012) ska ansvaret avgränsas till företagen. Genom returlogistik är 

det viktigt att på ett ansvarsfullt sätt omhänderta använda produkter. Företag måste se 

sina fördelar med att ta hand om föråldrade produkter. Det handlar inte enbart om 

omhändertagandet av avfallet utan samtliga steg bör effektiviseras. Företagen måste 

använda sig av långsiktiga lösningar och inte enbart minska med små marginaler vilket 

ses som en kortsiktig lösning. Idag måste det ses som en självklarhet att returlogistiken 

inte försämrar företagets lönsamhet och konkurrenskraft (Björklund, 2012). 

 

3.3.1 Returhantering  

Returhantering är en del av returlogistik och behandlar aktiviteterna från det att 

företaget tar emot produkten tills den lämnar företaget för återvinning eller 

återanvändning. (Hugos & Thomas, 2005). Hugos och Thomas (2005) beskriver 

returhantering enligt: 

 

”Returned goods, packaging, parts, and waste materials flow through the supply chain 

in a stream or system commonly known as reverse logistics” 

– Hugos & Thomas (2005 s. 105). 

 

Returhantering innebär att företaget går från ett framåtriktat logistikflöde till ett 

bakåtriktat logistikflöde. I ett framåtriktat logistikflöde börjar flödet längst upp i 

värdekedjan och slutar med slutkunden. Medan det i ett bakåtriktat logistikflöde blir 

omväxlade roller och slutkonsumenten/slutanvändaren utgör startpunkten för flödet 

(Hugos & Thomas, 2005) 
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Enligt Hugos och Thomas (2005) är det viktigt att försöka bibehålla originalvärdet i 

största möjliga mån, vilket har betydelse för allmänhetens uppfattning när det kommer 

till återvinning och återanvändning av produkter (Hugos & Thomas, 2005).  

 

Den framåtgående logistiken är mycket mer välutvecklad än den bakåtgående 

logistiken. Därför kan flera möjligheter inom den framtida utvecklingen av 

returhanteringsprocessen identifieras vilka kan behöva tas i beaktning. Bland annat kan 

det vara nödvändigt att ta hänsyn till interna och externa faktorer. Olika möjligheter som 

kan identifieras för en positiv framtida utveckling av returhanteringsprocessen är bland 

annat ny teknologi, transporter och outsourcing för att nämna några områden (Enarsson, 

2006). 

 

Vid utformningen av system för att hantera det bakåtgående flödet måste först de olika 

komponenterna och faktorerna i systemet identifieras. Först efter detta kan sedan krav, 

behov och möjligheter uppskattas och utformas för att passa systemen. Utifrån detta kan 

sedan som tidigare nämnts externa och interna faktorer övervägas för att bygga effektiva 

system. Externa faktorer är de som organisationer bara har ett begränsat inflytande över. 

Dessa faktorer är bland annat kunder, trender, teknikutveckling och lagstiftning. De 

interna faktorerna har organisationer ett större inflytande över och är viktiga att ta 

hänsyn till vid utformning av retursystem. De interna faktorerna ligger inom 

organisationsgränsen och är bland annat personal, kunskap, datasystem, 

produktinformation, interna flöden och transporter (Enarsson, 2006). 

 

För att ta till vara på de möjligheter ett retursystem erbjuder bör alltså flera olika 

parametrar tas i beaktning för att lyckas minska kostnaderna och reducera ledtiderna. 

Det är viktigt att skapa ett returcenter med effektivt utformade hanteringsmetoder för 

returnerade produkter. Detta är mycket beroende på den personal som involveras och 

dess kompetens, ansvarstagande och erfarenhet. Därför måste dessa aktiviteter ses som 

de viktigaste områdena för att ta till vara på möjligheterna sett ur ett företagsperspektiv 

(Enarsson, 2006). Enarsson (2006) menar att det är viktigt för ett företag att använda sig 

av en effektiv returhantering och att verksamheten bedriver en tydlig 

informationsdelning med kunden gällande returhanteringen och de system som används. 
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3.3.2 Waste Management 

Waste Management kan implementeras för att angripa slöseri som uppstår i en 

organisations värdekedja. Detta verktyg inkluderas som ett sista steg i kedjan efter det 

att slutkundens nytta för produkten upphört och flödet blir då omvänt, det vill säga 

bakåtgående (Enarsson, 2006). Waste Management vilket på svenska ungefär kan 

översättas till avfallshantering definieras av Sveriges regering enligt följande: 

 

”Waste Management’ shall mean activities or measures involving the collection, 

transport, recycling and removal of waste.” 

     – The Swedish Environmental Code (2000). 

 

Definitionen av Waste Management omfattar hela avfallsprocessen från upplockning till 

återvinning och deponihantering (The Swedish Environmental Code, 2000). Genom 

avfallshanteringen kan det som slängs återvinnas i största möjlig mån. Detta görs genom 

bland annat materialåtervinning (ex. omsmältning), biologisk återvinning (ex. 

kompostering) eller energiåtervinning (ex. fjärrvärme). I största möjliga mån försöker 

deponi av slöseri undvikas, vilket innebär att avfallet inte går att återvinna (Swedish 

Waste Management, 2014). Waste Management bör inkluderas i ett logistiksystem och 

startpunkten är vid källan till slöseriet vilket är där den primära användningen av en 

produkt upphör. Startpunkten för slöserihantering är sedan sortering av material som 

därefter sträcker sig till transportering och hantering av sorterat material. Waste 

Management inkluderas därför i en organisations returlogistiska system på ett naturligt 

sätt (Enarsson, 2006). 

 

Det finns flertalet lagar som styr på vilket sätt Waste Management ska utföras inom 

organisationer. Lagarna består av nationella lagar men även EU-direktiv vilka berör hela 

EU-regionen (Organising Waste in the City, 2013). 

 

3.3.2.1 WEEE 

Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) innefattar avfallshantering av 

elektronik och elektronisk utrustning. Detta är komplexa produkter som inte sällan 

innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen, vilka kan leda till svåra hälso- och 

miljöproblem ifall de inte tas om hand på ett korrekt sätt (Recast of the WEEE Directive 

- European Commission, 2015). 
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WEEE styrs av ett EU-direktiv som säger följande: 

 

“Manufacturers and importers of products bear a degree of responsibility for the 

environmental impacts of their products throughout the products’ life-cycles, including 

upstream impacts inherent in the selection of materials for the products, impacts from 

manufacturers’ production process itself, and downstream impacts form the use and 

disposal of the products.” 

    – The Producer Responsibility Principle of the WEEE Directive (2007). 

 

Detta innebär kort att producenterna bär ansvaret för de produkter som lanseras och når 

ut på marknaden.  

 

År 2014 kom sedan en ny förordning för reglering av elektronikavfall och sedan 2014-

08-28 gäller förordning (2014:1075)  om producentansvar för elutrustning som ersätter 

förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. 

Förordningen syftar till att reglera mängden elutrustning som blir avfall samt minska de 

hälso- och miljöproblem som elavfall ger upphov till. Detta görs genom att producenter 

tvingas ta ansvar för de produkter de tillsätter marknaden. Under producenter faller 

också i detta fall återförsäljare genom 9 §, andra stycket, som säger;  

 

”2. är etablerad i Sverige och i eget namn eller under eget varumärke säljer en 

elutrustning på den svenska marknaden som har tillverkats av någon annan, om det för 

elutrustningen inte finns en producent enligt 1 vars varumärke förekommer på 

elutrustningen,” 

                –  Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 

Förordningen innebär att de som tillsätter produkter på marknaden enligt lag också har 

ett ansvar att ta hand om dessa när det är uttjänta. 

 

På grund av att elektronikkomponenter innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen är det 

viktigt att dessa hanteras korrekt för att försäkra sig om att det inte når ut i naturen eller 

skadar personer som vistas i omgivningen. Med grund i detta satte EU år 2002 upp ett 

direktiv (2002/96/EC) som säger att alla miljöfarliga avfall skall vara gratis att lämna in 

för återvinning för att minska miljöfaran som uppstår när folk slänger 
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elektronikprodukter tillsammans med andra sopor. Direktivet trädde i kraft i februari 

2003 (Recast of the WEEE Directive - European Commission, 2015). 

 

EU styr också genom direktiv kring WEEE vad för ämnen och substanser som får 

användas vid elektroniktillverkning och framtagning av elektronikkomponenter. Detta 

görs genom RoHS Directive (2002/95/EC) som reglerar användandet av miljöfarliga 

och giftiga substanser så som bly och kvicksilver. 

 

3.4 Produktlivscykeln 

En produkt säljs vanligtvis på marknaden under en begränsad tid och detta beror på 

olika anledningar och det kan ibland talas om ekonomisk och teknisk produktlivslängd. 

Den ekonomiska produktlivslängden handlar om hur länge det är ekonomiskt 

försvarbart att sälja en produkt på marknaden medan den tekniska produktlivslängden 

handlar om hur länge produktens teknik är relevant för marknaden. En produkts 

livslängd kan normalt beskrivas enligt en modell kallad produktlivscykeln. Denna 

modell kan delas in i fyra avgränsade faser (introduktionsfasen, tillväxtfasen, mognads-

/mättnadsfasen och nedgångsfasen) där försäljningen tydligt varierar över produktens 

livslängd enligt den karaktäristiska kurva som kännetecknar produktlivscykeln (figur 

3.7), (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 
Sålda kvantiteter 

 

 

 

 

 

 

             Tid 

Introduktionsfasen                         Mognads-/mättnadsfasen  

                    Tillväxtfasen                    Nedgångsfasen 

 

Figur 3.7: Produktlivscykeln och dess faser (Jonsson & Mattsson, 2011 s. 183). 
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 Introduktionsfasen är den fas då produkten introduceras på marknaden. Denna 

fas karaktäriseras av låg tillväxt och låg efterfrågan på grund av bland annat 

begränsad kännedom om produkten. 

 Tillväxtfasen kännetecknas av hög tillväxt till följd av ökad kännedom om 

produkten. Detta leder till en kraftigt ökad efterfrågan på produkten. 

 Mognads-/mättnadsfasen karaktäriseras av en lång och utdragen fas där 

försäljningen är hög och stabil och når sin topp. 

 Nedgångsfasen är den avslutande fasen och kännetecknas av nedgång i 

efterfrågan och minskad tillväxt på marknaden. Detta kan bero på bland annat att 

ny teknologi blivit tillgänglig eller att konkurrerande produkter lanserats 

(Jonsson & Mattsson, 2011). 

Beroende på var i produktlivscykeln en produkt befinner sig har betydelse för vilken 

logistikstrategi och vilka effektivitetsmål det ska styras mot (Jonsson & Mattsson, 

2011). Produktlivscykeln kan även kombineras med returlogistik för att finna passande 

strategier för att effektivisera returflödena inom en organisation. Returlogistiken bör 

därför övervägas i samtliga faser en produkt genomgår i produktlivscykeln (Tibben-

Lembke, 2002). 

 

Produktlivscykeln och returlogistik varierar till stor del mellan produkter beroende på 

bland annat produktens pris och den tekniska utvecklingen. Generellt är andelen returer 

stigande då försäljningen ökar och är relativt konstant så länge försäljningen är konstant 

för att sedan minska då försäljningen minskar. Vissa returer fortsätter även efter det att 

försäljningen slutat eftersom att returerna följer försäljningen med en tidsförskjutning. I 

takt med returflödena skapas även en andrahandsmarknad vilken till stor del är beroende 

av den teknologiska utvecklingen (Tibben-Lembke, 2002). 

 

3.5 Intressentmodellen 
Intressentmodellen visar hur företaget förhåller sig i relation till omvärlden genom ett 

öppet systemsynsätt. Den visar vilka kopplingar företaget har till omvärlden och hur det 

påverkar och påverkas av intressenter. Intressenterna kan vara både interna, inom 

företaget, och externa, utanför företaget, detta illustreras i figur 3.8. Företaget har ett 

beroende av de olika intressenterna och strävar efter en jämvikt i förhållande till dessa 

för att nå ett lyckat samarbete (Ax, Johansson, Kullvén, 2012). 
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Figur 3.8: Intressentmodellen (Egen illustration). 

 

Företaget får bidrag som skapar förutsättningar att bedriva företaget och i gengäld vill 

intressenterna få någon form utav avkastning på de investeringar och bidrag de gör. Inte 

sällan står dessa krav på avkastning eller mål från intressenternas sida i konflikt med 

varandra och i sådana fall gäller det för företaget att skapa kompromisser som ser till att 

alla intressenters krav tillgodoses i största möjlig mån (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

De interna intressenterna återfinns inom företaget. Det handlar om ägare, 

företagsledning och anställda. Ägarnas bidrag är kapital till företaget och i gengäld 

kräver de avkastning och utdelning. Ledning och anställda tillför arbete. Ledningen vill 

i belöning ha lön, status, prestige och makt medan de anställda vill ha lön, trygghet, 

personlig utveckling och medbestämmande (Ax et al, 2012). 

 

De externa intressenterna består i opinionsgrupper, stat och kommun, långivare, 

leverantörer och kunder. Opinionsgruppernas bidrag till företaget kan bestå i acceptans 

och legitimitet, exempelvis via miljömärkningar. I gengäld kräver de miljövänlighet och 

socialt ansvar. Stat och kommun bidrar med infrastruktur, utbildning och service och i 

gengäld erhåller de skatter, avgifter och arbetstillfällen. Långivare bidrar med kapital 

och vill som belöning erhålla räntor, amorteringar och välskötta företag. Leverantörer 

bidrar med varor och tjänster så väl som kvalitet och service och vill för detta erhålla 

betalningar. Kunderna bidrar med betalningar med likvida medel till företaget och 

erhåller varor och tjänster samt kvalitet och service (Ax et al, 2012). 
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3.6 Teorisammanfattning 

Teori om processer och processkartläggning används för att beskriva 

återvinningsprocessen och skapa en förståelse kring denna process. För att identifiera 

förbättringsåtgärder i denna process ur ett företagsperspektiv används returlogistik med 

tillhörande teorier om returhantering, Waste Management och WEEE. Detta kopplas till 

teorin om produktlivscykeln och intressentmodellen. Nedan i figur 3.9 sammanfattas 

studiens olika teorier kopplat till respektive problemformulering. 

 

Teorisammanfattning 

Problemformulering Teori 

Hur kan återvinningsprocessen beskrivas 

inom hemelektronikbranschen för EOL-

produkter? 

 

Processer 

- Olika typer av processer 

Processkartläggning 

- Funktionsflödesschema 

Vilka förbättringsåtgärder kan identifieras 

i återvinningsprocessen ur ett 

företagsperspektiv med avseende på att 

öka andelen returnerade EOL-produkter? 

 

 

 

Returlogistik 

- Returhantering 

- Waste Management 

- WEEE 

Produktlivscykeln 

Intressentmodellen 

 

Figur 3.9: Teorisammanfattning över studiens teorier (Egen illustration). 
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4 Empiri 
Empirikapitlet sammanställer studiens insamlade data på ett sammanfattande vis. 

Kapitlet innehåller sex delar där de fyra första delarna representerar ett specifikt fall, 

femte delen representerar två mindre fall och kapitlets avslutande del beskriver studiens 

analysmodell. Materialet är insamlat genom intervjuer och hemsidor för respektive fall 

och på grund av konfidentialitetskravet redovisas inga källor i kommande kapitel. 

 

4.1 Företag 1 

4.1.1 Allmän presentation 

Företag 1 är en stor hemelektronikkedja verksam på den nordiska marknaden. Kedjan 

gjorde sitt inträde på den svenska marknaden i mitten av 1990-talet och har sedan dess 

ökat i storlek. I Sverige har varuhuskedjan mellan 70 och 80 butiker varav lite drygt en 

tredjedel av dessa är franchiseanslutna. Kedjan bedriver även e-handel via sin hemsida. 

Trots en minskad svensk hemelektronikmarknad har kedjan ändå lyckats öka sin 

omsättning under de senaste åren. Företaget har två huvudkontor i Norden varav ett 

ligger i Stockholm. Kedjans logistik styrs från ett nordiskt distributionscenter också 

beläget i Sverige. Utöver detta finns det framförallt två hörnpelare som kedjan vilar på 

vilka är nöjda kunder samt att vara en av de mest attraktiva arbetsplatserna inom 

detaljhandeln. Dessa hörnpelare realiseras genom fokus på bra erbjudanden, bra service, 

bra kundgarantier samt att erbjuda en intern yrkeskarriär. 

 
4.1.2 Återvinningsprocessen 

Företaget är väl bekant med fenomenet Waste Management och detta är något som är 

infört i företagets verksamhet och som det ständigt arbetas aktivt med för att agera på ett 

ansvarsfullt och föredömligt sätt. Detta används bland annat inom effektiva transporter 

där samma transporter används för såväl nya som äldre produkter. Det strävas efter att 

samlasta nya och äldre produkter i så stor utsträckning som möjligt för att dels 

minimera slöseriet men också för att detta i slutet ofta leder till ekonomiska fördelar. Att 

arbeta med omhändertagande av förbrukad hemelektronik är en självklarhet men 

slöserihanteringen används även inom återvinning av förbrukningsmaterial, papp, plast, 

frigolit, etc. 

 

I dagsläget tar företaget emot samtliga hemelektronikprodukter som kunden önskar 

lämna in. Inlämnandet av förbrukade produkter kan ske när kunden önskar och kunden 



 

 

 

 

 
44 

 

behöver inte ha köpt någon ny produkt av företaget för att en förbrukad produkt ska 

kunna lämnas in. Det finns alltså inga hemelektronikprodukter som företaget inte tar 

emot, dock behandlas de insamlade produkterna inte helt lika utan en viss sortering sker 

antingen direkt i varuhusen eller vid så kallade hubbar. Den sortering som sköts på 

varuhusen är främst sortering efter produkttyp, där exempelvis batterier, stora vitvaror, 

bläck och mindre hemelektronik sorteras. Därefter sker resterande sortering och 

hantering av en tredje part som företaget samarbetar med vid hantering av förbrukade 

produkter. Dock finns det ingen prioriteringsordning gällande behandlandet av 

produkterna.  

 

Inlämningen av förbrukade produkter kan ske på två olika sätt. Det ena är att kunden 

själv uppsöker ett befintligt varuhus och fysiskt lämnar in sin förbrukade produkt. Det 

andra tillvägagångssättet som används vid insamling är att kunden kan välja att skicka 

med sin gamla produkt i hemkörningsflödet då en ny produkt beställts och levererats till 

kundens hemadress. Vid insamling via företagets hemkörningsflöde tillkommer dock en 

extra avgift som tas ut för att täcka fraktkostnad. För tillfället erhåller kunden inga 

direkta förmåner vid inlämnandet av en förbrukad produkt men företaget har vid några 

enstaka tillfällen haft olika kampanjer som inneburit att ett rabatterat pris erhållits i 

samband med köp av ny produkt. Kunden erhåller information angående inlämning av 

förbrukade produkter via företagets reklamblad. Vilken typ av information och dess 

omfattning varierar mellan olika veckor beroende på reklambladets layout och hur 

mycket plats det finns. Utöver detta erhålls information om återvinning via företagets 

webbsida samt i varuhusen där en miljöstation finns i entrén. Vid miljöstationen arbetar 

en fast personalstyrka som sköter samtliga returärenden. 

 

Samtliga beslut som har med processen för insamlingen av förbrukade produkter att 

göra fattas av företagets två huvudkontor belägna i Sverige och i ett annat nordiskt land. 

All förflyttning av de förbrukade produkterna sker av företagets två transportörer samt 

av den tredje part som sköter återvinningen av produkterna. Upphämtning och transport 

av de förbrukade produkterna som samlas in på varuhusen sker på lite olika sätt 

beroende på hur varje varuhus valt att sköta detta. Vissa varuhus med stora returflöden 

använder sig av fasta tidsintervall för upphämtning av produkterna medan andra 

kontaktar transportören/tredje parten när ett uppsamlingskärl börjar bli fullt. Kontakten 

med de olika företag som sköter upphämtning och transport av produkterna görs i regel 
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via telefon men det har även under senare år införts containrar med automatisk mätning 

som per automatik beställer upphämtning när de börjar bli fulla. Det förs även statistik 

över mängden insamlade produkter och detta mäts i kvantitet och enheten som används 

är kilogram. De vanligast förekommande produkterna som kunden lämnar in är stora 

vitvaror samt små elektroniska produkter med allt från brödrostar, DVD-spelare och 

hörlurar. Företaget har även en kontakt med tillverkaren av de inlämnade produkterna 

och detta är i form av säljrelaterade och eftermarknadsrelaterade kontakter. Det finns 

även en kontakt med olika verkstäder som används för att reparera eventuella inlämnade 

produkter. 

 

4.1.3 Förbättringspotential 

De främsta fördelarna som företaget lyfter fram vid en hantering av förbrukade 

produkter har att göra med framförallt miljön och de fördelar som erhålls ur denna 

synpunkt. Samtidigt framhävs vikten av att företaget känner att de har ett ansvar 

eftersom att de fungerar som en producent och tillsättare av produkter på marknaden. En 

ökad insamling bidrar till positiva ekonomiska effekter då mellanskillnaden erhålls när 

de insamlade produkterna säljs. Vissa brister med processen har identifierats där den är i 

behov av förbättringar. Främst att en bättre sortering av mindre elektronikprodukter som 

till exempel brödrostar, kaffebryggare och ljudprodukter behövs för att minska antalet 

transporter. Det skulle bidra till en positiv inverkan på dels miljön men också på 

företagets ekonomi eftersom att det blir relativt skrymmande när många olika 

produkttyper hamnar i samma kärl. 

 

4.2 Företag 2 

4.2.1 Allmän presentation 

Företag 2 är även det en stor varuhuskedja för hemelektronikprodukter som grundades i 

slutet av 1970-talet. Kedjan är verksam i flera länder och enbart i Sverige finns det cirka 

30 varuhus utspridda från norr till söder. Kedjans affärsmodell baseras på att varje 

varuhus är ett fristående företag där varuhusägaren blir delägare. Genom att vara 

verksam utifrån en platt organisation skapas det frihet för medarbetarna att uppfylla sina 

egna mål och visioner. I varuhusen återfinns det i snitt cirka 40 000 unika produkter 

vilket göra att företaget kan erbjuda ett brett produktsortiment med snäva marginaler för 

att öka omsättningen.  
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4.2.2 Återvinningsprocessen 

Företaget använder sig av en modell där kunden fritt kan välja att lämna in sin 

förbrukade hemelektronik som sedan återvinns i samarbete med en organisation för att 

få fram nya råvaror, sälja vidare eller komma till nytta för andra människor. 

Inlämnandet av förbrukade produkter sker på samma vis som det gör på företag 1. 

Kunden kan alltså besöka ett befintligt varuhus själv för att lämna in sin hemelektronik 

eller så kan det skickas med i hemkörningsflödet då en ny produkt levereras till kundens 

hemadress. Förbrukade produkter kan lämnas in på samtliga varuhus och kunden 

behöver inte köpa någon ny produkt för att lämna in en förbrukad. Produkten kan 

lämnas in oberoende av var den är köpt. Produkten i fråga kan alltså vara inhandlad hos 

ett annat företag men godkänns ändå som en giltig inlämning. Kunden kan även fritt 

välja antalet produkter som lämnas in vid ett och samma tillfälle. Det finns alltså ingen 

max- eller minimigräns för antalet produkter som kan lämnas in vid samma tillfälle. 

Företaget tar emot samtliga förbrukade elektronikprodukter för återvinning, även de 

som inte ingår i företagets produktsortiment. Vid entrén i varuhusen återfinns ett center 

som sköter samtliga ärende som har med returer att göra. I detta center arbetar en fast 

personalstyrka som har den kompetens företaget kräver. Här förs det även statistik över 

andelen returer som tas emot. 

 

En speciell tjänst för hantering av förbrukad hemelektronik har utvecklats av företaget 

för att attrahera kunderna till att lämna in sina förbrukade produkter som inte längre 

används. Tjänsten fungerar genom att företaget köper kundens förbrukade produkter 

som betalas ut genom ett presentkort som sedan kan användas till att handla i något av 

företagets varuhus. Presentkortet kan användas till alla sorters köp oavsett vilken typ av 

produkt som lämnats in för att erhålla presentkortet. Prisvärderingen av produkten 

fungerar utifrån ett antal kriterier som görs då inlämningen i varuhuset äger rum. 

Värderingen görs av en anställd med hjälp av information som finns lagrad i en stor 

databas. Värderingen avgörs beroende på dels produktens visuella skick men även dess 

funktionella skick och utifrån medföljande tillbehör. Detta innebär att desto bättre skick 

det är på produkten desto mer erbjuder företaget för produkten. Prisvärderingen av 

produkten är dock inte bindande utan kunden kan fritt välja om produkten ska lämnas in 

eller inte. Om kunden väljer att anta överenskommet uppköpspris måste detta antas 

direkt och en köpehandling undertecknas. Det finns dock vissa begränsningar med vilka 
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produkter tjänsten omfattar. Stora delar av företagets utbud kan lämnas in och värderas 

enligt tjänstens riktlinjer. Värderingstjänsten omfattar exempelvis smartphones, 

surfplattor, laptops, kameror, spelkonsoler, etc. Produkter som dock inte inkluderas i 

värderingstjänsten är TV-apparater, Hi-Fi-system, vitvaror, filmer, spel och produkter 

för personvård (exempelvis eltandborstar, rakapparater, etc.). Då en produkt lämnas in i 

hemkörningsflödet och som ingår i den kategori som värderingstjänsten omfattar sker 

ingen utbetalning av presentkort utan produkten tas då emot som betalning för att täcka 

bland annat frakt- och arbetskostnad. Samtliga produkter som värderas transporteras 

vidare utomlands där de säljs vidare på en andrahandsmarknad. 

 

Tanken med företagets tjänst för köp av förbrukade produkter är att det ska vara 

tidssparande och att eventuella annonsavgifter undviks. Genom tjänsten kan kunden 

snabbt och smidigt få ett garanterat fast pris och produkterna kan sedan återvinnas eller 

återanvändas för att värna om omgivningen.  

 

Den information som kunden erhåller angående att företaget köper förbrukad 

hemelektronik sker mestadels genom reklam (TV, tidning, reklamblad) och genom de 

olika varuhusen men går även att finna via företagets hemsida. Med hjälp av företagets 

unika tjänst för återköp av elektronik görs även en viss vinst. Tjänsten är alltså 

vinstgivande i viss utsträckning, då produkterna via tredje part säljs vidare på annan 

marknad i Europa. 

 

4.3 Företag 3 

4.3.1 Allmän presentation 

Företag 3 har en av de ledande positionerna på den nordiska marknaden inom 

försäljning av hemelektronik. Med sina cirka 40 varuhus i Norden som ständigt 

fortsätter att växa och utvecklas, erbjuder företaget ett brett utbud av hemelektronik och 

hushållsprodukter till både privatpersoner och företag. Huvudkontoret ligger i västra 

Sverige och företaget är även en av de äldsta återförsäljarna av hemelektronik på den 

svenska marknaden. Företaget tar ett stort ansvar i miljöarbetet och erbjuder kunden att 

lämna tillbaka sina produkter. 
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4.3.2 Återvinningsprocessen 

Företaget tar emot alla typer av elektroniska produkter som i dagsläget ingår i 

produktsortimentet. Detta innebär att samtlig elektronisk utrustning tas emot förutom 

vitvaror vilket företaget inte längre erbjuder i sitt sortiment. Insamlingen av EOL-

produkter sker genom att kunden uppsöker ett befintligt varuhus. Kunden som 

återlämnar varan behöver inte ha köpt den från företaget utan kan lika gärna handlat 

produkten hos en konkurrent. Deras princip är att produkter inte ska lämnas stående där 

de inte hör hemma. Det sker ingen värdering av inlämnad elektronik bortsett från då 

mobiltelefoner returneras. Mobiltelefoner som återlämnas i dagsläget kommer att 

värderas och kunden får ett rabatterat pris att använda vid samtidigt köp av ny 

mobiltelefon.  

 

Det finns ingen speciell sortering av den elektronik som lämnas in idag, utan företaget 

kommer att samla in och lagra allt i containers. När dessa sedan blir fulla kontaktar 

företaget ett återvinningsföretag via telefon. Komponenter och produkter kan i vissa fall 

återanvändas. Det som har isärplockats kommer att sorteras efter materialslag och 

återvinnas i olika processer. Isärplockning, sortering och återvinning sköts av den 

utomstående part som ansvarar för upphämtningen. Systemet är precis infört och det 

finns ingen statistik över returnerade produkter. Det finns ingen speciell plats i 

företagets varuhus där kunden kan lämna in sina uttjänta produkter utan man kontaktar 

istället personalen för inlämning. Företaget försöker informera kunden via reklam men 

också via text på kvittot att det finns möjlighet till att lämna sina uttjänta 

elektronikprylar i varuhusen.  

 

4.4 Företag 4 
4.4.1 Allmän presentation 

Företag 4 har varit verksamma längst av de i studien undersökta företagen och verkar 

främst i Norden med cirka 200 butiker. Företagets utbud består av elektronik och 

fritidsprodukter. Företaget säger att de bryr sig om miljön och att kundservice är en 

central och viktig del i företagets kultur, något som har präglat företaget i årtionden. 

Trots detta fick man för några år sedan svidande kritik för bristande etik gällande miljö 

och socialt arbete. Främsta anledningen var det ohållbara förhållanden som de utländska 

leverantörerna verkade under och företaget jobbar för att bli av med den stämpel de 

tidigare fått. Idag jobbar företaget hårt med framförallt miljöfrågan och har på senare år 
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tilldelats priser för sina smarta logistiklösningar, vilket står i stark kontrast med den 

stämpel företaget tidigare fått. 

 

4.4.2 Återvinningsprocessen 

Hos företag 4 går det att lämna in sin förbrukade hemelektronik fast dock i begränsad 

utsträckning. Företaget tar helst inte emot förbrukad elektronik och informerar därför 

inte kunden om att detta är möjligt. Det går att lämna produkterna i de befintliga 

butikerna men enbart om det är en produkt som är köpt hos företaget från början. Helst 

ser de att kunden har med sig sitt kvitto för att bevisa detta men det går ändå oftast att se 

om det är en produkt som sålts via någon av företagets butiker. Anledningen till att 

företag 4 inte går ut med någon information om att förbrukad hemelektronik kan 

returneras är att de inte vill agera miljöstation, vanligtvis på grund av begränsad 

kapacitet och lagringsplats. I företagets lokaler återfinns ingen enhet som är speciellt 

utformad för att hantera returflöden. Det förs heller inte någon statistik över andelen 

returer som företaget får in. Elprodukterna som kommer in sorteras inte utan samlas 

endast i kärl som sedan hämtas av ett återvinningsföretag när det är fulla. Det finns 

alltså ingen prioriteringsordning utan samtliga returnerade produkter behandlas lika. 

Kontakten sker sedan via telefon efter att en visuell inspektion antyder att 

lagringsplatsen börjar bli full. Hos återvinningsföretaget sorteras och delas produkterna 

upp ytterligare för att kunna återvinnas. Företaget har också butiker som ligger i 

köpcentrum där det brukar finnas en gemensam återvinningscentral, i de fall det finns 

används denna istället för annan extern tjänst. 

 

4.5 Företag 5 och 6 

Ytterligare två mindre organisationer som är verksamma inom branschen för 

hemelektronik har studerats för att se hur återvinningsprocesserna i dessa organisationer 

ser ut. Båda företagen presenteras tillsammans eftersom förutsättningarna för hantering 

av EOL-produkter är tämligen lika och skiljer sig storleksmässigt åt jämfört med 

föregående fallföretag. 

 

4.5.1 Allmän presentation 

Företag 5 är ett mindre företag som ägnar sig åt försäljning av hemelektronik och 

tillbehör till hemelektronik. Företaget har existerat sedan slutet av 1980-talet och har 

mellan 80 och 90 butiker utspridda i Sverige. Företaget har sedan mitten av 2000-talet 
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vuxit kraftigt och har därmed mer än tredubblat antalet butiker. Företaget tillhandahåller 

produkter genom små butiker och stora lager och har över 8000 artiklar i sitt sortiment. 

 

Företag 6 är även det ett mindre företag som ägnar sig åt försäljning av hemelektronik, 

främst inriktade mot ljud och bild. Företaget bildades i början av 1980-talet och har 

närmare 30 butiker i Sverige. Företaget tillhandahåller ett tämligen begränsat sortiment 

av design- och märkesprodukter som ligger i en relativt hög prisklass. 

 

4.5.2 Återvinningsprocessen 

Båda företagen är tämligen lika i flera delar av sin hantering av förbrukad 

hemelektronik. Det går att lämna in sin hemelektronik i butikerna hos båda företagen 

men detta är inget som företagen ”skyltar” med eftersom att de inte vill agera 

miljöstation. Det förekommer alltså ingen informationsdelning till kunden om att det är 

möjligt att lämna in sina förbrukade produkter. Om kunden önskar lämna in en 

förbrukad produkt godtas detta oftast eftersom att företagen vill vara hjälpsamma. Dock 

mottas enbart produkter som finns i företagens produktsortiment och som de själva sålt. 

Det finns inte heller någon fast punkt i butikerna där returerna kan lämnas in. Det förs 

ingen statistik över returerna som fås in eftersom företagen helst inte vill arbeta med 

detta. Utöver detta sker ingen prioriteringsordning av vad som tas emot eftersom 

systemen är tämligen outvecklade och inte används kontinuerligt. Det sker ingen 

värdering av produkterna på något av företagen vilket innebär att företagen inte köper 

kundens elektronik. På grund av att butikerna är tämligen små sker enbart mindre 

lagring i butikerna. På företag 5 sänds produkterna med transport som butiken själv 

anordnar med till företagets central som är belägen i södra Sverige. Därefter sköter 

centralen resterande återvinning av produkterna. På företag 6 samlas produkterna tills 

dess att en personbil kan lastas full vilken sedan av butikspersonalen körs till närmsta 

kommunala återvinningsstation. 
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4.6 Analysmodell 

I uppsatsen har en teoretisk referensram byggts upp baserat på valda 

problemformuleringar. Den teoretiska referensramen används sedan tillsammans med 

en intervjuguide (bilaga 2) för att samla in relevant empiri på studerade fallföretag. 

Analysen sker i två steg som bygger på varandra. Först används teorierna som relateras 

till problemformulering 1 tillsammans med relevant empiri för att analysera och 

beskriva den studerade processen. Analysen utmynnar i ett funktionsflödesschema för 

respektive fall. Efter detta kan det andra steget av analysen göras vilken berör 

problemformulering 2. Denna analys baseras på relevanta teorier och empiri samt 

föregående analys av processen. Grunden till detta baseras på att processen först måste 

kartläggas och beskrivas för att skapa en förståelse. Baserat på gjorda analyser dras 

sedan slutsatser till respektive frågeställning som avslutar uppsatsen. Analysmodellen 

illustreras i figur 4.6 nedan. 
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Figur 4.6: Analysmodell (Egen illustration). 

Teori Empiri 

Analys 

Slutsats 

4.1 Företag 1 

4.2 Företag 2 

4.3 Företag 3 

4.4 Företag 4 

4.5 Företag 

5 och 6 

Problemformulering 1 
3.1 Processer 
- 3.1.1 Olika typer av          

processer 

3.2 Processkartläggning 
- 3.2.1 Funktionsflödes- 

schema 

Problemformulering 2 
3.3 Returlogistik 
- 3.3.1 Returhantering 

- 3.3.2 Waste Management 

- 3.3.3 WEEE 

3.4 Produktlivscykeln 

3.5 Intressentmodellen 

Intervju-

guide 

PF1: ”Hur kan återvinningsprocessen beskrivas inom 

hemelektronikbranschen för EOL-produkter?”. 

PF2: ”Vilka förbättringsåtgärder kan identifieras i 

återvinningsprocessen ur ett företagsperspektiv med 

avseende på att öka andelen returnerade EOL-produkter?”. 

Teori 3.1 – 3.2 Empiri 4.1 – 4.5 

Analys 5.1 

Teori 3.3 – 3.5 Empiri 4.1 – 4.5 

Analys 5.2 
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5 Analys 
Analyskapitlet ställer den teoretiska referensramen mot det empiriska materialet för att 

analysera uppsatsens problemformulering. Kapitlets struktur bygger på att 

problemformulering 1 först analyseras vilken senare ligger till grund för analysen av 

problemformulering 2 där förbättringsåtgärder identifieras. 

 

5.1 Beskrivning av återvinningsprocessen 

”Hur kan återvinningsprocessen beskrivas inom hemelektronikbranschen för EOL-

produkter?”. 

 

5.1.1 Återvinningsprocessen 

Återvinningsprocessen för EOL-produkter inom hemelektronikbranschen är vad 

Ljungberg och Larsson (2012) beskriver som en kedja av aktiviteter som ständigt 

upprepas. Processen på de studerade fallen kan alltså liknas vid en repetitiv ”loop” som 

upprepas varje gång en kund lämnar in en produkt. Bergman och Klefsjö (2012, s. 457) 

definierar en process som ”ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars 

syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund”. Utifrån detta och insamlat 

empiriskt material handlar alltså återvinningsprocessen för EOL-produkter om att skapa 

värde åt den kund som använder processen. Vidare menar Bergman och Klefsjö (2012) 

att processer handlar om att koordinera individer i syfte att uppnå uppsatta mål och 

inom den studerade processen är målet att underlätta för kunden och skapa kundnöjdhet. 

Samtidigt menar Bergman och Klefsjö (2012) att en process inte är en oändlig kedja av 

aktiviteter utan det finns alltid en början och ett slut. Början av återvinningsprocessen 

för EOL-produkter inom hemelektronikbranschen är kunden som lämnar in sina 

förbrukade produkter och slutet är där produkterna överlämnas till en transportör eller 

en tredje part som ansvarar för återvinning och vidare distribution av insamlade 

produkter. Ljungberg och Larsson (2012) menar att definitionen av en process som en 

kedja av aktiviteter är en väldigt förenklad bild av verkligheten. En process relateras 

ofta till komplexa nätverk av processer vilket även den studerade processen gör. Den 

studerade processen relateras till processer som har med försäljning av nya produkter att 

göra eftersom det i vissa fall ges information om att företagen tar emot förbrukade 

produkter. Trots att Ljungberg och Larsson (2012) menar att definitionen av en process 

är en förenklad bild kan den enklare beskrivningen ofta användas som en 

förklaringsmodell. 
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Både Bergman och Klefsjö (2012) och Ljungberg och Larsson (2012) menar att 

processer kan delas upp i huvud-, stöd- och ledningsprocesser. Denna uppdelning görs 

utifrån processens betydelse och karaktär i syfte att minimera resursåtgången (Bergman 

& Klefsjö, 2012). Att den studerade processen på respektive fallföretag skulle vara en 

ledningsprocess kan direkt uteslutas eftersom denna processtyp enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) handlar om beslutsfattande gällande en organisations olika mål och 

strategier, samt att Ljungberg och Larsson (2012) menar att denna processtyp handlar 

om styrning och koordination av övriga processer. Den studerade processen är alltså en 

huvud- eller stödprocess. Utifrån teorin blir det svårt att finna ett exakt svar på denna 

fråga. Den studerade processen stämmer i viss mån överens med de båda olika typerna 

samtidigt som det finns stora olikheter. En huvudprocess behandlar enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) en extern kund vilket är fallet för återvinningsprocessen. Samtidigt ska 

denna processtyp bidra till värdeskapande för en organisations produktutbud vilket 

återvinningsprocessen inte gör. Ljungberg och Larsson (2012) menar att 

huvudprocesser realiserar en organisations verksamhetsidé vilket återvinningsprocessen 

inte gör då dess funktion är att återta förbrukade produkter. Stödprocesser handlar om 

att stödja huvudprocesserna för att få de att fungera så bra som möjligt och denna 

processtyp behandlar därför en intern kund (Bergman & Klefsjö, 2012). Den studerade 

processen behandlar som sagt en extern kund men i den mån att återvinningsprocessen 

ska fungera som ett stöd till huvudprocessen tillhandahållande av produkter kan det ses 

som att den studerade processen behandlar en intern kund. Enligt Ljungberg och 

Larsson (2012) kan stödprocesser inte tillskrivas något egenvärde eftersom de enbart 

kan värderas utifrån hur väl de ser till att optimera användandet av huvudprocesserna. 

Återvinningsprocessen för EOL-produkter utgör därför inget direkt egenvärde eftersom 

utan huvudprocessen tillhandahållande av produkter skulle den studerade processen 

inte erhålla något värde. Detta eftersom att återvinningsprocessen inte fyller någon 

funktion om det inte finns en process som tillsätter produkter på marknaden. Trots att 

återvinningsprocessen för EOL-produkter inom hemelektronikbranschen delvis 

stämmer överens med teorin om både huvud- och stödprocesser kan det fastslås att den 

studerade processen hamnar under kategorin stödprocesser eftersom att processen inte 

utgör något egenvärde. 
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När processtypen identifierats och fastställts kan sedan en uppdelning göras i 

delprocesser för att få en bättre överblick. Enligt Ljungberg och Larsson (2012) är en 

uppdelning betydelsefull för att bedriva förbättringsarbete. Bergman och Klefsjö (2012) 

menar att indelningen av delprocesser görs utifrån hur många individer som involveras i 

processen. Den studerade återvinningsprocessen kan klassas som en funktionell process 

eftersom att processen begränsas till en specifik funktion, nämligen att omhänderta 

förbrukade elektronikprodukter. Processen är inte en individuell process eftersom att 

fler än enbart en individ involveras och det är inte heller en kärnprocess eftersom att 

processen inte sträcker sig genom flera funktioner. 

 

5.1.2 Processkartläggning 

”Hur kan återvinningsprocessen beskrivas inom hemelektronikbranschen för EOL-

produkter?”. 

 

Ljungberg och Larsson (2012) beskriver en teknik kallad processkartläggning vilket 

innebär att en karta görs över en studerad process i syfte att visualisera processen och 

dess uppbyggnad med de ingående beståndsdelarna. Tekniken innebär att kundens roll i 

processen ingår på ett naturligt vis samtidigt som en processkarta underlättar analysen 

av en process för att identifiera förbättringsåtgärder (Ljungberg & Larsson, 2012). För 

att ytterligare tydliggöra de olika rollfördelningarna och var i processen en aktivitet sker 

kan ett funktionsflödesschema göras. Detta kan då fördjupa förståelsen genom att 

perspektiven ”var” och ”vem” inkluderas (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

5.1.2.1 Processen på företag 1 

Återvinningsprocessen initieras av att kunden lämnar in sin förbrukade hemelektronik. 

Detta kan ske utifrån två tillvägagångssätt, det ena är att kunden uppsöker ett varuhus 

och lämnar in produkten. Det andra tillvägagångssättet är att kunden lämnar förbrukade 

produkter i hemkörningsflödet då en ny produkt levereras av företaget till kundens 

hemadress. Om produkten lämnas in i hemkörningsflödet samlas den först in och 

transporteras sedan till varuhuset där avlastning sker. För att täcka bland annat 

fraktkostnaden tas det en liten avgift i samband med insamlingen i hemkörningsflödet. 

Då insamlingen av produkterna skett och befinner sig i varuhusen är nästa steg i 

processen att en grovsortering efter produkttyp sker för att underlätta längre fram i 

flödet. De sorterade produkterna lagras i varuhusen som slutligen uppnår en viss 
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lagernivå. När lagret överstiger en gräns kontaktas den tredje parten via telefon som 

ansvarar för vidare transport och återvinning av produkterna. Transportören anländer 

sedan till varuhusen där produkterna lastas och körs vidare. Denna punkt avslutar 

återvinningsprocessen hos varuhusen. Funktionsflödesschemat på företag 1 illustreras i 

nedanstående figur 5.1. 

 

 

Figur 5.1: Funktionsflödesschema över återvinningsprocessen på företag 1 (Egen illustration). 

 

5.1.2.2 Processen på företag 2 

Återvinningsprocessen startar med kunden som innehar en förbrukad elektronikprodukt. 

Denna produkt kan lämnas in på två olika sätt likt företag 1. Det första 

tillvägagångssättet är att kunden uppsöker ett befintligt varuhus där produkten kan 

lämnas in. Det andra tillvägagångssättet är att kunden lämnar in sin förbrukade produkt 

i hemkörningsflödet då en ny vara levereras till kundens hemadress. Lämnas produkten 
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in i hemkörningsflödet körs den till det varuhus som transporten utgått från och lastas 

av. Oavsett produkttyp erhålls ingen kompensation utan produkten utgör då en form av 

betalning för att täcka bland annat frakt- och arbetskostnad. Om produkten lämnas in i 

ett varuhus kan detta ske på olika vis. Samtliga produkter kan lämnas in oavsett 

produkttyp och var produkten köpts. Företag 2 har utformat en specifik värderingstjänst 

för förbrukade elektronikprodukter vilket innebär att då inlämning av en förbrukad 

produkt sker köper företaget produkten av kunden i form av att ett presentkort erhålls 

som betalning. Denna tjänst omfattar dock enbart produkter som hamnar under någon 

av produktkategorierna smartphones, surfplattor, laptops, kameror, spelkonsoler med 

flera. Först måste produkttypen godkännas så att den ingår i någon av 

produktkategorierna som tjänsten omfattar. Godkänns produkttypen görs en värdering 

utifrån produktens skick och vilka tillbehör som inkluderas. Denna värdering kan sedan 

accepteras eller nekas. Nekas värderingen återgår produkten till kunden, men om 

däremot värderingen godkänns erhåller kunden ett presentkort och produkten samlas in. 

Samtliga insamlade produkter oavsett tillvägagångssätt lagras sedan på varuhuset. Då 

lagret uppnår en viss nivå kontaktas en transportör via telefon som sedan anländer till 

varuhuset på avtalad tid. Då transportören anländer lastas produkterna och transportören 

för produkterna vidare i systemet för återanvändning eller återvinning. 

Funktionsflödesschemat över återvinningsprocessen på företag 2 illustreras nedan i 

figur 5.2. 
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Figur 5.2: Funktionsflödesschema över återvinningsprocessen på företag 2 (Egen illustration). 

 

5.1.2.3 Processen på företag 3 

Återvinningsprocessens startpunkt är kunden som innehar en förbrukad 

elektronikprodukt. När kunden önskar inlämna denna produkt uppsöks ett varuhus. 

Varuhuset måste först godkänna produkten eftersom att företag 3 enbart tar emot 

produkter som ingår i deras sortiment. Godkänns inte produkttypen återgår produkten 

till kunden och ingen omhändertagning sker. Om produkttypen ingår i företagets 

produktsortiment godtas inlämningen och en insamling sker. Om den förbrukade 

produkten i fråga är en mobiltelefon kan en värdering av denna göras för att erhålla ett 

rabatterat pris om kunden inhandlar en ny mobiltelefon. Accepteras värderingen sker en 

insamling av den gamla mobiltelefonen, accepteras dock inte värderingen sker ingen 

insamling av produkten. Då produkterna samlats in på företag 3 lagras dessa på en 
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lagringsplats i varuhusen. Då lagret uppnår en viss nivå kontaktas en transportör via 

telefon. Då transportören anländer till varuhuset på uttalad tid lastas de förbrukade 

elektronikprodukterna och transporteras sedan vidare ut ur processen för att återvinnas. 

Processen på företag 3 illustreras av nedanstående funktionsflödesschema i figur 5.3. 

 

 

Figur 5.3: Funktionsflödesschema över återvinningsprocessen på företag 3 (Egen illustration). 

 

5.1.2.4 Processen på företag 4 

Återvinningsprocessen på företag 4 inleds med kunden som innehar en förbrukad 

elektronikprodukt. Kunden uppsöker då en befintlig butik för att returnera sin produkt. 

Eftersom företag 4 inte vill agera miljöstation tar de därför enbart emot förbrukade 

produkter som de själva tillsatt på marknaden. Det innebär att enbart produkter som 

företaget själva säljer godkänns och omhändertas. Detta innebär att då kunden uppsöker 
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en butik måste därför produkttypen först godkännas. Detta stärks genom att kunden kan 

uppvisa kvitto på inköpet eller att företaget granskar produkten. Om produkten 

inhandlats i någon av företagets butiker godkänns den och en insamling sker. Ansvaret 

för produkten övergår då från kunden till butiken. Samtliga insamlade produkter lagras 

på en lagringsplats i butik. Då lagret uppnår en viss nivå kontaktas en transportör via 

telefon för upphämtning av de förbrukade produkterna. Då transportören anländer lastas 

produkterna som sedan transporteras vidare för återvinning. Återvinningsprocessen på 

företag 4 illustreras i funktionsflödesschemat nedan i figur 5.4. 

 

 

Figur 5.4: Funktionsflödesschema över återvinningsprocessen på företag 4 (Egen illustration). 

5.1.2.5 Processen på företag 5 och 6 

Återvinningsprocessen på företag 5 och 6 initieras av kunden som utgör startpunkt för 

processen. Då kunden innehar en förbrukade elektronikprodukter uppsöks en befintlig 
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butik för att returnera produkten. Eftersom både företag 5 och 6 enbart tar emot 

produkter de själva sålt måste först ett beslut fattas om produkten accepteras. Sker det 

en acceptans godtas produkten och en insamling sker. Ansvaret för produkten övergår 

då från kunden till företaget. Samtliga insamlade produkter lagras i butikerna och då 

lagringsplatsen uppnått en viss nivå måste produkterna transporteras vidare för 

återvinning. I stort sett är processen identisk på företag 5 och 6 men i det sista steget 

skiljer sig processerna åt. Tillvägagångssättet på företag 5 vilket illustreras av det 

grönmarkerade området i figur 5.5 innebär att en transportör kontaktas via telefon då 

lagret uppnått en viss nivå. Transportören anländer sedan till butiken där lastning sker 

och de förbrukade produkterna transporteras vidare av transportören till företagets 

central i södra Sverige. På företag 6 vilket illustreras av det gulmarkerade området i 

figur 5.5 innebär att transporten görs av butikspersonalen till närmsta 

återvinningscentral. Då lagret fyllts lastas produkterna av en butiksanställd i vanligtvis 

en personbil och körs sedan vidare för återvinning. Hela återvinningsprocessen på 

företag 5 och 6 illustreras i funktionsflödesschemat nedan i figur 5.5. 
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Figur 5.5: Funktionsflödesschema över återvinningsprocessen på företag 5 och 6 (Egen illustration). 

 

5.1.3 Mönsterjämförelse mellan studerade fall 

Nedan följer en mönsterjämförelse (figur 5.6) som görs för att ge en lättöverskådlig bild 

som förenklar jämförandet mellan fallföretagen. Olika kriterier ställs upp och kryssas av 

ifall det stämmer överens med företagets återvinningsprocess. Först ser man om 

företaget över huvud taget tar emot EOL-produkter följt av på vilket sätt och vilken typ 

av produkter som tas emot. Vidare jämförs vilka företag som går ut med information till 

kund och vilka som ger kompensation för inlämnade produkter. Till sist jämförs 

huruvida EOL-produkterna sorteras i varuhus/butik eller inte. X visar om företaget 

jobbar med aktiviteten och ✓ innebär att kompensation ges för produkten. 

 



 

 

 

 

 
63 

 

 

Mönsterjämförelse 

Aktiviteter Företag 

1 

Företag 

2 

Företag 

3 

Företag 

4 

Företag  

5 och 6 

Tar emot 

produkter 
X X X X X 

Enbart egna produkter - - - X X 

I hemkörningsflödet X X - - - 

I varuhus/butik X X X X X 

      

Produkttyper      

Vitvaror X X - - - 

TV & Radio X X X X X 

Personvård X X X X X 

Hushållsprodukter X X X X X 

Telefoner X ✓ ✓ X X 

Datorer X ✓ X - - 

DVD/BluRay-spelare X ✓ X X X 

iPod/MP3-spelare X ✓ X X X 

      

Ger info till kund X X X - - 

Via reklamblad X X X - - 

Vid köp - - - - - 

Via Tv-reklam -  X - - - 

Via hemsida X X - - - 

      

Ger kompensation - X X - - 

      

Sorterar i butik X - - - - 

 

Figur 5.6: Mönsterjämförelse över återvinningsprocessen på studerade fallföretag (Egen illustration). 
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Tar emot produkter 

Samtliga studerade företag tar emot EOL-produkter från konsumenter i enlighet med 

förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Dock tar endast hälften, 

tre av sex företag, emot produkter som de inte själva sålt. Samtliga företag tar emot 

elektronikavfall i varuhus/butik. Två av företagen, företag 1 och 2, tar även emot 

produkter i hemkörningsflödet i samband med leverans av nyköpt produkt. 

 

Produkttyper 

Produkter som tas emot varierar mellan företagen. Endast två företag, företag 1 och 2, 

tar emot samtliga produktkategorier. Bortsett från det är det vanligast att endast 

produkter som företaget själva säljer tas emot, vilket är fallet för resterande. De mest 

populära produkterna att ta emot tycks vara mobiltelefoner. Enligt MacArthur (2013) 

kostar en smartphone mellan 100-130 USD att tillverka i materialkostnad. Dessa 

behåller ofta sitt värde då det handlar om material som ej förbrukas. Beroende på skick 

räknar man med ett andrahandsvärde på upp till 60 % av försäljningspriset, vilket ger 

upphov till en stor andrahandsmarknad med möjlighet att tjäna pengar (MacArthur, 

2013). Denna har företag 2 och 3 uppmärksammat och har därför en värderingstjänst för 

att få in fler telefoner. Även företag 1 har vid enstaka tillfällen använt sig av olika typer 

av kampanjer vilka inneburit att kunden erhållit ett rabatterat pris vid köp av ny produkt 

om en äldre returnerats. 

 

Företag 1 och 2 är ensamma om att ta emot vitvaror av de studerade företagen. Detta 

beror med största sannolikhet på att dessa produkter är mer svårhanterliga, har lågt 

andrahandsvärde och innehåller färre värdefulla komponenter än exempelvis datorer 

och mobiltelefoner, något även MacArthur (2013) tar upp. 

 

Ger info till kund 

Vad gäller information som går ut till kund är det stor skillnad på de olika företagen. I 

ena änden finns företag 1 till 3 som aktivt går ut med att man tar emot EOL-produkter 

genom reklamblad, skyltar och Tv-reklam. Företag 1 och 2 informerar även via sin 

hemsida. I andra änden finner vi företag 4 till 6 som inte går ut med någon information 

eftersom de inte vill ”agera miljöstation”. 
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Ger kompensation 

Med kompensation menas någon bonus, rabatt eller värdecheck som ges mot 

inlämnande av produkter. Figur 5.6 ovan visar att företag 3 ger kompensation för 

inlämnad mobiltelefon. Denna kompensation är dock begränsad och gäller endast i 

samband med köp av ny telefon. Kompensationen ges ut som en rabatt på den nyinköpta 

telefonen. Man följer ingen exakt värdering utan rabatt ges beroende på vilken mobil 

man köper. ✓ betyder att produkten är berättigad till kompensation enligt 

värderingstjänst. 

 

Företag 2 ger kompensation för flera produkter de tar emot genom presentkort i 

varuhus. Produkterna samlas in och skickas vidare utomlands där de med vinst säljs 

vidare på en andrahandsmarknad för elektronikprodukter. Tibben-Lembke (2002) menar 

att utbudet och efterfrågan på andrahandsmarknaden för elektronikprodukter till stor del 

är beroende av den teknologiska utvecklingen. Resterande företag ger i dagsläget ingen 

ersättning för inlämnade produkter. 

 

Sortering i butik 

I dagsläget är det endast företag 1 som sorterar produkterna efter kategori när de 

anländer till varuhusen. Resterande lägger produkterna i kärl eller containrar som sedan 

sorteras av en tredje part. 

 

5.2 Förbättringsförslag av återvinningsprocessen 

”Vilka förbättringsåtgärder kan identifieras i återvinningsprocessen ur ett 

företagsperspektiv med avseende på att öka andelen returnerade EOL-produkter?”. 

 

Baserat på mönsterjämförelsen i figur 5.6 där skillnader och likheter ställdes mot 

varandra kunde ett antal områden identifierades där processen skiljer sig åt. Dessa 

kommer att analyseras för att finna förbättringsförslag till hur företagen kan utveckla sin 

återvinningsprocess med avsikt att öka andelen returnerade EOL-produkter. 

 

5.2.1 Insamling av produkter 

Återvinningsprocessen mellan olika företag i hemelektronikbranschen skiljer sig till 

stora delar åt i inledningen av processen och är mer identiska i slutet. Den stora 

skillnaden ligger alltså i den del av processen som ligger närmst kunden och där den 



 

 

 

 

 
66 

 

direkta kontakten sker. Enarsson (2006) menar att returlogistiken mellan olika företag 

ofta skiljer sig åt. Grunden till detta ligger i en varierande hänsyn till omgivning, lagar 

och regler samt hur olika material ska hanteras. Att returlogistiken för EOL-produkter 

mellan olika fall skiljer sig åt tydliggörs genom illustration av tidigare 

funktionsflödesscheman (figur 5.1 – 5.5) och mönsterjämförelsen (figur 5.6). Detta kan 

därför upplevas aningen underligt att processerna till stor del skiljer sig åt i startskedet 

eftersom att samtliga företag är verksamma inom samma bransch. Som Enarsson (2006) 

nämner är anledningen till att returlogistiken ofta skiljer sig åt mellan olika företag 

beroende på bland annat lagar och regler samt vilket material som hanteras. Med tanke 

på att samtliga studerade fall är verksamma inom branschen för hemelektronik hanterar 

de i det närmsta likartade material och styrs av samma lagar och regler. The Producer 

Responsibility Principle of the WEEE Directive (2007) är ett EU-direktiv som säger att 

producenten bär ansvaret för de produkter som når ut på marknaden. Samtliga studerade 

företag fungerar i viss mån som producenter eftersom de agerar som tillsättare av 

produkter på marknaden och har därför ett ansvar. Även enligt förordning (2014:1075) 

om producentansvar för elutrustning understryks det att tillsättare av produkter på en 

marknad enligt lag är skyldiga att omhänderta produkterna när de är uttjänta. Samtliga 

studerade fall följer dessa regler men i varierande utsträckning. Företag 4 till 6 

omhändertar enbart de produkter de själva tillsätter på marknaden men ger ingen 

information om detta eftersom att de inte vill ”agera miljöstation”. Samtidigt framhäver 

vissa av företagen att de enbart gör detta för att vara hjälpsamma och underlätta för 

kunden men tar helst inte emot EOL-produkter över huvud taget. Företag 1 till 3 agerar 

i detta sammanhang mer ansvarsfullt. På företag 1 och 2 går samtliga hemelektroniska 

produkter att lämna in medan företag 3 enbart omhändertar produkter som inkluderas i 

deras produktsortiment. 

 

Ett område som Enarsson (2006) lyfter fram som en möjlighet till förbättring inom 

returhantering är utformandet av ett returcenter för att kunna effektivisera hanteringen 

av det returnerade flödet. Utifrån detta brister flertalet av studerade fallföretag. Endast 

företag 1 och 2 har någon form av returcenter i sina varuhus där EOL-produkter kan 

lämnas in. På företag 1 återfinns detta vanligtvis i entrén till varuhusen vilket 

underlättar för kunden. Likaså på företag 2 möts ofta kunden av ett returcenter innanför 

dörrarna till varuhusen. Detta underlättar då hanteringen både ur ett företagsperspektiv 
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och ur ett kundperspektiv. På företag 3 till 6 finns ingen form av returcenter alls. 

Hanteringen sker då inte på någon specifik plats i varuhuset/butiken vilket kan bidra till 

en ineffektiv hantering av returerna. För att på ett effektivt sätt ta till vara på de 

möjligheter som ett returcenter med effektiva hanteringsmetoder erbjuder menar 

Enarsson (2006) att detta är mycket beroende av den personal som involveras i 

processen. Även här föregår företag 1 och 2 som ett gott exempel eftersom dessa två 

företag är de enda som har ett returcenter i varuhusen med en fast personalstyrka. På 

företag 3 till 6 finns ingen personal som är specifikt inriktad på hanteringen av 

returflödet utan returhanteringen kan ske av samtliga anställda. Genom att applicera det 

Enarsson (2006) nämner om ett returcenter med en fast personalstyrka så kan 

möjligheterna till en effektiv returhantering ur ett företagsperspektiv tillvaratas och 

underlätta för kunden vid inlämning av förbrukade produkter. 

 

Enligt Björklund (2012) är det viktigt att på ett ansvarsfullt sätt omhänderta förbrukade 

produkter, vilket både företag 1 och 2 gör och delvis företag 3. Företag 4 till 6 agerar 

dock mindre ansvarsfullt eftersom återvinningsprocessen i dessa företag först inkluderar 

ett beslutsfattande gällande om en produkttyp accepteras eller ej. Med tanke på att 

enbart produkter som dessa företag själva tillsatt på marknaden omhändertas löper det 

en risk att flera produkttyper inte accepteras som en inlämning. Det måste därför med 

stöd av Björklund (2012) ses som en självklarhet att returlogistiken inte försämrar ett 

företags lönsamhet och konkurrenskraft. Björklund (2012) menar även att samtliga steg 

i returlogistiken och hanteringen av slöseri bör effektiviseras. Ett handlande enligt 

företag 4 till 6 kan därför ses som ineffektivt då det finns en risk att flera produkter inte 

accepteras då kunden uppsöker ett varuhus eller en butik för att lämna in sin förbrukade 

elektronik. 

 

Tibben-Lembke (2002) nämner att returlogistiken bör övervägas i samtliga faser av 

produktlivscykeln. På samtliga företag används en standardiserad process för 

hanteringen av EOL-produkter vilket tyder på att produktlivscykeln inte övervägs vid 

utförandet av returlogistiken. Tibben-Lembke (2002) beskriver andelen returer som 

beroende av produktlivscykeln och hur försäljningen varierar mellan de olika faserna. 

Jonsson & Mattsson (2011) menar att introduktionsfasen karaktäriseras av låg tillväxt 

och låg efterfrågan, tillväxtfasen av ökad tillväxt och efterfrågan, mognads-
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/mättnadsfasen av en hög och stabil försäljning och nedgångsfasen av minskad tillväxt 

och efterfrågan beroende på bland annat ny teknologi. Enligt Tibben-Lembkes (2002) 

teori varierar då returflödet enligt ett litet returflöde i introduktionsfasen som sedan ökar 

i tillväxtfasen och är tämligen hög och stabil i mognads-/mättnadsfasen för att i 

nedgångsfasen fortsätta vara hög med en viss nedgång till följd av att returerna följer 

försäljningen med en viss tidsförskjutning. Detta innebär då att på samtliga studerade 

företag är det först i mognads-/mättnadsfasen och nedgångsfasen som de största 

returflödena av EOL-produkter upplevs. Eftersom företag 1 och 2 för statistik över de 

returer som kommer in kan de därför utforma sin returlogistik mer effektivt eftersom det 

då enligt Enarsson (2006) kan uppfattas vissa trender angående vad som returneras och 

när i tiden detta sker. Enarsson (2006) menar bland annat att externa faktorer först måste 

identifieras för att bygga effektiva returflöden och nämner trender som en viktig 

komponent för att ta till vara på de möjligheter ett retursystem erbjuder.  På företag 3 är 

insamlingssystemet precis infört varför de inte har någon statistik sedan tidigare och 

inte heller arbetar med detta. På företag 4 till 6 förs ingen statistik eftersom företagen 

helst inte vill arbeta med returer av EOL-produkter. 

 

Genom att föra statistik över de returer som kommer in skulle det enklare kunna 

urskiljas mönster eftersom Tibben-Lembke (2002) menar att returflödet går att koppla 

till produktlivscykeln. Utifrån de olika faserna i produktlivscykeln som Jonsson & 

Mattsson (2011) nämner och kopplar detta till Tibben-Lembkes (2002) teori kring 

returflödet går det att anpassa returlogistiken och överväga denna i samtliga faser för att 

utforma effektiva returflöden. Att föra statistik skulle även kunna bidra till det Enarsson 

(2006) tar upp angående identifiering av trender för att kunna effektivisera 

returhanteringen.  

 

5.2.2 Informationsdelning 

Enarsson (2006) menar att ett stort problem är inom informationsdelningen till kund. 

Det måste föras en bättre dialog mellan parterna för en effektivare returhantering. Hos 

samtliga företag visade det sig att det vid köp inte förs någon dialog med kunden om 

möjligheten till att lämna in sina uttjänta produkter. På företag 4 till 6 är orsaken till 

detta är att butikerna inte vill hantera ett alltför stort returflöde från kunderna, något de 
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inte skulle klara av dels på grund av platsbrist men även då de inte vill bli förknippade 

som en återvinningscentral. 

 

Företag 1 hanterade informationen till kunden via reklamblad och hemsida där de 

informerade om att varuhusen kunde ta emot uttjänta produkter, men denna information 

fanns endast tillgänglig beroende på reklambladets layout och i mån av plats.  

 

Baserat på ovanstående problemformulering berör denna främst förhållandet mellan 

företag och kund. Enligt bland annat Ax et al. (2012) utgör kunder en central del av de 

externa intressenterna i intressentmodellen. Utifrån intressentmodellen menar Ax et al. 

(2012) att kundernas bidrag till företagen är betalningar med likvida medel för att i 

gengäld erhålla varor, kvalitet, tjänster och service. Tjänsten för returhantering börjar 

enligt Hugos och Thomas (2005) med kunden. För att kunden och därmed startpunkten 

för returhanteringen ska vara möjlig krävs det enligt Enarsson (2006) en tydlig 

informationsdelning till kunden. På samtliga företag är informationsdelningen till viss 

del bristfällig. Antingen används informationsdelningen enbart i mån av plats eller vid 

speciella kampanjer och är inte ett stående inslag. Ingen informationsdelning sker heller 

vid köp av en ny produkt på något av studerade företag då den första och inledande 

kontakten med kunden sker. På företag 4 till 6 förekommer ingen informationsdelning 

alls, varför det enligt intressentmodellen och det Ax et al. (2012) nämner om att kunder 

kräver tjänster och service i gengäld innebär att tjänsten och servicen för hantering av 

EOL-produkter riskerar att utebli, till följd av att kunden inte har kännedom om den 

returhantering av uttjänta produkter som företagen bedriver. 

 

5.2.3 Värdering av produkter 

Utifrån tidigare gjord mönsterjämförelse av olika parametrar vilket illustrerades i figur 

5.6 tydliggjordes det att enbart två av sex studerade företag gav någon form av 

kompensation till kunden då en uttjänt produkt lämnades in. Värderingen av 

produkterna omfattade enbart ett begränsat sortiment och på företag 3 värderades enbart 

mobiltelefoner då de returnerades vid köp av en ny mobiltelefon. Kompensationen på 

företag 2 och 3 är olika. Kompensationen består i ett presentkort på företag 2 och ett 

rabatterat pris på företag 3. Anledningen till kompensation kan kopplas till 

intressentmodellen och det Ax et al. (2012) nämner om att kunder som inkluderas bland 
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de externa intressenterna bland annat kräver vissa tjänster och service då de bistår med 

likvida medel. Ljungberg och Larsson (2012) menar också att det strävas efter att 

tillgodose samtliga intressentgrupper i största möjliga mån. Att bistå med någon form av 

kompensation kan därför vara ett alternativ inom branschen för hemelektronik för att 

tillgodose en del av kundernas påtryckningar. Ax et al. (2012) menar att 

opinionsgrupper har påtryckningar på företagen i form av bland annat miljökrav. 

Genom att erbjuda kunderna kompensation för returnerade produkter kan därför även 

denna grupps påtryckningar tillgodoses eftersom detta kan bidra till ett ökat returflöde 

av EOL-produkter vilket kan ha positiv inverkan på miljön. 

 

Tibben-Lembke (2002) beskriver också sambandet mellan produktlivscykeln och 

returflödet genom att en ökad försäljning bidrar till ett ökat returflöde men att det till 

viss del är en tidsfördröjning i returflödet. Detta skulle innebära att returflödet är som 

störst i mognads-/mättnadsfasen och nedgångsfasen eftersom Jonsson och Mattsson 

(2011) menar att mognads-/mättnadsfasen karaktäriseras av hög försäljning vilken 

senare minskar i nedgångsfasen. Med tanke på den tidsfördröjning som Tibben-Lembke 

(2002) nämner blir därför returflödet även stort i nedgångsfasen, om inte under hela 

nedgångsfasen åtminstone till en början. För att tillvarata returflödena då de är som 

störst skulle företagen därför kunna erbjuda någon form av värderingstjänst och på så 

vis kompensera kunderna och uppmuntra till att returnera sina EOL-produkter. På 

företag 1 innebär en ökad insamling positiva effekter eftersom företaget erhåller 

mellanskillnaden när insamlade produkter säljs. En ökad insamling bidrar därför till 

positiva ekonomiska effekter på företag 1. På företag 2 appliceras en värderingstjänst 

för vissa produkter och detta har också en positiv effekt på företagets ekonomi eftersom 

produkterna som samlas in säljs vidare på en andrahandsmarknad. Detta innebär att 

företag 2 går med vinst på sin värderingstjänst. Företag 2 kan därför fungera som ett 

utmärkt exempel på varför en viss typ av kompensation kan vara att föredra för att 

attrahera kunderna att återlämna sina förbrukade produkter. 
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6 Slutsats 
Slutsatskapitlet inleds med att presentera uppsatsens resultat där varje 

problemformulering besvaras. Efter detta följer uppsatsens användbarhet, egna 

reflektioner, etiska överväganden, kritik till eget arbete och avslutas med förslag till 

vidare forskning. 

 

6.1 Resultat 

”Hur kan återvinningsprocessen beskrivas inom hemelektronikbranschen för EOL-

produkter?”. 

 

Återvinningsprocessen av EOL-produkter inom hemelektronikbranschen hamnar under 

kategorin stödprocesser och beskrivs enklast genom konstruktion av 

funktionsflödesscheman. Detta grundar sig på att samtliga steg i processen visualiseras 

och rollfördelningen mellan de olika aktörerna framgår tydligt. Funktionsflödesscheman 

har konstruerats med utgångspunkt från insamlad teori och empiri. Baserat på utförd 

mönsterjämförelse identifierades ett antal mönster där processen var identisk mellan 

studerade fall. Parametrar där processen var identisk innefattar att samtliga företag tar 

emot EOL-produkter, vilka går att lämna in i befintliga varuhus/butiker. Samtidigt 

identifierades ett antal parametrar där processen till stor del skiljer sig åt mellan olika 

fall, bland annat vilka produkttyper som mottas, om det går att lämna in i 

hemkörningsflödet, om kompensation för inlämnade produkter erbjuds, graden av 

information som ges till kunden och om någon form av sortering sker i 

varuhusen/butikerna. Generellt så är återvinningsprocessen till stor del identisk i 

slutskedet av processen och de största skillnaderna återfinns i början av processen där 

den direkta kontakten med kunden sker. Med stöd från detta anser författarna att 

beroende på företagens storlek skiljer sig graden av en väl utarbetad återvinningsprocess 

till stor del åt. 

 

”Vilka förbättringsåtgärder kan identifieras i återvinningsprocessen ur ett 

företagsperspektiv med avseende på att öka andelen returnerade EOL-produkter?”. 

 

Förbättringsåtgärder identifierades i analyskapitlet där teori ställdes mot insamlad 

empiri. Med stöd från detta finner författarna nedanstående förbättringsförslag i 
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återvinningsprocessen sett ur ett företagsperspektiv. Dessa kan ha en positiv effekt på 

andelen returnerade EOL-produkter som återförs tillbaka in i logistiksystemet. 

 

 Införande av ett fast returcenter 

 Omhänderta ett större produktsortiment 

 Föra statistik över returerna 

 Tydligare informationsdelning till kund 

 Ge kompensation för inlämnade produkter 

 

Att införa ett fast returcenter i varuhusen/butikerna innebär att en effektivare 

returhantering görs möjlig vilket kan ha en positiv effekt på andelen returer. Att 

företagen omhändertar ett större produktsortiment än de gör i dagsläget innebär att inga 

returer av uttjänta produkter nekas vilket kan ha positivt effekt på andelen returer som 

återförs i logistiksystemet. Genom att föra statistik över returerna kan trender 

identifieras och returlogistiken kan därför utformas mer effektivt för att omhänderta 

EOL-produkter och bemöta kunden. Genom en tydligare informationsdelning till kund 

uppmärksammas tjänsten och kunden blir då medveten om dess existens. Att ha reklam 

gällande att returer omhändertas som ett stående inslag i reklam skulle även detta kunna 

ha en positiv effekt på medvetenheten. Införande av någon form av kompensation till 

kunden då en uttjänt produkt returneras skulle kunna skapa incitament för kunden att 

lämna in fler produkter och tillgodose flera intressentgrupper. 

 

6.2 Användbarhet 
Uppsatsens bidrag och dess användbarhet kan ses som en inledande studie där ett antal 

aspekter lyfts fram där det kan förekomma behov av tänkta förbättringar. I uppsatsen 

har det gjorts en jämförelse mellan olika fallföretagen för att upptäcka skillnader och 

mönster. Med tanke på att studerat område är relativt outforskat kan uppsatsen bidra till 

fördjupat intresse och fortsatt forskning. Eftersom uppsatsen inte utförts i ett nära 

samband med något av studerade fallföretag kommer troligtvis inte tilltänkta 

förbättringsförslag att genomföras. Med tanke på den begränsade bransch och marknad 

som studerats kan inte uppsatsens resultat generaliseras till andra branscher och på 

andra marknader. Eftersom området berör flera aspekter och flera parter kan aktuell 

studie bidra med en infallsvinkel sett ur ett företagsperspektiv. 

Insamling av produkter 

Informationsdelning 

Värdering av produkter 
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6.3 Egna reflektioner 

Inledningsvis spenderades mycket tid åt att finna ett relevant problem inom området 

Waste Management som inte skulle bli alltför omfattande så att uppsatsen inte skulle 

kunnat färdigställas inom den utsatta tidsramen. Tanken kring uppsatsens disposition 

och tillvägagångssättet var inte helt klart till en början utan har vuxit fram under 

uppsatsens gång. Detta har bidragit till omfattande arbete med att hålla sig till en röd 

tråd genom uppsatsen och en viss svårighet i färdigställandet av den teoretiska 

referensramen med tanke på författarnas brist på tidigare kunskap inom området. 

 

Konstruktion av funktionsflödesscheman för att beskriva processen var ett passande 

verktyg och bidrog till en bredare förståelse. Genom att konstruera ett individuellt 

funktionsflödesschema till respektive fall (bortsett från företag 5 och 6) kunde 

processerna på ett smidigt och enkelt vis jämföras genom upprättande av en 

mönsterjämförelsetablå. 

 

Avslutningsvis kan det sägas att identifierade förbättringsförslag inte blev de författarna 

i ett första stadie tänkt sig beroende på den begränsade kunskap som författarna hade 

inom området. Dock anser författarna att tänkta förbättringsförslag borde antas av 

företag inom branschen för hemelektronik då de tror att detta skulle bidra till att fler 

produkter återvänder tillbaka in i logistiksystemet efter sin funktionella livslängd.  

 

6.4 Etiska överväganden 

Vid utförandet av studien har fem etiska principer följts, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. 

Dessa principer har följts i första hand för att värna om individskyddet. I andra hand 

följdes dess principer eftersom författarna ansåg att detta skulle ha en positiv effekt på 

viljan att medverka i studien för att uppfylla dess syfte. Respondenterna har informerats 

angående studiens syfte samt att medverkandet skett på frivillig grund. Respondenterna 

har behandlats anonymt för att inte skapa ett hinder i den information som erhållits samt 

att informationen enbart använts för att genomföra studien. Respondenterna har även 

försetts med relevant information som har med studien att göra och ingenting annat. 
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6.5 Kritik till eget arbete 

Författarna finner svagheter i uppsatsen med att antalet respondenter som legat till 

grund för de empiriska primärdata som samlats in varit få till antalet. Ytterligare en 

svaghet är graden av access som författarna erhållit på grund av ett distanserat 

förhållande till studerade fallföretag. Fler respondenter och ett mer närliggande 

förhållningssätt till studerade fallföretag hade kunnat ge andra infallsvinklar och en 

djupare förståelse kring insamlat material. Vissa respondenter som vi var intresserade av 

att undersöka kunde inte vara delaktiga eftersom att de inte var intresserade eller inte 

hade någon tid till undersökningen. Det ledde till ett visst bortfall i uppsatsen som 

kunde ha gjort analysen ännu mer djupgående och förnämligare i jämförelsen mellan de 

olika fallföretagen. Det kan också förekomma skevheter då studerade fall kan vilja 

framhäva sitt arbete med omhändertagande av uttjänta produkter på ett förskönat sätt. I 

vissa fall har det även förekommit bristande tid och intresse av önskvärda fallföretag att 

delta i studien. 

 

6.6 Förslag till vidare forskning 

Urvalet av företag är koncentrerat till att endast omfatta företag som är verksamma 

inom branschen för hemelektronik och som finns representerade på den svenska 

marknaden. Hur insamling och återvinning av olika material sker är beroende av vilken 

bransch företagen verkar i och styrs också till stor del av olika lagar och regler. En 

intressant infallsvinkel skulle därför vara att studera hur återvinningsprocessen ser ut 

inom andra branscher för att kunna göra jämförande studier och ta lärdomar av andra 

branscher för att utveckla återvinningsprocessen ytterligare. En annan infallsvinkel som 

skulle kunna ge mer djup är om även kundsidan studeras för att se vilka incitament 

kunden har till att faktiskt lämna in sina förbrukade produkter hos återförsäljaren och 

vad som påverkar dessa beslut. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Tidsplan 

 
Vecka Händelse 

13 PM 0 

14 Långfredag 

15 Annandag påsk 

Inlämning PM1: 7 april 

PM1: 8 april 

16 Inlämning PM2: 13 april 

PM2: 17 april 

17 Inlämning PM3: 24 april 

18 PM3: 29 april 

Valborgsmässoafton 

19 Inlämning PM4: 8 maj 

20 PM4: 13 maj 

Kristi himmelsfärdsdag 

21 Slutmanusgranskning: 21 maj 

22 Inlämning av uppsats: 27 maj 

23 Slutseminarium: 2 juni 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

 

 

Frågor:              Allmänna frågor    

 

 Känner ni till begreppet Waste Management? 

o Om JA: Jobbar ni med detta? 

o Inom vilka områden används detta? 

 Tar ni emot förbrukade produkter som kunden inte längre vill ha? 

o Vad händer med dessa produkter? (Skickas/säljs vidare, återanvänds, 

återvinns, etc.?) 

 Finns det några hemelektronikprodukter ni inte tar emot? 

 Behandlas samtliga returprodukter lika? Hur behandlas de olika? 

 Finns det några förmåner då ”förbrukade” produkter lämnas in till er? 

 Vilka produkter returneras mest frekvent? (Telefoner, datorer, TV, etc.) 

 För ni någon form av statistik över andelen kasserade produkter? 

 

Frågor:    Del 1 

 

 Var ankommer ”förbrukade” produkter? 

 Finns det någon prioriteringsordning vid hanteringen av produkterna? 

 Vem fattar olika beslut relaterade till processen? 

 Vilka beslut fattas i processen och när görs dessa? 

 Vem sköter förflyttningen av produkterna? 

o Hur ofta sker upphämtningen av produkterna? 

 Finns det någon kontakt mellan er och tillverkaren av produkterna? Vad för 

kontakt? 

 Vilken information ger ni kunden angående att ni tar emot förbrukade 

produkter? 
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Frågor:   Del 2 

 Vilka ser ni som fördelarna med att hantera ”förbrukade” produkter? 

 Finns det eventuella problem eller brister i dagens situation? 

 Var ser ni den största förbättringspotentialen i slöserihanteringsprocessen? 

 

 


