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Sammanfattning 

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

Författare: Martin Norén Kristoffer Nählstedt och Oscar Weberg 

Handledare: Petra Andersson 

Examinator: Åsa Gustafsson 

Titel: En fallstudie om e-handel – Identifierade slöserier i returflödet  

Bakgrund: I en bransch med mycket returer krävs en effektiv hantering av returer för att 

inte kostnaderna ska skena iväg. Hela returflödet behöver vara smidigt för att snabbt få ut 

returnerade varor på marknaden igen. Hur ser ett returflöde ut i nuläget på ett företag i e-

handelsbranschen? Returflödet kommer undersökas genom en fallstudie på ett företag. 

Genom att identifiera slöserier enligt Lean Production förväntas denna uppsats eliminera 

eller åtminstone reducera identifierade slöserier.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera slöserier i returflödet och presentera 

förbättringsförslag som reducerar nämnda slöserier. 

Metod: Studien har utförts som en kvalitativ fallstudie med ett deduktivt angreppssätt och 

ett postpositivistisk synsätt.  Primärdatan har samlats in genom semi-strukturerade 

intervjuer och observationer.  

Slutsats: Efter en genomförd Value Stream Mapping analyserar författarna returflödes 

nuvarande tillstånd. Därefter identifieras slöserier och orsakerna till varför slöserierna 

uppstår. I slutsatsen presenteras förslag på förbättringar såsom att öka andelen webbreturer 

och minska avstånden inom lagret.   

Nyckelord: Returer, kläder, Return Management, slöseri, Value Stream Mapping, VSM, 

Lean Production. 
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1 Inledning 
Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning där begreppet Return Management och 

information om e-handelsreturer berörs. Först beskrivs metoden som använts för att 

kartlägga returflödet, nämligen Value Stream Mapping (värdeflödesanalys). Det mynnar 

sedan ut i en problemdiskussion och en frågeställning som beskriver hur processen ser ut 

i returflödet. Därefter presenteras uppsatsens syfte och avgränsningar.   

 

1.1 Bakgrund 

I klädbranschen sker merparten av returerna under de två första veckornas ångerrätt 

(Anonym intervjuperson, 21 April 2016), den här perioden benämns ofta för öppet köp. 

Denna ångerrätt är lagstadgad och något företagen måste förhålla sig till 

(Konsumentverket, 2015). I tillägg till lagstiftningen erbjuder de flesta företag fria returer 

för kunden, vilket i kombination med varandra åsamkar stora problem för lönsamheten i e-

handelsföretagen (Ehandel, 2014; Ehandel, 2013). En fullbordad retur är en kostnad för 

företaget som inte bara går miste om försäljningsintäkten utan även måste hantera de 

kringliggande aktiviteterna som tillkommer vid hanteringen av returer (Ehandel, 2013). 

Enligt Griffis, Rao, Goldsby och Niranjan (2012) är en snabb hantering av returer positivt 

korrelerat till en ökning av orderfrekvensen. Det ökar även antalet artiklar per order såväl 

som snittvärdet per order (Griffis et al., 2012). 

 

Den här uppsatsen behandlar ämnet returflöden och hur fallföretaget arbetar internt med 

hanteringen av returer. Den interna processen benämns som Return Management, som 

enligt Rogers, Lambert, Croxton & García-Dastugue (2002) definition är att alla aktiviteter 

relaterade till Returns (returer), Avoidance (undvikande), Gatekeeping (godkännande av 

retur), Reverse Logistics (returlogistik) och Disposal (positionering). Return Management 

finns i alla kanaler och inte minst inom e-handeln. Under tredje kvartalet 2015 ökade e-

handeln med 16 % jämfört med föregående år och allt tyder på att trenden för ökad e-handel 
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fortsätter. Cirka 40 % av all handel på internet i Sverige under 2015 gick till kläder och 

skor (Internetstatistik, 2015).  

 

Enligt Rogers et al. (2002) genomgår en returnerad artikel först en gatekeepingprocess, 

dvs. om artikeln överhuvudtaget ska accepteras som en retur.  När artikeln accepterats som 

en retur tar positioneringsprocessen vid, här bestäms var som är mest lämpligt att artikeln 

skickas efter att den har returnerats. Ifall artikeln inte accepteras i gatekeepingprocessen 

skickas den, om möjligt, tillbaka till kund. Artikeln kan ta många vägar, det kan innebära 

en nyförsäljning av artikel, försäljning till outlet, återvinning eller välgörenhet bland 

mycket annat (Rogers et al., 2002; Hjort, 2010). 

 

Det finns många sätt för att hantera ett returflöde, beroende på företag och 

organistionsstruktur (Rogers et al., 2002). För att kartlägga flödet av de olika aktiviteterna 

som omfattas av Return Management kommer uppsatsen att använda verktyget Value 

Stream Mapping (VSM). Genom att mäta och kartlägga aktiviteter i den ordning de 

tillämpas med hjälp av en Value Stream Mapping, blir det möjligt att uppmärksamma 

brister och slöserier i returflödet (Khurum, Petersen & Gorschek, 2014). Slöserier kan delas 

in i sju olika kategorier som enligt Bergman och Klefsjö (2012) och Ljungberg och Larsson 

(2012) är överproduktion, lagerhållning, väntan, onödiga röresler, defekter, transport och 

överarbete. Efter genomförd nulägesanalys ämnar uppsatsen att identifiera 

förbättringspotential och att presentera ett förslag på ett framtida returflöde. 

 

Fallföretaget som ligger till grund för uppsatsen befinner sig i e-handelsbranschen med 

huvudfokus på kläder. Det är en bransch med mycket returer och så även för fallföretaget 

(Anonym intervjuperson, 21 April 2016). Därför blir det intressant att göra en fallstudie på 

hur ett företag i denna situation arbetar med sitt returflöde. 
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1.2 Företagsinformation 

Företaget är beläget i Sverige och har en omsättning på cirka 2 miljarder SEK årligen. 

Cirka 60 000 artiklar skickas dagligen ut från deras lager och kring 19 % (dvs. 11 400) av 

artiklarna som skickas ut kommer tillbaka i retur. Företaget har varit i postorderbranschen 

i dryga 50 år och på senare tid bytt huvudfokus till e-handelsbranschen och börjat utveckla 

egna varumärken inom klädsegmentet (Anonym intervjuperson, 11 April 2016). 

 

1.3 Problemdiskussion 

Fallföretaget har ett intresse av att returflödet går så snabbt och enkelt som möjligt 

(Anonym intervjuperson, 21 April 2016). Fördelarna med ett effektivt returflöde är många. 

För kunden kan det innebära en möjlighet till att byta en vara eller att snabbt erhålla sin 

återbetalning. En långsam process innebär att det tar lång tid innan artikeln är tillgänglig 

för nyförsäljning igen (Hjort, 2010). Vidare resulterar det i att företaget binder kapital 

längre än jämfört med ett tidseffektivt returflöde. Det leder i sin tur till en högre 

totalkostnad för arbetet med returer (Jonsson & Mattsson, 2011). Ett returflöde som inte är 

snabbt eller enkelt att utföra kan resultera i missnöjda kunder och en ökad kostnad för 

företaget (Anonym intervjuperson, 11 April 2016; Dushantha & Mohini, 2007). Enligt 

Dushantha och Mohini (2007) är kundservice, företagets returpolicy, konkurrens och 

konsumentlagar de faktorer som påverkar ett företags hantering av returer mest.  Dushantha 

och Mohini (2007) menar även att hanteringen av returer bortprioriteras och inte avses vara 

lika viktigt som andra aktiviteter inom företaget. Det trots att det är ett problem och 

resulterar i stora kostnader för e-handelsföretag. 

 

Vanligtvis i ett returflöde är den första aktiviteten den fysiska transporten tillbaka till 

företaget. Därefter tillkommer även ytterligare aktiviteter som företaget måste arbeta med 

för att klara av att hantera sitt returflöde av artiklar (Rogers et al., 2002; Hjort 2010). De 

olika aktiviteterna ligger till grund för hur effektiv hanteringen av returer är i sin helhet. 

För att kunna identifiera brister och slöserier använder författarna sig av en kartläggning 
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av nuläget, en så kallad Value Stream Mapping (värdeflödesanalys). Med hjälp av en 

värdeflödesanalys kan man definiera de olika aktiviteterna som ingår i fallföretagets 

returflöde. Genom att observera och ta tiden för de olika aktiviteterna kan man analysera 

hur fallföretaget hanterar de identifierade aktiviteterna (Rother & Shook, 2003). För att 

kategorisera slöserier kommer uppsatsen använda sig av Lean Production – Seven Waste, 

vilket definierar olika slöserier som kan uppmärksammas i en process (Bergman & Klefsjö, 

2012). 

 

Efter en utförd värdeflödesanalysen ämnar författarna att lämna förbättringsförslag på 

aktiviteterna i processen med förhoppningen att den ska bli snabbare och mer 

kostnadseffektiv (Rother, 2004; Khurum et al., 2014; Abdulmalek & Rajgopal, 2007). 

 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur ser fallföretagets returflöde ut i nuläget? 

2. Vilka slöserier har identifierats i dagens returflöde? 

3. Vilka förbättringsförslag kan reducera de identifierade slöserierna? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att identifiera slöserier i det interna returflödet på fallföretaget och 

därefter presentera förbättringsförslag som reducerar identifierade slöserier. 

 

1.6 Begränsningar 

Uppsatsen omfattar endast de slöserier som uppstår i returflödet. 
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1.7 Disposition 
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2 Metod 
Metodkapitlet består av en beskrivning av olika metoder och tillvägagångssätt samt 

motiveringar om val av metodvetenskapliga ställningstagande. Kapitlet börjar med att 

beskriva det vetenskapliga synsättet och angreppssättet följt av en beskrivning av 

forskningsmetoder som innehåller både en kvantitativ och kvalitativ del. Därefter följer en 

beskrivning av bland annat undersökningsdesign och datainsamling och slutligen avslutas 

kapitlet med en presentation av de metoder som använts i uppsatsen samt uppsatsens 

tillförlitlighet och kvalitetsmått.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det vetenskapliga synsättet berör epistemologiska frågeställningar och vad som är 

godtagbar kunskap inom specifika områden. Inom epistemologin finns det två 

förgreningar, positivism och hermeneutik. Kort förklarat är positivism ett mer objektivt 

och naturvetenskapligt sätt att studera den sociala verkligheten. Det ska göras klara 

gränsdragningar mellan fakta och värderingar eftersom det är fakta som resultatet ska 

bygga på. Hermeneutiken är motsatsen till positivismen, dvs. ett mer subjektivt sätt att se 

på världen då det istället försöker att skapa en förståelse för de sociala aktörerna snarare än 

att förklara dem (Bryman & Bell, 2013). 

 

Det finns även ett tredje synsätt, den så kallade postpositivismen, som kan beskrivas som 

en blandning av det positivistiska och hermeneutiska perspektivet. Det tar sin ståndpunkt i 

att forskare inte är mer än människor och hur mycket de än försöker uppnås inte 

objektivitet. Postpositivismen förkastar att kunskap kan vara baserad på säkra grunder och 

accepterar att kunskap kan vara felaktig (Philips & Burbules, 2000). 

 

Den här studien använder sig av ett postpostivistiskt synsätt då studien inte är helt 

positivistisk men ej heller helt hermeneutisk. Då studien har använt ett kvalitativt 

insamlingssätt på en del av datan och sedan har använt sig av tolkande teorier för att 
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analysera är inte studien positivistisk. Dock är inte studien heller helt hermeneutisk då den 

även har inslag av siffror och data som tolkas enligt bestämd teori. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppsätt 

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

hur de påverkar varandra. De två vanligaste angreppssätten att använda sig av, deduktiv 

eller induktiv. 

 

Ett deduktivt angreppssätt är enkelt förklarat att arbetet bygger på teori och ur teorin 

kommer forskningen. Dvs. en teori eller hypotes ställs upp, data samlas in och därefter 

förkastas eller accepteras hypotesen. Deduktiv metod används oftast inom den kvantitativa, 

eller positivistiska, forskningen (Bryman & Bell, 2013). 

 

I det induktiva angreppssättet skapas teori snarare än att teorin skapar resultatet. Detta då 

det induktiva synsättet anser att det resultat som kommer ur forskningen skapar teori. Det 

induktiva angreppssättet kallas av Bryman och Bell (2013) även för upptäcktens väg.  

 

På senare tid har det dock blivit vanligare att kombinera de två olika angreppssätten, detta 

kallas då ett abduktivt angreppssätt. Det abduktiva angreppssättet använder sig av olika 

teorier för att samla in data och när data och kunskap inom ämnet som forskningen bygger 

på är erhållen kan teorierna ändras för att på så sätt passa den nya empirin bättre (Alvesson 

& Sköldberg, 2009). Ett argument för att använda ett abduktivt angreppssätt är att teorin 

som används i slutet är anpassad för den insamlade empirin (Alvesson & Sköldberg, 2009). 

 

I den här uppsatsen har ett deduktivt angreppssätt använts då uppsatsen är uppbyggd i att 

det först presenteras lämpliga teorier och där dessa teorier sedan har använts för att samla 

in och analysera den data som senare använts. Ett deduktivt angreppssätt har varit 

fördelaktigt i uppsatsen då en förståelse för processen och vad som ska göras krävs innan 
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empiriinsamlingen. Utan tidigare kunskap och därmed vetskap om vad som krävdes skulle 

empiriinsamlingen vara allt för stor för att vara försvarbar.  

 

2.3 Forskningsmetod 

En avgörande faktor för hur en studie genomförs är valet av forskningsmetod. Enligt 

Bryman och Bell (2013) finns det två olika typer av forskningsstudier, kvantitativ och 

kvalitativ. Det finns en rad skillnader mellan de olika metoderna. Skillnaderna och vad som 

karaktäriserar dem följer nedan. 

 

Den kvantitativa metoden kännetecknas av samma parametrar som det positivisiska 

synsättet inom epistemologi och även som det objektivistiska synsättet inom ontologin 

(“antagandet om världens beskaffenhet”). Parametrarna är objektivistiska vilket innebär att 

forskningen ska vara värderingsfri, bygga på fakta och siffror och innehålla ett deduktivt 

angreppssätt. Den kvantitativa metoden är med andra ord väldigt linjär och, precis som det 

är beskrivet i det deduktiva angreppssättet, baserad på numerisk data och siffror snarare än 

på ord och åsikter (Bryman & Bell, 2013). 

 

Den kvalitativa metoden kännetecknas i sin tur av samma parametrar som det 

hermeneutiska synsättet inom epistemologi och inom det ontologiska synsättet 

kännetecknas det som konstruktionism. De parametrarna är i princip raka motsatsen till 

vad de kvantitativa parametrarna är då de är subjektiva, tex. induktionism, dvs. att 

forskningen och teorierna bygger på observationer (Bryman & Bell, 2013). 

 

Då studien har utförts med hjälp av en semi-strukturerad intervju och observationer är den 

kvalitativ (Bryman & Bell, 2013). En kvalitativ karaktär på studien har även valts för att få 

en möjlighet att få djupare svar under intervjuerna samt för att observationer är en viktig 

del i VSM (Rother & Shook, 2003). 
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2.4 Undersökningsdesign 

I Bryman och Bell (2013) behandlas fem typer av forskningsdesigner. De är  experimentell 

design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, komparativ (jämförande) design och 

fallstudiedesign. 

 

Experimentell design är när två grupper jämförs, där den ena gruppen utsätts för en variabel 

samtidigt som den andra inte gör det. Experimentell design är ovanlig inom 

företagsekonomiska metoder och mer vanlig inom tex. socialpsykologi och 

organisationspsykologi (Bryman & Bell, 2013).  

 

Tvättsnittsdesign går ut på att data samlas in från ett antal fall vid en viss tidpunkt för att 

på så sätt komma fram till ett antal kvantitativa eller kvalitativa variabler som sedan 

granskas för att se om det går att upptäcka olika sambandsmönster (Bryman & Bell, 2013). 

 

Longitudinell design är en undersökningsdesign som används för att jämföra över tid och 

fungerar på så sätt att ett urval studeras vid en tidpunkt och studeras sedan minst en gång 

till vid ett senare tillfälle. På så sätt kan urvalet jämföras mellan de olika tidpunkterna 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Komparativ design jämför, med nästintill identiska metoder, två olika fall för att få en 

större förståelse för de sociala förteelser som skiljer fallen åt (Bryman & Bell, 2013).  

 

Fallstudiedesign är när hela studien är baserad på ett fall, tex. en enda organisation, en enda 

plats, en enda person eller en specifik händelse. Fallstudier kan innehålla både kvalitativa 

och kvantitativa studier och det vanligaste är en kombination av de båda (Bryman & Bell, 

2013).  

 

Den här studien har utförts efter en fallstudiedesign då den enbart har gjorts på ett företag. 

Valet att enbart fokusera på en fallstudie på ett företag är en medveten begränsning av 
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författarna. Anledningen till den här begränsningen är komplexiteten och den tid som krävs 

för att genomföra en djupgående analys av ett företags returflöde. Då företaget ej tidigare 

har gjort en Value Stream Mapping har studien varit omfattande varpå enbart ett företag 

har valts. Insamling av data har främst skett via intervjuer, observationer och dokument.  

 

2.5 Datainsamling 

Vid datainsamling finns det två tillvägagångssätt, insamling av ny data, som då kallas för 

primärdata eller användning av redan existerande data, då kallad för sekundärdata 

(Dahmström, 2011). 

 

Primärdata är därmed data som samlas in av forskaren själv med hjälp av tex. intervjuer 

eller observationer. Det finns klarar fördelar och nackdelar med primärdata. Fördelarna 

ligger i att forskaren själv kan utforma frågorna samt att forskaren har större kännedom om 

datan. Nackdelarna är att det är tids- och resurskrävande att samla in (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Sekundärdata är data som är relevant för uppsatsen och som finns tillgänglig sedan 

tidigare, tex. vetenskapliga artiklar, litteratur och tidigare undersökningar. Fördelarna och 

nackdelarna är de omvända gentemot primärdatan. En ytterligare nackdel är att det ibland 

kan saknas vissa viktiga variabler inom sekundärdatan som är relevanta för forskningen 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Datainsamlingen i den här uppsatsen består av en blandning av primärdata och 

sekundärdata. Primärdatan är insamlad med hjälp av intervjuer samt observationer hos 

företaget och sekundärdatan är insamlad genom litteratur och även genom hemsidor som 

är relevanta för uppsatsen. Sökord som har använts för att hitta artiklar är bland annat VSM, 

Value Stream Mapping, Lean, PDCA, Lean Production samt Return Management och 

sökningarna har skett i Onesearch LNU. 
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2.5.1 Intervjuteknik 

Intervjuer är en av de vanligaste kvalitativa metoderna att samla in data och empiriskt 

material. Det finns tre sätt att strukturera upp en intervju, nämligen strukturerad-, semi-

strukturerad och ostrukturerad intervju varav de två sistnämnda är kvalitativa och den 

förstnämnda lutar mer åt det kvantitativa hållet inom intervjuteknik (Bryman & Bell, 

2013).  

 

I en strukturerad intervju finns där ett förbestämt intervju- eller frågechema med och inga 

följdfrågor ställs. Detta leder till att alla respondenter möter samma “frågestimuli” som 

Bryman och Bell (2013) uttrycker det. Det här leder till att alla sammanställningen av alla 

respondenternas svar är jämförbara och skillnaderna i svar beror på respondenternas åsikt 

på de olika frågorna. En av de vanligaste formerna av en strukturerad intervju är en survey-

undersökning, där det finns fasta svarsalternativ att välja mellan, vilket gör det lätt att 

sammanställa svaren (Bryman & Bell, 2013).  

 

En ostrukturerad intervju går mer att likna vid ett samtal då den inte nödvändigtvis har 

några fastställda frågor utan snarare en intervjuguide. En intervjuguide är betydligt mindre 

omfattande än ett strukturerat intervjuschema och innehåller oftast en kort minneslista över 

vilka områden som intervjun ska täcka. I en ostrukturerad intervju följer man mer eller 

mindre det som respondenten har att säga om området och ställer nödvändiga motfrågor 

eller följfrågor och har en stor flexibilitet. Dock måste det finnas ett visst mått av ordning 

i intervjun trots detta och ett antal breda frågeställningar bör finnas med. Det är viktigt att 

inte ha för specifika frågor då det kan hämma respondentens svar. Frågorna är oftast 

utformade under intervjun och inte påtänkt på förhand (Bryman & Bell, 2013).  

 

Den semi-strukturerade intervjun är, precis som namnet avslöjar, mindre strukturerad än 

den strukturerade och mer strukturerad än den ostrukturerade intervjun. I den semi-

strukturerade intervjun finns ett antal på förhand nedskrivna frågor som ska ställas under 

intervjun. Intervjun är flexibel och följdfrågor kan ställas samtidigt som ett viss mån av 
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utrymme lämnas för att respondenterna ska kunna ta upp teman som de är intresserade av. 

Det är inte heller någon bestämd ordning på frågorna och de kan byta ordning gentemot 

den på förhand påtänkta, trots detta ställs oftast frågorna i den ursprungliga ordningen 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

I den här uppsatsen har semi-strukturerade intervjuer utförts vilket gör det empiriska 

intervjumaterialet kvalitativt. Detta då vi under intervjuerna har haft ett behov av att ställa 

följdfrågor och då frågorna har varit mer övergripande än vid en strukturerad intervju. 

Behovet har dock även funnits för att ställa ett antal förbestämda frågor vilket gör studien 

mer specifik än vid en ostrukturerad intervju. 

 

2.5.2 Intervjumetod 

Det finns även ett antal olika sorters intervjuer som nämns av både Dahmström (2011) och 

Bryman och Bell (2013). De två som är mer genomgående förklarade av Dahmström 

(2011) är besöksintervjuer och telefonintervjuer. Bryman och Bell (2013) beskriver även 

individuella intervjuer online. 

 

En besöksintervju är till stor del kvalitativ då den följer ett semi- eller ostrukturerat 

metodsätt. En besöksintervju genomförs enligt Dahmström (2011) “vanligen så att 

intervjuaren efter överenskommelse söker upp den utvalda respondenten tex. i hemmet 

eller på arbetsplatsen.”. En besöksintervju är oftast förberedd enligt en semi-strukturerad 

intervju med ett antal på förhand bestämda frågor med utrymme för följdfrågor. Den kan 

även vara strukturerad som en ostrukturerad intervju med en mer samtalsliknande 

approach. Resultatet av en besöksintervju är oftast väldigt utförlig och av hög kvalitet. 

Nackdelen med besöksintervjun är dock att den är väldigt tidskrävande och ofta dyr att 

genomföra (Dahmström, 2011). 

 

Till skillnad från en besöksintervju är en telefonintervju enklare, mindre tidskrävande och 

billigare att genomföra. Dessvärre får man aldrig få så ”inträngande och detaljerade” 
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(Dahmström, 2011) svar som kan fås vid besöksintervjuer. Precis som namnet avslöjar sker 

telefonintervjuer via telefon.  

 

Individuella intervjuer online kan utformas på två olika sätt, synkrona eller asynkrona 

intervjuer. Den stora skillnaden synkrona och asynkrona metoder för insamling av data är 

att den synkrona sker i realtid och kan i det närmaste jämföras med en livechatt mellan 

respondenten och intervjuaren samtidigt som den asynkrona metoden inte sker i realtid och 

oftare kan ske genom tex. e-postmeddelande. Den klara fördelen med en asynkron 

individuell intervju online är att respondenten får mer tid på sig att tänka på svaret och att 

intervjuaren därmed har möjlighet att få ett mer genomtänkt svar samtidigt som nackdelen 

är att det är klart lättare att strunta i att svara vid en asynkron individuell intervju online 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Den här studien använder sig av både besöksintervju och asynkron individuell intervju 

online. Fallföretagets önskemål har varit drivande i valet av intervjumetod men även tid- 

och kostnadsfrågor har varit relevanta då den asynkrona individuella intervjun online 

valdes. 

 

2.5.3 Observationer 

Det finns ett antal olika sätt att göra observationer på. De vanligaste är strukturerad och  

ostrukturerad observation, deltagande och icke-deltagande observation och enkel och 

styrd observation (Bryman & Bell, 2013).  

 

Strukturerad observation använder ett observationsschema som grund för observationen 

och utgår ifrån samma faktorer som vid ett intervjuschema. Vid en ostrukturerad 

observation används inget observationsschema utan en viss process observeras för att på 

så sätt kunna beskriva beteendet och delarna i processen. En ostrukturerad observation 

jämförs ofta med en icke-deltagande observation trots att även de flesta deltagande 

observationerna är ostrukturerade (Bryman & Bell, 2013).  
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Deltagande observationer förknippas oftast med kvalitativ forskning då forskaren under 

en förhållandevis lång tid engagerar sig och deltar i en social miljö. Det görs för att få en 

bild över hur individerna och miljön beter sig. I motsats till deltagande observation deltar 

inte forskaren i processen i en icke-deltagande observation (Bryman & Bell, 2013).  

 

Enkel observation är en observation där forskaren inte är delaktig i och inte kan ses som 

en av deltagarna. I en styrd observation är inte heller forskaren delaktig i processen, 

skillnaden är dock att forskaren kan påverka processen för att se vad effekten av 

interventionen blir. De två formerna av observation är alltid icke-deltagande och kan vara 

både strukturerade och ostrukturerade (Bryman & Bell, 2013).  

 

I uppsatsen används en icke-deltagande observation då författarna följer processen på plats 

men inte deltar i den. Observationerna har utförts genom att författarna har följt procesen 

från att returen kommer till lagret till dess att den ligger på en hyllplats. Under processen 

har författarna mätt ett antal relevanta steg som senare kommer att presenteras tillsammans 

med mätetalen. Vi kommer inte att nämna observationer och intervjuer som källor i 

empirin.  

 

2.5.4 Intervjusammanfattning 

Ett antal intervjuer har gjorts på företaget, intervjuerna återfinns i 

intervjusammanfattningen nedan. Utöver intervjuerna har även, som tidigare nämnts i 

2.5.3, observationer utförts på plats. All empiri i uppsatsen utan någon källhänvisning till 

extern källa kommer från de intervjuer samt de observationer som genomförts. 
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Figur 2.1 - Intervjusammanfattning (Egen illustration).  

 

2.6 Urval 

I en undersökning kan man inte alltid, av olika skäl, ta med hela populationen som 

undersöks och i sådana fall väljs ett urval, eller ett stickprov, ur populationen ut. 

Stickprovet ska vara representativt för undersökningen, det vill säga ur samtliga enheter i 

en population (Bryman & Bell, 2013). Det finns två grundläggande principer som 

innehåller olika sätt att sammanställa ett stickprov, slumpmässigt och icke-slumpmässigt 

(Dahmström, 2011). Icke-slumpmässiga urval är enligt Dahmström (2011) de vanligaste 

trots att slumpmässiga urval är det bästa tillvägagångssättet ur ett teoretiskt perspektiv. 

Detta sker till stor på grund av kostnads- och bekvämlighetspunkter.  

 

Används ett slumpmässigt urval har alla individer i en population lika stor sannolikhet att 

ingå i stickprovet, eller urvalet. Målet med ett slumpmässigt urval är att få ett representativt 

urval samtidigt som man minimerar urvalsfelet (Bryman & Bell, 2013). Eftersom 

slumpmässigt urval inte har använts i studien kommer ytterligare underkategorier till det 

slumpmässiga urvalet inte att presenteras i den här delen. 

 

Icke-slumpmässigt är alla urvalstyper som inte bygger på ett slumpmässigt urval. Ett av 

urvalen är bekvämlighetsurval som bygger på att forskarens urval består av de individer 
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eller objekt som är tillgängliga. Resultatet av ett bekvämlighetsurval är svårt att 

generalisera och bör därför enbart användas som grund för vidare forskning. Ett andra urval 

är snöbollsurval som består av att forskaren hittar ett antal individer som är lämpliga för 

studien och dessa individer används sedan för att hitta ytterligare individer för att delta i 

studien (Bryman & Bell, 2013).  

 

I studien finns där både ett urval av företag och ett urval av individer då en fallstudie på 

företag görs. I studiens företagsurval har ett bekvämlighetsurval använts inom kategorin 

icke-slumpmässigt urval då tillgängligheten som har erhållits under studien har varit ytterst 

begränsad vilket i slutändan gjorde att en enfallstudie valdes. Urvalet är gjort utifrån en 

population som sysslar med e-handel, specifikt inom klädesbranschen på grund av de höga 

returgrader som sker inom den branschen. I studien har även ett snöbollsurval använts för 

att hitta lämpliga respondenter inom företaget. Kontakt togs med företaget och under 

studiens gång har författarna fått kontakt med lämpliga personer inom de olika delarna i 

processen. I figur 2.1 visas studiens respondenturval. 

 

2.7 Analysmetod 

Enligt Yin (2007) finns det fem metoder för att analysera data som insamlats med hjälp av 

undersökningsdesignen fallstudie. De olika metoderna är mönsterjämförelser, utformning 

av förklaringar, tidsserieanalyser, logiska modeller och syntes mellan olika fall. 

Metoderna används för att underlätta i insamlings- och analysfasen av data och ge högre 

kvalitet på analyserna (Yin, 2007). 

 

Med hjälp av mönsterjämförelser jämförs ett empiriskt grundat mönster med det teoretiskt 

grundade mönstret. Det görs för att finna ett eventuellt mönster vilket kan leda till att 

skillnader kan ställas mot varandra för att komma fram till en förklaring av mönstret. 

Utformning av förklaringar är även det en sorts mönsterjämförelse men handlar mer om 

att bygga upp förklaringar av fallet. Metoden kräver dock en högre analytisk kunskap 

samtidigt som fokus hålls till ursprungsområdet. Den tredje metoden, tidsserieanalyser går 
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ut på att undersöka hur olika mönster och/eller trender förhåller sig över en bestämd 

tidslinje. Ett viktigt kriterie här är att den bestämda indikatorn eller mönstret som ska 

studeras över tidslinjen specificeras. Logiska modeller jämför det som har observerats i 

studien över tid med de teoretiska modeller som finns tillgängliga och därmed det teoretiskt 

förväntade resultatet. Sista metoden, syntes mellan olika fall innebär att varje fall som 

betraktas ska betraktas för sig själv för att hitta eventuella avvikelser eller unika drag. 

Utifrån de betraktade avvikelserna kan sedan fallen sammanställas och bedömas för att 

hitta likheter och olikheter mellan dem. Alla metoderna utom syntes mellan olika fall, som 

enbart kan användas i flerfallsstudier, kan användas i både flerfalls- och enfallsstudier. 

(Yin, 2007) 

 

I studien används mönsterjämförelser inom returhanteringen på fallföretaget. Det för att få 

fram om det finns några skillnader mellan det teoretiskt förväntade mönstret och hur 

verkligheten ser ut i företaget. 

 

2.8 Sannings- och kvalitetskriterier 

För att kunna bedöma eller värdera en undersökning och dess utförande bör ett antal 

sannings- eller kvalitetskriterier användas. Enligt Bryman och Bell (2013) är de två 

vanligaste sanningskriterierna reliabilitet och validitet. De anser dock att även om de två 

tidigare nämnda kriterierna fungerar bra inom den kvantitativa forskningen bör andra 

kriterier användas inom den kvalitativa. De anser att inom kvalitativ forskningsmetod bör 

istället trovärdighet och äkthet användas (Bryman & Bell, 2013). Då studien är kvalitativ 

kommer de kvalitativa sannings- eller kvalitetskriterierna att användas.  

 

Trovärdighet används enligt Lincoln och Guba (1994) som en alternativ term för hur “bra” 

en kvalitativ studie är och kan delas in i fyra olika kategorier som motsvarar några av de 

kvantitativa kriterierna. De fyra är tillförliglithet,  överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering.  
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Med tillförlitlighet menas att den sociala verkligheten ska förmedlas på ett tydligt sätt och 

då det finns ett flertal tolkningar av den sociala verkligheten handlar det även om hur troliga 

eller sannolika resultaten är. Bryman och Bell (2013) nämner att troligheten eller 

sannolikheten inte beror på statistiska säkerställda resultat utan om troligheten i relation 

till den sociala verkligheten. Tillförlitligheten säkras genom att forskningen utförs enligt 

de befintliga regler som finns. Tillförlitlighet motsvarar det kvantitativa kriteriet intern 

validitet (Bryman & Bell, 2013). 

 

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet av studien kan överföras till andra kontexter. 

Då kvalitativa studier är djupa snarare än breda är det oftast svårt att överföra resultatet till 

andra studier än den tänka. Överförbarhet motsvarar, eller drar paralleller till, det 

kvantitativa kriteriet extern validitet (Bryman & Bell, 2013). 

 

Pålitlighet är enligt Lincoln och Guba (1994) en direkt motsvarighet till det kvantitativa 

kriteriet reliabilitet och är därmed kravet på en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

de faser som har skett under forskningsprocessen. Precis som med reliabilitet görs detta för 

att utomstående ska kunna göra en bedömning av pålitligheten på studien (Lincoln och 

Guba, 1994).  

 

Konfirmering eller bekräftelse innebär att studien ska ha utförts på ett så objektiv sätt som 

möjligt och att forskaren ska, med insikten om att total objektivitet är i princip omöjlig, ha 

agerat i god tro. Kriteriet ska motsvara objektivitet inom de kvantitativa kriterierna 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Det andra kriteriet som nämns av Lincoln och Guba (1994), äkthet, delas även det upp i ett 

antal underkriterier. En rättvis bild ska uppvisas genom att tydligt belysa de inblandades 

olika perspektiv. Andra kriterier är ontologisk, pedagogisk, katalytisk och taktisk 

autenticitet (Lincoln och Guba, 1994).  
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Studiens tillförlitlighet har styrkts genom att den insamlade datan har återkopplats till 

intervjupersonerna i studien. Ett försöka att styrka pålitligheten har varit att i hög grad 

redogöra för alla val och steg i studien i metodkapitlet. Konfirmering har säkrats genom att 

personliga åsikter har undvikits i största möjliga mån och att analyser har underbyggts av 

teorier i den grad det har varit möjlig.  

 

2.9 Generaliserbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det ofta av intresse att uttrycka i vilken grad resultatet 

av studien kan generaliseras till andra former av grupperingar. Det vanligaste är att använda 

generaliserbarhet inom kvalitativa studier. Generalisering kan jämföras med extern 

validitet som är vanligare inom den kvantitativa forskningen och som är ett mått på i vilken 

utsträckning en studies resultat kan vara representativt och om det går att använda i andra 

fall (Bryman & Bell, 2013). Yin (2007) menar även att valet av teori är direkt avgörande 

för i vilken grad en studies resultat kan generaliseras till andra fall.  

 

Det finns i huvudsak två typer av generalisering, statistisk generalisering och analytisk 

generalisering. Statistisk generalisering är den vanligaste av de två typerna och används 

för att dra en slutsats om en hel population baserat på den data från ett urval som samlats 

in och analyserats. Analytisk generalisering är mer relevant vid tex. fallstudier men 

fungerar oavsett om det är en enfalls- eller flerfallsstudie. Den analytiska generaliseringen 

innebär att redan befintliga teorier används för att jämföra resultaten som en fallstudie 

genereras för att på så sätt testa, eller belysa, om teorin stöds eller ej (Bryman & Bell, 

2013).  

 

I arbetet kan inte statistisk generalisering användas då det är av kvalitativ typ och då det 

är gjort som en fallstudie på ett företag kan den inte appliceras på andra företag. Arbetet 

ligger mer till grund för ökad förståelse över hur en returprocess kan se ut och hur slöserier 
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kan identifieras och reduceras inom den. Arbetet ligger även som grund för vidare 

forskning.  

 

2.10 Forskningsetiska överväganden 

Inom forskningen finns en del etiska överväganden som bör aktualiseras och tas i 

beaktning. De olika överväganden handlar delvis om hur individer inom forskningen ska 

behandlas men även om hur och när forskarna ska blanda sig i studiens eller forskningens 

olika aktiviteter (Bryman & Bell, 2013). 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det inom forskningen ett antal etiska principer som 

ska följas. Den första av dem är informationskravet som går ut på att de som deltar i studien 

ska ha all relevant information och få reda på de olika momenten inom studien. Den andra 

är samtyckeskravet vilket går ut på att deltagarna ska vara medvetna om att de är med i 

studien frivilligt och att de får hoppa av när de vill. Anonymitets- eller 

konfidentialitetskravet betyder att alla personliga uppgifter om deltagarna ska behandlas 

konfidentiellt och att obehöriga ej ska ha någon tillgång till dessa uppgifter. Ytterligare ett 

krav är nyttjandekravet vilket innebär att informationen som samlas in endast får användas 

till den avsedda forskningens ändamål. Sista punkten på listan är falska förespeglingar som 

går ut på att deltagarna inte ska få felaktig information av forskarna som kan påverka 

studien (Bryman & Bell, 2013).  

 

I studien används informationskravet, samtyckeskravet, anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar. Företagets kontaktperson har fått all nödvändig 

information om studien samt även blivit informerad om att han när som helst kan dra sig 

ur studien och att han har möjligheten att företaget kan hanteras anonymt. Den här studien 

har för avsikt att använda sig av datan som ges enbart till det som den är avsedd för och 

inga falska förespeglingar har givits. Fallföretaget har valt att vara anonyma. 
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2.11 Analysmodell 

Ett sätt enligt Björklund och Paulsson (2012) att bygga upp en uppsats är genom en 

specifikt konstruerad analysmodell. Analysmodellen är uppbyggd på ett sådant sätt att den 

första frågeställningen måste besvaras innan den andra kan påbörjas och likaså med den 

tredje. Den här analysmodellen har valts då den första frågeställningen måste presenteras 

för att överhuvudtaget kunna gå vidare och påbörja nästa frågeställning (Björklund & 

Paulsson, 2012). Figur 2.2 är en egengjord konstruktion av uppbyggnaden av vår uppsats.  
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Figur 2.2 - Analysmodell (Egen illustration). 
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2.12 Metodsammanfattning 

I figur 2.3 nedan följer en sammanfattning av de metoder som har använts i uppsatsen. 

Figuren används för att få en lättare bild över vilka metoder som har valts.  

 

 
Figur 2.3 - Sammanfattning av metodvalen som har gjort i studien (Egen illustration).  
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3 Hur ser returflödet ut i nuläget? 
I detta kapitel kommer den första frågeställningen att besvaras. Det kommer göras genom 

att presentera relevant teori och empiriskt material. Det följs av en analys för att 

fullständigt besvara den första frågeställningen. 

 

3.1 Teori 

För att besvara den första frågeställningen kommer teorier såsom Return Management 

och Value Stream Mapping att användas.  

 

3.1.1 Return Management 

Return Management (RM) kan benämnas som motsatsen till hur företagen jobbar med att 

distribuera produkter och syftar till produkter som kommer tillbaka till företaget. Return 

Management är en del av Supply Chain Management (Rogers et al., 2002). 

 

Det finns många anledningar till varför en produkt går i motsatt riktning tillbaka till 

företaget. Det kan handla om återkallning av produkter, produkter som kommer tillbaka 

för återvinning eller produkter som går i retur för att konsumenten av någon anledning inte 

är tillfredsställd av köpet (Rogers & Tibben-Lembke, 2001). Fokus för denna uppsats 

kommer att ligga på det sistnämnda som i den här uppsatsen benämns för 

konsumentreturer. Anledningar till att en konsument väljer att returnera en produkt kan 

vara att konsumenten har ångrat sitt köp, att det föreligger fel på produkten eller att den 

inte håller vad den utger sig för att göra (Rogers et al., 2002). 

 

Inom arbetet med RM finns det fyra olika underavdelningar att arbeta med. Dessa är 

Avoidance, Gatekeeping, Positionering och Reverse Logistics (Rogers et al., 2002). Nedan 

följer en kortfattad genomgång av de olika begreppen. 
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3.1.1.1 Avoidance 

Är benämningen för det arbete som syftar till att förebygga antalet returer från 

konsumenten (Rogers et al, 2002). Det finns kontrollerbara och icke-kontrollerbara returer 

(Stock, Speh & Shear, 2006). De kontrollerbara returerna är en effekt av dålig styrning från 

företagets sida och kan aktivt motarbetas med hjälp av bättre prognostisering av 

marknaden, förbättrad lagerhållning och emballage (så att inte skador uppstår) och bättre 

information till kunden (Stock et al., 2006).  

 

Inom klädbranschens e-handel är information något som på senare år blivit allt vanligare 

att arbeta med. Då det inte fysiskt går att känna och klämma på en produkt eller prova dess 

storlek innan köp kan företagen jobba aktivt med informera kunden om hur produkten 

uppfattas. Det kan innefatta sådant som standardiserade storlekstabeller, tydliga bilder och 

filmer för att få en uppfattning om färg samt passform. Allt för att undvika att konsumenten 

inte lägger en beställning på något som med stor sannolikhet kommer gå i retur (Heinrich 

& Simchi-Levi, 2005). 

 

De okontrollerbara returerna är sådana returer som ligger utanför företagets kontroll. Ett 

typexempel på sådana returer är en produkt som håller precis vad den utger sig för att göra 

- men där kunden helt enkelt ångrat sitt köp av andra skäl (Stock et al., 2006). 

 

3.1.1.2 Gatekeeping 

Gatekeepingfunktionen avgör vilka produkter som godkänts som retur med stöd av de 

policys, lagar och regler företaget jobbar utefter (Rogers et al., 2002). 

 

En såld artikel som går tillbaka i retur är en kostnad för företaget som då måste hantera 

arikeln på nytt, i en del fall bekosta transporten tillbaka samtidigt som man går miste om 

försäljningsintäkten. Därför krävs en stark gatekeepingfunktion som säkerställer att 

produkten verkligen är berättigad retur. Gatekeeping arbetar med returförfrågningar och 
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kontroll av redan returnerade produkter (Rogers et al., 2002; Rogers & Tibben-Lembke, 

2001).  

 

3.1.1.3 Positionering 

När väl returen släppts förbi gatekeepingfunktionen och är berättigad retur är det dags för 

nästa moment som benämns Positionering. Positionering är fasen där man beslutar vad 

som ska göras med den returnerade varan (Rogers et al., 2002). 

 

En del produkter kan direkt gå tillbaka till försäljning, medan en del andra kan behöva 

enklare insatser som att stryka till eller räta upp med nya nålar. En del produkter kanske 

har utgått i sortiment och därför väljer man att sälja vidare till en agent/outlet eller kanske 

skänka till välgörenhet.  Ibland är returen ett resultat av ett fabrikationsfel och det kan då 

finnas grund till att återkalla produkten vidare till leverantören (Rogers et al., 2002; Rogers 

& Tibben-Lembke, 2001). En del produkter är så illa däran att de får betraktas som inkurans 

och då slutar med att de går till återvinning eller helt enkelt slängs (Stock et al., 2006). 

 

De produkter som med inga, eller relativt enkla ingrepp, kan marknadsföras ånyo är de som 

oftast skänker störst lönsamhet för företaget (Stock et al, 2006).  

 

3.1.1.4 Reverse Logistics 

För att hantera det operativa arbetet med returflöden som ingår i ovan nämnda punkter, 

tillskrivs Reverse Logistics. Reverse Logistics är läran om det operativa arbetet som rör sig 

i motpol till Forward Logistics, som vi är betydligt mer vana vid. Reverse Logistics 

innefattar inte arbetet med strategiska eller taktiska beslut inom returflöden, utan omfattar 

enbart det dagliga arbetet med returflödet. Kort sagt, hur och vem som flyttar produkten 

mellan de olika ovan nämnda instanserna (Rogers et al., 2002). 
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3.1.2 Value Stream Mapping 

Value Stream Mapping är ett verktyg som används för att kartlägga värdeflödet i en process 

(Rother & Shook, 2003). Syftet med kartläggningen är att skapa en överblick av hur olika 

aktiviteter är sammankopplade mellan varandra. Enligt Rother och Shook (2003) kan 

aktiviteter delas in i värdeadderande och icke-värdeadderande. De värdeadderande 

aktiviteterna är de aktiviteter som höjer värdet på slutprodukten medan de icke-

värdeadderande kan inkludera väntetid och transporter, aktiviteter som är nödvändiga för 

processen men inte adderar värde till slutprodukten (Rother & Shook, 2003). 

 

VSM kopplas ofta till tillverkningsindustrin men kan användas i flera olika sorters 

affärsverksamheter. Kartläggningen kan både göras uppströms och nedströms beroende på 

hur man väljer att utföra kartläggningen (Bhim, Garg & Sharma, 2011). 

 

Enligt Ljungberg och Larsson (2012) finns en viss diskrepans mellan hur processen är 

planerad att se ut och hur den verkligen ser ut. Naturligt ändras olika aktiviteters 

tillvägagångssätt och syfte med tiden då processen som helhet utvecklas. Problemet är att 

tillvägagångssätten övergår i nya rutiner som inte var tanken när processägaren en gång 

designade processen (Ljungberg & Larsson, 2012). Vidare beskriver Ljungberg och 

Larsson (2012) att den enskilde medarbetaren inte har översyn av hur just deras aktivitet 

påverkar processen som helhet, utan hänsyn tas oftast enbart till den aktivitet eller 

aktiviteter som ingår i arbetsuppgifterna. När inte hänsyn tas till processen som helhet är 

det svårt att veta hur metodiken för en viss aktivitet påverkar efterföljande aktiviteter och 

problem kan på så vis uppstå. Därför menar Ljungberg och Larsson (2012) att det är viktigt 

att belysa för medarbetaren hur deras aktivitet genererar värde för slutprodukten och få 

medarbetaren att känna sig som en del av ett team som jobbar mot ett gemensamt mål. 

 

Med hjälp av en kartläggning kan den faktiska rutinen och tillvägagångssättet 

uppmärksammas. Med denna information kan det vara möjligt att identifiera aktiviteter 
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som är onödiga, skapar dubbelt arbete och helt enkelt inte fungerar i symbios med 

processen som helhet (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

VSM inkluderar både informationsflödet och det materiella flödet, vilket särskiljer det från 

andra processkartläggningsmetoder (Roother & Shook, 2003; Ljungberg & Larsson, 2012). 

Det materiella flödet inkluderar resurser som slutprodukten behöver och 

informationsflödet finns där för att underlätta kommunikationen mellan de olika 

aktiviteterna (Roother & Shook, 2003; Bhim et al., 2011). 
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3.1.2.1 Value Stream Mappings fyra faser 

VSM kan delas upp i fyra olika faser enligt följande ordning: produktfamilj, karta över 

nuvarande tillstånd, karta över framtida tillstånd och handlingsplan för genomförandet 

(Rother & Shook, 2003; Keyte & Locher, 2008). Faserna illustreras i figur 3.1 

nedan.  Notera att det finns pilar mellan “Karta över nuvarande tillstånd” och “karta över 

framtida tillstånd”, det visar att arbetet sker samtidigt. 

 
Figur 3.1 - Fyra steg av VSM (Rother & Shook, 2003) 
 

Det här kapitlets frågeställning berörs enbart av de två första faserna: produktfamilj och 

karta över nuvarande tillståndet. 

 

3.1.2.2 Produktfamilj 

Enligt Keyte och Locher (2008) ska man först identifiera olika produktfamiljer för att sedan 

bestämma sig för vilken produktfamilj man ska göra en värdeflödeskartläggning av. Det är 

viktigt att inte kartlägga allt som sker i produktionen utan fokusera på den valda 
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produktfamiljen. En produktfamilj innehåller liknande produkter som passerar genom 

samma processer på ett liknande sätt (Rother & Shook, 2003). 

 

3.1.2.3 Karta över nuvarande tillståndet 

När produktfamiljen har faställts ska man gå vidare genom att kartlägga hur flödet ser ut 

för en viss produktfamilj (Rother & Shook, 2003). En kartläggning av hur organisationen 

fungerar i nuläget ger ett utgångsläge för att identifiera och presentera lösningar på 

problem. Det är viktigt att poängtera att en karta över det nuvarande tillståndet i sig inte 

löser några problem (Tyagi, Choudhary, Cai & Yang, 2014). 

 

Vidare beskriver Keyte och Locher (2008) att det finns sex steg för att kartlägga det 

nuvarande processflödet i ett företag. Nedan följer en återgivning av de olika stegen: 

 

1. Dokumentera kundinformation och kundbehov 

2. Identifiera huvudprocessteg (i ordningsföljd) 

3. Välj mått och mätetal 

4. Gå igenom värdeflödet 

5. Fastställ hur varje process prioriterar sitt arbete 

6. Beräkna samlade mått och mätetal för systemet 

 

Dokumentera kundinformation och kundbehov 

Första steget är att fastslå vilket kundbehov som efterfrågas. Det kan vara i form av 

potentiell produktionskapacitet eller efterfrågad kvantitet (Keyte & Locher, 2008). 

 

Identifiera huvudprocessteg (i ordningsföljd) 

För att få en korrekt bild av verkligheten är det viktigt att dela upp processens flöde i 

aktivteter och inte haka upp sig på avdelningar, titlar eller funktioner. Exempelvis benämns 

inte steget för kundservice utan istället är det aktiviteten ordermottagning som belyses. 



 

 

 

 

38 

Kundservice kan nämligen behandla andra aktiviteter och blir därför en felaktig benämning 

på steget (Keyte & Locher, 2008). 

 

Information kan tillgodoses på många sätt och ett av dem är genom en enkel promenad 

genom processen, en så kallad processpromenad, där man går genom processens alla 

aktiviteter och på vägen ställer frågor för att på så sätt få en uppfattning om hur processen 

ser ut. När man samlat ihop tillräckligt med information från processpromenaden kan detta 

illustreras i en VSM-karta (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Förslagsvis skrivs de olika aktiviteterna ner och flyttas runt så att de hamnar i den 

ordningsföljd de utförs i processen (Keyte & Locher, 2008).  

 

Välj mått och mätetal 

För att kunna mäta och jämföra de olika aktiviteterna som ingår i processflödet måste man 

tillämpa mätetal som är relevanta för den aktuella processens miljö. 

 

Keyte och Locher (2008) benämner följande mått och mätetal: 

 

● Tid 

o Cykeltid 

o Processtid 

o Ledtid 

o Värdehöjande tid 

● Ställtid 

● Efterfrågetakt 

● Antal medarbetare 

● Lager 

● Tillgänglig tid 
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Cykeltid 

Benämns C/T i kartläggningen är den tid det tar att genomföra en aktivitet. Tex. antalet 

sekunder det tar för att genomföra ordermottagning. Tidsvariationer kan inträffa pga. 

skillnader mellan personalens kompetens, kundtyp eller ordertyp. Data kan därför visas 

antingen som ett intervall eller en snittid (Rother & Shook, 2003).  

 

Processtid 

Den genomsnittliga tiden för att utföra en aktivitet. Tiden mäts från dess att aktiviteten 

startar tills den är slutförd. Det kan vara svårt att uppskatta en genomsnittlig tid och det 

krävs ofta att den som utför mätningen observerar på plats hur lång tid som förflyter. Det 

kan vara lämpligt att utföra många observationer så att normalfördelat värde kan tillskrivas 

(Keyte & Locher, 2008). 

 

Ledtid 

Innebär den tid det tar för en artikel att sig från början av värdeflödet till slutet. Ledtiden 

påbörjas alltså när företaget notifieras av kund tills det att kunden erhållit artikeln eller 

tjänsten. Därför tar normalt sett ledtiden längre tid än processtiden då den innehåller även 

kötid för kund eller någon sorts väntan på att få starta igång processen (Keyte & Locher, 

2008). 

 

Värdehöjande tid 

Är den samlade tiden av processen som används för att skapa värde till slutprodukten. En 

produkt som går genom ett processflöde kan i många fall inkludera väntetider och 

transporter som inte höjer värdet på produkten och ska inte inkluderas i den värdehöjande 

tiden (Keyte & Locher, 2008). 

 

Ställtid 

Beskrivs som den tid det tar för att ställa om från en aktivitet till en annan. Ett exempel kan 

vara en artikel i returflödet som tillhör produktgruppen soffbord. Soffbord kanske kräver 
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att operatören använder sig av andra verktyg i granskningsprocessen än vad exempelvis 

skor gör. Tiden de tar för att plocka undan de gamla verktygen och hämta de nya kan 

tillskrivas som ställtid (Keyte & Locher, 2008). 

 

Efterfrågetakt 

Är den efterfrågade nivån under en vald tidsperiod som ska produceras eller behandlas. I 

uppsatsens kontext innebär efterfrågetakt de antal returnerade artiklar som kommer in inför 

arbetsdagens pass - som ska behandlas under dagens gång (Keyte & Locher, 2008). 

 

Antal medarbetare 

Det finns två olika situationer för att mäta antalet medarbetare. 

 

Den första är antalet medarbetare som innehar den utbildning och expertis som krävs för 

att kunna utföra eller ansvara för aktiviteten. Exempelvis kanske det finns fem medarbetare 

som kan utföra aktiviteten, men bara två som faktiskt behöver utföra aktiviteten. Det kan 

ge en fingervisning om hur breddad personalpoolen är och hur beroende varje aktivitet är 

av att vissa operatörer infinner sig på plats för att inte hanteringen av returer ska stanna upp 

(Keyte & Locher, 2008). 

 

Den andra situationen kan beskrivas som ett mått för hur mycket tid som krävs för att sköta 

aktiviteten, omvandlat i heltidstjänster. Till exempel en aktivitet som kräver 960 minuter 

varje dag motsvarar då två heltidstjänster (á 8h/dag), med andra ord två operatörer måste 

bemanna stationen varje dag (Keyte & Locher, 2008). 

 

Lager  

Det finns många definitioner på vad lager är för något. Författarna väljer att i den här 

uppsatsen beskriva lager som tillfällen då flödet stannar upp. Det kan röra sig om en hög 

med returnerade artiklar som har genomgått ett steg i returflödet och lagts på hög i väntan 
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för nästa aktivitet. Det bildas då ett lager av obehandlade artiklar och köbildning (Keyte & 

Locher, 2008). 

 

Tillgänglig tid 

Den tidsperiod som en funktion eller avdelning är tillgänglig för att utföra 

arbetsuppgifterna. Exempelvis truckförarna på returhanteringsavdelningen kanske har 

arbetstid mellan 8.00-16.00 vardagar, motsvarande 480 minuter. Under arbetstiden ska 

truckförarna ha en lunch på 30 minuter och två 15-minutersraster på för- och 

eftermiddagen. Totalt är då truckförarna enbart tillgängliga för utföra aktiviteterna under 

420 minuter dagligen (480-30-15-15 = 420 minuter) (Keyte & Locher, 2008). 

 

Gå igenom värdeflödet 

När relevanta mätetal har fastslagits och de olika aktiviteterna identifierats är det dags för 

att sammanställa hur processen fortskrider och hur det hela är organisterat. Keyte och 

Locher (2008) tillskriver det här steget, steg fyra, för den viktigaste händelsen kopplad till 

att kartlägga det nuvarande processflödet. 

 

Genom att tillämpa de identifierade aktiviteterna från steg två och samla in de relevanta 

mätetalen är det nu dags att fastställa den aktuella kartläggningen (Keyte & Locher, 2008). 

Kartläggningen syftar till att identifiera material, struktur- och informationsflöde  därtill 

med hjälp av delaktiga medarbetare skapa en bild av processen (Tyagi et al., 2014). 

 

Fastställ hur varje process prioriterar sitt arbete 

Ledtider kan i många fall vara ett resultat av hur processen prioriterar arbetsbördan. Inom 

returhanteringen kanske operatören väljer att prioritera de stora artiklarna (sett till volym) 

före de små artiklarna, eller kanske går efter vad som anses vara mest tidskrävande, 

värdefullt osv. Det här kan ställa till med problem då en del artikelgrupper kanske får en 
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väldigt snabb hantering av returer medan andra hamnar onödigt länge i systemet (Keyte & 

Locher, 2008). 

 

För att jämna ut returhanteringen krävs det klara direktiv och en standardisering av 

informationsflödet. Genom att planera och instruera varje medarbetare kan denne agera 

konkret vid de tillfällen och på så vis jämna ut produktionen, eller i detta fall ledtiderna i 

returflödet (Keyte & Locher, 2008). 

 

Processkartläggningsteamet kan genom att fråga och observera operatörerna om 

prioriteringar uppmärksamma hur gemene operatör agerar utefter sina prioriteringar. Om 

ett ologiskt mönster kan identifieras bör det finnas grund för en förbättringspotential i 

informationsflödet (Keyte & Locher, 2008). 

 

Beräkna samlade mått och mätetal för systemet 

Nu återstår bara som sista steg att utifrån ett systemperspektiv bedöma 

processkartläggningens mått och mätetal. De olika värdehöjande aktiviteterna summeras 

samman, likaså den ledtid som uppmärksammats. Därefter går det att utläsa hur mycket 

effektiv tid som processen består av. Det går också att utefter ledtid och värdehöjande tid 

fastslå den genomloppstid en artikel har i genomsnitt. Vidare går det att mäta kvalité och 

kostnad om det är relevant för processkartläggningen (Keyte & Locher, 2008). 

 

Många gånger kan datainsamlingen bli för massiv vilket resulterar i en alltför komplicerad 

processkartläggning, vilket motarbetar syftet med  en lättöverskådlig processkartläggning. 

Keyter och Loche (2008) föreslår därför att det lönar sig att bara ta med sånt som är relevant 

för processkartläggningen och hålla det simpelt och visuellt. 

 

Som avslutande del i Value Stream Mapping-metodens andra fas är det dags att rita upp 

processflödet med ikoner, benämningar, mätetal och ordningsföljd på ett så pedagogiskt 
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sätt som möjligt (Keyte & Locher, 2008). Nedan följer en lista med de symboler som kan 

komma till användning i kartläggandet av VSM. 

 

3.1.2.4 Lista med symboler för att illustrera en VSM-kartläggning 

 
Figur 3.2 - Lista med symboler från VSM-kartläggningen (Rother & Shook, 2003). 
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3.2 Empiri 

Empirin är kopplad till den första frågeställningen och kommer därmed att presentera en 

karta över det nuvarande tillståndet i fallföretagets returflöde. 

 

3.2.1 Karta över fallföretagets nuvarande tillstånd 

Fallföretagets returflöde utgörs av följande aktiviteter: registrering av retur, gatekeeping & 

positionering, finishing, etikett- & paketering, påfyllning plockvagn och kör ut på hyllplats. 

Utöver det har vi valt ett steg när kunden väljer att returnera en vara. En arbetsdag varar 

mellan 8.00-16.30, vilket motsvarar 510 minuter. Under arbetstiden ska operatörerna ha en 

lunch på 30 minuter och utöver lunchen även 30 minuter rast. Totalt är operatörerna 

tillgänglig 510 - 60 minuter = 450 minuter under en arbetsdag. Antalet operatörer varierar 

utefter trycket av returer men pendlar runt 40 operatörer en vanlig dag. Av de 40 

operatörerna arbetar endast 15 operatörer på den första avdelning, dvs. från registrering av 

retur till Etikett- & paketering. De övriga 25 operatörerna arbetar i lagret med att plocka, 

placera ut på hyllplats, transportera med mera. Merparten av datan som har använts för det 

nuvarande tillståndet har fåtts genom observationer som sedan har kompletterats med 

frågor till operatörerna på de olika stationerna.  

 

3.2.1.1 Kunden returnerar till fallföretaget 

Det första steget i returflödet är när kunden bestämmer sig för att skicka tillbaka artikeln. 

Här finns det två alternativ för kunden, antingen kan kunden välja att själv göra sin retur 

via fallföretagets hemsida eller via en blankett som följer med i paketet. Webbreturer 

innebär ett reducerat pris för kunden i jämförelse med en konventionell retur. På hemsidan 

kryssar kunden själv i vilken eller vilka artiklar från ordern som de vill returnera och 

anledning till returen.  

 

Väljer kunden att göra returen via hemsidan gör detta att fallföretaget får en 

merförsäljningsmöjlighet och även att en del av returflödet försvinner, returen hamnar då i 
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systemet direkt. På så vis behöver inte operatören göra om samma moment när de skriver 

in det som kunden har angett på medföljande blankett.  

 

Merförsäljningsmöjligheten uppstår då kunden i samma stund som den trycker i en vara 

som skall returneras och anger orsak, får ett meddelande på sidan. Meddelandet anger att 

det eventuellt finns rätt storlek inne (vid fel storlek) eller att det helt enkelt finns en ny 

artikel om artikeln var defekt. Vid returer online ökar merförsäljningen med 50 % jämfört 

med konventionella returer.  

 

3.2.1.2 Registreringen av retur 

Returerna anländer till fallföretaget i en stor binge från posten som sedan står i lager 1, 

lagret där returerna ankommer. När returerna ankommit till lager 1 står de i genomsnitt i 

mellanlager i fyra timmar, tills en av operatörerna kommer och hämtar dem. I snitt 

inkommer 11400 returer dagligen, men exakta antalet pendlar något från dag till dag. 

Returerna ankommer i så kallade bingar där varje binge har plats för cirka 250 returer 

beroende på returens volym. Enligt operatörerna på returstationen inkommer 

uppskattningsvis 50 bingar en vanlig dag. 
 

Ibland inkommer, felaktigt, returer från Polen. Dessa returer är artiklar som har behandlats 

i Polen för den svenska marknaden och ska skickas tillbaka till Polen för ytterligare en 

behandling. Eftersom det ligger utanför uppsatsens syfte att analysera externa aktörer 

kommer inte Polenreturernas orsaker att analyseras vidare. Däremot belastar 

Polenreturerna returflödet. Det finns begränsat med data över hur många Polenreturer som 

inkommer dagligen men operatörer på plats uppskattar det till att vara ungefär 5 % av 

returerna. 
 

Avståndet mellan platsen där Posten ställer bingarna och returstationens är cirka 150 meter. 

Ett genomsnitt på cirka fem minuter har observerats i samförstånd med operatörerna för att 
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ställa bort den gamla bingen och dess tillhörande pall för att sedan hämta och öppna den 

nya bingen. 
 

 

Returerna anländer inpackade i de kartonger eller plastförpackningar som kunden skickade 

tillbaka dem i. Operatören börjar då med att skära upp förpackningen, scanna in 

artikelnumret och eventuellt fylla i kundens returorsak. Vid inscanningsmomentet får 

operatören information om inköpsdatum och övrig kundinformation. I de fall kunden har 

gjort en webbretur behöver inte operatören fylla i returorsak i system, utan enbart bekräfta 

angiven orsak. Enligt författarnas observation medför en webbretur en reducering av tre 

sekunder från det här delmomentet i jämförelse med en konventionell retur. 
 

Därefter läggs returen på bordet där den ska omförpackas. I samband med registreringen 

skrivs det även automatiskt ut en etikett som kommer användas i ett senare skede av 

returprocessen. Det tar i genomsnitt nio sekunder för de blandade aktiviteterna. 

Fallföretagets datasystem registrerar även vilken operatör som hanterat returen och vid 

vilken tidpunkt det skett. Således kan fallföretaget följa upp när en retur har hanterats 

felaktigt.  
 

 

3.2.1.3 Gatekeeping & Positionering 

Föregående aktiviteter upprepas tills dess att bordet är fyllt och därefter börjar själva 

gatekeepingprocessen. Gatekeepingprocessen består av att artiklarna kontrolleras så att tex. 

dragkedjor och knappar är intakta. Operatören kontrollerar även att kläderna inte har några 

fläckar eller hål och att returen verkligen är det som kunden utger den för att vara. Det är 

inte ovanligt att fallföretaget får in billigare kopior eller plagg där kunden påstår att det är 

en märkesvara. Tiden för en artikel är klart varierande då en jacka med dragkedja kan ta 

bra mycket längre tid än en vanlig t-shirt. När returen blivit godkänd är målet att kunden 

får tillbaka sina pengar inom 14 dagar.  
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Efter att den returnerade artikeln blivit godkänd som retur tar operatören ett beslut om 

lämplig ändstation för returen. Den här fasen brukar benämnas för positioneringsfasen. 

Med 99,5 % sannolikhet blir den returnerade artikeln åter marknadsförd som ny.  
 

Artiklar som inte godkänns som retur, anses vara defekta eller har utgått ur sortimentet 

svarar upp för de resterande 0,5 % som tar en alternativ väg och lämnar returflödet. Det 

här motsvarar ett genomsnitt på omkring 57 returer dagligen och uppsatsen tar inte hänsyn 

till vad som händer med dessa returer mer än att de lämnar det initiala flödet. 
  
Binge för ovan nämnda artiklar är stationerad cirka tio meter från stationen och tar enligt 

intervju med operatörerna på plats cirka tio sekunder att gå iväg och lämna i bingen. Även 

de artiklar som är avsedda för Polen lämnas av i en binge bredvid de tidigare nämnda 

artiklarna och tar enligt operatörerna också cirka tio sekunder att utföra. 
 

Den samlade tiden för Gatekeeping och Positionering är 15 sekunder vilket uppmättes 

genom egen observation och i samförstånd med behörig operatör. 

 

3.2.1.4 Finishing 

Innan varan kan marknadsföras som ny kan den dock behöva en mindre uppfräschning så 

att inte kunden som beställer artikeln inser att den redan är använd. Det kan innebära en 

snabb rollning för att få av hår och smuts, en hopvikning, strykning, nya nålar eller vad 

som nu är nödvändigt för att återställa skicket till nyskick. I segmentet kläder är det 

kombinationen av rollning och hopvikning som är mest förekommande. Författarna har 

observerat att processen tar cirka 20 sekunder att utföra.  

 

Positionering och lämplig finishing är moment som enligt Operations Managern är svåra 

att automatisera. Det är arbetsintensiva moment och en bedömningsfråga om vad som anses 

vara rent och fint. Med en del plagg är det inte så noga med hur slät och rakt tyget ligger i 

paketet, till exempel träningskläder. Medan det för andra produktgrupper, tex. formella 
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skjortor, är av en helt annan betydelse. Att ta rätt beslut på kort tid är en viktig del för att 

nå målet om att returhanteringen ska fungera snabbt och effektivt. 

 

3.2.1.5 Etikett- & Paketering 

När finishingen är klar tar operatören ut den nyutskrivna etiketten som skrevs ut per 

automatik under steg ett - registrerar i system, och placerar den i en ny påse med returen. 

Det här momentet går snabbt och efter ett flertal klockningar uppskattar vi den 

värdeadderande tiden till åtta sekunder i snitt. 

 

Efter att den nyutskrivna etiketten lagts i en ny påse med artikeln inuti återstår nu en enklare 

paketering. I de allra flesta fall innebär det en hoptejpning av påsen som nu är redo att åka 

vidare med bandet till nästa station. Paketeringen tar som i regel inte mer än några sekunder 

och när vi klockade tiden fick vi en cykeltid på fyra sekunder mellan varje paketering. Att 

lägga det på bandet tar endast två sekunder då operatörens arbetsstation ligger i anslutning 

till bandet och behöver således inte göra några onödiga förflyttningar. 

 

3.2.1.6 Påfyllning plockvagn 

Från returstationen skickas paketet till lager 2, lagret som sköter lagringen av före detta 

returer. Bandet rullar kontinuerligt och fyller automatiskt upp vagnar som är lokaliserade i 

lager 2. Genomsnittstiden för att en retur ska ta sig från det att den läggs på bandet tills att 

den finns i en vagn som är redo att köras iväg av en operatör är cirka 90 minuter. 

  

En exakt tid kan inte utmätas då antalet minuter returerna ligger på mellanlagring varierar 

beroende antalet varor som kommit in under dagen. Antalet operatörer på fallföretagets 

returavdelning varierar också beroende på trycket av returer. När trycket är lågt prioriteras 

andra uppgifter och operatörers uppgifter kan skiftas till att arbeta på andra avdelningar i 

lagret istället. Vid högt tryck kan antalet operatörer istället öka. Målet är dock att få ut 

varorna så snabbt som möjligt på hyllorna för att minimera tiden för mellanlagring och på 

så vis minska kapitalbindningen. 
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3.2.1.7 Kör ut på hyllplats 

När en operatör väljer att hämta en vagn tar det cirka en minut för att tilta vagnen och köra 

den till en station för att påbörja arbetet med att få ut returerna på korrekta lagerplatser. Det 

här benämns som en ställtid i VSM-schemat. 

 

Där anser författarna att returen har blivit en artikel som är redo för nyförsäljning och där 

tar även denna uppsats undersökning av fallföretaget returflöde slut. 
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3.3 Analys 

I den här delen kommer arbetet med Return Management och det nuvarande returflödet 

på fallföretaget att analyseras, sedan presenteras en VSM av det nuvarande tillståndet. 

 

3.3.1 Return Management 

Enligt Rogers et al. (2002) finns det fyra olika underavdelningar till Return Management: 

Avoidance, Gatekeeping, Positionering och Reverse Logistics. Nedan följer en genomgång 

för vad författarna anser tillhöra respektive underavdelning. 

 

Första underavdelningen, Avoidance, handlar främst om att klassificera huruvida en retur 

är kontrollerbar eller icke-kontrollerbar samt hur ett företag arbetar därefter för att minska 

andelen returer (Stock et al., 2006; Rogers et al., 2002). Enligt Operations Managern på 

fallföretaget är kostnaden kunden måste betala för att returnera en artikel en del av 

fallföretagets strategi för att sänka andelen returer. Kostnaden för en retur är således att 

betrakta som en del av arbetet med Avoidance och berör den första aktiviteten, kunden 

returnerar till fallföretaget (Rogers et al., 2002). 

 

I skrivande stund är prissättningen lägre om kunden gör en så kallad webbretur än en 

konventionell retur. Det blir då ett ytterligare incitament för att motivera fler till att använda 

sig av webbreturer och även det är ett exempel på hur fallföretaget arbetar med Avoidance. 

 

I den andra underavdelningen, Gatekeeping, kan alla de aktiviteter som verkar för att enbart 

släppa igenom berättigade returer inkluderas (Rogers et al., 2002). Gatekeepingfunktionen 

sker främst under första delen av vad författarna benämner som gatekeeping & 

positionering ur fallföretagets identifierade aktiviteter. Operatörens kontroll av nuvarande 

kvalité på returen fastslår om returen fortfarande är i nyskick eller om fabrikationsfel kan 

identifieras. Det sker även en första form av gatekeeping under den tidigare aktiviteten, 

registrering av retur, där operatören snabbt kan få fram ifall artikeln fortfarande är 
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berättigad ångerrätt utefter dess inköpsdatum. Hänvisar kunden till att varan är defekt 

måste operatören likväl kontrollera det. 

 

Den tredje underavdelningen, positionering, syftar till de aktiviteter som hjälper till att 

fastslå var en artikel ska placeras efter dess att den gått igenom gatekeepingfunktionen 

(Rogers et al., 2002). Första positioneringsbeslutet inträffar under den senare delen av 

aktiviteten gatekeeping & positionering. Fallföretagets ambition är att så stor andel som 

möjligt ska marknadsföras som nya produkter igen. För att kunna marknadsföra en produkt 

som ny igen krävs det ibland en lättare uppfräschning av artikeln, vilket går under 

aktiviteten finishing. Eftersom att finishing är en direkt följd av ett positioneringsbeslut 

anser författarna att aktiviteten ska inkluderas i arbetet med positionering. 

 

I den sista underavdelningen, Reverse Logistics, tillkommer alla övriga aktiviteter som 

hjälper till att operativt transportera returen tillbaka genom processen (Rogers et al., 2002). 

Till Reverse Logistics hör etikett- & paketering, påfyllning plockvagn och kör ut på 

hyllplats.  

 

Aktiviteten kunden returnerar till fallföretaget är en aktivitet som förflyttar en retur 

tillbaka till fallföretaget, men ska inte behandlas under Reverse Logistics. Anledningen är 

att den utförs av en extern aktör, Posten, och är därför att betrakta som ett strategiskt eller 

taktiskt beslut snarare än ett operativt - vilket inte berör arbetet med Reverse Logistics 

(Rogers et al., 2002). 

 

Fallföretaget genomför alltså alla aktiviteter som Rogers et al. (2002) definierar inom 

Return Management. Vilket gör en mönsterjämförelse överflödig då alla aktiviteter 

genomförs. 

3.3.2 Value Stream Mapping 

Den första problemformuleringen berör de två första faserna i VSM, val av produktfamilj 

och karta över nuvarande tillstånd. 
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3.3.2.1 Produktfamilj 

Som första steg i VSM-metoden benämns val av produktfamilj. Metoden utvecklades 

ursprungligen som ett verktyg för tillverkningsindustrin vilket inneburit en tolkning av vad 

som anses vara produktfamilj (Rother & Shook, 2003; Keyte & Locher, 2008). 

 

På fallföretaget inkommer alla returer sålda på den norska marknaden och en del 

felsändningar från Polen som egentligen inte ska behandlas i Sverige. Det tas ingen hänsyn 

eller uppdelning till vad det är för artikel som gått i retur och därför anses det bara vara 

möjligt att studera en produktfamilj, nämligen returer (Keyte and Locher, 2008). 

 

3.3.2.2 Karta över nuvarande tillstånd 

Författarna anser att alla returer som inkommer ska betraktas som en och samma 

produktfamilj och det är nu möjligt att kartlägga hur det nuvarande tillståndet ser ut med 

hjälp av tidigare nämnda sex steg, i enlighet med Keyte and Locher (2008). 

 

Dokumentera kundinformation och kundbehov 

Första steget var att fastslå vilket kundbehov som efterfrågades. Här har det framkommit 

att fallföretaget har som mål att klara av dagens leverans av returer som inkommit med 

Posten. Fallföretaget har med andra ord ett dynamiskt kundbehov som pendlar från dag till 

dag med ett snitt om 11400 returer inför varje arbetsdag. 

 

Identifiera huvudprocessteg (i ordningsföljd) 

När kundbehovet fastslagits anser Keyte and Locher (2008) att det är dags att utröna i 

vilken ordning huvudprocessstegen som förädlar slutprodukten inträffar. För att ta reda på 

vilka steg som inträffar gick författarna en processpromenad genom 

returhanteringscentralen. Författarna namngav de olika stegen utefter respondenternas 

egna beskrivningarna. Efter processpromenaden kunde sju huvudsteg identifieras i den 

ordningsföljd de inträffar: 
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1. Kunden returnerar till fallföretaget (extern aktivitet) 

2. Registrering av retur 

3. Gatekeeping & Positionering 

4. Finishing 

5. Etikett- & Paketering 

6. Påfyllning plockvagn 

7. Kör ut på hyllplats 

 

Välj mått och mätetal 

Keyte och Locher (2008) menar på att ingen organisation är den andra lik och det gäller 

även vid val av mått och mätetal. För att bestämma vilka mätetal som är av betydelse har 

författarna vänt sig till de semi-strukturerade intervjuerna som utfördes med operatörerna 

på returhanteringscentralen. Hänsyn har även tagits till intervjun och mailkorrespondensen 

med Operations Managern som sitter med en mer detaljerad data än operatörerna på 

returhanteringscentralen. Slutligen har författarna vänt sig till den teori Keyte och Locher 

(2008) tillsammans med Rother och Shook (2003) valt att uppmärksamma. Nedan följer 

val av mätetal och författarnas motivering till varför de är relevanta i fallföretagets 

kartläggning: 

 

● Ställtid (S/T) 

● Cykeltid (C/T) 

● Värdehöjande tid 

● Ledtid 

● Lager 

● Operatörer 

 

Eftersom det är tiden det tar att behandla en retur som är det primära nyckeltalet hos 

fallföretaget är det också mätetal med anknytning till tid som har prioriterats. 
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De tre första punkternas värden har tagits fram för respektive station genom att anteckna 

tiden det tog att utföra momentet. Efter ett antal klockningar kunde, i samförstånd med 

operatören, ett genomsnitt antas. De tre sista punkterna är sådana mätetal som inte går att 

uppskatta på plats under processpromenaden vilket gör att dess värden har fastslagits i 

samförstånd med operatörerna under processpromenaden och Operations Managern. 

 

Gå igenom värdeflödet 

När processpromenaden var klar och all data insamlad satte sig författarna ned för att 

sammanställa värdeflödet i en process. Keyte och Locher (2008) tillskriver detta moment 

som det viktigaste momentet då det är nu kartläggningen kommer till. 

 

Genom rangordna de olika identifierade huvudstegen och tillskriva värden kan processen 

beskrivas utifrån sin helhet. För att säkerställa att den värdeadderande tiden överensstämde 

med ledtid, ställtid, cykeltid och genomloppstid kontrollräknade författarna med de 

nyckeltal som erhållits av antalet genomförda returer per timme. 

 

Fastställ hur varje process prioriterar sitt arbete 

Under processpromenaden uppkom en del, av vad författarna anser vara, felaktiga 

prioriteringar. Dessa prioriteringar är ofta det som ligger till grund för slöserier och 

kommande förbättringsförslag som föreslås vid ett senare skede av VSM-metoden (Keyte 

& Locher, 2008). 

 

Beräkna samlade mått och mätetal för systemet 

Som sista steg i kartläggningsprocessen beräknades samlade mått och mätetal ihop för 

returhanteringsprocessen. Genom att addera samman den värdehöjande tiden och dividera 

den genom total liggtid kunde genomloppstid och ledtid fastslås för 

returhanteringsprocessen (Keyte & Locher, 2008). 
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Med hjälp av ikoner från Rother & Shook (2003) (se figur 3.2) sammanställdes en 

illustration på hur kartläggningen av returhanteringen på fallföretaget ser ut i nuläget enligt 

författarna. 
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3.4 Slutsats 

Figur 3.3 presenterar en illustration av det nuvarande tillståndet för fallföretagets returflöde. 
 

 
 
Figur 3.3 - Nuvarande tillstånd av VSM på fallföretaget. Från kund till Posten skickas även information i 

form av en fysisk blankett, vid webbretur skickas blanketten direkt elektroniskt till registrering av retur. 
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4 Vilka slöserier har identifierats i nulägets returflöde? 
I detta kapitel kommer den andra frågeställningen att besvaras. Det kommer göras genom 

att presentera relevant teori och empiriskt material. Vilket följs av analys för att 

fullständigt besvara den andra frågeställningen. 

 

4.1 Teori 

För att besvara på den andra frågeställningen kommer teorin om Lean Production att 

användas.  

 

4.1.1 Lean Production 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) kan man definiera Lean Production som ett begrepp 

och ett verktyg för att undvika slöserier inom ett värdeflöde.  Aktiviteter som inte tillför 

värde till kunderna bör enligt Lean Production elimineras. För att identifiera överflödiga 

aktiviteter krävs det en bild eller en kartläggning över hur de olika processerna ser ut. Inom 

Lean Production används en rad olika japanska termer, en av dem är Muda som betyder 

slöseri och innefattar alla aktiviteter som inte skapar värde. Begreppet slöseri inom Lean 

Production innefattar sju olika sorters slöserier vilka är följande: överproduktion, 

överarbete, väntan, transport, lagerhållning, defekter och onödiga förflyttningar 

(Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

4.1.1.1 Överproduktion 

Är den form av slöseri som sker när ett företag producerar något innan efterfrågan har 

säkrats, dvs. produkten är färdig innan en kund lagt en beställning. Alltså skapar produkten 

inte värde och tar dessutom upp plats då den inte säljs omedelbart (Bergman & Klefsjö, 

2012). Enligt Ljungberg och Larsson (2012) är överproduktion den värsta sortens slöseri 

pga. ovan nämnda orsaker men även för att den indirekt eller direkt bidrar till andra former 

av slöseri.  
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4.1.1.2 Överarbete 

Innebär en process som skapar något som ingen begärt ska bli skapat. Därför är ingen heller 

villig att betala och varan eller tjänsten tillfredsställer alltså inte någon kund (Ljungberg & 

Larsson, 2012). Det här slöseriet inkluderar även enligt Bergman och Klefsjö (2012) en 

produkt som är i behov av att justeras och måste genast rättas till för att det inte ska leda 

till mer slöseri i processen. Justeringen i sig är ett slöseri men att inte justera och bara göra 

sig av med varan är i sig ett ännu större slöseri (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

4.1.1.3 Väntan 

Väntan sker när personal tvingas vänta för att avsluta en process. Det kan bero på att tex. 

virke inte anlänt till en fabrik som producerar möbler. På så sätt har personalen inget annat 

val än att vänta på att få starta upp tillverkningsprocessen. Denna väntan innebär att inget 

värde skapas och resulterar därmed i slöseri (Ljungberg & Larsson, 2012; Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

 

4.1.1.4 Transport 

Transporter som inte skapar något värde och endast bidrar till att ledtiden blir längre är ett 

slöseri (Bergman & Klefsjö, 2012). English (2005) argumenterar dock för att inga 

transporter skapar värde, däremot är de nödvändiga för att arbetet ska fungera. Transport 

inkluderar även elektronisk data som överförs mellan olika stationer i processen. Även 

elektroniska “transporter” är icke värdehöjande men fortfarande nödvändigt för att arbetet 

ska flyta på (English, 2005). 

 

I denna kategori av slöseri inkluderas onödiga interntransporter, som kan bero på dålig 

layout, onödig mellanlagring eller bristande placering. Det inkluderar även onödiga externa 

transporter som även de kan bidra till slöserier (Ljungberg & Larsson, 2012). 
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4.1.1.5 Lagerhållning 

Varför ett företag håller lager kan ha olika skäl, bland annat att man producerar i batcher 

vilket leder till lagring. Onödigt stora batcher är en form av överproduktion och är i sig 

redan ett slöseri. Det här slöseriet leder i sin tur till ett slöseri i form av att man håller för 

mycket varor i lager. All sorts lagring är dock ett slöseri då det inte är en värdeökande 

aktivitet och bör därför undvikas enligt Lean Production. Det innebär även en risk då varor 

som hålls i lager kan gå ur tid och måste därmed kasseras (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Lagerhållning kan enligt English (2005) även inkludera information som lagerhålls. 

Därmed går det att inkludera all onödiga information i form av data som ett företag besitter 

utan att det generar något värde (English, 2005).   

 

4.1.1.6 Defekter 

När ett företag producerar något som inte kunden önskar, antingen för att det blivit felaktigt 

eller för att priset är för högt leder det till slöseri i form av defekter (Ljungberg & Larsson, 

2012). 

 

Inom slöseriet defekter räknas även slöserier som sker i form av att defekta varor måste 

återställas genom att tillföra tid och resurser. Den värsta sortens defekt är dock den som 

inte går att återställa utan får ses som förbrukad och är därmed ett direkt slöseri av resurser 

och tid (English, 2005; Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Ytterligare ett slöseri som ingår inom området defekter enligt English (2005) är 

kontrolleringen av processer i syftet av att identifiera defekter. Den här aktiviteten bidrar 

inte till värdet av en produkt eller tjänst och är således ett slöseri.  

 

Information som genereras i företaget kan vara defekt och leda till att operatörer antingen 

utför arbetsuppgifter enligt fel information eller måste korrigera felen som gjorts. Det 

arbete som utförts enligt fel information eller arbetet som lagts ned på att korrigera felen 
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adderar inte värdet och får därför ses som ett slöseri. På samma sätt gäller det om 

medarbetarna inte litar på informationen som finns i systemen och måste därför hela tiden 

kontrollera om den stämmer (English, 2005). 

 

4.1.1.7 Onödiga förflyttningar 

Gäller onödiga förflyttningar av människor, maskiner eller gods inom en viss process 

(Ljungberg & Larsson, 2012). Varje sådan förflyttning innebär ett slöseri och bör därför 

minimeras. English (2005) menar även att onödiga förflyttningar sker även i form av att en 

medarbetare tvingas slå in samma information flera gånger. Det kan ske när ett företag har 

flera system och därför måste medarbetaren slå in samma information flera gånger - ett 

slöseri (English, 2005). 

 

4.2 Empiri 

I empiriavsnittet kommer identifierade slöserier presenteras och i följande analysavsnitt 

presenteras förslag på hur man reducerar nyssnämnda slöserier.  

 

4.2.1 Slöseri i fallföretagets returflöde 

När kunden har bestämt sig för att returnera en artikel finns det två sätt för kunden att 

registrera returen. Det ena sättet innebär att kunden skickar tillbaka artiklarna och fyller i 

den blankett som alltid följer med vid köp. Blanketten innehåller fält där kunden fyller i 

orsak till retur osv. Det andra sättet är att kunden registrerar returen på webben, vilket 

innebär minskat arbete för operatören i returflödet och ökad merförsäljning med 50 %. 80 

% av alla ordrar sker online och resterande 20 % sker via postorder. I nuläget står 

webbreturer för 25 % av alla registrerade returer på fallföretaget.  
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Figur 4.1 - Figuren visar skillnaden i informationsflödet mellan en konventionell retur jämfört med en 

webbretur. Punkt 1 visar en konventionell retur och punkt 2 visar en webbretur.  
 

När returerna väl har hamnat hos fallföretaget lagras de i bingar fram tills att en operatör 

kör fram en binge till returstationen. Bingarna kan stå upp till åtta timmar i mellanlagring 

men i snitt bara fyra timmar. Ställtiden för en operatör att hämta en binge är cirka fem 

minuter.  
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Figur 4.2 - Figuren visar hur Posten transporterar returer till fallföretaget och hur returerna sedan hamnar 

internt i mellanlager.  
 

Av de returer som anländer till lagret är vissa av dem defekta och ska därför inte till någon 

hyllplats för att åter säljas. Istället får operatören gå iväg cirka tio meter för att lämna den 

defekta returen i en minicontainer. Samma sak inträffar när en retur som inkommit från 

Polen och visat sig vara felaktigt paketerad. Operatören får även då gå till en minicontainer, 

tio meter bort, och lämna den felpaketerade returen i denna minicontainer.  
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Figur 4.3 - Figuren visar hur fallföretaget hanterar defekta och felpaketerade varor. 
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När returen har genomgått hanteringen skickas den vidare till en annan del av lagret. Den 

ligger på mellanlagring i cirka 90 minuter fram tills det att den ligger på hylla igen och är 

redo för att säljas. Figuren nedan visar den nyss beskrivna delen av returflödet.  

 
Figur 4.4 - Figuren visar när returerna genomgått hantering och skickas till en annan del av lagret.  
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4.3 Analys 

I den här delen kommer det nuvarande returflödet och dess slöserier att analyseras utifrån 

teorin om Lean Production. 

 

4.3.1 Mönsterjämförelse  

I figuren (4.5) nedan presenteras en mönsterjämförelse i form av en tabell som presenterar 

identifierade slöserier i samförstånd med Lean Production. Symbolen X indikerar att 

slöseriet har identifierats i fallföretaget.  

 

 
Figur 4.5 - Figuren visar identifierade slöserier och tredje kolumnen beskriver kortfattat bakgrunden till 

slöseriet. 

 

4.3.2 Slöserier i fallföretagets returflöde 

Lean Production presenterades i tidigare teoriavsnitt och analysdelen kommer kategorisera 

slöserierna utefter samma princip. Av de sju slöserierna har fyra slöserier identifierats. 

Överarbete, transport, defekter och onödiga förflyttningar. 

 

4.3.2.1 Överarbete 

Justeringen är en form av överarbete och enligt Bergman och Klefsjö (2012) innebär det 

slöseri. Att inte justera innebär dock mer slöseri vilket gör justering nödvändigt, dock är 
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målet att göra allt rätt från början för att undvika framtida korrigeringar (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

 

I nuläget rapporteras cirka 25 % av fallföretagets returer på webben och som tidigare nämnt 

underlättar det här returprocessen samtidigt som det genererar en merförsäljning. Med 

andra ord innebär returer som inte sker på webben ett slöseri då de är mindre fördelaktig 

än om kunden gör en webbretur. Priset för en retur är reducerat för kunden ifall den utförs 

på webben, vilket är ett incitament för kunden att utföra returen på webben. Enligt English 

(2005) är det ett slöseri när en operatör måste slå in samma information flera gånger. I det 

här fallet innebär det att operatören måste slå in information om returen trots att kunden 

har möjlighet att genomföra detta på egen hand. Vid en blankett skrivs informationen först 

in av kunden och sen ännu en gång av operatören. Operatören måste då justera vad kunden 

redan har rapporterat tidigare och det innebär således ett slöseri.  

 

Slöseriet överarbete markeras med gul färg i figur 4.5 längst ned i analysen.  

 

4.3.2.2 Transport  

Enligt Ljungberg och Larsson (2012) är även mellanlagring en form av slöseri. Denna 

princip innebär att det sker slöseri i form av lagerhållning på två ställen under returflödet 

på fallföretaget. Den första lagringen sker när posten levererat returer och de ställs på 

mellanlagring fram tills dess att en operatör hämtar returerna. Operatören kör sedan fram 

returerna till returstationen.  

 

Andra gången returer hamnar i mellanlager är när de läggs på bandet för att transporteras 

till returlagret (lager 2). Här kan returer samlas upp och ligga i mellanlagring i cirka 90 

minuter. Det skapar en mellanlagring som i sig är onödig men anses nödvändig av 

personalen som arbetar där. Motiveringen till varför personalen anser mellanlagringen 

nödvändig är att de prioriterar andra arbetsuppgifter än at vagnarna ska tömmas 

kontinuerligt. 
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Figuren i slutet av kapitlet markerar de aktiviteter som innebär transport slöserier med röd 

färg.  

 

4.3.2.3 Defekter 

Som tidigare nämnt förekommer det defekta varor och felpaketerade varor från Polen. I 

båda fallen anser författarna att det rör sig om ett slöseri av typen defekter. Slöseriet sker i 

form av att antingen fallföretaget levererat en defekt vara eller alternativt paketerat den 

felaktigt. Det leder till att returen måste omprocessas och innebär därmed enligt Ljungberg 

och Larsson (2012) ett slöseri.  

 

Defekta slöserier markeras med grön färg på figuren i slutet av kapitlet.  

 

4.3.2.4 Onödiga förflyttningar  

I fallföretagets returflöde finns det ett antal noterade onödiga rörelser för personalen. En 

av dem är när en operatör måste hämta en binge med returer som posten levererat för att 

kunna påbörja arbetet med returen. Det här gör att operatören måste flytta sig från sin 

station för att hämta en binge returer. Den här rörelse sker åtskilliga gånger per dag. Enligt 

English (2005) innebär varje onödig rörelse ett slöseri och således inkluderar det även den 

nyssnämnda rörelsen.  

 

Onödiga rörelser sker även när operatörer måste förflytta sig för att lägga defekta artiklar 

eller felpaketerade artiklar från Polen i markerade minicontainrar tio meter ifrån respektive 

operatörsstation. En del av fallföretagets returarbete sker i Polen och när en operatör i Polen 

gjort något fel skickas ordern tillbaka av kund och går då genom lagret i Sverige. Det här 

resulterar i ett avbrott i arbetet och är inte värdeökande, vilket således är att beteckna som 

ett slöseri (English, 2005). 
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I slutet av kapitlet presenteras en figur med de identifierade slöserierna. De aktiviteter som 

innebär onödiga förflyttningar markeras med blå färg.  

 

 
 
Figur 4.6 - Figuren visar med hjälp av olika färger de identifierade slöserierna.  
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5 Vilka förbättringsförslag kan reducera de identifierade 

slöserierna? 
I detta kapitel kommer den tredje frågeställningen att besvaras. Det kommer att göras 

genom att presentera relevant teori och empiriskt material. Vilket följs av analys för att 

fullständigt besvara den tredje frågeställningen. 

 

5.1 Teori 

För att besvara den tredje frågeställningen kommer teorierna Value Stream Mapping och 

PDCA att användas.  

 

5.1.1 Value Stream Mapping 

VSM har presenteras i tidigare avsnitt och kommer här gå in på hur man kan använda VSM 

för att förbättra processen. I kapitel 5 presenteras det framtida flödet av VSM. 

 

 
Figur 5.1 - Fyra steg av VSM (Rother & Shook, 2003). 
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5.1.1.1 Karta över framtida tillståndet 

Efter att nuvarande tillståndet kartlagts och dess svagheter identifierats kommer nästa fas i 

VSM-metoden - karta över framtida tillståndet. Här ska förslag på hur flödet bör fungera 

i framtiden presenteras. Förslagen till en framtida karta uppkommer ofta under tiden som 

man ritar upp det nuvarande tillståndet (Keyte & Locher, 2008). Keyte och Locher (2008) 

lyfter fram sju frågor som bör tas i beaktning när man kartlägger det framtida tillståndet. 

Författarna har valt ut fyra av de frågorna som anses vara relevanta för denna uppsats. 

 

Vad behöver kunden egentligen? 

Vad är det kunderna vill ha och vid vilken tidpunkt vill de ha det? Vilken servicenivå krävs 

det för att tillfredsställa kunderna? Vilken kvalitetsstandard har företaget att leva upp till 

(Keyte & Locher, 2008)? I denna uppsats kontext är det upp till fallföretaget att ta reda på 

vilka krav kunderna ställer på returhanteringen. Hur viktigt är det med snabb returhantering 

och hur snabbt förväntar sig kunderna att erhålla en återbetalning på den returnerade 

artikeln (Keyte & Locher, 2008)? 

 

Hur ofta ska effektiviteten följas upp? 

När ett företag har en uttalad servicegrad och förståelse för kundernas behov är det viktigt 

att säkerställa att dessa behov uppfylls. Det kan göras genom att följa upp och därmed 

identifiera eventuella brister som gör att behoven inte uppfylls. Frågan för fallföretaget blir 

således hur ofta de ska kontrollera operatörer över hur arbetet med returerna går. Mäter 

man att en station hamnar efter kan man omdirigera arbetet för att uppnå högre effektivitet 

och uppfylla kundernas behov (Keyte & Locher, 2008). 

 

Vilka steg skapar värde och vilka ger upphov till slöseri? 

När man designar det framtida tillståndet gäller det att identifiera de slöserier som enligt 

läran om Lean Production inte skapar värde (Keyte & Locher, 2008). Det innebär att 

företaget arbetar för att undvika slöserier och endast fokusera på den värdeskapande 

verksamheten (Abdulmalek & Rajgopal, 2007).  
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Lean Production är applicerbart på ett returflöde och målet är således detsamma som VSM-

metoden - ett kontinuerligt flöde utan avbrott (Keyte & Locher, 2008). 

 

Hur ska arbetet kontrolleras mellan avbrotten?  

Enligt Keyte och Locher (2008) krävs det att man kontrollerar avbrotten för att minska ett 

så kallat push-tänk i produktionen. Med push-tänk syftar Keyte och Locher (2008) på att 

det man producerar läggs på mellanlagring i produktionen istället för att gå genom flödet 

direkt. Det skapar en högre kapitalbindning och lägre service för kunderna (Keyte & 

Locher, 2008). Det kan undvikas genom att endast tillåta att arbetet fortgår om nästa steg i 

flödet kan fortsätta arbetet utan att det bildas mellanlagring. Beroende på hur företaget ser 

ut kan man sätta olika regler för hur lång köbildningen får bli, allt för öka effektiviteten 

och låta arbetet flyta på utan avbrott. Det är viktigt att det följs upp för att få en önskad 

effekt om minskade avbrott (Keyte & Locher, 2008). 

 

5.1.2 Handlingsplan för genomförandet 

När man ritat upp det framtida tillståndet kommer nästa steg i VSM-metoden - hur 

förändringen ska genomföras (Rother & Shook, 2003). Då ska en tidsplan presenteras och 

förbättringsåtgärder för att kunna uppnå det framtida tillståndet (Keyte & Locher, 2008). 

 

5.1.3 PDCA 

När det är dags att förverkliga ett förbättringsförslag rekommenderar författarna 

tillämpandet av PDCA-cykeln. PDCA (Plan Do Check Act) kan beskrivas som ett hjul 

bestående av fyra faser (planera, göra, analysera och agera) (Bose, 2011). 

 

Hjulet rör sig medsols och tar sin början med första fasen, planera. Under planeringsfasen 

beskrivs problemet tillsammans med relevant data och fakta. Samtidigt som det beskrivs 

vad som är problemet motiveras också varför det är lämpligt att genomföra 

förbättringsförslaget. Förarbetet inkluderar också att reda ut under vilken tidpunkt 
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förbättringsförslagets implementering bör äga rum och vem som ska stå ansvarig för 

förändringen. Ansvariga bör ställa upp variabler och mål som är möjliga att mäta under 

genomförandet av förbättringsförslaget (Maruta, 2012; Bose, 2011). 

 

Under cykelns andra fas är det dags att genomföra implementeringen. De som står 

ansvariga för implementeringen mäter kontinuerligt alla effekter av förändringen. Brister 

och avvikelser ska även de dokumenteras för att samla på en så bra grund som möjligt inför 

nästkommande fas (Bose, 2011). 

 

Under den tredje fasen, analysera, är det dags att undersöka om förändringen har uppnått 

de mål som ställdes upp under cykelns planeringsstadie. Har förbättringen inneburit en 

effektivisering av verksamheten? Eller finns det inte nog med data för att statistiskt 

säkerställa en förbättring? Nyss nämnda är frågor som de ansvariga bör ställa sig själva när 

de utvärderar den period förbättringsförslaget fortlöpte (Bose, 2011). 

 

I den sista fasen, agera, sammanfattar de ansvariga analysfasen och tar ett beslut om det 

finns grund för att införliva förbättringsförslaget permanent i verksamheten. I en del fall 

kan den data som erhållits vara för svag för att bilda sig en uppfattning och i en del fall kan 

det vara lämpligt att testa förändringen i en större skala. Om de ansvariga är missnöjda med 

datan kan åtgärden behöva korrigeras. PDCA-cykeln startar därefter på nytt med hänsyn 

till de lärdomar som finns i bagaget efter cykelns första varv. Ibland kan cykeln behöva gå 

flera varv och ge åtgärden den tid den behöver för att bli så optimal som möjligt. Även om 

åtgärden var till belåtelse redan under första varvet är det rekommenderat att låta cykeln 

gå ytterligare ett varv för att effektivisera åtgärden ytterligare (Bose, 2011). Enligt Klefsjö, 

Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck och Sandström (1999) finns det alltid rum för förbättringar 

i verksamhetens kvalitativa arbete och så även vid införande av nya förbättringsförslag. I 

de fall cykeln snurrar på varv efter varv utan önskvärt resultat måste de ansvariga vara 

beredda att negligera förbättringsförslaget (Bose,  2011). 
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5.2 Analys 

I den här delen kommer det framtida returflödet presenteras och analyseras  med hjälp av 

tidigare presenterade verktyg.  

 

5.2.1 Framtida förbättringsförslag 

Nedan följer åtgärder som reducerar och om möjligt eliminerar identifierade slöserier.  

 

5.2.1.1 Vad behöver kunden egentligen? 

Enligt Operations Managern på fallföretaget kräver kunderna att snabbt få svar. Svar 

innebär att kunden dels får reda på om returen är berättigad retur och när återbetalning 

kommer att ske. Målet är att pengarna ska vara tillbaka hos kunden inom 14 dagar. Det 

krävs att fallföretaget har ett effektivt returflöde för att kunna erbjuda sina kunder den 

service de efterfrågar och som fallföretaget utlovar. Några direkta mått för att fallföretaget 

ska kunna erbjuda den service de utlovar har dock inte denna uppsats lyckats specificera. 

Operations Managern tillägger att fallföretaget måste ha ett så pass effektivt returflöde att 

de kan säkerställa framtida returhantering när marknaden väntas växa (och så även 

returerna).  

 

5.2.1.2 Hur ofta ska effektiviteten följas upp? 

Ibland kan ta det ta en längre tid innan ett förbättringsförslag träder i kraft som en 

permanent lösning (Bose, 2011). För att implementera ett förbättringsförslag 

rekommenderar författarna tillämpandet av PDCA-metoden. Metoden gör det möjligt att 

följa upp effektiviteten genom att i den första fasen, planera, ställa upp de mål som 

ansvariga önskar uppnå av den föreslagna åtgärden (Bose, 2011). Förslagsvis borde PDCA-

cykeln enligt författarna gå ett varv på sex månader. Går det i den tredje fasen, analysera, 

att fastslå att det inte varit möjligt att nå de uppsatta målen i den första fasen finns det 

möjlighet att revidera implementeringen under den sista fasen, agera. Därefter går PDCA-

cykeln om på nytt och nya mål kan ställas upp med förhoppningen att de ska införlivas sex 

månader senare (Bose, 2011). 
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5.2.1.3 Vilka steg skapar värde och vilka ger upphov till slöseri 

Genom att automatisera framflyttningen av returer direkt till stationen kan fallföretaget 

eliminera onödiga förflyttningar. Det kan genomföras genom att returer som levereras från 

posten transporteras på ett rullande band på samma sätt som de returer som ska tillbaka till 

lager åker på rullande band. Bandet är mekaniskt och fungerar genom att posten ställer 

bingarna direkt på bandet istället för på marken. Banden kan tänkas ha en låg lutning som 

gör att de rullar så nära inpå returstationen som är möjligt. Författarnas förslag är att bandet 

rullar så nära returstationen som möjligt. Det reducerar onödiga förflyttningar för dem 

anställda och minskar således slöseri (English, 2005). Det resulterar i en uppskattad 

reduktion av ställtiden byte av binge med cirka en minut under aktiviteten Registrering av 

retur. Som tidigare nämnt inkommer cirka 50 bingar dagligen vilket också innebär 50 byten 

av bingar dagligen. Det skulle i så fall innebära en total reduktion av ställtid på cirka 50 

minuter (50 x 1 min) per dag. 
 

Under empirin presenteras ett avbrott när operatörer får lämna särskilda varor i 

minicontainrar. Denna förflyttning kan elimineras genom att alla operatörer får två tunnor 

designerade för defekta och felpaketerade Polenreturer i närheten av returstationen. 

Författarna uppskattar att den här åtgärden reducerar tiden det tar att lägga en artikel i 

respektive minicontainer med åtta meter och åtta sekunder. En sådan reduktion skulle i så 

fall reducera värdehöjande tiden med cirka 0,5 sekunder/retur för den blandade aktiviteten 

Gatekeeping & Positionering.  Tunnorna töms sedan i slutet av dagen och sorteringen 

innebär således inte avbrott i arbetet och är därmed heller inte ett slöseri.  
 

I empiriavsnittet beskrivs det att fallföretaget ger kunderna möjlighet att genomföra returer 

på webben. Webbreturer innebär en reduktion på tre sekunder/retur av aktiviteten 

Registrering av retur eftersom kunden anger returorsak istället för operatören. Webbreturer 

ökar merförsäljningen med 50 % och eftersom det reducerar kostnaderna för 

returhanteringen bör fallföretaget sträva efter en större andel webbreturer. 
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För att öka andelen webbreturer kan företaget motivera användandet av webbretur genom 

att sänka kostnaderna ytterligare för webbreturer jämfört med en konventionell retur. Ett 

annat alternativ är att inte ge kunderna alternativ till något annat än en webbretur. Har 

kunden köpt varan på webben kan man anta att kunden även kan hantera att registrera sin 

retur på webben. På så sätt minskar man kostnaderna för att hantera returer men framförallt 

ökar man försäljningen i form av merförsäljning (English, 2005).  
 

Att ha ett kontinuerligt flöde utan lagring är att föredra (Ljungberg & Larsson, 2012). Rent 

praktiskt kan det här vara ett problem att genomföra för fallföretaget då det kräver ett 

kontinuerligt flöde från Postens sida. Det ligger med andra ord utanför fallföretagets interna 

område och det blir därför svårt att implementera. Mellanlagringen som sker innan 

returerna återigen sätts tillbaka på hyllorna kan fallföretaget dock påverka. Att därmed 

minska mellanlagringen mellan lager 1 och 2 hade minskat slöseriet.  
 

Att minska antalet defekter ligger utanför författarnas område för denna uppsats men är 

fortfarande värt att poängtera. Felaktigt paketerade varor från Polen ligger även det utanför 

uppsatsens gränser då det sker utanför det besökta lagret. Uppsatsen fokuserar på lagrets 

returflöde och därmed exkluderas ovan nämnda problem. Hanteringen av defekter 

inkluderas däremot av returflödet och är ett slöseri under onödiga förflyttningar (English, 

2005). 
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Nedan följer en sammanställning av tidsdifferenserna mellan nuvarande och framtida 

returflöde.  

 
Figur 5.2 – Jämför tidsskillnaden mellan det nuvarande och framtida tillståndet i returflödet.    
 

5.2.1.4 Hur ska arbetet kontrolleras mellan avbrotten? 

I nuläget hamnar returer på mellanlagring efter att de hanterats och innan de hamnar på en 

hyllplats för att återigen säljas. Det skapar onödig kapitalbindning och kan undvikas genom 

att sätta upp regler för hur stor mellanlagringen får vara. Det är viktigt att följa upp och 

kontrollera att reglerna efterlevs. Returer har i nuläget en kod på sin förpackning med 

information om vilken operatör som processat returen och vid vilken tidpunkt. Det här gör 

att man kan följa upp hur lång tid det tagit för en retur att genomgå flödet. På så sätt kan 

man följa upp regler för mellanlagring och jobba för att reducera mellanlagringen.  

 

5.2.2 Handlingsplan för genomförandet 

Författarna anser att förslagen är enkla att genomföra och att någon beskrivning över hur 

genomförandet ska gå till är därmed överflödig. En tidsplan beror helt på fallföretaget men 

författarna anser att ett enskilt förbättringsförslag ska gå den föreslagna PDCA-cykeln 

innan den implementeras permanent. Tiden författarna anser vara lämplig för att pröva ett 

förbättringsförslag är sex månader. Alla förbättringsförslag med undantag för en 

transportbana för inkommande returer kan påbörjas med omedelbar verkan. 
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5.3 Slutsats 

Här presenteras ett förslag på framtida VSM i figur 5.1. Flödet har inte förändrats mycket, 

däremot har vi belyst att returerna bör ligga kortare tid i mellanlagring samt att ställtiden 

på Registrering av retur kan, och bör, minskas. Samtidigt visar illustrationen att 

förflyttningen mellan Gatekeeping & Positionering och Returer som ska tillbaka till Polen 

bör minskas.  

 

 
Figur 5.3 - Framtida VSM. De inringade aktiviteterna visar var åtgärder har implementerats i flödet. 

Markerade tider har reducerats i jämförelse med nuvarande tillstånd. Den inringade pilen visar att avståndet 

till minicontainern som artiklarna ska till har reducerats. Slutligen har därmed genomloppstiden reducerats 

då övriga tider har reducerats.. 
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6 Slutsats 
Slutsatsen inleds med att presentera uppsatsens resultat genom att kortfattat belysa 

identifierade problem och presentera lösningar. Följaktligen beskrivs uppsatsens 

användbarhet, etiska överväganden, kritik till eget arbete och slutligen förslag på framtida 

forskning. 

 

6.1 Resultat 

Hanteringen av de defekta och felpaketerade returerna är en av de aktiviteter som skapar 

mest slöseri inom fallföretagets returflöde. Andelen webbreturer i jämförelse med 

konventionella returer är även en situation som skapar onödigt slöseri. Genom att helt 

eliminera eller åtminstone reducera effekten av de identifierade orsakerna till slöseri kan 

fallföretaget effektivisera sitt returflöde. Slöseriet inom hanteringen av de defekta och 

felpaketerade returerna reduceras genom att minska avståndet operatörerna måste gå för 

att lämna av de defekta och felpaketerade returerna som ska till Polen. Den aktivitet som 

skapar mest slöseri samtidigt som den är relativt lätt att eliminera är att kunder inte 

registrerar returer på webben. Genom att endast erbjuda möjligheten till att returnera en 

artikel på webben, tvingar man indirekt kunderna till att genomföra returen på just webben. 

Resultatet blir således att man reducerar operatörers tidigare arbete med att registrera 

returer som skett på webben.  

 

6.2 Användbarhet 

Uppsatsens användbarhet är främst tillämpbart på fallföretaget som har studerats. 

Förbättringsförslagen är direkt kopplade till fallföretaget men tankesättet med att designa 

ett effektivt returflöde är dock användbart för företag inom samma bransch. VSM är i stor 

grad utvecklat för att kartlägga flödet av en tillverkningsprocess och inte för ett returflöde. 

Uppsatsen bidrar därmed till att bredda VSMs användningsområde till att inkludera 

returflöden.  
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6.3 Etiska övervägande 

Vid utförandet av uppsatsen har de fem forskningsetiska överväganden som nämns i 

metoden använts, informationskravet, samtyckeskravet, anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar. De etiska övervägandena har använts för att 

respondenterna inte ska känna något tvång. Respondenterna ska även ha tillgång till all 

relevant information samt veta att de har rätten att vara anonyma. Respondenterna ska även 

kunna känna sig säkra på deras svar enbart ska användas i det syfte författarna har utgett 

det för att vara. 

 

6.4 Kritik till eget arbete 

Författarna hade önskat ett större djup i uppsatsen och ett utökat samarbete med 

fallföretaget. Besök på fallföretaget och data är det som ligger till grund för det empiriska 

materialet. Få besök och lite data innebär därför en svaghet för uppsatsen. Ett utökat 

samarbete med fallföretaget hade förmodligen gett fler infallsvinklar och möjligtvis en 

djupare analys. Flerfallsstudie istället för enfallsstudie hade även varit ett alternativ för att 

bredda det empiriska materialet men tyvärr var övriga respondenter författarna var i 

kontakt med inte intresserade att delta. 

 

6.5 Förslag på framtida forskning 

En för tillfället outvecklad möjlighet inom returhantering är enligt Operations Managern 

på fallföretaget begreppet Swapping. Teorin är för tillfället inte utvecklad och författarna 

har inte kunnat hitta något exempel på där Swapping används inom e-handeln idag. 

Eftersom författarna inte lyckats hitta någon källa som styrker teorin ska den här 

redogörelse betraktas som författarnas egna tankar och reflektion kring ämnet. 
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Swapping skulle kunna beskrivas med följande scenario: 

 

Kund A har köpt en skjorta i storlek L och är missnöjd med skjortan som helhet och kund 

A vill returnera skjortan. Samtidigt har kund B köpt samma skjorta från samma företag i 

storlek M och önskar byta mot en i storlek L. Istället för att de båda kunderna returnerar 

till företaget matchas de båda kunderna ihop och kund A skickar sin skjorta till kund B. 

Kund B får skicka sin skjorta i storlek M till en annan kund om en matchning sker, annars 

tillbaka till företaget. Matchningen bör ske online på förslagsvis en webbsida eller 

applikation. De båda kunderna får vad de vill ha samtidigt som företagets returenhet inte 

har belastats (förutsatt att kund B även matchar med sin skjorta i storlek M). 

 

Det föreligger även potentiella miljövinster. En konventionell retur som ska bytas ut mot 

en annan artikel innebär en transport till returhanteringscentralen och en retur tillbaka till 

kunden igen, innehållande den nya artikeln. Det summeras upp till minst fyra transporter 

medan en swap i bästa fall inte överstiger mer än två transporter. 

 

6.5.1 Fördelar med Swapping 

Det finns stor anledning för branschen att överväga möjligheterna med Swapping inom en 

snar framtid. Att övertyga kunden att byta artikeln med andra kunder istället för att skicka 

in den till returhanteringscentralen skulle innebära ett mindre returflöde och i sin tur en 

kostnadsbesparing i form av färre transporter. Samtidigt som det innebär en minskning av 

kostnader kan fallföretagets anseende gällande miljön påverkas till det positiva då 

fallföretaget kan hävda att de tar hänsyn till miljön genom att de aktivt arbetar för att 

minska antalet transporter. 

 

6.5.2 Nackdelar och problematik med Swapping 

Även om fördelarna är många är svårigheterna med att införa ett Swapping-system är desto 

fler. 
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Det måste finnas ett incitament hos kunderna att nyttja Swapping-alternativet. Varför 

skulle de vilja byta artiklar med en främling istället för att skicka in den mot en säker 

process i den konventionella returhanteringscentralen? Vem säkerställer att kvalitén på den 

artikel du får i utbyte lever upp till de krav som kan förväntas av en nyproducerad artikel? 

Hur påverkar det företagets goodwill om kvalitén brister? 

Problematik uppstår också gällande vem som ska ta kostnaden för frakten mellan de olika 

kunderna. Om frakten till annan kund är dyrare än frakten till fallföretagets returcentral, 

varför ska då kunden nyttja Swapping-systemet, mer än för de potentiella miljövinsterna? 

 

Slutligen innebär Swapping en del tekniska utmaningar. En kund som vill returnera kan 

förväntas vara otålig i matchningsprocessen och inte beredd att vänta allt för länge för att 

matchas ihop med en annan kund. Det kräver att antalet returer är så många att matchningar 

kan ske i nästintill realtid samtidigt som processen för att swappa artiklar är enkel och säker 

att utföra för kunden om det ska bli ett troligt alternativ till hanteringen av returer. 
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Bilagor 

Bilaga A - intervjuguide mail 1 

● Viken returgrad har ni och hur skiljer sig det mellan de olika produktgrupperna (kläder, 

skor, elektronik, skönhetsprodukter, möbler etc.)? 

● Hur många artiklar och kollin skickar ni ut per dag/månad? 

● Genomsnittskostnad för en retur inom de olika produktgrupperna? 

● När väl en vara returnerats och gått igenom gatekeepingfunktionen vad för olika riktningar 

kan en vara ta (nyförsäljning, outlets, välgörenhet, återvinning etc.)? 

● Finns det data på denna fördelningen och även mellan de olika produktgrupperna? 

 

Bilaga B - intervjuguide mail 2 

● Hur lång rast och lunch har de anställda?  

● Genomsnittligt antal arbetstimmar? 

● Hur kommer posten till fallföretaget? I stora bingar? 

● När den har kommit till fallföretaget, hur länge står den i genomsnitt där innan någon 

hämtar den? 

● Vad händer med en defekt vara som är defekt(var tar den vägen)? 

● Vad händer med en vara där defekten är självförvållad (exempel kaffefläck o.s.v.)? 

● 0,5% (?) av varorna skickas till en outlet, hur bestäms det vilka som ska skickas till outlet? 

● När varorna har lagts på bandet, hur länge ligger artiklarna på bandet innan de läggs i en 

vagn och kör ut i returlagret? 

 

 

 

 


