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Sammanfattning 

Författare: Hanna Delius, Maria Fällgren, Johan Jonsson & Matilda Svensson 

Handledare: Hana Hulthén 

Titel: Kostnadsbesparingar i en RDF-process – en fallstudie på Alwex Recycling AB 

Frågeställningar:           

Hur kan RDF-processen hos Alwex Recycling AB illustreras? 

Vilket slöseri finns i RDF-processen; innan, under och efter   förädlingen? 

Hur kan de identifierade slöserierna reduceras? 

Hur mycket kan Alwex Recycling AB:s kostnader reduceras genom att   reducera de 

identifierade slöserierna? 

 

Sverige förbränner en del avfall som går till bland annat fjärrvärme. Refuse derived fuel 

(RDF) är ett avfall bestående av bland annat plast och papper. RDF har ett högt 

värmevärde, problemet är att det är svårt att få en RDF-process att bli lönsam. Alwex 

Recycling AB förädlar RDF och har, som andra RDF-anläggningar, problem med att få 

verksamheten lönsam. Marknaden där RDF köps och säljs är väldigt komplex då företag 

får betalt för att ta hand om avfallet som sedan förädlas och som företaget sedan måste 

betala för att bli av med. 

 

Uppsatsens syfte är att kartlägga RDF-processen hos Alwex Recycling AB och identifiera 

slöseri, för att ge förslag på hur dessa kan reduceras för att på så sätt minska Alwex 

Recycling AB:s produktionskostnader. 

 

För att uppfylla uppsatsens syfte har författarna utgått ifrån ett kvalitativt synsätt och gjort 

en fallstudie på Alwex Recycling AB. Personalen på anläggningen har intervjuats i 

fokusgrupper samt intervjuer med viss personal för att få fram empirisk data. 

Observationer har även gjorts på anläggningen för att komplettera intervjuerna. 

 

I uppsatsen har författarna kartlagt processen som den ser ut idag och identifierat de 

slöserier som uppstår i processen. Förbättringsförslag och kostnadsberäkningar har 

analyserats och kalkylerats för vissa av dessa slöserier. Anläggningen anses av författarna 

kunna ge en generell beskrivning av en RDF-process, detta gör att förbättringsförslagen 

bör kunna användas på andra liknande anläggningar i en svensk kontext. 

 

  





  
 

  
 

Abstract 

Authors: Hanna Delius, Maria Fällgren, Johan Jonsson & Matilda Svensson 

Supervisor: Hana Hulthén 

Title: Cost savings in a RDF-process – a case study on Alwex Recycling AB 

Research Questions:    

How can the RDF-process in Alwex Recycling AB be illustrated?       

What wastes are identified by the RDF-process; before, during and after the refining 

process? 

How can the identified waste be reduced? 

How much can Alwex Recycling AB’s cost be reduced by reducing the identified waste? 

 

Sweden incinerate part of their waste and a part of this particular waste is used for district 

heating. Refuse derived fuel (RDF) is a fuel refined from waste partly containing of 

plastic and paper. RDF has a high calorific value. The problem regarding the RDF 

material is that it is difficult to get an RDF process to become profitable. Alwex Recycling 

AB refines RDF and has, like other RDF plants, problems in getting the business 

profitable. The market where the RDF is bought and sold is complex. Companies get paid 

to take care of the waste. After processing the material the company has to pay to get rid 

of the RDF. 

 

The purpose of this paper is to map the RDF process of Alwex Recycling AB and identify 

non-value added wastes. Suggestions to reduce the identified wastes and reduce Alwex 

Recycling AB's production costs are presented. 

 

To fulfill the purpose of the paper, the authors adopted an qualitative approach and 

performed a single case study on Alwex Recycling AB. The staff at the facility were 

interviewed in focus groups and individual interviews. Additionally, observations were 

made at the RDF-plant to complement empirical data collected from the interviews. 

 

In this paper, the authors have mapped the present RDF-process and identified non-value 

added wastes. Proposals of improvements and cost estimates are analyzed in some of the 

identified wastes. The RDF process at Alwex Recycling AB is considered to be of general 

application, therefore improvement proposals can be adopted to similar RDF-plants in 

Sweden. 
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1 Inledning 

Inledningen börjar med att presentera bakgrund på ämnet samt företaget för att läsaren 

ska få en överblick över det aktuella ämnet och Alwex Recycling AB. Efter bakgrunden 

diskuteras ämnet och dess problem som sedan mynnar ut i fyra frågeställningar som stöds 

av uppsatsens syfte och begränsas genom uppsatsens avgränsningar. För att underlätta 

fortsatt läsning illustreras sedan uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

I Sverige förbränns en ganska stor del avfall och används till att generera energi i form 

av fjärrvärme. 2012 förbrändes ungefär 31 % av allt avfall (Naturvårdsverket, 2014:11). 

Ungefär 50 % av Sveriges bostäder värms upp av fjärrvärme och av dessa 50 % kommer 

16 % från förbränning av avfall. Att förbränna avfall är både effektivt och mer 

miljövänligt (Avfallsutredningen, 2012) än att till exempel förbränna fossila bränslen. 

Genom att använda energin som framställs genom avfall kan fossila bränslen ersättas. En 

annan miljöaspekt är att det finns begränsat med naturresurser och med återvinning av 

avfall kan det minska användandet av nya naturresurser (Lundmark & Samakovlis, 

2011:86). Enligt Lundmark och Samakovlis (2011:84-85) har Sveriges hantering av 

avfall och förbränning förbättras under flera år och 90 % av Sveriges föroreningar har 

försvunnit. Att bränna avfall och utvinna energi från detta har blivit allt mer populärt 

under 2000-talet och volymen material som bränns har ökat med ungefär 50 % medan 

föroreningarna avtar. Det som påverkar miljön är när materialet samlas, förädlas och när 

materialet delas upp och transporterna av materialet till och från 

förbränningsanläggningen.  

 

Refuse derived fuel (RDF) är ett bränsle förädlat av plast och nedbrytbara avfall som 

exempelvis trä. Dessa avfall kommer vanligtvis från hushållsavfall och industriavfall 

(Lindner, u.å.). RDF kan framställas ur municipal solid waste (MSW) som också förädlas 

och förbränns. Fördelen med RDF jämfört med MSW är att effektiviteten är högre och 

under förbränningsprocessen produceras mindre aska som sedan ska göras av med 

(McDougall et al., 2001:273, 291). 
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1.2 Om fallföretaget 

Alwex Recycling AB är ett dotterbolag inom Alwex-koncernen som startade 2012 utanför 

Gottåsa, Småland. I resten av uppsatsen benämns Alwex Recycling AB oftast bara 

Alwex. När Alwex-koncernen menas skrivs Alwex-koncernen. Anläggningen förädlar 

material som kan användas till energi i exempelvis värmeverk. Affärsidén är att Alwex 

får betalt för att ta hand om avfall från kommuner och industrier som de sedan förädlar 

till bland annat bränsle. Detta bränsle får de sedan betala för att andra ska ta hand om. De 

tre stora processerna är PTP, fluff (SLF) och städbark. PTP är ett bränsle av brännbart 

avfall som oftast härstammar från verksamhetsavfall. Fluff är ett bränsle som tillverkas 

av krossat brännbart avfall, till exempel inredningen från skrotade bilar. Städbark 

kommer från när sågverk sopar av sina gårdsplaner. Alwex framställer tre olika 

slutprodukter i förädling av PTP, 0-20 millimeter som är siktrester, 0-30 millimeter som 

kan användas som både siktrester och bränsle och 30-120 millimeter som används som 

bränsle. De två förstnämnda fraktionerna är inert material och den sistnämnda fraktionen 

är PTP (Driftansvarig, 2016). PTP-bränsle är samma sak som RDF då de båda är 

brännbart material som förädlas till bränsle. Både PTP och RDF är resultat av förädling 

av hushållsavfall och industriavfall (Strömberg & Svärd, 2012; Lindner, u.å.). I uppsatsen 

kommer författarna därför använda beteckningen RDF. 

 

Kort fakta om Alwex Recycling AB i Gottåsa 

Antal operativa anställda 4 

Antal lastmaskiner 2 

Förädlade produkter RDF, fluff, städbark 

Kapacitet för RDF 200-250 ton/dag 

Årlig bearbetning av avfall som 

ska bli RDF 17 000 ton 

Utbyte av RDF från avfallet 60% 

Utbyte av inert material från 

avfallet 40% 

Dagliga kostnader för 

anläggningen 35 000 kr 

Figur 1: Kort fakta om Alwex (Källa: Driftansvarig, 2016) 
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1.3 Problemdiskussion 

Under 2012 genererade privatpersoner och företag 27 miljoner ton avfall i Sverige, om 

gruvsektorns 129 miljoner ton räknas bort (Naturvårdsverket, 2014:8). Dessa stora 

mängder avfall sätter press på samhället att hantera avfallet på ett effektivt sätt. 

Avfallshanteringen måste inte bara vara miljövänlig, den ska även vara ekonomiskt 

hållbar och accepterad av befolkningen (Caputo & Pelagagge, 2002a). 2012 återvanns 47 

% av det uppkomna avfallet och 31 % användes till förbränning (Naturvårdsverket, 

2014:11). Avfall beräknas bestå till 67 % av koldioxidneutrala källor, vilket gör att 

förbränning av avfall blir en mer miljövänlig energikälla än att förbränna fossila bränslen. 

Ur energisynpunkt är det dock ineffektivt att förbränna avfall som det är (Qiu & Hayden, 

2009). 

 

Ett sätt att göra förbränningen av avfall mer effektiv är genom att tillverka refuse derived 

fuel (RDF), ett effektivt bränsle som bland annat kan användas i värmekraftverk och 

cementfabriker. På detta sätt används materialet, och energin det innehåller, så långt det 

är möjligt (Caputo & Pelagagge, 2002a). Ett problem med RDF är dock att det krävs 

komplexa produktionssystem för att nå upp i den önskade kvaliteten på bränslet. Ju bättre 

kvalitet som eftersträvas desto sämre blir materialutnyttjandet, vilket leder till lågt utbyte 

av färdig RDF. Detta gör att produktionskostnaderna blir höga (Caputo & Pelagagge, 

2002a). 

 

Ytterligare ett problem med RDF är att handel med RDF och dess beståndsdelar inte 

fungerar som traditionell handel. Vanligtvis köper en producent in material för en viss 

summa och säljer det för en annan. Vid RDF-produktion får RDF-producenten betalt av 

till exempel en kommun för att hantera avfall. Då det inte finns något direkt 

marknadsvärde av RDF får producenten sedan betala sina kunder för att ta hand om 

RDF:en (Caputo & Pelagagge, 2002b). Detta gör i förlängningen att branschen är väldigt 

känslig för kostnader, eftersom vinsten inte kan ökas genom att ta ut ett högre pris. 

Vinsten måste istället ökas genom att minska kostnaderna för förädlingen som sker av 

avfallet (Driftansvarig, 2016). 

 

Ett företag som producerar RDF är Alwex (Driftansvarig, 2016). De har, precis som 

Caputo och Pelagagge (2002b) påpekar är vanligt, haft problem med sin lönsamhet ända 
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sedan starten 2012. Detta beror på att de har haft svårt att hantera materialet tillräckligt 

lite för att deras produktionskostnader inte ska bli för höga och på så sätt minska deras 

vinst (Driftansvarig, 2016). Ett sätt som företag kan minska sina produktionskostnader på 

är att minska företagets icke-värdeskapande aktiviteter, det vill säga de aktiviteter som 

inte tillför något värde för kunden. Ett bra mått för om företaget har lyckats tillräckligt 

bra med att eliminera de icke-värdeskapande aktiviteterna är att sätta hur bra företagets 

återstående processer utförs i förhållande till hur bra de skulle kunna utföras (Kajdan, 

2008). 

 

Efter genomgång av teori på området har författarna till denna uppsats uppfattat att det 

finns ont om forskning på hur RDF-anläggningar kan göras lönsamma. Caputo och 

Pelagagge (2002b) kommer i sin studie fram till att enbart produktion och försäljning av 

RDF inte är ett hållbart ekonomiskt alternativ, då en investering i en RDF-

produktionsanläggning enligt deras beräkningar är svår att få lönsam. Som nämnts 

tidigare måste den stora mängden avfall som genereras varje år hanteras på ett effektivt 

och lönsamt sätt (Caputo & Pelagagge, 2002a). Eftersom förbränning står för hela 31 % 

av avfallshanteringen i Sverige (Naturvårdsverket, 2014:11) anser författarna att det är 

viktigt att förbränningen även blir lönsam för företagen som är inblandade i processen, 

för att dessa ska vilja fortsätta vara verksamma i branschen. Därmed kommer denna 

uppsats studera teori på området för att föreslå hur Alwex kan minska sina kostnader och 

därmed bli mer lönsamt. Detta kan sedan testas på andra liknande anläggningar för att 

utvärdera och revidera givna förslag. 
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Uppsatsen använder sig av flertalet begrepp i samband med RDF-processen. När 

uttrycket ”RDF-processen” används menas aktivitet 2-7 i Figur 2. När uttrycket ”RDF-

förädlingen” eller “förädlingsprocessen” används syftas aktivitet 4-5 i Figur 2. Uttrycket 

”innan förädling” syftar på aktivitet 2-3, och uttrycket ”efter förädling” syftar till aktivitet 

6-7. Aktivitet 1 och 8 ligger utanför uppsatsens ramar och diskuteras därför inte. 

 

 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur kan RDF-processen hos Alwex Recycling AB illustreras? 

2. Vilket slöseri finns i RDF-processen; innan, under och efter förädlingen? 

3. Hur kan de identifierade slöserierna reduceras? 

4. Hur mycket kan Alwex Recycling AB:s kostnader reduceras genom att reducera de 

identifierade slöserierna? 

Figur 2: Övergripande processkarta över RDF-processen hos Alwex 
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1.5 Syfte 

Uppsatsens syfte är att kartlägga RDF-processen hos Alwex Recycling AB och identifiera 

slöseri, för att ge förslag på hur dessa kan reduceras för att på så sätt minska Alwex 

Recycling AB:s produktionskostnader. 

1.6 Avgränsningar 

Författarna kommer endast studera en av fallföretaget Alwex Recycling AB:s processer, 

RDF-processen. Vidare studeras enbart den del av processen som sker på Alwex 

Recycling AB:s område i Gottåsa, inga externa transporter studeras. 
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1.7 Uppsatsens disposition 

 

Figur 3: Uppsatsens disposition 

 

Viss teori och empiri kan, för att undvika många upprepningar av samma sak, användas 

i analysen i andra kapitel än där den har presenterats. 

  

Kap 1

Inledning

• I kapitel 1 presenteras bakgrund, problemdiskussion, forskningsfrågor, syfte samt 
avgränsningar.

Kap 2

Metod

• I kapitel 2 presenteras hur uppsatsen genomförts och de metodologiska antaganden som 
använts. Kapitlet avslutas med en metodsammanfattning

Kap 3
RQ 1

• I kapitel 3 besvaras forskningsfråga 1 med hjälp av teoribas 1, empiribas 1 och analys 1.

Kap 4
RQ 2

• I kapitel 4 besvaras forskningsfråga 2 med hjälp av teoribas 2, empiribas 2 och analys 2.

Kap 5
RQ 3

• I kapitel 5 besvaras forskningsfråga 3 med hjälp av teoribas 3, empiribas 3 och analys 3.

Kap 6
RQ 4

• I kapitel 6 besvaras forskningsfråga 4 med hjälp av teoribas 4, empiribas 4 och analys 4.

Kap 7 
Slutsats

• I kapitel 7 presenteras uppsatsens slutsatser utifrån forskningsfrågorna. Därefter presenteras  
uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag och uppsatsens brister diskuteras. Avslutningsvis 
ges förslag till framtida forskning.
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2. Metod 

I metodavsnittet presenteras metodvetenskapliga ställningstaganden för uppsatsen samt 

hur författarna förhåller sig till dem. Först presenteras de metodvetenskapliga 

ställningstaganden som har gjorts i uppsatsen; vetenskapligt synsätt, vetenskapligt 

angreppssätt, forskningsstrategi, undersökningsdesign, urval, datainsamlingsmetod och 

analysteknik. Sedan presenteras hur författarna tar ställning till att god kvalitet uppnås i 

uppsatsen, detta sker genom att granska olika kvalitetsmått. Därefter följer en diskussion 

kring de forskningsetiska överväganden som varit relevanta i anslutning till uppsatsen. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av de metodval som gjorts. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns olika uppfattningar om hur kunskap bör genereras och därmed vilken kunskap 

som är giltig. Två av dessa uppfattningar är positivism och hermeneutik (Widerberg, 

2002:24-25). 

 

2.1.1 Positivism 

Inom det positivistiska synsättet är vetenskapens syfte att skapa tillförlitlig kunskap. 

Detta bör göras genom att härma naturvetenskapens forskare, bland annat genom att 

studera sina objekt utan att påverka dem. På så sätt anses det möjligt att uttala sig om 

orsaker och samband och att upptäcka den objektiva, säkra kunskapen (Widerberg, 

2002:24). Positivismen innebär vidare att bara sådant som kan uppfattas av sinnena är 

tillförlitlig kunskap. Normativa påståenden och värderingar hör inte hemma i positivistisk 

vetenskap.  Positivismen är fokuserad på att förklara mänskliga handlingar (Bryman & 

Bell, 2013:36, 38). 

 

2.1.2 Hermeneutik 

Inom hermeneutiken läggs fokus på att tolka och förklara olika fenomen. Kunskap och 

förståelse skapas inom olika kontexter. För att förstå helheten måste dessa kontexter 

studeras och för att förstå kontexterna måste helheten studeras. Forskningen anses inte 

söka efter en objektiv sanning som i positivismen, eftersom alla insikter är färgade av 
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forskarens förutfattade meningar, tidigare upplevelser, teorier och så vidare (Widerberg, 

2002:26). Vid ett hermeneutiskt synsätt vill forskaren inte bara återge hur respondenterna 

upplever och tyder sin omgivning, utan också kunna sätta uttrycken i en 

samhällsvetenskaplig kontext.  Hermeneutiken fokuserar på att förstå mänskligt beteende 

(Bryman & Bell, 2013:38, 41). 

 

2.1.3 Uppsatsens synsätt 

Målet med uppsatsens frågeställning och syfte är att finna lösningar för att 

återvinningsanläggningar, av den typ Alwex har, ska kunna minska de icke-

värdeskapande aktiviteterna. Därmed är fokus att finna lämpliga lösningar, inte att tolka 

enskilda individers beteende och åsikter. Fokus är då ej heller att sätta dessa beteenden i 

en samhällsvetenskaplig kontext. Författarna anser att den data som samlas in, de 

iakttagelser som görs och de intervjusvar som erhålls kommer utgöra sanningen. På grund 

av detta antar uppsatsen en positivistisk hållning. 

2.2 Vetenskapligt angreppsätt 

Vetenskapligt angreppssätt handlar om i vilket syfte forskare samlar in data, antingen för 

teoriprövning, deduktion, eller teorigenerering, induktion (Bryman & Bell, 2013:27, 49). 

 

2.2.1 Deduktion 

Deduktion går ut på att forskaren utgår från teori och sätter upp en eller flera hypoteser 

utifrån teorin. Sedan jämförs hypotesen med den empiriska data som forskaren har samlat 

in. Utifrån detta bekräftas eller förkastas hypotesen. Deduktion är det vanligaste 

vetenskapliga angreppssättet inom samhällsvetenskaplig forskning. Trots att deduktion 

synes vara linjär i sin process, tar sig deduktiv forskning många uttryck i faktisk forskning 

och är lika ofta en krokig väg framåt som den är linjär. Även om kvantitativ forskning är 

den vanligaste formen vid deduktion, används angreppssättet även vid kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2013:31-32, 35, 49). 

 



  
 

  17 (129) 
 

2.2.2 Induktion 

Omvänt från deduktion handlar induktion om att utifrån observationer och resultat, 

försöka göra anknytningar till teoretiskt material. Kortfattat anses det att resultaten kan 

generaliseras av observationer, det vill säga att skapa teori. När forskaren arbetar 

induktivt uppstår dock ofta situationer då forskaren behöver eller anser sig behöva samla 

in mer data för att kunna styrka eller avfärda de påstående som den tidigare empirin gett 

upphov till. Detta blir då en form av deduktion i det induktiva arbetet. Induktion är oftast 

förknippat med en kvalitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2013:34, 49). 

 

2.2.3 Uppsatsens angreppssätt 

Uppsatsens syfte är att utgå från teorin och jämföra teorin med den insamlade empirin 

från den undersökta återvinningsanläggningen. Utifrån detta avser författarna kunna 

avgöra huruvida den undersökta anläggningen arbetar enligt teorin eller ej och utifrån de 

svar som framkommer kunna säga något om huruvida teorin stämmer eller ej. Uppsatsen 

kommer också utgå från teorin när den presenterar förslag till förändringar på Alwex 

Recycling AB. Uppsatsen kommer därför att anta en deduktiv ansats, då den inte har för 

avsikt att skapa teori. 

 

2.3 Forskningsstrategi 

Bryman och Bell (2013:49) beskriver en forskningsstrategi som en övergripande 

inställning till hur forskning inom företagsekonomi ska genomföras. Bryman och Bell 

(2013:49) beskriver två olika forskningsstrategier: kvantitativ och kvalitativ. Dessa två 

synsätt skiljer sig åt vad gäller kunskapsteori, det vill säga vad som anses vara giltig 

kunskap, och ontologisk (enligt Nationalencyklopedin (u.å. b) läran om verkligheten) 

inriktning samt synen på förhållandet mellan teori och forskning (Bryman & Bell, 

2013:49, 717). 

 

2.3.1 Kvantitativ 

En kvantitativ forskningsstrategi fokuserar på data och dess analys genomförs via 

kvantifiering av siffror. Kvantitativa forskare testar sina teorier genom observationer 
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vilket antar ett deduktivt angreppsätt. En kvantitativ forskningsstrategi har oftast ett 

positivistiskt synsätt som kunskapsteoretisk inriktning. Inom en kvantitativ 

forskningsstrategi antar forskaren även objektivism som ontologisk inriktning, det vill 

säga att forskaren antar att sociala företeelser är objektiva enheter och ej påverkas av 

aktörer (Bryman & Bell, 2013:41-42, 49). 

 

Den kvantitativa forskaren är oftast intresserad av varför något är på ett visst vis, inte bara 

att det är på ett visst vis. Forskaren söker oftast kausala samband med hjälp av att tänka i 

oberoende och beroende variabler. I kvantitativ forskning är det också oftast viktigt att 

kunna generalisera forskningens slutsatser och det är viktigt att forskningen går att göra 

om med samma resultat (Bryman & Bell, 2013:176-179). 

 

2.3.2 Kvalitativ 

Vid en kvalitativ forskningsstrategi används oftast ett induktivt angreppssätt. Till skillnad 

från en kvantitativ forskningsstrategi ligger vikten för en kvalitativ studie på ord och att 

oftast generera teori istället för att analysera data i form av siffror och göra 

teoriprövningar. En kvalitativ forskningsstrategi har ett tolkande synsätt som 

kunskapsteoretisk inriktning, vilket betyder att forskaren försöker förstå individerna och 

deras synsätt på omvärlden. Kvalitativ metod kan dock även den anta en teoriprövande 

hållning (Bryman & Bell, 2013:34-35, 49-50, 618). 

 

Kvalitativ forskning utgår ifrån att det är samspelet mellan människor och den kontext de 

befinner sig i som skapar den sociala miljön, inte att miljön är något som finns objektivt. 

Kvalitativ forskning innehåller ofta kvantitativ data, precis som kvantitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2013:391). 

 

2.3.3 Uppsatsens forskningsstrategi 

Syftet med denna uppsats är att finna svar på ovanstående frågeställningar. Detta kommer 

att ske genom en fallstudie av en anläggning som författarna anser kan representera flera 

liknande anläggningar (se avsnitt 2.4). Detta ger inte möjlighet till att samla in data från 

flera anläggningar för att göra någon statistisk analys. Författarna anser att den 

begränsade datan gör det omöjligt att bekräfta kausala samband. En kvantitativ 
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forskningsstrategi fungerar därför dåligt i detta fall. Valet av forskningsstrategi faller 

därför på kvalitativ metod, detta trots att uppsatsen har antagit en positivistisk hållning. 

 

2.4 Undersökningsdesign 

Vilken undersökningsdesign forskaren väljer beror på vilken vikt som läggs i 

undersökningen på bland annat generaliserbarhet, kausalitet, samband mellan sociala 

skeenden, beteenden, med mera (Bryman & Bell, 2013:62). Det finns enligt Bryman och 

Bell (2013:62) experimentell-, tvärsnitts-, longitudinell-, fallstudie- och komparativ 

design. 

 

2.4.1 Experimentell design 

En experimentell design används oftast som bedömningsgrund för forskning som inte är 

experimentell, detta då faktiska experiment har stor trovärdighet. Experiment 

förekommer undantagsvis inom företagsekonomi, bland annat på grund av problem med 

att kunna utesluta störande faktorer när beteende studeras. I de fall då experimentell 

design används är det oftast i kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2013:67,95).   

 

2.4.2 Tvärsnittdesign 

Enligt Bryman och Bell (2013:76-78) är tvärsnittsdesign en metod som används för att 

samla in data från fler än ett ärende. Metoden kan innehålla bland annat enkäter och 

strukturerade intervjuer men även innehållsanalys. Det finns vissa faktorer inom 

tvärsnittsdesign som forskare anser måste stämma. Ärendet måste avse flera fall och 

datainsamlingen måste ske inom en begränsad tidsperiod. I en kvalitativ 

forskningsstrategi används oftast kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper. 

 

2.4.3 Longitudinell design 

En longitudinell design registrerar förändringar under en längre tid. Denna design 

innehåller samma metoder som tvärsnittsdesignen, skillnaden mellan de olika designerna 

är att longitudinell är mer bred än tvärsnittsdesign (Bryman & Bell 2013:82). Enligt 

Bryman och Bell (2013:82-83) tar en longitudinell design lång tid och används därför 
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sällan av forskare. Ett annat problem med att forskningen sker under en längre tid är till 

exempel att personerna som medverkar i undersökningen av olika anledningar kan falla 

ifrån. 

 

2.4.4 Fallstudiedesign 

En fallstudie är en studie av ett enskilt fall. Fallstudier används ofta och är en uppskattad 

metod bland alla världens forskare. Det finns tre olika varianter av fallstudier, interna 

fallstudier, instrumentella fallstudier och fallstudier som rymmer multipla eller kollektiva 

fall. Interna fallstudier görs för att generera utförliga uppfattningar om vissa händelser. 

Instrumentella fallstudier är en studie som är mer fokuserad på allmänna slutsatser. 

Fallstudier som görs på flera fall är till för att analysera mer generellt (Bryman & Bell, 

2013:84-89).   

 

Fallstudier som genomförs på flera fall kallas flerfallstudier. Fallstudier kräver inte att 

forskaren formulerar någon hypotes då forskningen är explorativ/undersökande. 

Fallstudier är en bra forskningsdesign när frågan är av typen hur eller varför och 

enfallsstudie är en bra design när fallet är till exempel det kritiska, det unika, eller det 

representativa (Yin, 2007: 22, 41, 60-63). 

 

2.4.5 Komparativ metod 

Enligt Bryman och Bell (2013:89) är en komparativ metod en jämförande metod som 

används för att identifiera skillnader mellan två eller flera situationer. En komparativ 

metod kan användas för att jämföra och identifiera skillnader mellan två teorier vid ett 

specifikt tillfälle eller för att jämföra en teori eller händelse vid två olika tillfällen. 

Metoden kan också användas vid jämföranden mellan globalt och lokalt (May, 2013:294). 

Den komparativa metoden behöver inte endast användas mellan länder utan kan användas 

till olika scenarion (Bryman & Bell, 2013:92). 

2.4.6 Uppsatsens undersökningsdesign 

Uppsatsen består av en fallstudie. Då uppsatsen undersöker en återvinningsanläggning 

och då frågeställningarna är av hur-typ, ansåg författarna att fallstudie var den mest 

lämpliga designen för denna uppsats. Författarna ansåg också att den anläggning de valt 
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att studera kan representera flera liknande anläggningar, vilket gör fallet representativt. 

Därmed fungerar en enfallsstudie bra. Då syftet med studien var att jämföra teori med 

empiri och inte olika teorier anser författarna att en komparativ design inte var lämplig. 

Inte heller longitudinell design fungerar, då studien gjordes under mycket begränsad tid. 

Experimentell design ansågs inte heller lämplig, då ett experiment genomfördes, men 

detta bara utgjorde en liten del av uppsatsen. Slutligen kunde inte heller tvärsnittsdesign 

användas, då empiri bara samlades in från en källa. 

 

2.5 Urval 

Beroende på vart forskningens fokus ligger används olika urval. Sannolikhetsurval av 

studieobjekt används när forskaren vill undersöka ett urval och dra slutsatser om en hel 

population. Urvalet ska då göras så att skillnaderna mellan populationen och urvalet är 

slumpmässiga och alla enheter i populationen har lika stor sannolikhet att komma med i 

urvalet. Strategiskt urval används istället för att förstå de situationer som studeras. Där 

görs urvalet efter vilka enheter som är mest relevanta och intressanta att studera (Grønmo, 

2006:92-94). 

 

Då en fallstudie skulle genomföras, ansåg författarna att det var mest rimligt att göra ett 

strategiskt urval. Detta bland annat på grund av det faktum att studien skulle kunna bli 

placerad vart som helst i landet om ett sannolikhetsurval gjordes på alla 

återvinningsanläggningar i hela Sverige. Detta skulle omöjliggöra studien på grund av 

den korta tid som stått till förfogande och de begränsade resurser författarna haft. 

 

De strategiska urvalen kan göras på flera sätt. Nedan behandlas bekvämlighetsurval, 

snöbollsurval och kvoturval. 

 

2.5.1 Bekvämlighetsurval 

Bekvämlighetsurval är ett urval av möjliga deltagare som finns att enkelt tillgå för 

forskaren. Ett bekvämlighetsurval kan i princip aldrig vara representativt, men det 

används mycket ofta inom ekonomisk forskning. Exempel på när bekvämlighetsurval är 

en väl lämpad metod är när forskaren vill göra en pilot-undersökning eller när det dyker 
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upp en situation som forskaren inte anser sig kunna låta bli att undersöka. 

Bekvämlighetsurval är också en möjlig väg framåt vid begränsade resurser och tid. Inom 

kvalitativ forskning är inte generaliserbarhet lika viktigt som inom kvantitativ forskning, 

vilket gör bekvämlighetsurval möjliga (Bryman & Bell, 2013:204-205, 419). 

 

2.5.2 Snöbollsurval 

Ett snöbollsurval startar med att respondenter som anses relevanta för studien kontaktas. 

Dessa används sedan för att få förslag på ytterligare respondenter som kan tänkas vara 

intressanta att inkludera i studien. Snöbollsurval kan i princip aldrig vara representativt 

(Bryman & Bell, 2013: 206-207). 

 

2.5.3 Kvoturval 

Syftet med ett kvoturval är att ta fram ett urval som är representativt för sin specifika 

population. Populationen kan till exempel baseras på ålder, kön, etc. Urvalet sker dock 

inte slumpmässigt, utan forskaren väljer ut lämpliga intervjupersoner. Metoden används 

nästan aldrig i ekonomisk forskning, men är vanligt i marknadsundersökningar (Bryman 

& Bell, 2013:207-208). 

 

2.5.4 Uppsatsens urval 

Det faktum att denna uppsats har haft ont om tid och resurser gör att författarna har valt 

att göra ett bekvämlighetsurval. Den kvalitativa forskningsstrategin gör detta möjligt, då 

den inte ställer lika höga krav på ett representativt urval som en kvantitativ forskning gör. 

Av samma anledningar som författarna nämner i inledningen till detta avsnitt, var ett 

kvoturval inte aktuellt. Snöbollsurval av företag var inte aktuellt, då endast en enhet ska 

studeras. Däremot skedde valet av intervjupersoner på Alwex delvis genom 

snöbollsurval, då författarna behövde fråga sig fram för att nå de personer som besatt den 

information som behövdes för rapporten. 
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2.6 Datainsamling 

I detta avsnitt presenteras hur det empiriska och teoretiska underlaget som är grunden till 

uppsatsen har samlats in. 

 

2.6.1 Primär- och sekundärkällor 

Saunders, Lewis och Thornholl (2009:598) beskriver att en primär källa innebär att 

datamaterialet har samlats in till fallstudiens syfte och genomförande. Sekundär data 

innebär att datamaterialet har samlats in i ett annat syfte än den specifika fallstudiens syfte 

(Saunders et al., 2009:600). 

 

Val av primär och sekundärdata presenteras i avsnitt 2.6.2.7. 

 

2.6.2 Insamlingsmetod av data 

Yin (2007:112) beskriver sex olika exempel på datakällor; dokument, arkivmaterial, 

intervju, direkt observation, deltagande observation och fysiska artefakter. Yin 

(2007:111-112) argumenterar för att i en väl genomförd fallstudie har forskaren använt 

mer än en typ av datakälla i sin forskning. 

 

2.6.2.1 Dokument 

Dokument är en typ av skriftlig källa. Det finns många olika sorters dokument vilket gör 

att de täcker många händelser, tidsramar och miljöer. Forskaren kan granska dokumentet 

flera gånger. Forskaren kan ha svårt att hitta eller nekas tillträde till dokumentet. Exempel 

på dokument är brev, PM, dagordningar, skriftliga rapporter, administrativa dokument, 

tidningsklipp samt rapporter från exempelvis företaget som studeras i fallstudien. 

Forskaren måste alltid vara källkritisk till dokument, då denna typ av källa oftast 

återberättar fragment av vad som har hänt i en specifik situation (Yin, 2007:113-114). 

 

I fallstudier används dokument för att verifiera eller bekräfta det som är skrivet i andra 

typer av källor. Målgruppen och syftet för ett dokument är dock specifikt riktad och gör 

att forskaren som ska samla in data till sin fallstudie måste vara medveten och kunna 

förhålla sig kritiskt till detta (Yin, 2007:113-114). 
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2.6.2.2 Arkivmaterial 

Arkivmaterial är exakt och kvantitativt datamaterial och forskaren kan granska datakällan 

flera gånger då källan nästan alltid presenteras i form av register eller datafiler. Exempel 

på arkivmaterial är klientregister, organisationstablåer, kartor och översikter, 

förteckningar, surveydata och personliga register. Arkivmaterial kan vara användbart i 

vissa fallstudier men inte i andra. Forskaren måste veta varför, hur, i vilket syfte och till 

vilken målgrupp arkivmaterialet skapades och därefter ta ställning till datakällans grad av 

tillförlitlighet (Yin, 2007:112, 115-116). 

 

2.6.2.3 Intervju 

Yin (2007:116-117) skriver att intervjuer är en typ av datainsamling som är väsentlig vid 

en fallstudiedesign. Datakällan tillåter forskarna att vara flexibla i sitt arbetssätt kring 

insamling av data. Intervjuer är inte hela sanningen utan bara fragment av till exempel 

sådant som intervjupersonen kommer ihåg från en händelse. Intervjudata måste bekräftas 

med andra typer av källor för att anses vara tillförlitlig. Att spela in intervjuerna är att 

föredra (Yin, 2007:119-120).    

 

Enligt Yin (2007:117) består en intervju av två uppdrag; för det första att försöka hålla 

sig till den ordningsföljd frågorna är skrivna i intervjuprotokollet så gott det går och det 

andra att frågorna är lättförstådda och överlag fokuserar på det syfte forskarna har med 

frågorna. 

 

Intervjumetodik förklaras djupare i avsnitt 2.6.3. 

 

2.6.2.4 Direkt observation 

Direkta observationer är när forskaren är på besök på till exempel ett fallföretag som 

studeras i en fallstudie. Forskaren gör då observationer, antingen på order av någon som 

till exempel jobbar på fallföretaget eller genom protokoll. En direkt observation behöver 

inte vara formell. Datainsamlingen som görs under en direkt observation är användbar då 

den ofta ger en annan syn på det tema författaren vill studera. Pålitligheten av direkta 

observationer ökar om det finns fler än en observatör med under fältbesöket (Yin, 

2007:120-121). 
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2.6.2.5 Deltagande observation 

Deltagande observation innebär att forskaren är en observatör men för dialoger med 

personer eller deltar i aktiviteter som berör det som ska studeras i fallstudien och på så 

sätt få fram datamaterial. Beroende på de teman som väljs kan deltagande observation 

vara den enda typen av datakälla som kan användas för att genomföra en fallstudie. 

Deltagande observation ger forskaren en inblick av vad som faktiskt pågår eller sker i den 

specifika situation eller händelse som studeras. Nackdel med metoden är att forskaren är 

en medverkande observatör och kan agera vid olika specifika situationer och påverka till 

exempel utfallet för ett bråk. Det är även svårt för en forskare i en deltagande observation 

att inte känna medlidande för det som sker samt att forskaren inte hinner anteckna allt 

som sker. Om det forskaren vill studera sker på olika platser men vid samma tidpunkt är 

det omöjligt att anteckna båda händelseförloppen (Yin, 2007:122-124). 

 

2.6.2.6 Fysiska artefakter 

Exempel på fysiska artefakter är verktyg och maskiner. En artefakt kan även vara av 

kulturell karaktär. Exempel på en kulturell artefakt är målningar och konst. Fysiska eller 

kulturella artefakter studeras vanligtvis under ett fältbesök. Det är ovanligt att datakällor 

i form av fysiska eller kulturella artefakter studeras i fallstudier (Yin, 2007:124). 

 

2.6.2.7 Uppsatsens val av primär- och sekundärdata samt datainsamling 

För att kunna besvara frågeställningarna genomfördes intervjuer med de anställda. 

Intervjuerna genomfördes enligt uppsatsens syfte och därför räknas intervjuerna som 

primära källor för uppsatsen. Vilka olika typer av intervjuer som användes diskuteras i 

avsnitt 2.6.4. 

 

En annan datainsamling som genomfördes är deltagande observationer, då författarna 

gick runt på Alwex anläggning för att observera hur RDF-processen går till samt ställde 

frågor till de anställda om den specifika processen. Denna observation är i enlighet med 

uppsatsens syfte vilket gör datainsamlingsmetoden till en primär källa. Deltagande 

observation valdes eftersom författarna själva ville se processen, snarare än bara få den 

förklarad vid intervjuer. Författarna valde att genomföra deltagande observationer istället 

för direkta observationer eftersom författarna upplevde att det ökade deras förståelse. Det 

ansågs viktigare än nackdelen med deltagande observationer att författarna riskerar att 
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påverka processen. Denna risk ansågs även vara liten då processen som i huvudsak 

studerades är automatiserad och därmed inte kan påverkas så mycket av författarnas 

inblandning. 

 

För att verifiera och komplettera med information från intervjudatan och de deltagande 

observationerna analyserade författarna även arkivmaterial i form av årsredovisningar 

från fallföretaget. Arkivmaterialet anses vara en sekundär källa då datamaterialet ej har 

samlats in i syfte för denna specifika fallstudie. Fysiska artefakter har inte använts i 

uppsatsen då det inte ansågs kunna tillföra mer till studien än intervjuer och deltagande 

observationer redan gjort. 

 

2.6.3 Intervjumetod 

Vid genomförandet av intervjuer kan olika typer av intervjuer användas (Yin, 2007:117-

118). 

 

2.6.3.1 Öppen intervju 

Öppna intervjuer innebär att frågor ställs så att forskaren får reda på viss information och 

intervjupersonens uppfattning kring den specifika informationen. Intervjufrågorna kan 

även vara av sådan karaktär att forskaren frågar om intervjupersonen kan förklara sitt 

specifika synsätt på en viss händelse eller situation. Intervjupersonens perspektiv kan 

sedan bidra till följdfrågor som bildar intervjun (Yin, 2007:117). 

 

2.6.3.2 Fokuserad intervju 

Vid fokuserade intervjuer är intervjun fortfarande öppen men den hålls inom en viss 

tidsram och frågorna följer intervjuprotokollet till större utsträckning än öppna intervjuer. 

Då fokuserade intervjuer ofta görs för att bekräfta datamaterial är det viktigt att frågorna 

är neutrala och objektiva så de inte ger intervjupersonen en uppfattning om ett visst 

förhållningssätt till datan. Detta för att intervjupersonen inte ska påverkas och därmed 

svara annorlunda än denne annars hade gjort (Yin, 2007:118). 
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2.6.3.3 Surveyintervju 

En surveyintervju är lik en enkät då forskaren sätter upp tydliga ramar för frågorna. 

Frågorna är även bättre formulerade och ordnade än de tidigare typerna av intervjuer (Yin, 

2007:118). 

 

2.6.3.4 Fokusgrupp 

Ytterligare ett sätt att genomföra intervjuer är genom att ordna en fokusgrupp. Detta är 

en kombination av en fokuserad intervju och en gruppintervju, oftast med minst 4 

deltagare. Fokusgruppen medför fördelar då det kan uppstå en diskussion som gör att 

frågor som inte hade lyfts av en enskild individ diskuteras av hela gruppen. Därmed kan 

åsikter som annars hade missats lyftas fram (Bryman & Bell, 2013:507, 509). 

 

2.6.3.5 Val av intervjumetod 

Ett flertal olika intervjumetoder har använts i denna uppsats. Den första intervjun som 

genomfördes på fallföretaget var en öppen intervju. Detta ansågs lämpligt då det var 

författarnas första besök på företaget och författarna inte ville begränsa vad intervjun 

skulle handla om innan mer kunskap kring företaget och ämnet inhämtats. Efterföljande 

intervjuer har genomförts som öppna intervjuer, fokusgrupper och fokuserade intervjuer. 

Fokusgrupper har använts för att få fram många åsikter och mycket fakta från de anställda 

på fallföretaget. Fokuserade intervjuer har sedan genomförts för att styrka det som 

framkommit under genomförandet av fokusgrupperna. Här har en fokuserad intervju 

antagits passa bra då det varit ganska specifika frågor författarna önskat få svar på. 

Surveyintervjuer har inte ansetts lämpligt då författarna har önskat kunna ställa 

följdfrågor samt önskat hålla intervjuer informella för att inte riskera att respondenterna 

känner sig obekväma. 

 

2.6.3.6 Skapande av frågeformulär 

Denna uppsats har antagit ett deduktivt angreppssätt vilket betyder att författarna har valt 

att utföra insamlingen av empiri utifrån teorier som ansågs relevanta för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Utifrån dessa teorier och frågeställningarna har författarna 

bestämt teman som ansågs lämpliga. De teman som användes för den empiriska 

datainsamlingen i uppsatsen presenteras i bilaga 1. Utifrån dessa teman har frågor rörande 

vad, hur, varför och när utformats för att få en helhetsbild av verksamheten på Alwex i 
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Gottåsa samt försöka få information om hur verksamheten i helhet avviker från teorin. 

Efter intervjuerna har de olika teman reviderats och anpassats för att bättre passa det 

empiriska och teoretiska materialet samt uppsatsens frågeställningar. 

Samtliga intervjuscheman presenteras i bilaga 1. 

 

2.6.3.7 Översikt över datainsamling 

 

Datum Deltagare Längd Form av datainsamling Kommentar 

2016-04-15 Affärsområdeschef 

& driftansvarig 

1 h 30 min 

totalt 

Öppen intervju (besök) + 

Deltagande observationer 

Bildade en första uppfattning 

om verksamheten 

2016-04-28 Operativ personal 1 h 5 min 

+ 2 h 

Fokusgrupp + 

Deltagande observationer 

Utformning av processkarta 

2016-05-04 Driftansvarig 1 h 10 min 

+ 1 h 

Öppen intervju (besök) + 

Deltagande observation 

Komplettering till empirin 

2016-05-10 Driftansvarig 30 min Fokuserad intervju 

(telefon) 

Klargörande och 

komplettering av empiri 

2016-05-13 Operativ personal 30 min 

+ 1 h 30 

min 

Fokuserad intervju 

(besök) + 

Deltagande observationer 

Identifiering av slöserier, 

tidtagning på aktiviteter 

2016-05-16 Driftsansvarig 30 min Fokuserad intervju 

(telefon) 

Komplettering till empirin 

Figur 4: Översikt över datainsamling 

 

2.7 Analysteknik 

Enligt Yin (2007:137) finns det fem olika sorters analystekniker forskare kan använda sig 

av vid genomförandet av en fallstudie. Alla dessa fem analystekniker kan användas 

enskilt eller tillsammans. De fem analysteknikerna är mönsterjämförelser, utformning av 

förklaringar, tidsserieanalyser, logiska modeller och synteser utifrån olika fall. Samtliga 

fem är till för att lösa problem med extern och intern validitet (Yin, 2007:137, 145), dessa 

två begrepp beskrivs i sektion 2.8. 
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2.7.1 Mönsterjämförelse 

Mönsterjämförelse innebär att forskaren jämför två eller flera olika mönster. Mönstret 

som framkommer från empirin jämförs med det eller de mönster forskaren förväntar sig. 

Den interna validiteten av fallstudien stärks om mönstren som jämförs sammanstrålar 

med det empiriska mönstret. Analysen bör ordnas så att skillnaderna i mönstren kan 

ställas mot varandra på enklast och tydligast möjliga vis (Yin, 2007:145-149). 

 

2.7.2 Utformning av förklaringar 

Utformning av förklaring är likt en mönsterjämförelse en komparativ analysmetod av 

mönster. Skillnaden är att forskaren försöker förklara fallet genom det resultat forskaren 

kommer fram till när datamaterialet analyseras. Detta görs genom upprepade 

mönsterjämförelser och revideringar av forskarens hypoteser för att finna kausala 

samband (Yin, 2007:150). 

 

2.7.3 Tidsserieanalyser 

Yin (2007:154-157) beskriver en tidsserieanalys som en teknik där forskaren studerar en 

företeelse över tid. Det finns tre olika typer av tidsserieanalyser; enkla tidsserieanalyser, 

komplexa tidsserieanalyser och kronologier. En tidsserieanalys kan till exempel göras 

genom att en trend av datapunkter matchas med andra trender från mönster, eller att en 

syntes av händelseförlopp i en ordnad tidsföljd studeras (Yin, 2007:154-158). 

 

2.7.4 Programlogiska modeller 

Vid användning av programlogiska modeller analyseras en komplex händelsekedja som 

kan innehålla många steg och/eller studeras under en längre tidsperiod. Programlogiska 

modeller är en variant av mönsterjämförelse vilket innebär att i analysen jämförs 

empiriska skeenden med vad som borde ske enligt teorin (Yin, 2007:159-160). 

2.7.5 Synteser utifrån olika fall 

Ett sätt att hantera analysen vid en flerfallsstudie är genom att göra en syntes av de olika 

fallen. De olika fallen studeras var för sig och analyseras sedan tillsammans, till exempel 

genom att sätta upp ordtabeller. Genom dessa ordtabeller kan sedan slutsatser dras kring 
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om fallen liknar varandra och därmed om forskaren kan dra slutsatser utifrån fallen (Yin, 

2007:160-162). 

 

2.7.6 Val av uppsatsens analysteknik 

I denna uppsats använder sig författarna av programlogiska modeller i analysen. Denna 

teknik passar uppsatsen bra eftersom uppsatsens syfte är att utifrån tillgänglig teori föreslå 

kostnadssänkande åtgärder. Detta möjliggör för författarna att jämföra händelser på 

fallföretaget med hur dessa händelser borde se ut enligt teorin. 

 

Mönsterjämförelse anses inte vara ett lämpligt verktyg eftersom författarna inte anser att 

det hjälper dem att svara på frågeställningarna att sätta upp hypoteser kring ett förväntat 

mönster. Utformning av förklaringar anses inte heller lämpligt då den korta tid tillgänglig 

för uppsatsen gör det svårt att genomföra en iterativ analys tills dess att analysen nått sitt 

mål. Syftet med uppsatsen är inte heller att förklara Alwex situation eller kartlägga 

kausala samband. Att skapa en tidsserie är inte heller lämpligt då fallstudien sker vid en 

begränsad tid och inga föreslagna förändringar kommer genomföras under studiens gång. 

Även synteser av olika fall är en olämplig teknik eftersom denna uppsats bara berör ett 

fall. 
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2.7.7 Uppsatsens analysmodell 

Uppsatsens analyser är uppbyggda enligt Figur 5 nedan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Uppsatsens analysmodell 

Slutsats: 

- Förslag på reducering av slöseri 

- Möjliga kostnadsbesparingar genom förändringsförslag 
 

Empiribas 1:  
Aktiviteter innan, under och 

efter förädling, vilka produkter 

som förädlas och översiktskarta 

över Alwex 

Teoribas 1:  

Processkartläggning 

Forskningsfråga 1:  
Hur kan RDF-processen hos 

Alwex Recycling AB 

illustreras? 

Forskningsfråga 2:  
Vilket slöseri finns i RDF-

processen; innan, under och 

efter förädlingen? 

Teoribas 2:  
Icke-värdeskapande 

aktiviteter, slöseri, flöden, 

RDF-förädling 

Empiribas 2: 
Aktiviteter som kan 

innebära slöseri: före, under 

och efter förädling 

Forskningsfråga 3:  
Hur kan de identifierade 

slöserierna reduceras? 

Teoribas 3:  
Flöden, materialhantering, 

informationshantering 

Empiribas 3: 
Förändringsförslag från 

Alwex 

Forskningsfråga 4:  
Hur mycket kan Alwex 

Recycling ABs kostnader 

reduceras genom att reducera 

de identifierade slöserierna? 

Teoribas 4: 
Självkostnadskalkyl,  ABC-

kalkyl, nuvärdemetoden, 

återbetalningsmetod, 

känslighetsanalys 

Empiribas 4: 
Kostnader, testkörning av 

produktionsförändring, 

tidtagning och annan data kring 

transporter 

Analys 3: 
Förslag på hur de identifierade 

slöserierna kan minskas, innan, 

under och efter förädling 

Analys 2: 
Identifiering av slöseri: 

innan, under och efter 

förädling 

Analys 1:  
Genomförande av 

processkartläggning, 

processkarta 

Analys 4: 
Problem med Alwex kalkyler, 

beräkning av 

kostnadsbesparingar genom 

förslag från analys 3. 
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2.8 Kvalitetsmått 

Yin (2007:54) nämner fyra olika kvalitetsmått vid en fallstudieforskning för att 

säkerställa att uppsatsen innehar god kvalitet; begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet och reliabilitet. Att upprätthålla god kvalitet innebär att forskaren under hela 

uppsatsens gång uppfyller dessa fyra kriterier (Yin, 2007:54). 

 

2.8.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet är ett mått som inom fallstudiedesign är kritiskt granskad på grund av 

fallstudiens höga risk för att vara subjektivt grundad. Begreppet handlar om att de mått 

som används av fallstudieforskaren ska vara operationellt betingade och ej präglade av 

forskarens åsikter eller värderingar (Yin, 2007:56). För att öka begreppsvaliditeten i en 

fallstudie finns det enligt Yin (2007:54) tre tillvägagångssätt. Det första 

tillvägagångssättet är att fakta verifieras och bekräftas via olika datainsamlingskällor. 

Detta kallas för triangulering. Det andra tillvägagångssättet är att skapa en beviskedja; 

det vill säga att en utomstående person läser och granskar forskarens arbete för att 

säkerställa att det finns en logisk och klar ordningsföljd från fallstudiefrågorna till 

sammanställningen av den slutgiltiga uppsatsen angående olika ställningstaganden, 

beslut och resonemang. Det tredje sättet för att öka begreppsvaliditeten i uppsatsen 

innebär att nyckelpersoner läser igenom, granskar och verifierar en skiss till den 

slutgiltiga fallstudieuppsatsen (Yin, 2007:54, 125-127, 133-134). 

 

I denna uppsats har all data som använts triangulerats genom att författarna har granskat 

varandras tolkningar av materialet. Triangulering har även skett genom att jämföra 

resultaten från vår fokusgrupp med resultatet från en enskild intervju med platschefen. 

En beviskedja har upprättats flera gånger under studiens gång, då våra opponentgrupper 

opponerat på vår uppsats samt under slutmanusgranskningen inför inlämningen. En 

beviskedja har även använts vid slutinlämning av denna uppsats då den har granskats och 

godkänts av lärare på Linnéuniversitetet innan den publicerats för allmänheten. 
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2.8.2 Intern validitet 

Intern validitet tillämpas främst vid analysen av data i uppsatsen. Intern validitet innebär 

att forskaren visar att det finns ett kausalt samband mellan olika variabler. Det vill säga 

att en viss faktor är den enda som påverkar ett visst utfall. Detta begrepp används främst 

när en forskare genomför studier som är förklarande eller påvisar kausalitet. Intern 

validitet kan ej användas vid studier som är deskriptiva eller explorativa (Yin, 2007:54-

55). 

 

För att stärka den interna validiteten i uppsatsen har författarna antagit programlogiska 

modeller som analysteknik. Detta innebär att den insamlade empirin jämförs med teori 

på området och sedan analyseras för att se vilka orsak-verkan samband som kan hittas. 

Då olika orsak-verkan samband diskuteras på djupet stärks den interna validiteten 

eftersom författarna till uppsatsen diskuterar olika möjliga orsaker till olika händelser, 

och därmed är medvetna om att ett samband kan ha flera olika orsaker. 

 

2.8.3 Extern validitet 

Enligt Yin (2007:57) innebär extern validitet att uppsatsens slutsatser blir allmängiltiga, 

det vill säga generaliserbara. För att stärka den externa validiteten görs analytiska 

generaliseringar vid fallstudieforskning. Analytisk generalisering innebär att forskaren 

försöker bilda en allmängiltig teori utifrån ett antal slutsatser eller resultat. 

 

Då författarna har valt att genomföra en enfallsstudie på Alwex har den externa 

validiteten stärkts genom att analysen genomförts utifrån befintlig teori. Detta har skett 

genom att uppsatsen har antagit en analysteknik där teori jämförts med empiri. 

 

2.8.4 Reliabilitet 

Enligt Yin (2007:59) innebär reliabilitet att en annan forskare skall med exakt samma 

metod och analys kunna genomföra den initiala forskarens forskning och få samma 

resultat. Det är därför viktigt att forskaren under en forskningsprocess dokumenterar 

material och hur metoden genomfördes för att kunna föra denna information vidare till 

andra forskare. Databaser kan till exempel vara fallstudieanteckningar så som 

anteckningar från intervjuer och observationer eller dokument. Detta kvalitetsmått är 
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viktigt för att minska risken för fel och öka transparensen i forskningen (Yin, 2007:59, 

130-131). 

 

För att öka reliabiliteten i uppsatsen har författarna skapat en databas av intervju- och 

observationsdata samt dokument som använts i studien. Alla fallstudieanteckningar har 

sparats och alla datakällor har ordnats i en tydlig källförteckning i rapporten. 

 

2.9 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden inom forskning syftar till att skapa en balans mellan olika syften, 

till exempel mellan att skapa ny kunskap och att minimera risken för skada av deltagarna 

i forskningen (Vetenskapsrådet, 2011:11). Nedan följer en genomgång av några etiska 

principer. 

 

2.9.1 Informationskravet 

Forskaren måste informera studiens deltagare om syftet med forskningen och vad som 

ingår i den. Detta ska göras så utförligt att en deltagare kan besluta om denne vill delta i 

studien eller inte. Deltagarna ska även informeras om inspelning sker eller någon speciell 

observationsteknik används vid till exempel intervjuer (Bryman & Bell, 2013:137, 147-

148). 

 

För att uppfylla informationskravet informerar författarna alla potentiella deltagare om 

studien, dess syfte och vad deras deltagande innebär vid den första kontakten. 

Respondenten informeras även innan intervjuns start att författarna kommer att föra 

anteckningar om vad som sägs under intervjun. 

 

2.9.2 Samtyckeskravet 

Studiens deltagare ska ges möjlighet att själva bestämma om de vill delta i studien eller 

inte och måste när som helst kunna, och veta om att de kan, bryta sitt medverkande. 

Deltagare måste också informeras om eventuella risker deras deltagande kan medföra 

(Bryman & Bell, 2013:137, 147, 149). 
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Samtyckeskravet kommer följas genom att dess innebörd gås igenom med respondenten 

innan intervjuns start. Eventuella risker författarna kan se med deltagande i studien tas 

också upp med respondenten. En sådan risk skulle kunna vara att respondenten uttrycker 

åsikter som ogillas av dennes arbetsgivare. Denna risk kan avhjälpas genom att 

respondenten kan ges full anonymitet. 

 

2.9.3 Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

Det är forskarens uppgift att se till att deltagarna i studien inte skadas till följd av den. 

Därför måste deras personuppgifter behandlas och förvaras så att inga obehöriga kan få 

tillgång till dem. Det är även viktigt att försöka förutsäga vilken skada som kan 

uppkomma och anonymisera deltagarna om detta verkar nödvändigt eller om deltagarna 

efterfrågar det. Det är även viktigt att ha i åtanke att skada kan vara svårt att förutsäga 

(Bryman & Bell, 2013:137, 145-147). 

 

Person- och företagsuppgifter förvaras på ett säkert sätt så att inga obehöriga kan komma 

åt dem. Om respondenterna önskar vara anonyma eller om författarna anser att det 

föreligger risk för skada anonymiseras alla uppgifter om respondenterna. Författarna 

säkerställer då att materialet inte kan kopplas till specifika personer. 

 

2.9.4 Nyttjandekravet 

Det material som samlas in får endast användas i det syfte det har samlats in (Bryman & 

Bell, 2013:137). 

 

För att uppfylla nyttjandekravet försäkrar författarna deltagarna i studien att materialet 

som samlas in bara används i den aktuella studien. Författarna använder inte heller 

materialet till något annat än vad som lovats respondenterna eller fallföretaget. 

 

2.9.5 Falska förespeglingar 

Deltagarna i studien får inte förledas med felaktig information gällande studien. Om 

forskaren studerar känsliga ämnen som riskerar att påverkas av att deltagarna har 

fullständig information om studiens syfte måste forskarna minimera effekterna av 
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vilseledandet och noga överväga dess positiva och negativa konsekvenser (Bryman & 

Bell, 2013:137, 152-153). 

 

Då författarna anser att undersökningssyftet, som bland annat var att identifiera möjliga 

kostnadsbesparingar hos Alwex Recycling AB, inte innefattar några känsliga frågor finns 

det ingen anledning att använda sig av falska förespeglingar. Endast om författarna skulle 

studera väldigt känsliga frågor som det annars är i det närmaste omöjligt att få svar på 

hade falska förespeglingar varit ett tänkbart alternativ. 

 

2.9.6 Vetenskapsrådets allmänna regler 

Vetenskapsrådet (2011:10-13) har gett ut en bok som behandlar vad som anses som god 

forskningssed. Bokens råd kan sammanfattas i några allmänna regler: 

”1 Du ska tala sanning om din forskning 

2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering 

7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, 

djur eller miljö 

8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning” 

(Vetenskapsrådet, 2011:13). 

 

Punkt ett till tre kommer följas genom att författarna genom hela studien är öppna med 

syftet bakom forskningen, ingående beskriver och analyserar de metoder som används 

för att skapa öppenhet och inte förvanskar eller undanhåller delar av forskningen. Punkt 

fyra kommer följas genom att författarna alltid redovisar eventuella kopplingar mellan 

sig själva och det som studeras. Punkt fem kommer åtföljas genom att all forskning som 

presenteras är författarnas egna och genom att författarna presenterar alla källor som 

använts med korrekt källhänvisning. Punkt sex följs genom att författarna alltid förvarar 

dokument på ett säkert sätt, skyddat från obehöriga. Punkt sju åtföljs genom att 

forskningen kommer ta hänsyn till djur och miljö samt genom att författarna försöker 
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förutsäga och genom anonymisering motverka eventuell skada forskningen kan orsaka 

respondenterna. Punkt åtta åtföljs genom att författarna alltid försöker vara objektiva och 

hjälpa studentkollegor att förbättra deras studier genom konstruktiv kritik. 

 

2.10 Sammanfattning av metodval 

2.1 Vetenskapligt synsätt Positivism 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt Deduktion 

2.3 Forskningsstrategi Kvalitativ 

2.4 Undersökningsdesign Fallstudie 

2.5 Urval Bekvämlighetsurval 

2.6 Datainsamling   

  2.6.2 Primärdata Intervjuer 

    Deltagande observationer 

  2.6.2 Sekundärdata Arkivmaterial 

  2.6.3 Intervjumetod Öppna & fokuserade intervjuer 

      Fokusgrupp 

2.7 Analysteknik Programlogisk modell 

2.8 Kvalitetsmått Begreppsvaliditet 

    Intern validitet 

    Extern validitet 

      Reliabilitet 

2.9 Forskningsetiska Informationskravet 

  överväganden Samtyckeskravet 

    

Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet 

    Nyttjandekravet 

    Falska förespeglingar 

      Vetenskapsrådets allmänna regler 

Figur 6: Sammanfattning av metodval 
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3. Frågeställning 1: Hur kan RDF-processen hos Alwex 

Recycling AB illustreras? 

För att besvara frågeställning 1 kommer först teori om processkartläggning beskrivas, 

sedan kommer insamlad fakta om vad som sker i processen beskrivas i empirin. Då 

uppsatsen ska göra en programlogisk analys ställs teorin mot empirin för att visa och 

beskriva en illustration av processkartan som har tagits fram. Processen illustreras även 

i en karta över Alwex Recycling AB:s anläggning i Gottåsa för att visa var alla aktiviteter 

genomförs. 

 

3.1 Teoribas 1 

I detta avsnitt kommer teori om processkartläggning beskrivas, detta för att läsaren ska 

få en grundläggande förståelse hur en processkarta fungerar, vad den gör och varför en 

processkartläggning genomförs.  

 

3.1.1 Processkartläggning 

En processkarta är en del av värdebaserad processmodellering och är en metod som 

används för att identifiera alla aktiviteter i en process för att det sedan ska vara möjligt 

att eliminera de aktiviteter som är onödiga (White & James, 2012). Enligt Lacerda, 

Xambre och Alvelos (2015) är en process alla aktiviteter från det att produkten/tjänsten 

börjar utvecklas till dess att den är producerad och såld. Bergman och Klefsjö (2012:465) 

skriver att det är viktigt att innan förbättringsarbetet startar, förstå hur processerna 

fungerar. Därför görs processkartläggning. 

 

Processkartor används också för att personalen ska kunna få en helhetsbild över processen 

och förstå processen, samt för att upptäcka och identifiera brister. Personalen som arbetar 

inne i processen är ofta inte medvetna om vad som händer i steget efter och innan deras 

aktivitet. Med processkartor kan personalen vara mer aktiva och förstå vad kunden 

faktiskt efterfrågar. De hjälper även personalen att tänka kring sin egen roll i processen 

och hur denne själv kan förbättra processen och dess aktiviteter (Ljungberg & Larsson, 

2015:188, 190-191). 
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För att genomföra en processkartläggning finns det också olika tekniker som kan 

användas för att följa processen. En teknik är att intervjua personer eller avdelningar som 

utgör delarna i processen för att bilda en uppfattning om hur flödet går. Att använda den 

här tekniken är enkelt och går fort att genomföra. Nackdelar är dock att delar i processen 

kan bli tolkade på fel sätt och att personalen inte är med, vilket kan medföra att de inte 

kan se helhetsbilden och då heller inte hjälpa till med förbättringsarbetet. En annan teknik 

som används är då alla avdelningar är företrädda och får presentera sina aktiviteter i 

processen. En fördel med den här tekniken är att de anställda får ett bättre 

helhetsperspektiv på processen. En tredje teknik som kan användas utgår från att vissa i 

personalen är med och gör själva kartläggningen, detta för att minska riskerna för 

tolkningsfel och att personalen inte känner sig delaktig. Det negativa med detta 

tillvägagångssätt är att det tar tid och att personalen måste lära sig hur en 

processkartläggning går till. Personalen får dock en bättre helhetsbild över processen, kan 

förstå mer om kundens behov och hur det fungerar i de andra aktiviteterna (Ljungberg & 

Larsson, 2015:211-212). 

 

Ljungberg och Larsson (2015:214-215) rekommenderar ett genomförande med åtta steg 

då en processkartläggning ska ske. Steg ett är att avgränsa processen och dess syfte genom 

att bestämma processens start och slut. Steg två är att skriva ner alla aktiviteter de 

inblandade kan komma på. Detta görs med fördel på postit-lappar för att enkelt kunna 

ändra ordning på dem senare. Steg tre är att sätta aktiviteterna i rätt ordningsföljd. Steg 

fyra är att lägga till de aktiviteter som saknas och att lägga ihop dubbletter av aktiviteter. 

Steg fem är att identifiera resultatet för varje aktivitet. Varje aktivitet måste ha ett resultat 

som sedan är input till nästa aktivitet, annars har förståelsen för processen inte ökats 

nämnvärt. Steg sex är att kontrollera att alla resultat av aktiviteter hänger ihop med nästa 

aktivitet. Gör de inte det har något missats. Steg sju är att kontrollera att detaljnivån är 

enhetlig genom hela processkartan, samt att kontrollera att alla tidigare steg faktiskt har 

åtföljts. Steg åtta är att kontrollera hela kartan och rätta till den tills den anses representera 

processen. 

 

En vanlig metod som används för att genomföra en processkartläggning är så kallade 

simbanor. Dessa simbanor representerar personer eller avdelningar och sedan pendlar 

processen mellan dessa beroende på vem som utför olika aktiviteter (Ljungberg & 

Larsson, 2015:193). Ljungberg och Larsson (2015:193) antyder dock att simbanor inte 
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alltid fungerar eller är det bästa för att identifiera processer. Nackdelarna är att det 

fokuseras mer på vem det är som arbetar med en viss aktivitet, och inte på vad som görs 

och varför. Företag har innan fokuserat vertikalt i företaget och inte horisontellt, som 

enligt Ljungberg och Larsson (2015:195) är önskvärt. Genom en processkartläggning 

med simbanor går fokus tillbaka till vertikalt. En annan nackdel enligt Ljungberg och 

Larsson (2015:193) är att simbanor fungerar på enkla processer men inte lika bra på 

komplexa. Fördelen med simbanor är att det är enkelt att följa processen och alla 

aktiviteter samt att upptäcka eventuella brister (Ljungberg & Larsson, 2015:195).  
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3.2 Empiribas 1 

I detta avsnitt är presenteras vad som sker i RDF-processen hos Alwex, innan, under 

och efter förädlingsprocessen. Sist presenteras en översiktskarta över Alwex som 

illustrerar vart på anläggningen de olika aktiviteterna sker. 

 

Alwex får betalt för att ta in avfall från till exempel kommuner eller företag. Sedan 

förädlas avfallet och Alwex betalar sina kunder för att de ska ta hand om det processade 

avfallet. Alwex verksamhet är hela tiden utsatt för stora förändringar. Deras marknad 

svänger kraftigt i både efterfrågan och priser. 

 

Alwex personal består av fyra anställda i den operativa verksamheten och driftansvarig. 

Den operativa personalen roterar mellan de olika arbetsuppgifterna, som bland annat 

består av att köra lastmaskin och att köra lyftkranen som lastar in avfall i förädlingslinjen. 

Det varierar även vilken arbetsstation som utför vad. Till exempel används båda 

lastmaskinerna till att putta undan färdig RDF, beroende på vilken som är ledig. 

 

3.2.1 Innan förädling 

RDF-processen på Alwex startar när avfallet kommer in genom grindarna med lastbil. 

Lastbilen kör först upp på en våg som väger lastbilen med innehåll för att avgöra hur 

mycket avfall lastbilen har med sig in. Från vågen ges en vågsedel ut, där den aktuella 

lastbilens vikt står. 

 

Lastbilen kontaktar sedan Alwex personal för att få reda på vart avfallet ska. Det finns 

vissa bestämda platser för olika sorters avfall, vilket gör att chaufförer som kört mycket 

till Alwex i regel redan vet vart avfallet ska. Det gör att hanteringen går fort. Ovana 

chaufförer kan däremot ha svårt att hitta inne på området. Det är ofta svårt att beskriva 

muntligt vart avfallet ska, och därför får Alwex personal åka till lastbilen med en av 

lastmaskinerna för att visa chauffören till rätt plats. 

 

Lastbilen kör därefter till grusplanen och ställer av sitt släp, om den har ett sådant. 

Lastbilen kör sedan antingen ner till plattan för att tömma avfallet där eller så tömmer 

den avfallet på grusplanen. Om avfallet körs till plattan läggs det precis bredvid plattan, 
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vilket är en betongplatta där det avfall som ska in i förädlingen härnäst läggs. Avfallet 

läggs då på en upphöjd kant, vilket gör att det blir en höjdskillnad mellan avfallet och 

plattan. Avfallet puttas sedan med hjälp av en lastmaskin successivt ner till plattan för att 

en hanterbar mängd ska ligga där. När avfallet har lastats av vid plattan kör lastbilen 

tillbaka till grusplanen, hämtar sitt släp, kör tillbaka till plattan och tömmer även släpet 

där. Om lastbilen inte har något släp kör den direkt ner till plattan. 

 

När RDF har körts en längre period vill personalen inte längre lägga avfallet som ska bli 

RDF i närheten av plattan eftersom de inte vet om de ska fortsätta köra RDF ytterligare 

en period. Därför töms avfallet som ska bli RDF istället vid grusplanen. Avfallet som 

ligger på grusplanen körs sedan till plattan med en lastmaskin när det ska förädlas. 

 

3.2.2 Under förädling 

När avfallet ligger på plattan måste grova skrotdelar sorteras bort. Det händer att avfallet 

innehåller till exempel diskbänkar och elkablar, som varken kan eller bör gå in i 

förädlingsprocessen. Detta skrot kommer från att Alwex tar hand om avfall från vitt skilda 

ursprung, till exempel byggavfall och interiör från skrotade bilar. Förädlingsprocessen 

startar därför med att en lyftkran sorterar ut stora skrotdelar och material som inte ska 

förädlas i processen. Lyftkranen lastar sedan in avfallet i grovkrossen som krossar 

materialet grovt. Därefter sorterar magnet 1 ut magnetiska metaller ur avfallet, till 

exempel skruv och andra metalldelar. Materialet åker sedan vidare till trumsikten, som 

tumlar materialet för att sortera ut inerta material som till exempel glas och sten. Detta 

kallas för 0-20 fraktion, eftersom materialet är 0-20 millimeter stort. 

 

Det avfall som ska förädlas vidare förs sedan till en vindsikt. Den består av ett band som 

är vinklat uppåt där en fläkt blåser materialet uppför bandet så att stenar och tyngre 

material inte förs vidare i förädlingen. Materialet förs sedan vidare via ett transportband 

och in till finkrossen där materialet finfördelas. Efter finkrossen sitter magnet 2 som 

separerar ut magnetiska metaller som inte försvann första gången. Materialet fraktas 

sedan på ett transportband som för över materialet till ytterligare ett transportband till 

virvelströmmaren som separerar ut aluminium. 

 



  
 

  43 (129) 
 

Som ett sista steg siktas materialet en gång till för att sortera ut ytterligare en fraktion, 

som kallas 0-30, med inert material. Den andra fraktionen från sikten kallas 30-120 och 

är färdig RDF. De två fraktionerna från det sista steget ramlar ur förädlingslinjen på olika 

ställen i väntan på att köras iväg. 

 

De slutprodukter som fås ut av förädlingsprocessen är siktrester i form av 0-20 fraktion 

och 0-30 fraktion samt RDF. 0-20 och 0-30 fraktionerna säljs tillsammans och består av 

inerta material som används till sluttäckning av soptippar. RDF används som bränsle. 

 

3.2.3 Slutprodukter 

Det är billigare att bli av med 0-20 fraktionen och 0-30 fraktionen än RDF. Dessa 

fraktioner utgör i dagsläget cirka 40 % av den totala mängden slutprodukter. Eftersom 

marginalerna på förädlingen är små vill Alwex skicka det processade materialet så kort 

sträcka som möjligt för att hålla nere transportkostnader. Siktresterna är bra ur denna 

synpunkt eftersom en av kunderna är en soptipp i närheten, en kort transportsträcka bort. 

RDF går till kunder som ligger längre bort och just nu planerar Alwex att skeppa RDF 

till en ny kund som måste nås sjövägen. Alwex producerar sin RDF utifrån vad deras 

kunder vill ha. Det är kunden som avgör till exempel vilket värmevärde bränslet ska ha 

och vilka ämnen i olika kvantiteter bränslet får innehålla. Därmed varierar mängden trä 

och plast i slutprodukten. Alwex tillsätter inte gummi för att öka värmevärdet, dock så 

tillsätts plast enligt kundens önskemål i samma syfte. En viktig aspekt gällande RDF är 

innehållet av inerta material. Alwex kunder måste betala stora summor för att göra sig av 

med den aska som bildas vid förbränningen av RDF. Därför är det viktigt att inerta 

material, som bildar mycket aska, inte finns i för hög halt. 

 

Utöver siktrester sorteras även aluminium och koppar ut. Koppar sorteras ut av kranen i 

grovsorteringen och aluminium sorteras ut under förädlingsprocessen. Båda dessa 

metaller kan sedan säljas som metallskrot.  

 

3.2.4 Efter förädling 

Efter förädlingslinjen faller RDF ned från ett transportband till golvet, där det samlas i en 

cirka 1,5 meters-hög. Högen puttas med jämna mellanrum iväg av en lastmaskin så att 



  
 

  44 (129) 
 

RDF:en bildar en större hög vid sidan om, detta utgör ett mellanlager inne i 

förädlingsbyggnaden. Denna större hög körs sedan ut med lastmaskinen, en skopa i taget, 

till förvaring utomhus. Där hämtas den sedan upp av en lastbil som lastas med 

lastmaskinen. Lastbilen kör RDF:en till vågen, där lastbilen vägs för att avgöra hur 

mycket RDF den innehåller. En vågsedel skapas, och lastbilen kör ut från anläggningen 

för att leverera RDF:en till Alwex kunder. 
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3.2.5 Översikt över Alwex  

Nedan presenteras en översiktskarta över Alwex för att hjälpa läsaren förstå hur 

anläggningen ser ut. 

 

  

Figur 7: Översiktskarta över Alwex område 
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Processen startar nere i högra hörnet, där 

lastbilen kommer in till området. Lastbilen 

kör sedan efter den gröna, streckade linjen, C 

i Figur 7. Först passerar lastbilen vågen, vilket 

illustreras av B i figuren. Sedan kör lastbilen 

till grusplanen, vilket illustreras av D, den 

gröna ringen. Där ställs lastbilens släp av. 

Lastbilen kör sedan ner till plattan, F i 

figuren. Lastbilen lastar av avfallet i område 

E, den streckade röda ringen. Lastbilen kör 

sedan tillbaka till grusplanen och hämtar sitt 

släp, som sedan töms i område E. Lastbilen 

kör sedan ut genom grinden igen. Den blå 

pilen, K, illustrerar hur lastmaskinen kör 

färdig RDF från slutet på förädlingslinjen ut 

till dess förvaring utomhus för att sedan vända 

och köra tillbaka in för att upprepa 

proceduren. 

 

  

Bokstäver Aktivitet 

A 

Lagret för det inerta 

materialet 

B Vågen 

C 

Lastbilarnas rutt de kör för 

att lasta av allt material 

D Grusplanen  

E 

Lastbilarna lastar av 

materialet 

F Plattan 

G 

Start av 

förädlingsprocessen 

H Trumsikt (0-20 fraktion) 

I 

Färdig RDF faller ned på 

golvet i anläggningen 

J Mellanlager för RDF 

K 

Lastmaskinen kör RDF:en 

till mellanlagret 

L 

Lastbilarna kommer och 

lastar på RDF:en 

M 

Det inerta materialet 

hämtas och körs bort till 

lagret (A) 

N 

Nivåskillnad - lastmaskin 

kör bort inert material 

Figur 8: Figurbeskrivning till översiktskartan 

över Alwex 
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3.3 Analys 1 

I detta avsnitt används teorin om processkartläggning för att med hjälp av empirin, 

rörande hur processen går till på Alwex, illustrera processen. Processkartan visar hur 

processen går till i dagsläget. 

 

Enligt Lacerda et al. (2015) är en process alla aktiviteter från det att produkten börjar 

utvecklas tills dess att den är såld. På grund av brist på tid och resurser har inte alla 

aktiviteter enda från utvecklingen av RDF hos Alwex studerats i denna uppsats. 

Uppsatsen har begränsats till den del av processen som sker inne på Alwex område. Detta 

anser författarna, trots vad Lacerda et al. (2015) skriver, inte är en alltför stor begränsning. 

Eftersom Alwex tar hand om avfall med olika ursprung kan det tänkas att de är en flexibel 

verksamhet och att de därför är duktiga på att anpassa sig till förändringar i omvärlden. 

Därmed anser författarna att avgränsningen till den del av processen som sker inne på 

Alwex anläggning inte ger en missvisande bild. 

 

RDF-processen kan illustreras enligt nedanstående processkarta, se Figur 9. 
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Figur 9: Detaljerad processkarta över RDF-processen hos Alwex 
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För att skapa sig en bild över hur RDF-processen går till på Alwex valde författarna att 

göra en processkartläggning, som Bergman och Klefsjö (2012:465) säger är ett bra 

verktyg när ett förbättringsarbete ska inledas. När empiri till processkartan skulle samlas 

in följdes Ljungberg och Larssons (2015:211-212) råd kring hur detta bör gå till. En 

fokusgrupp med all operativ personal ordnades, något som var möjligt till följd av att de 

bara är fyra stycken. Fokusgruppen ansågs vara ett bra verktyg för att undvika att 

författarna missförstod något eller att personalen inte ökade sin förståelse kring sin 

process, som Ljungberg och Larsson (2015:211-212) skriver är risken vid enskilda 

intervjuer. För att ytterligare minska risken för tolkningsfel (Ljungberg & Larsson, 

2015:211-212) ombads personalen att själva göra processkartan. De informerades kring 

hur en processkartläggning genomförs och uppmanades sedan att själva fylla i sin process 

som de uppfattar den. När de kände sig nöjda efter att författarna hade inflikat med frågor 

och bett dem utveckla några saker, uppmanades personalen att fylla på processkartan med 

de problem de kunde se i processen. Enligt Ljungberg och Larsson (2015:211-212) ska 

detta tillvägagångssätt ge personalen en bättre helhetsbild över processen och lära sig att 

förstå kunden bättre. I just detta fall, eftersom de bara är fyra anställda som roterar bland 

arbetsuppgifterna, hade personalen förmodligen god överblick kring hur deras process 

såg ut redan innan processkartläggningen. Författarna anser istället att det stora värdet i 

en processkarta för personalen kan bli att de skapar sig en bättre förståelse kring hur de 

genomför aktiviteter och själva kan förbättra processen och aktiviteterna, som Ljungberg 

och Larsson (2015:190-191) nämner som en positiv bieffekt av processkartläggning. 

 

Ljungberg och Larssons (2015:214-215) åtta steg för att göra en processkartläggning 

följdes då processkartläggningen i denna uppsats genomfördes. Steg ett är att avgränsa 

processen och dess syfte (Ljungberg & Larsson, 2015:214-215). Detta gjordes genom att 

författarna redan hade avgränsat uppsatsen till att bara beröra RDF-processen inne på 

Alwex anläggning. För att få en helhetsbild av denna process på anläggningen ombads 

personalen starta processkartan där lastbilen med avfall kommer in, och avsluta processen 

där lastbilen med färdigt material åker ut från anläggningen. Syftet med processen sattes 

till att förädla RDF, vilket gjorde att fokus lades på förädlingen av RDF. De inerta 

material som också producerades, samt de interna transporterna fick därmed mindre 

fokus. Detta skulle kunnat ge en felvriden bild av processen, men det åtgärdades genom 

att författarna la fokus på förädlingen av inerta material samt interna transporter på 

anläggningen vid senare intervjuer och deltagande observationer. 
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Steg två till fyra i Ljungberg och Larssons (2015:214-215) rekommendation är att skriva 

ner alla aktiviteter på postit-lappar, sätta dessa i rätt ordning och sedan fylla ut om något 

saknas. Dessa steg följdes genom att de anställda själva fick skriva upp aktiviteterna på 

postit-lappar samt arrangera och arrangera om dessa tills de ansåg att processen stämde 

överens med verkligheten. Steg fem och sex är att se till att alla aktiviteter har ett resultat 

som är input i nästa aktivitet (Ljungberg & Larsson, 2015:214-215). Detta åtföljdes 

genom att alla aktiviteter gicks igenom tillsammans med personalen för att se till att det 

resultat en aktivitet hade gett var input till nästa aktivitet. Där brister upptäcktes rättades 

dessa till. Steg sju är att se till att detaljnivån är densamma genom hela processkartan 

(Ljungberg & Larsson, 2015:214-215). I detta steg upptäcktes en brist vid ett senare 

tillfälle. Som nämnt i diskussionen kring steg ett valdes RDF-processen som 

processkartläggningens syfte. Därmed skapades ett bristande djup i processkartan kring 

vad som händer innan och efter förädlingen av RDF. Detta åtgärdades i efterhand genom 

kompletterande intervjuer och deltagande observation, samt uppdatering av 

processkartan. Därmed har även steg åtta (Ljungberg & Larsson, 2015:214-215) följts, 

vilket var att revidera processkartan tills dess att den anses representera processen. 

Processkartan gicks även igenom med personalen en sista gång för att se till att de tyckte 

den stämde överens med deras uppfattning av processen. 

 

Enligt Ljungberg och Larsson (2015:193) är en vanlig metod vid processkartläggning att 

processen delas upp i simbanor beroende på vem som utför aktiviteterna. En nackdel är 

dock att detta flyttar över fokus från vad som görs till vem som gör det. En annan nackdel 

är att simbanor fungerar dåligt för att illustrera komplexa processer. Författarna valde att 

inte använda sig av simbanor i processkartläggningen. Det kan verka självklart att 

simbanor ska fungera i processkartan hos Alwex eftersom de fokuserar på vem som gör 

vad, och det bara finns fyra anställda på Alwex. Därmed borde det vara enkelt att illustrera 

vem som gör vad. Detta ansågs dock inte lämpligt eftersom de anställda roterar i sina 

arbetsuppgifter och det även varierar vilken arbetsstation som utför vilken aktivitet. 

Därmed följdes processen istället från början till slut, utan att ta hänsyn till vem som 

gjorde vad. Därmed behölls det horisontella synsättet på processen, vilket enligt 

Ljungberg och Larsson (2015:193) är det föredragna synsättet. Figur 9 är författarnas 

uppfattning av hur RDF-processen ser ut på Alwex. 
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Enligt Ljungberg och Larsson (2015:190-191) syftar en processkartläggning till att öka 

personalens förståelse kring den egna processen. Då processkartan endast visar vad som 

sker, och inte var, ansåg författarna att personalens förståelse för sin process kunde ökas 

ytterligare genom att även skapa en översiktskarta för att illustrera var aktiviteterna sker 

och de viktigaste flödena på området. Detta anser författarna skapar större förståelse kring 

vilka flöden som kan förbättras och vilka aktiviteter som kan utföras på andra ställen. 

Översiktskartan presenteras i Figur 7. 
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4. Frågeställning 2: Vilket slöseri finns i RDF-processen; 

innan, under och efter förädlingen? 

När processen har blivit kartlagd kan slöserierna identifieras. För att besvara 

frågeställning 2 kommer först teorier om olika sorters slöseri att beskrivas, detta för att 

kunna säkerställa att de identifierade slöserierna hos Alwex är icke-värdeskapande 

slöserier. Utöver detta presenteras teori om bland annat RDF-förädling. 

 

4.1 Teoribas 2 

I detta avsnitt presenteras teori om icke-värdeskapande aktiviteter och slöserier; flöden 

och RDF-förädling. Dessa olika teoribaser har valts eftersom det är i dessa områden 

författarna har uppfattat att det finns brister. Teorin används för att kunna identifiera 

vad som utgör brister i aktiviteterna på Alwex. 

 

4.1.1 Icke-värdeskapande aktiviteter och slöseri 

I en process finns det enligt Lacerda et al. (2015) tre olika sorters aktiviteter, de aktiviteter 

som skapar värde i processen, de som är nödvändiga men som inte skapar något direkt 

värde och de aktiviteter som är onödiga och bör tas bort. De aktiviteter som är nödvändiga 

men som inte är värdeskapande kan vara bland annat kvalitetskontroll men även 

aktiviteter som kunderna har efterfrågat (White & James, 2014). Att kartlägga icke-

värdeskapande aktiviteter ingår som en del av en processkartläggning. En icke-

värdeskapande aktivitet innebär att aktiviteten inte tillför något värde för slutprodukten 

eller processen och är tids-, plats- eller resurskrävande. Icke-värdeskapande aktiviteter 

identifieras för att elimineras. Detta leder till att det nya processflödet optimeras vid 

processkartläggning (Cudney, 2009:45-46). 

 

Det finns enligt Lacerda et al. (2015) sju olika sorters brister i en process: 

 Överproduktion. Vid överproduktion tillverkas fler produkter än vad som faktiskt 

säljs. Eftersom dessa inte säljs är de slöseri med resurser, onödiga kostnader för 

tillverkning och lagerhantering samt att produkterna tar upp lagerutrymme som 
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skulle kunnat användas till andra produkter (Lacerda et al., 2015; Bergman & 

Klefsjö, 2012:590). 

 Väntetid. Väntetid kan uppstå vid försening av material, personer eller maskiner. 

Förseningar kan orsakas av sena leveranser, problem vid stationer eller störningar 

i flödet (Lacerda et al., 2015). Om processen stannar upp och orsakar väntetid 

skapas inget värde (Bergman & Klefsjö, 2012:590). 

 Onödiga transporter.  Transportsystem i en fabrik är väldigt komplexa och kan 

orsaka långa ledtider, förseningar, skada på produkten och de är dyra att driva. 

 Onödiga lager. I vissa fall behöver företag hålla större lager för att kunna 

tillgodose behovet som finns. Exempel är flaskhalsar då en buffert måste 

upprätthållas för att produktionen inte ska stanna upp. Ett annat exempel är om 

produktionen måste ställas om till att producera en annan produkt, vilket kan göra 

att produktionen stannar upp en längre tid och för att inte kunderna ska behöva 

vänta länge hålls ett större lager (Lacerda et al., 2015). 

 Felaktiga produkter. Att skada eller att fel på en produkt upptäcks av kunden är 

enligt Lacerda et al. (2015) slöseri som kan orsakas av flera faktorer, till exempel 

av den mänskliga faktorn, att det inte finns kvalitetskontroll eller att det inte finns 

någon standardisering i produktionen. 

 Onödiga förflyttningar. Viss förflyttning inom företaget kan uppfattas som slöseri. 

Till exempel kan materials och maskiners placeringar göra att onödiga 

förflyttningar uppstår. 

 Överprocessande. Vissa processer i ett företag kan istället för att skapa värde 

orsaka mer skada till produktionen och dessa bör då elimineras (Lacerda et al., 

2015). Detta kan exempelvis ske då processen inte uppnår de mål som den är 

utsedd att göra (Bergman & Klefsjö, 2012:591). Överprocessande är enligt 

Ljungberg och Larsson (2015:499) att produkten processas utöver det kunden 

begär och är villig att betala för. 

 

Enligt Lacerda et al. (2015) finns det även en åttonde punkt som räknas som slöseri, 

talang. Personalens talang och kompetens kan ibland slösas bort. Enligt Bergman och 

Klefsjö (2012:591) är det viktigt att ta tillvara på personalens idérikedom och 

förbättringsförslag i verksamheten. 
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Enligt Sörqvist (2013:139) kan väntetid delas in i aktiviteter som är slöserier, till exempel 

mellanlagring, transporter, administration, kötid och avvikelser. Väntetid är en icke-

värdeskapande aktivitet som är onödig och bör elimineras. Enligt Jonsson och Mattsson 

(2011:29) är långa genomloppstider för olika aktiviteter en stor brist. 

När bristerna i processkartan har blivit identifierade börjar förbättringsarbetet. Vissa av 

dessa brister kan vara, som skrivet ovan, nödvändiga men skapar inget värde för 

slutprodukten. Andra brister är onödiga och bör tas bort (Ljungberg & Larsson, 2015:337-

338).   

 

4.1.2 Flöden 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011:48) finns det tre olika flöden i ett logistiksystem som 

påverkar slutprodukterna. Dessa tre flöden är: materialflöden, informationsflöden och 

monetära flöden. Materialflödet går från råvaror till slutlig produkt och innefattar alla 

externa samt interna transporter, tillverkningen av alla stödkomponenter och 

tillverkningen av produkten. För att driva ett materialflöde behövs mycket resurser vilket 

gör flödet både dyrt och svårt att utföra samt att miljön påverkas. Informationsflödet går 

åt båda hållen i logistiksystemet och består av information om till exempel efterfrågan på 

produkten samt vad som kan produceras. Det monetära flödet består oftast av ett flöde 

motsatt till materialflödet (Jonsson & Mattsson, 2011:48-50).        

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012:589) är den smalaste delen i ett flöde en flaskhals. Den 

totala genomloppstiden kan inte nå sin optimala hastighet då den bestäms utifrån den 

flaskhals som gör processen smalast. För att kunna upprätthålla en så hög effektivitet som 

möjligt i produktionen är det viktigt att ständigt jobba med förbättringsmöjligheter för 

den del av processen som är en trång sektion (Bergman & Klefsjö, 2012:589). 

 

4.1.2.1 Materialflöde 

Materialhantering är enligt Green, Lee och Kozman (2010) förflyttning av material inom 

företaget. Materialhantering kostar organisationer stora pengar och är en så kallad icke-

värdeskapande, men nödvändig aktivitet. Hantering av material är viktigt men det finns 

mycket som kan förbättras, till exempel kan produktiviteten öka och ledtiderna i 

aktiviteterna kan minska. Green et al. (2010) skriver att kostnaderna uppstår för att 

förflyttningar, lagring och själva flödet kräver många anställda och verktyg för att 
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fungera. Dessa kostnader kan minska om materialhanteringssystemet förbättras. Utöver 

kostnader är tid en brist samt hur material förflyttas inom lagret (Green et al., 2010). 

Väntetider är en faktor som påverkar det naturliga flödet som ska flyta inom 

materialhantering (Lumsden, 2012:278). 

 

Mellanlagring av material är bra att använda då transporter inte är tillgängliga vid rätt 

tidpunkt. Mellanlagring används oftast i terminaler där olika material sammanstrålas från 

olika platser (Jonsson & Mattsson, 2011:271). 

 

4.1.2.2 Informationsflöde 

Enligt Ljungberg och Larsson (2015:137, 204) finns det inte enbart huvudprocesser, utan 

det kan finnas stödprocesser som kompletterar huvudprocessen. Stödprocessen består i 

sin tur av delprocesser. Informationsflöden är ett exempel på en stödprocess eftersom den 

kan hjälpa personerna i processen att göra rätt. Enligt Bergman och Klefsjö (2012:458) 

ska huvudprocesserna tillfredsställa utomstående kundbehov medan stödprocesser ska 

tillfredsställa personerna inom företaget. 

 

Information är en viktig komponent och kan utges i olika former: i skrift, tal, 

illustrationer, genom kroppsspråk och på många fler sätt. Information kan också lätt 

missuppfattas, människor tolkar den information de får på olika sätt. Att information kan 

tolkas på olika sätt är ett av de stora problemen för informationsflödet. Ett annat problem 

är att när information ska återges kan viss information falla bort och syftet kan vridas. 

Syftet med informationen ändras mer då fler personer är involverade i flödet (Ljungberg, 

2000:169-170). 

 

För att information ska föras ut på rätt sätt finns det enligt Lundqvist (2007:3) tre viktiga 

punkter som ska beaktas: 

Tid – Att informationen kommer ut till de relevanta personerna vid rätt tidpunkt är väldigt 

viktigt för att informationen inte ska glömmas bort eller riskera att inte göra någon nytta 

för personerna, till exempel om informationen kommer för sent. 

Plats – Information som kommer ut vid rätt tidpunkt måste också föras ut på en plats och 

på ett sätt så personerna uppfattar informationen. Det är också viktigt att anpassa hur 

informationen ska spridas beroende på arbetsmiljön i företaget. 
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Innehåll – Informationen som ska spridas ska vara anpassad till vad personalen behöver 

för att arbetet ska fortgå. Information som inte är relevant för just det arbetet är onödig 

och kan istället skapa förvirring. 

 

4.1.3 RDF-förädling 

Ett problem med RDF-förädling är att dess komplexa produktionssystem leder till höga 

produktionskostnader. Produktionen av RDF kan se ut på olika sätt i olika anläggningar. 

Produktionslinjerna består av olika stationer där materialet hanteras, till exempel 

grovkross, separation, och torkning. Det är ordningen i vilken stationerna kommer som 

skiljer sig från anläggning till anläggning. I regel används 4-6 stationer och det finns 

generella riktlinjer kring hur dessa bör ordnas. I regel bör en grovkross- eller 

siktningsstation komma först i linjen. Utan dessa som första steg kommer efterföljande 

steg få låg effektivitet. Risken med att ha grovkross-stationen först är dock att grova 

material riskerar att fastna i maskineriet och orsaka stopp. Detta kan undvikas genom att 

materialet först passerar siktstationen och grova material som inte kan krossas sorteras ut. 

Utsortering av material bör på grund av höga lönekostnader och av hygienskäl inte utföras 

av personal (Caputo & Pelagagge, 2002a). 

 

När produktionslinjen utformas bör fler än två maskiner av samma sort inte användas i 

samma linje, eftersom effektivitetsökningen detta ger inte väger upp kostnaden för den 

extra maskinen. Detta gäller inte för siktstationer. Grovkrossningen bör utföras innan 

materialet finkrossas eftersom effektiviteten annars blir låg. Innan finkrossen bör en 

station för att sortera ut metall placeras, antingen en magnetisk separator eller en vindsikt. 

Separationen utförs för att undvika onödigt slitage till följd av metallskrotet (Caputo & 

Pelagagge, 2002a). 

 

En modern RDF-anläggning består i regel av 2-3 krosstationer, 2 stationer där magnetiska 

metaller sorteras ut, minst en separator av icke-magnetiska metaller och minst två 

siktningsstationer, där olika storlekar på materialet sorteras. Siktningsstationerna kan 

dock variera i antal efter kunders önskemål (Sarc & Lorber, 2013). 

 

Caputo och Pelagagge (2002a) har i sin studie undersökt hur RDF kan produceras mest 

effektivt, undersökningen har gjorts i Italien. De kom fram till att en linjekonfiguration 



  
 

  57 (129) 
 

bestående av grovsortering eller en sikt, en grovkross, en sikt, en magnetisk separator 

eller en vindsikt, en finkross och till sist ytterligare en sikt var den mest kostnadseffektiva 

processen för att producera RDF. Det var också den process som gav högst 

masseffektivitet, det vill säga störst utbyte av RDF i förhållande till det ingående 

materialet. Denna process illustreras i Figur 10. 

 

 

Figur 10: Mest kostnadseffektiv förädlingsprocess enligt Caputo och Pelagagge (2002a), egen figur 

 

4.1.3.1 Värmevärde och inerta material 

RDF måste ha ett stabilt värmevärde (Caputo & Pelagagge, 2002a). Värmevärde är ett 

mått på den värmemängd som frigörs vid förbränning av ett bränsle och är den viktigaste 

egenskapen hos bränslen (Nationalencyklopedin, u.å. a). Värmevärdet sjunker om 

RDF:en innehåller stora mängder inerta material (Caputo & Pelagagge, 2002a). Ett inert 

material i avfallssammanhang är ett material som bland annat inte är biologiskt 

nedbrytbart, brinner eller löses upp (SFS 2001:512), till exempel glas och metaller (Sarc 

& Lorber, 2013). Genom att sortera ut en större mängd inerta material ur bränslet kan 

mängden aska som bildas vid förbränning minskas (Gallardo et al., 2014). Mängden aska 

får inte bli för hög eftersom detta ökar kostnaderna för att hantera samt deponera askan 

(Strömberg & Svärd, 2012:261, 367). RDF med lågt värmevärde måste producenten 

betala mer för till sina kunder för att de ska ta hand om. RDF med högt värmevärde kan 

producenten behöva betala mindre för att bli av med eller till och med få betalt för (Sarc 

& Lorber, 2013). 

 

Eftersom en stor mängd inerta material leder till att värmevärdet sjunker måste så mycket 

av dessa som möjligt sorteras ut för att det ska vara möjligt att producera RDF med högt 

värmevärde. Dessa extra separationssteg ökar kostnaden för förädlingen, samtidigt som 

masseffektiviteten blir lägre. Med masseffektivitet menas hur stor del av det ingående 

materialet som blir till färdig RDF (Caputo & Pelagagge, 2002a). 
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Enligt Sarc och Lorber (2013) måste en avvägning göras mellan värmevärdet, och hur 

effektivt avfallet utnyttjas. Önskas ett högt värmevärde kommer en mindre del av avfallet 

bli till färdig RDF och önskas ett högt materialutnyttjande kommer värmevärdet minska. 

Detta styrks av Caputo och Pelagagges (2002a) resultat. Det högsta erhållna värmevärdet 

har en av de lägsta masseffektiviteterna, på 20,3 %. Den högsta masseffektiviteten, på 

30,7 % ger det klart lägsta värmevärdet. 
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4.2 Empiribas 2 

I detta avsnitt presenteras utvalda aktiviteter i RDF-processen där författarna har 

uppfattat att det kan finnas slöseri. Varför författarna har uppfattat att det finns ett slöseri 

diskuteras sedan i analys 2.  

 

4.2.1 Aktiviteter innan förädlingsprocessen 

När en lastbil kommer in på området åker den först till vågen och väger lasten, chauffören 

får då en vågsedel i pappersformat som används som fakturaunderlag. Dessa vågsedlar 

måste sedan skannas in i systemet. Information från vågen förs också in automatiskt i ett 

datasystem, sedan måste den här informationen läggas in manuellt i ett annat datasystem. 

Denna manuella inmatning tar ungefär 12-15 timmar i månaden att genomföra. 

 

När lastbilen har vägts in åker den ner till grusplanen och ställer av släpet för att sedan 

åka fram och tillbaka för att lämna avfallet. Chaufförer som har varit på anläggningen vet 

oftast vart de ska lämna av avfallet. Nya chaufförer eller chaufförer som inte varit på 

anläggningen så mycket innan frågar någon i personalen om vart materialet ska placeras. 

 

Lyftkranen som matar in material i grovkrossen står ibland still för att det inte får plats 

mer material i grovkrossen. Ibland kan personen i lyftkranen sortera ur grovt avfall ur 

avfallet, men det finns inte alltid något att sortera och då står lyftkranen still tills dess att 

grovkrossen måste fyllas på igen. 

 

4.2.2 Aktiviteter i förädlingsprocessen 

Inne i anläggningen finns det ett transportband som är ungefär 24 meter långt, som för 

avfallet framåt och lägger över avfallet på ytterligare ett transportband, som är cirka 12 

meter långt. Dessa två transportband illustreras av aktivitet 21 i processkartan, se Figur 

9. 

 

I förädlingsprocessen finns även två magnetiska separatorer, aktivitet 16 och 20 i Figur 

9. Detta beror på att magnet 1 inte kan plocka upp all metall från avfallet när det bara är 

grovkrossat. När materialet har finkrossats plockar magnet 2 upp metall som har gått förbi 

första magneten. 
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Allt 0-30 försvinner inte från 30-120 fraktionen, det finns en del kvar som fortfarande 

skulle kunna utvinnas. I dagsläget blir ungefär 40 % 0-30 och 60 % blir 30-120. Det är 

dyrare att bli av med 30-120 fraktionen. Värdet på RDF:en minskar också ju mer 0-30 

det finns i materialet, detta beror på att köparna av 30-120 materialet vill ha så högt 

värmevärde som möjligt och så lite aska som möjligt när väl materialet är uppeldat. 

 

4.2.2.1 Dagliga brister 

Enligt personalen uppkommer en rad dagliga brister i förädlingsprocessen av RDF. 

 Grovkrossen, aktivitet 15 i processkartan (Figur 9) kan stanna till följd av att plast 

eller tyg trasslar in sig i den, eller att hårda material fastnar. 

 Vid magnet 1, aktivitet 16 i processkartan, kan plast och tyg följa med metallbitar 

och linda sig runt magneten. Även ståltråd kan linda sig runt magneten, snarare 

än att sorteras ut och landa i containern nedanför som det ska. 

 Avfallet glider på det band som för avfallet till trumsikten, aktivitet 17, vintertid 

när avfallet innehåller snö. 

 Vindsikten, aktivitet 18 i processkartan, är där tungt material separeras från det 

övriga avfallet. Här kan det tunga materialet hamna utanför stenfällan, det vill 

säga på golvet istället för i den container där det ska hamna. 

 Mellan bandet i vindsikten, som för avfallet upp till finkrossen, och finkrossen 

finns en liten glipa där avfallet ibland fastnar (aktivitet 18 och 19). Detta kan leda 

till av avfallet byggs på tills bandet helt kör fast och stannar hela förädlingslinjen. 

Att få bort stoppet kan ta allt från 15 minuter till en hel dag. 

 I finkrossen, aktivitet 19, sitter ett rister som släpper ut materialet när det är mellan 

0-120 millimeter. Detta sätter periodvis igen flera gånger per vecka. 

 Transportbanden, aktivitet 21, riskerar att frysa på vintern och att avfallet glider 

dåligt då det är blött. 

 Vid skaksikten, aktivitet 23, kan avfallet klumpa ihop sig om det är blött. Detta 

gör att skaksikten inte kan skaka ut det inerta materialet och att sikten riskerar att 

stanna. 
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4.2.3 Aktiviteter efter förädlingsprocessen 

När förädlingen är genomförd hamnar 30-120 fraktionen, det vill säga RDF, på golvet i 

anläggningen och en lastmaskin puttar undan materialet till ett mellanlager precis 

bredvid. När lastmaskinen puttar undan det förädlade materialet ligger lite kvar längs 

väggen där lastmaskinen inte kommer åt. Personalen måste aktivt sitta och köra 

lastmaskinen medan RDF-förädlingen är igång. Ibland händer det att personen som kör 

lastmaskinen stannar och väntar på att tillräckligt mycket av den färdig förädlade RDF:en 

har trillat ned på golvet. RDF:en körs ut från förädlingsbyggnaden genom en trång 

öppning och materialet dumpas till höger om dörröppningen. Ibland lastas materialet 

direkt i lastbilarna från mellanlagret via en lastmaskin. Oftast lagras materialet utanför 

förädlingsbyggnaden tills en lastbil kommer för att hämta RDF:en. När lastbilen anländer 

lastas den med hjälp av en lastmaskin. 

 

Det inerta materialet utvinns på två ställen i förädlingsprocessen, 0-20 fraktion i 

trumsikten samt 0-30 fraktion i slutet av linjen. När 0-20 materialet sedan ska fraktas 

undan till dess lager måste lastmaskinen köra ut ur förädlingsbyggnaden genom en dörr. 

I dörrhålet finns en nivåskillnad som tvingar lastmaskinen att sakta ner för att inte tappa 

material. Lite material tappas ändå. Det inerta materialet lagras sedan i limpor på andra 

sidan av anläggningen. 

 

Dessa två transporter av inert material och RDF:en innebär att det ibland förekommer att 

två lastmaskiner måste få plats att lasta och manövrera på en liten yta inne vid 

förädlingslinjen. Lagret för det inerta materialet och mellanlagret av RDF:en är placerade 

mittemot varandra. För att köra in till dessa två lagerplatser måste lastmaskinerna köra 

under transportbandet. Detta kan endast göras med en lastmaskin åt gången. 
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4.3 Analys 2 

I analysen ställs teorin mot empirin för att analysera de brister som har identifierats i 

empirin. Analysen är uppdelat i innan, under och efter förädlingen, dessa rubriker är 

sedan uppdelade i de olika slöserierna som är identifierade.   

 

4.3.1 Innan förädling 

Här presenteras det slöseri som identifierades innan förädlingen av RDF genom 

observationer och intervjuer med personalen.   

 

4.3.1.1 Vågsedlar 

Informationsflödet är enligt Ljungberg och Larsson (2015:137, 204) en stödprocess som 

går parallellt med huvudprocessen och är till för att uppfylla det interna behovet. För att 

informationsflödet ska fungera på ett bra sätt är det enligt Lundqvist (2007:3) viktigt att 

tänka på när och var informationen distribueras samt vad informationen innehåller. 

Vågsedeln skickas automatiskt till en databas som den administrativa avdelningen har 

hand om. Detta informationssätt kommer ut vid rätt tidpunkt samt med rätt innehåll, 

bristen uppstår vid ”rätt plats”. Vågdatan måste enligt den administrativa avdelningen 

föras över till en annan databas, vilket tar tid, uppemot 12-15 timmar per månad och i en 

av de sju punkterna som Lacerda et al. (2015) beskriver är väntetid ett stort slöseri. 

 

Istället för att informationen går in direkt till den databas där informationen ska lagras 

och användas går den till en databas som mellanlagring. Enligt Jonsson och Mattsson 

(2011:271) är mellanlagring bra för att sammanstråla material från olika platser, men vid 

lagring av information är det dock bättre och enklare med färre mellanled för att minska 

risken för bortfall av information. Enligt Ljungberg (2000:169-170) löper information 

som färdats i ett längre flöde med fler parter större risk att förlora eller förändra 

information. När då informationen från vågdatan ska föras över till en annan databas finns 

risk att information misstolkas, skrivs fel eller att viss information anses som oviktig. 

Informationen ska också stämma överens med informationen som lastbilschauffören får 

i pappersformat vid invägningen för att faktureringen ska bli korrekt genomförd. Förslag 

på lösningar av detta slöseri presenteras i kapitel 5. 
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4.3.1.2 Information till lastbilschaufförerna 

När nya lastbilschaufförer anländer till anläggningen med material uppstår en brist då 

föraren måste kontakta en anställd på Alwex för att ta reda på vart materialet ska läggas. 

Kartan över Alwex (Figur 7) visar punkt D där lastbilarna parkerar för att lämna släpet 

och sedan åka och lämna materialet där det ska lastas av. Det stora området runt 

anläggningen består av lager och kommer det en ny chaufför är det inte lätt att veta vart 

materialet ska. Enligt Lumsden (2012:278) ska ett materialhanteringssystem flyta på och 

när nya lastbilschaufförer måste få tag i någon som arbetar bryts flödet både för den 

anställda på Alwex och för lastbilschauffören. Lundqvists (2007:3) tre punkter om hur 

viktig information ska ges ut är viktigt att tänka på även här. När informationen om vart 

lastbilarna ska lämna av materialet har getts har det naturliga flödet som Lumsden 

(2012:278) beskriver brutits. En av punkterna Lundqvist (2007:3) beskriver är att 

informationen ska ges vid rätt tidpunkt, när lastbilschaufförerna får informationen är det 

sent. Om informationen kommer tidigare behöver ingen anställd bryta flödet och hjälpa 

chauffören. Förslag på förbättringar av detta slöseri presenteras i kapitel 5. 

 

4.3.1.3 Mellanlager och transporter på området 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011:271) är mellanlagring, som skrivet ovan, bra för 

material som sammanstrålar från olika håll, vid Alwex blir det dock en brist eftersom 

lastbilen får köra extra för att lämna av materialet istället. Bristen presenteras som bokstav 

C i kartan över Alwex, Figur 7. Materialet kommer samtidigt och behöver inte vänta på 

att något annat material ska tillkomma. Enligt Sörqvist (2013:139) är mellanlagring en 

aktivitet som påverkar väntetiden och är en icke-värdeskapande aktivitet. En icke-

värdeskapande aktivitet kan enligt Lacerda et al. (2015) vara en nödvändig icke-

värdeskapande aktivitet eller så är den enbart slöseri. Väntetid är dock enligt Sörqvist 

(2013:139) inte nödvändig och bör elimineras, därför är mellanlagringen som sker vid 

grusplanen ett slöseri hos Alwex. Mellanlagringen på grusplanen orsakar endast mer 

väntetid och den värdeskapande tiden är mindre än den icke-värdeskapande aktiviteten. 

 

Körsträckan som lastbilarna kör är markerad i Figur 7, kartan över Alwex, med en grön 

streckad pil. Bilden visar att lastbilen kör runt i en cirkel nästan två hela varv för att lämna 

av materialet. Materialflöden har enligt Jonsson och Mattsson (2011:48) en stor 

miljöpåverkan och det är dyrt, vilket gör att det är onödigt att lastbilarna ska köra i cirklar 
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för att lämna av materialet. Jonsson och Mattsson (2011:29) skriver också att långa 

genomloppstider en stor brist och genom att eliminera bristen skulle genomloppstiden 

minska då lastbilschaufförerna bara behöver köra ett varv. 

 

Lacerda et al. (2015) säger att icke- värdeskapande aktiviteter kan vara rent slöseri. Att 

lastbilarna tippar materialet på grusplanen kan uppfattas som slöseri, om det hade funnits 

möjlighet att tippa materialet direkt på plattan, därför att lastmaskinerna sedan måste köra 

materialet till plattan. Diskussion om förbättring av detta slöseri sker i kapitel 5. 

 

4.3.1.4 Lyftkranen 

Då grovkrossen är full och lyftkranen står still uppstår väntetid, ibland finns det skrot att 

sortera bort men ibland står den bara still och väntar på grovkrossen. Som nämnt ovan är 

väntetid en av sju punkter som Lacerda et al. (2015) beskriver i sin artikel. När Sörqvist 

(2013:139) beskriver väntetid visar han hur väntetid kan brytas ned till flera olika 

slöserier, bland annat avvikelser. Även fast lyftkranen står still måste en i personalen 

alltid sitta i lyftkranen så att förädlingsprocessen kan fortgå direkt när grovkrossen måste 

fyllas på igen. Som beskrivet ovan finns det icke-värdeskapande aktiviteter som är 

nödvändiga för att flödet ska flyta och lyftkranen måste fortsätta mata in material i 

grovkrossen för att inte minska hastigheten på förädlingsprocessen. Därför är det 

nödvändigt att någon får vänta. Då lyftkranen måste fortsätta fylla på så fort grovkrossen 

är tom anser författarna att detta är ett nödvändigt slöseri, som i dagsläget är svårt att göra 

något åt. Detta slöseri kommer därför inte analyseras utförligare i kommande kapitel.   

 

4.3.2 Under förädling 

I detta avsnitt presenteras det slöseri som identifierades i förädlingsprocessen genom 

observationer och intervjuer.  

 

4.3.2.1 Dagliga brister 

De dagliga brister, som presenterades i avsnitt 4.2.2.1, ställer till en del problem i 

förädlingsprocessen av RDF. Då Caputo och Pelagagge (2002a) argumenterar för att den 

komplexa produktionen av RDF leder till höga produktionskostnader kan det antas vara 

angeläget att minska alla onödiga kostnader. Det kan därmed antas att det är viktigt att 

minska uppkomsten och effekten av dagliga brister. Lacerda et al. (2015) nämner olika 
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sorters brister som kan uppstå i processer, till exempel väntetid som kan uppstå vid sena 

leveranser, problem vid stationer eller störningar i flödet. Enligt personalen uppkommer 

flertalet fel med jämna mellanrum, till exempel att grovkrossen stannar på grund av att 

för hårt material kommer in i den eller att bandet i vindsikten stannar på grund av ett stopp 

mellan bandet och finkrossen. Dessa fel skulle kunna klassificeras som slöserier, då 

onödig väntetid har uppstått till följd av att det finns fel i aktiviteterna som orsakar att 

förädlingslinjen stannar. Som tidigare nämnt är det på grund av höga 

produktionskostnader vid RDF-förädling förmodligen viktigt att sänka alla onödiga 

kostnader. Det kan därmed också anses viktigt att Alwex ser över sin förädlingsprocess 

för att reducera slöserier så mycket som möjligt. Författarna har dock valt att inte 

analysera dessa slöserier mer noggrant. Detta beror på, som Caputo och Pelagagge 

(2002a) påpekar, att förädlingslinjer av RDF kan se olika ut beroende på anläggning. 

 

Författarna anser därför inte att det tillför särskilt mycket till forskningen att närmare 

studera Alwex dagliga brister, eftersom dessa förhållanden förmodligen inte gäller vid 

andra anläggningar. Att till exempel material fastnar mellan ett transportband och 

finkrossen i aktivitet 19 i Figur 9 är förmodligen ett väldigt specifikt problem för just 

Alwex, då det inte är säkert att andra anläggningar har lika stort mellanrum mellan bandet 

och finkrossen. Dessa dagliga brister i förädlingen diskuteras därför inte mer i uppsatsen. 

 

4.3.2.2 Långa transportband i förädlingen 

En icke-värdeskapande aktivitet är enligt Cudney (2009:45-46) en aktivitet som inte 

tillför något värde till produkten och som upptar resurser. De två transportbanden 

omnämnda i aktivitet 21 i Figur 9 kan antas vara en icke-värdeskapande aktivitet. Detta 

eftersom transportbanden inte tillför något värde till vare sig RDF:en eller det inerta 

materialet, de bara transporterar materialet. Eftersom transportbanden tar upp plats och 

förbrukar el kan de alltså räknas som icke-värdeskapande. Cudney (2009:45-46) anser att 

icke-värdeskapande aktiviteter ska elimineras. Därmed borde transportbanden om möjligt 

plockas bort. 

 

Enligt Jonsson och Mattson (2011:29) är långa genomloppstider en stor brist. Detta kan 

ytterligare stärka författarnas argument om att transportbanden är ett slöseri, eftersom en 

längre förädlingslinje borde skapa en längre genomloppstid. Om transportbanden 
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plockades bort borde alltså förädlingslinjen bli kortare och ge en kortare genomloppstid. 

Detta borde i förlängningen frigöra tid för mer förädling. Det kan tänkas att 

transportbanden inte kan plockas bort helt, eftersom det måste finnas en förbindelse 

mellan två maskiner. Transportbanden borde i sådana fall kortas så mycket som möjligt 

för att minska genomloppstiden så mycket som möjligt. Hur detta slöseri kan förbättras 

diskuteras i kapitel 5. 

 

4.3.2.3 Aktiviteterna i förädlingsprocessen och inert material 

Enligt Ljungberg och Larsson (2015:499) är en sorts slöseri i processer att processa en 

produkt utöver vad kunden efterfrågar och är villig att betala för. Därmed kan det vara av 

värde att jämföra Alwex process med teorin för att avgöra om överprocessande sker. 

 

 

Figur 11: Förenklad processkarta över förädlingsprocessen av RDF på Alwex 

 

Författarna anser att processkartan, se Figur 9, över RDF-förädlingen på Alwex kan 

förenklas enligt Figur 11. Aktivitet 13 i Figur 9 blir aktivitet 1 i Figur 11. Aktivitet 14 

och 15 i Figur 9 blir aktivitet 2 i Figur 11. Sedan följer aktiviteterna varandra i båda 

figurerna, aktivitet 16 respektive 17 i Figur 9 motsvarar aktivitet 3 respektive 4 i Figur 

11, och så vidare. 

 

Författarna anser att Caputo och Pelagagges (2002a) exempel på den mest 

kostnadseffektiva processen kan sammanfattas enligt Figur 10. 

 

Caputo och Pelagagges (2002a) förslag till den mest kostnadseffektiva processen är som 

synes mycket enklare än Alwex förädlingsprocess. Alwex förädlingsprocess kan därmed 
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anses som ett slöseri. Om förädlingen av RDF kan göras med färre maskiner, till en 

antagen lägre kostnad, kan det räknas som ett slöseri att producera RDF med nästan det 

dubbla antalet aktiviteter. Därmed kan det antas att Alwex kan sänka sina 

produktionskostnader drastiskt genom att minska antalet aktiviteter. 

 

Enligt Caputo och Pelagagge (2002a) består en förädlingsprocess av RDF vanligtvis av 

4-6 aktiviteter. Enligt Sarc och Lorber (2013) är samma siffra istället 8 aktiviteter. Alwex 

har, som synes i Figur 11, 10 aktiviteter. Detta skulle kunna antas vara ett slöseri eftersom 

det innebär att Alwex har fler maskiner än många andra RDF-anläggningar, vilket skulle 

kunna tyda på att Alwex processar RDF:en mer än deras kunder är villiga att betala för, 

vilket enligt Ljungberg och Larsson (2015:499) är ett slöseri. Enligt Sarc och Lorber 

(2013) brukar siktningsstationerna i förädlingen vara minst två, men kan dock variera 

efter kunders önskemål. Alwex har, som syns i Figur 11, tre siktare. Förutsatt att detta 

efterfrågas av Alwex kunder är den extra siktaren därmed ingen brist. Däremot har Alwex 

fortfarande 2 aktiviteter mer i förädlingslinjen än vad Sarc och Lorber (2013) anger är det 

vanliga. Det kan tänkas att den större mängden aktiviteter i förädlingen förutom att bidra 

till överprocessande, även bidrar till en längre genomloppstid, vilket enligt Jonsson och 

Mattsson (2011:29) även det är en brist. 

 

Enligt Caputo och Pelagagge (2002a) bör förädlingslinjen starta med att grova material 

sorteras ut för att sedan grovkrossas. Aktiviteterna bör genomföras i denna ordning för 

att skapa så god effektivitet i processen som möjligt. Grovsorteringen bör på grund av 

höga lönekostnader och hygienskäl inte utföras av personal. Som synes i Figur 11 följer 

Alwex förädlingsprocess samma mönster som Caputo och Pelagagge (2002a) beskriver. 

Alwex process startar som teorin föreskriver med en grovsortering, följt av 

grovkrossning. 

 

Grovsorteringen sker med hjälp av en lyftkran, och utförs inte av personalen som Caputo 

och Pelagagge (2002a) inte anser är lämpligt. Eftersom Alwex första två aktiviteter följer 

teorin kan det antas att det inte finns något slöseri där. 

 

Enligt Caputo och Pelagagge (2002a) bör inte två maskiner av samma sort placeras i 

förädlingslinjen, bortsett från siktare. Som synes i Figur 11 har Alwex två magnetiska 

separatorer, vilket enligt Caputo och Pelagagge (2002a) ska vara onödigt. Sarc och Lorber 
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(2013) anser dock att en modern RDF-anläggning i regel ska ha 2 magnetiska separatorer. 

Alwex har även argumenterat för att magnet 2 fångar upp metall som den första magneten 

har missat. Därmed anser författarna att Sarc och Lorbers (2013) rekommendation om två 

magneter är mer lämplig att följa än Caputo och Pelagagges (2002a). Det kan även antas 

att magneter inte kostar speciellt mycket att ha i förädlingslinjen, vilket ytterligare stärker 

argumentet om att ha två magneter eftersom det inte kan antas finnas någon större 

ekonomisk vinst i att bara ha en. 

 

Vidare anser Caputo och Pelagagge (2002a) att grovkrossen bör komma innan finkrossen 

för maximal effektivitet. Här följer Alwex rekommendationen. Därmed kan denna del av 

förädlingsprocessen hos Alwex antas vara effektiv. Caputo och Pelagagge (2002a) anser 

även att en magnetisk separator eller en vindsikt bör placeras innan finkrossen för att 

minimera mängden metall som kommer in i finkrossen i syftet att undvika onödigt slitage. 

Även här följer Alwex rekommendationen genom att ha en vindsikt innan finkrossen. 

Därmed kan även denna del av processen antas fungera optimalt, eftersom onödigt slitage 

undviks. 

 

Sammanfattningsvis är det enda slöseriet författarna har upptäckt i aktiviteterna i 

förädlingsprocessen att det finns en viss risk att Alwex överprocessar sitt material 

eftersom de har fler aktiviteter än teorin föreskriver. Detta kan också öka risken för att 

genomloppstiden blir onödigt lång. 

 

Inert material 

Värmevärdet är den viktigaste egenskapen hos ett bränsle (Nationalencyklopedin, u.å, a), 

och därmed måste även detta beaktas vid en analys av förädlingsprocessen. Värmevärdet 

sjunker om RDF innehåller mycket inerta material (Caputo & Pelagagge, 2002a). 

Samtidigt får producenten betala mindre för att göra sig av med RDF med högt 

värmevärde (Sarc & Lorber, 2013). Alwex får i dagsläget inte ut allt inert material under 

förädlingsprocessen av RDF. Detta kan enligt Caputo och Pelagagge (2002a) leda till att 

de får ett lägre värmevärde på sin RDF, vilket i sin tur leder till att Alwex får betala mer 

för att bli av med RDF:en. Detta skulle kunna räknas som slöseri enligt Bergman och 

Klefsjös (2012:590) definition eftersom Alwex trots att de processar avfallet mycket ändå 

inte får ut allt inert material ur RDF:en, processen uppfyller alltså inte fullt sitt syfte. På 

grund av detta skulle det vara en bra idé för Alwex att försöka få ut så mycket inert 
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material som möjligt ur sin RDF. Därmed skulle värmevärdet öka och deras kostnad för 

RDF:en minska. 

 

När en större del inerta material sorteras ut minskar masseffektiviteten (Sarc & Lorber, 

2013), det vill säga mängden RDF som fås ut från avfallet (Caputo & Pelagagge, 2002a). 

Detta innebär att om Alwex bestämmer sig för att sortera ut mer inert material kommer 

de få ut mindre RDF, om än med ett bättre värmevärde. Detta kan dock anses som något 

positivt i Alwex fall, eftersom Alwex får betala mindre för att göra sig av med det inerta 

materialet än för RDF. För Alwex minskar alltså kostnaderna för att göra sig av med 

materialet om en större del RDF med högre kvalitet förädlas, eftersom mer inert material 

samtidigt produceras. Detta anser författarna är ett annat exempel på slöseri enligt 

Bergman och Klefsjös (2012:590) definition, eftersom en mängd inert material, som hade 

kunnat minska Alwex kostnader att utvinna, följer med RDF:en som de får betala mer för 

att bli av med. Att sortera ut mer inert material kräver dock enligt Caputo och Pelagagge 

(2002a) en mer avancerad förädlingsprocess som ökar kostnaderna för förädlingen. 

Alwex måste därmed göra en avvägning kring hur avancerad deras förädlingsprocess bör 

vara. I föregående avsnitt diskuterades att Alwex riskerar att överprocessa sitt avfall. I 

detta avsnitt har det dock blivit klart att detta extra processande kan vara något positivt 

och inte behöver vara en brist. Vad som skulle vara ett lämpligt tillvägagångssätt för 

Alwex diskuteras vidare i kapitel 5. 

 

4.3.3 Efter förädling 

I detta avsnitt presenteras det slöseri som identifierades efter förädlingsprocessen. 

 

4.3.3.1 Hantering och förflyttning av RDF 

Efter att RDF:en är färdigförädlad hanteras materialet vanligtvis tre gånger. Dessa 

hanteringar leder till att det sker onödiga förflyttningar, enligt Lacerda et als. (2015) 

definition. Den onödiga hanteringen bidrar till att onödiga transporter genomförs med 

lastmaskinen. Mellanlagret är även det ett slöseri då det är ett onödigt lager, enligt 

Lacerda et als. (2015) definition. Chauffören till lastmaskinen väntar ibland på att 

tillräckligt med RDF ska dumpas på golvet för att kunna köra med fylld skopa till lagret 

utanför förädlingsanläggningen, denna väntetid är ett slöseri enligt Lacerda et als. (2015) 
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definition. Att vänta på att fylla skopan med RDF är en icke-värdeskapande aktivitet, som 

ej är nödvändig och därför bör tas bort enligt White et al. (2012). 

 

Att minska materialhanteringar i verksamheten hade bidragit till att minska antalet 

hanteringar och kostnaderna (Green et al., 2010). Att minska antalet transporter hade 

reducerat ledtiden för materialhanteringsprocessen.  Det hade även ökat produktiviteten 

för verksamheten (Green et al., 2010) genom att frigöra lastmaskinen till att ha tid till att 

genomföra andra sorters transporter på anläggningen samt att lastmaskinen ej behöver 

vänta på att fylla skopan med RDF. Förbättringar inom materialhanteringssystemet hade 

både frigjort personal, lastmaskiner och tid till annat förfogande inom verksamheten. 

 

De många momenten vid materialhanteringen av RDF:en bidrar också till att materialet 

överprocessas, enligt Lacerda et als. (2015) definition. Detta då det ej tillförs något nytt 

värde till slutprodukten, vilket även innebär att förflyttningarna är en icke-värdeskapande 

aktivitet. Dessvärre är förflyttningen nödvändig för att kunna leverera materialet till 

kunderna samt frigöra yta för manövrering för lastmaskinerna i förädlingsbyggnaden. 

Detta gör förflyttningarna till icke-värdeskapande men nödvändiga aktiviteter, enligt 

Lacerda et als. (2015) definition, och bör därmed reduceras så mycket som möjligt. 

Lösningar på dessa problem diskuteras i kapitel 5. 

 

4.3.3.2 Flödet av inert material 

I Figur 7 visar bokstäverna H och A för 0-20 fraktionen och bokstäverna J och A för 0-

30 fraktionen att transportsträckorna av materialen från förädlingslinjen till lagerplatsen 

är lång. Lagrets placering leder till långa transportsträckor, dessa distanser bildar onödiga 

transporter enligt Lacerda et als. (2015) definition. Dessa två transportsträckor är icke-

värdeskapande (White & James, 2014) för slutprodukten men behövs för att kunna 

möjliggöra för lastbilarna att lasta inert material, vilket gör transporterna till icke-

värdeskapande med nödvändiga aktiviteter, enligt Lacerda et als. (2015) definition. 

 

Författarna drar alltså slutsatsen att det är nödvändigt att transportera det inerta materialet. 

Men då aktiviteten inte är värdeskapande kommer författarna i kapitel 5 och 6 analysera 

hur aktiviteterna kan minskas och hur mycket kostnaderna kan minska om aktiviteterna 

minskar. 
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4.3.3.3 Flöden i förädlingsbyggnaden 

Ytan inne i förädlingsbyggnaden där lastmaskinerna hämtar RDF:en och 0-20 fraktionen 

är liten. När båda lastmaskinerna möts inne vid förädlingsprocessen bildas onödiga 

väntetider, vilket enligt Lacerda et al. (2015) är ett slöseri. Detta sker för att det bara finns 

utrymme för en lastmaskin åt gången under transportbandet som leder till ytan där de 

båda materialen hämtas inne i förädlingsbyggnaden.  Lastmaskinerna har även svårt att 

manövrera när de två maskinerna ska hämta material från förädlingslinjen. Detta bidrar 

till att genomloppstiden och kostnaderna för de två materialhanteringarna ökar (Bergman 

& Klefsjö, 2012:589). Denna brist, med väntetider, är en icke-värdeskapande aktivitet 

som inte bidrar till att öka värdet för slutprodukten och därför borde reduceras eller tas 

bort (White & James, 2014). Förbättringsförslag på detta problem presenteras i kapitel 5. 

 

4.3.3.4 Nivåskillnad 

Vid transport av 0-20 fraktionen kör lastmaskinen över ett gupp som gör att inert material 

faller av från lastskopan. Detta gupp, eller nivåskillnad, illustreras av bokstaven N i Figur 

7. Målet med transporten borde vara att transportera så mycket material som möjligt per 

transportsträcka för att minimera materialhanteringskostnaden (Green at al., 2010). Då 

material tappas borde detta mål inte kunna räknas som uppfyllt, och därmed orsakar 

guppet ett slöseri i form av överprocessande enligt Lacerda et als. (2015) definition. Detta 

gupp kan även räknas som en flaskhals, enligt Bergman och Klefsjös (2012:589) 

definition, då chauffören måste sänka hastigheten för att så lite material som möjligt ska 

trilla ur skopan när chauffören kör över nivåskillnaden. Sänkningen av hastigheten ökar 

även genomloppstiden för materialhanteringen av inert 0-20 fraktion. Denna brist är icke-

värdeskapande och är helt onödig att ha i materialhanteringen, därför borde den 

elimineras eller reduceras så mycket som möjligt (White & James, 2014). Förslag till 

förbättring av detta slöseri presenteras i kapitel 5. 
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4.3.4 Sammanfattning av analys 2 

För att öka överskådligheten av analys 2 följer en sammanfattning av densamma nedan. 

Varje underrubrik avslutas med en figur som visar vilka avsnitt som diskuteras vidare i 

kommande kapitel. 

 

4.3.4.1 Innan förädling 

Att överföringen av information från vågsedlarna sker manuellt är ett stort slöseri som 

även riskerar att orsaka onödiga fel. Lösningar diskuteras i kapitel 5. 

 

Informationen till lastbilschaufförerna kommer ibland för sent och är därmed ett slöseri 

eftersom det då inte är till någon nytta. Lösningar diskuteras i kapitel 5. 

 

Mellanlagringar förekommer på Alwex och flöden på området är inte alltid optimala, 

vilket leder till slöseri i form av merarbete och onödigt långa transporter. Lösningar 

diskuteras i kapitel 5. 

 

Väntetid förekommer för personen som kör lyftkranen, vilket är ett slöseri med tid. 

Eftersom detta är ett 

nödvändigt slöseri i 

dagsläget diskuteras inte 

lösningar för detta 

slöseri. 

 

 

4.3.4.2 Under förädling 

Det finns ett flertal dagliga brister på Alwex som alla utgör slöseri. Eftersom dessa kan 

antas vara specifika för Alwex kan lösningar på dem inte antas vara överförbara till andra 

verksamheter. Därmed diskuteras inte lösningar på dessa problem vidare. 

 

I förädlingslinjen finns två transportband som inte är värdeskapande och därmed är en 

form av slöseri. Lösningar diskuteras i kapitel 5. 

 

  

Vågsedlar

Information till 

lastbils-

chaufförer

Mellanlager och 

transporter på 

området

Lyftkranen

Avslutas

Analys 3

Figur 12: Sammanfattning av analys 2, innan förädling 
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Alwex har fler aktiviteter i sin förädlingsprocess än teorin föreskriver, vilket kan anses 

som ett slöseri. Dessa extra aktiviteter hjälper dock Alwex att sortera ut mer inert material, 

vilket de får betala mindre för att köra 

ut ur anläggningen, samtidigt som 

deras RDF får bättre värmevärde. 

Vilken lösning som är mest lämplig 

för Alwex diskuteras i kapitel 5. 

 

 

 

4.3.4.3 Efter förädling 

RDF:en hanteras och flyttas onödigt många gånger, vilket kan räknas som ett slöseri. 

Lösningar diskuteras i kapitel 5. 

 

Det inerta materialet transporteras långt inne på Alwex anläggning. Transporter av 

materialet är dock nödvändiga, transporterna kan därmed räknas som ett nödvändigt 

slöseri. Detta slöseri bör dock kunna minskas, hur diskuteras i kapitel 5. 

 

Ytan i förädlingsbyggnaden är ganska liten, vilket leder till att lastmaskinerna ibland får 

vänta på varandra för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta kan räknas som ett 

slöseri och lösningar diskuteras i kapitel 5. 

 

Det finns en nivåskillnad i en av dörröppningarna in till förädlingsbyggnaden, vilket gör 

att lastmaskinerna måste 

sakta ner för att inte 

tappa material. Detta kan 

räknas som ett slöseri 

och förbättringsförslag 

diskuteras i kapitel 5. 
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Figur 14: Sammanfattning av analys 2, efter förädling 

Figur 13: Sammanfattning av analys 2, under förädling 



  
 

  74 (129) 
 

5. Frågeställning 3: Hur kan de identifierade slöserierna 

reduceras? 

I tidigare avsnitt har författarna visat hur processen ser ut idag och vilka slöserier som 

har identifierats. Utifrån de tidigare identifierade slöserierna analyseras i detta avsnitt 

förbättringsförslag. Först kommer teori kring hur andra verksamheter har förbättrat 

liknande slöserier och sedan empiri kring förbättringsförslag från Alwex själva. Avsnittet 

avslutas med analys kring lämpligheten i de olika förslagen. 

 

5.1 Teoribas 3 

I detta teoriavsnitt presenteras teori kring hur en skapad processkarta kan användas och 

kring olika förbättringsförslag. Flöden presenteras för att kunna föreslå lösningar på de 

problem hos Alwex som är relaterade till för långa transporter. Materialhantering 

presenteras för att kunna föreslå lösningar på de problem som är relaterade till för 

många hanteringar av materialet. Sist presenteras teori kring informationsflöden för att 

kunna föreslå lösningar på informationsproblemen hos Alwex. 

 

5.1.1 Användning av processkarta 

När en processkartläggning genomförts och processen har utvärderats är nästa steg att se 

över hur processen kan förbättras. Det finns två verktyg för att förbättra processen, 

Reengineering och Redesign. Reengineering innebär att en önskad process som levererar 

goda resultat och nöjda kunder ritas upp. Sedan görs processen om för att stämma överens 

med den önskade processen. Redesign är att processen istället ändras inom sina 

existerande ramar. Det kan till exempel göras på grund av brist på resurser eller att 

bedömningen gjorts att Reengineering inte är nödvändigt för att uppnå goda resultat. Vid 

Redesign fokuseras det på att åstadkomma stora förändringar genom små justeringar av 

processen (Ljungberg & Larsson, 2015:351, 355-357). White et al. (2012) uppger att 

processkartläggning är ett bra verktyg både för att förstå dagens process och för att skapa 

en bild över hur processen bör se ut i framtiden. 
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5.1.2 Flöden 

Flödet bör planeras noga för att minimera antalet hanteringar samt transportsträckorna för 

godset. Annars kan problem med att för mycket material hamnar på samma ställe eller på 

fel ställe uppstå, vilket kan leda till att omfattande omflyttningar av material krävs 

(Crocker, Jessop & Morrison, 2012:270-271). Ett sätt att planera flödet effektivt är att 

placera högfrekventa artiklar så att deras transportsträcka minimeras och att lågfrekventa 

artiklar istället transporteras längre. Det är även viktigt att se till att artiklarna är lätta att 

hantera och komma åt (Jonsson, 2008:51). 

 

Ett lager bör anpassas för att nå en bra balans mellan ett högt utnyttjande av det 

tillgängliga utrymmet och effektiva transporter i lagret. Transportgångarna måste vara 

tillräckligt breda för att enkelt och effektivt kunna manövrera i lagret. Ju bredare 

transportgångarna är desto längre blir transportsträckorna. Effektiv hantering bör dock 

prioriteras högre än effektivt utnyttjande av utrymmet (Jonsson, 2008:52-53). 

 

5.1.3 Materialhantering 

Enligt Lumsden (2012:278) kan mängden lager reduceras om genomloppstiden minskas. 

Green et al. (2010) skriver att kostnader uppstår för att förflyttningar, lagring och själva 

flödet kräver många anställda och verktyg för att fungera. Dessa kostnader kan minska 

om materialhanteringssystemet förbättras. 

 

5.1.3.1 Containrar 

Att lasta det lagerhållna materialet i lastbärare är ett sätt att minska materialhanteringen. 

Ett typexempel på en lastbärare för bulkgods är containrar. En lastbärare ska vara enkel 

att hantera med hjälp av tillgängliga verktyg och bör vara storleksanpassad till materialet. 

En nackdel med lastbärare är att de ofta ger dålig fyllnadsgrad i lagret. Klara fördelar är 

dock bland annat att godset kan lastas och lossas snabbare, att antalet turer för att flytta 

godset minskar samt att antalet omlastningar under transporten minskar. För att 

säkerställa en effektiv hantering bör enhetslasterna vara så stora som möjligt, utan att 

skapa hinder för hanteringen (Lumsden, 2012:485, 546). 
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Containrar är effektiva lastbärare då de med lätthet kan flyttas mellan olika transportslag, 

så kallade intermodala transporter. Detta gör att containrar är bra lastbärare vid långa 

transporter som till exempel ska gå över både land och hav (Jonsson & Matsson, 2011:82, 

87). 

 

5.1.3.2 Transportband 

Regelbundna flöden med få avvikelser kan med fördel ges ett noggrant anpassat 

transportsystem. Ett mekaniskt transportsystem utformat som en linje är det bästa 

alternativet, så länge detta kan göras på ett logiskt sätt (Lumsden, 2012:247-248). 

Automatiska hanteringssystem, som till exempel transportband, fungerar bra för 

standardiserade och vanligt förekommande materialflöden. Elektriska transportband 

transporterar materialet automatiskt mellan olika stationer (Jonsson, 2008:60). 

Transportband används oftast tillsammans med fasta lagerplatser och fungerar väldigt bra 

för att transportera löst material (Crocker et al., 2012:283). 

 

5.1.4 Informationshantering 

För att det ska vara möjligt att fatta riktiga beslut krävs stora mängder information. Att 

hantera och överföra information manuellt ökar risken för att fel begås och att 

informationen därmed blir felaktig. Det är dessutom tidskrävande. Därför är automatiska 

system att föredra, då de nästan helt eliminerar den manuella bearbetningen och 

minimerar fel. Ett sätt att skapa automatisk överföring av data mellan två affärssystem är 

genom användning av EDI-meddelanden eller internetbaserade XML-transaktioner 

(Mattsson, 2012:296, 299).   

 

Enligt Fredholm (2013:115) är det idag väldigt enkelt att kommunicera med 

lastbilschaufförer då de oftast har någon form av kommunikationsmedel. 
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5.2 Empiribas 3 

Under intervjuerna fick författarna förbättringsförslag från respondenterna, dessa 

förbättringsförslag tas upp i detta avsnitt. Alwex genomförde ett test för att testa ett 

förbättringsförslag av förädlingslinjen, detta test presenteras här.  

 

Alwex hyr i dagsläget ut en bit av sin anläggning eftersom de har ansett att de inte behöver 

utrymmet. Detta kontrakt har dock sagts upp av hyresgästen och upphör att gälla inom 

kort. Alwex upplever ibland att det är trångt på området eftersom de har ett stort lager av 

material. De har många olika sorters avfall i lager eftersom de har specialiserat sig på att 

ta hand om avfall andra anläggningar inte vill ta emot. Det gör att vissa sorters avfall kan 

ligga i lager en längre tidsperiod innan Alwex hittar en lämplig köpare. 

 

I dagsläget hämtas RDF för att köras till kund 1-2 gånger per dag och det inerta hämtas 

cirka 2-4 gånger i veckan. 

 

Allt material som hanteras på Alwex är löst material. Både avfallet som kommer in och 

slutprodukterna. I förädlingsprocessen flödar avfallet framåt i ett kontinuerligt flöde som 

vid RDF-förädling innebär att ungefär samma hastighet på förädlingsprocessen kan hållas 

hela tiden. 

 

5.2.1 Förändring av förädlingslinjen 

Alwex är av uppfattningen att det hamnar mycket 0-20 millimeters och 0-30 millimeters 

material i 30-120 millimetersfraktionen, vilket betyder onödiga kostnader. Tisdagen den 

10 maj 2016 testade Alwex därför att sortera om 30 ton färdig RDF. Målet var att se hur 

mycket mer material i fraktionen 0-20 millimeters och 0-30 millimeters som kunde 

sorteras ut om materialet gick genom trumsikten efter det att materialet gått genom 

finkrossen. I praktiken innebar detta test att materialet hanterades som om trumsikten 

hade varit placerad efter finkrossen i produktionslinjen. I testet användes inte finkrossen 

igen, däremot var materialet tvunget att passera grovkrossen en extra gång, detta ska dock 

inte ha påverkat resultatet i allt för stor omfattning. Det som kan tänkas ha påverkat mer 

är det faktum att materialet nu gick igenom en trumsikt två gånger och genom en skaksikt 

två gånger, detta ökade därmed sannolikheten för att 0-20 och 0-30 materialet skulle 
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ramla ur. Resultatet av detta försök blev knappt 5 ton 0-20 och drygt 4 ton 0-30, vilket är 

cirka 30 % av materialet som processades igen. 

 

5.2.2 Dumpningsplats för färdig RDF 

Ett förslag framkom av den driftsansvarige på Alwex om att flytta dumpningsplatsen där 

färdig RDF faller ur förädlingslinjen. Till höger om den nuvarande dumpningsplatsen 

skulle det vara möjligt att göra ett hål i förädlingsbyggnadens vägg för att möjliggöra att 

RDF:en dumpas direkt utanför byggnaden via ett transportband. Detta skulle innebära att 

mellanlagret av RDF inne i produktionsbyggnaden togs bort samt minska 

hanteringskostnaderna för företaget. Hanteringskostnaderna skulle reduceras då 

transporten, med lastmaskin, av RDF:en mellan mellanlagret till lagret utanför 

förädlingsbyggnaden skulle elimineras. Denna transport utförs idag av en lastmaskin som 

kan transportera cirka 5-6 kubikmeter material per transport.  

 

5.2.3 Användning av containrar 

Om förbättringsförslaget angående förflyttning av dumpningsplatsen av den färdiga 

RDF:en genomfördes, skulle ett annat förbättringsförslag också kunna vara intressant. 

Den driftsansvarige på Alwex föreslog att RDF:en skulle kunna dumpas direkt ner i en 

container istället för att läggas på marken. Dessa containrar skulle vara av samma sort 

som används av lastbilarna, så att lastbilarna kan lasta containrarna själva med hjälp av 

deras lastkrok/kran. Detta förbättringsförslag skulle minska hanteringskostnaderna då 

lastmaskinerna ej skulle behövas för att hjälpa till att lasta lastbilarna med RDF:en, då 

lastbilarna istället bara behöver lyfta upp en färdiglastad container. En nackdel med denna 

idé är dock att detta skulle kräva en investering i en lastbil, för att den operativa 

personalen skulle kunna flytta containrarna när de är fulla. 
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5.3 Analys 3 

I den här analysen kommer författarna argumentera för möjliga förbättringsförslag på 

bristerna som identifierades i analys 2. Analysen bygger på tidigare analys om de 

slöserier som identifierats i processen och som författarna har valt att fortsätta 

analysera. Analysen är även här uppdelad i innan, under och efter förädlingen och sedan 

är dessa rubriker indelade i de slöserierna författarna ska analysera. Först sker en 

diskussion kring vilka sorts förändringar som är mest lämpliga för Alwex, detalj- eller 

omfattande förändringar. 

 

Ljungberg och Larsson (2015: 351, 355-357) skriver att Redesign syftar till att 

åstadkomma stora förbättringar genom att göra små förändringar i en existerande process. 

Reengingeering syftar istället till att förändra hela processen för att på så sätt förbättra 

den. I denna uppsats har Redesign antagits passa Alwex bäst, eftersom författarna har 

uppfattat att det finns förbättringsmöjligheter i processen utan att några stora förändringar 

behöver genomföras. Det passar också bra eftersom syftet för denna uppsats har varit att 

föreslå hur Alwex kan minska sina kostnader för att kunna uppnå lönsamhet. 

Reengineering har författarna ansett inte stämmer överens med uppsatsens syfte, eftersom 

Alwex på grund av tidigare lönsamhetsproblem troligen inte har likviditet att genomföra 

omvälvande förändringar.  

  

5.3.1 Innan förädling 

I detta avsnitt ges förslag på hur det identifierade slöseriet kan reduceras i den del av 

processen som är innan förädlingen. 

 

5.3.1.1 Vågsedlar 

Vågsedlarna hanteras idag i datorsystem som inte är synkroniserade med varandra. Detta 

ger enligt Alwex upphov till 12-15 timmars merarbete per månad. Mattsson (2012:296, 

299) påpekar att det är viktigt ur effektivitetssynpunkt och för att minimera fel att 

informationen kan överföras automatiskt mellan de olika datorsystemen. Författarna är 

av den åsikten att Alwex borde göra om sina datorsystem så att de synkroniserar med 

varandra då detta skulle minska mängden icke-värdeskapande arbete och det slöseri med 
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tid det är idag att föra över informationen manuellt. I kapitel 6 räknar författarna på vad 

Alwex kan spara på att eliminera detta slöseri. 

 

5.3.1.2 Information till lastbilschaufförerna 

I tidigare analys diskuteras det kring bristen som uppstår när nya lastbilschaufförer inte 

vet vart det inkommande materialet ska läggas. Fredholm (2013:115) skriver att 

lastbilschaufförer ofta är utrustade med kommunikationsmedel, med hjälp av detta 

kommunikationsmedel skulle de kunna få information om vart materialet ska lastas av. 

Genom att ge ut informationen innan lastbilschaufförerna kommer fram till anläggningen 

elimineras problemet om att chauffören inte vet vart de ska åka. Lundqvist (2007:3) har 

beskrivit tre punkter, beskrivna i avsnitt 3.2.1, som är viktiga att tänka på och en av dessa 

punkter är att informationen ska ges ut vid rätt tidpunkt. För att informationen ska göra 

nytta för lastbilschauffören och minska den extra tid det tar att lasta av ska informationen 

ges innan lastbilen har kommit till Alwex. Genom att få informationen innan via ett 

kommunikationsmedel skulle informationsflödet bli mer effektivt. Green et al. (2010) 

skriver att kostnader uppstår i materialhantering för att det går åt mycket personal och 

resurser. Genom att minska informationsbehovet när chaufförerna kommer till Alwex kan 

kostnaderna minska för att personalen inte måste avbryta deras dagliga arbeten.   

 

Författarna har valt att inte analysera denna fråga vidare, då det skulle bli för mycket 

spekulation i hur mycket kostnaderna kan reduceras. Detta beror på att författarna inte 

haft möjlighet att studera hur mycket tid som läggs på att visa lastbilschaufförerna till rätt 

plats. Författarna nöjer sig med att konstatera att det finns potential till att minska 

kostnaderna om informationsflödet mellan Alwex personal och lastbilschaufförerna blev 

bättre.  

 

5.3.1.3 Mellanlager och transporter på området 

Körrutten som lastbilarna idag kör är presenterad i kartan över Alwex som den gröna 

linjen i Figur 7. Den rutten innebär att lasten måste mellanlagras vid grusplanen, bokstav 

D i Figur 7, och lastbilen måste köra nästan två hela varv, den gröna streckade linjen. För 

att minska den genomloppstid det tar för lastbilen att lasta av materialet och eliminera 

mellanlagret som uppstår kan lastbilarna istället köra fram till plattan direkt.  

 



  
 

  81 (129) 
 

Information är en stödprocess som beskrivs i avsnitt 4.1.2.2 enligt Ljungberg och Larsson 

(2015:137, 204) och genom att använda informationen om vart materialet ska lastas av 

kan tiden minska. Som skrivet ovan kan kostnader reduceras om materialhanteringen 

förbättras (Green et al., 2010) och genom att lastbilarna transporterar materialet till plattan 

direkt förväntas kostnaderna minska då Alwex inte behöver transportera materialet från 

lagret. Jonsson och Mattsson (2011:48) påpekar också att transporter har en stor 

miljöpåverkan, denna miljöpåverkan skulle kunna minskas om lastmaskinerna inte 

behövde hämta materialet på grusplanen och köra det till plattan. Med andra ord, om 

lastbilarna tippade allt material direkt på plattan skulle miljöpåverkan minska och de icke- 

värdeskapande aktiviteter som Lacerda et al. (2015) diskuterar skulle minska.  

 

Då författarna inte har haft möjlighet att studera de externa, och i detta fall inkommande, 

lastbilstransporterna, kommer vi lämna frågan om huruvida lastbilarnas kostnader kan 

reduceras. I kapitel 6 kommer vi dock räkna på hur mycket som Alwex kan reducera sina 

kostnader om lastmaskinerna inte behöver hämta materialet på grusplanen. 

 

5.3.2 Under förädling 

I detta avsnitt ges förslag på hur det identifierade slöseriet kan reduceras i den del av 

processen som är förädling av material. 

 

5.3.2.1  Långa transportband i förädlingen 

I kapitel 4 identifierades två transportband som icke-värdeskapande i förädlingslinjen. 

Enligt Jonsson (2008:60) är transportband ett bra system vid hantering av standardiserade 

materialflöden. Utifrån detta kan ett antagande göras att transportbanden bör behållas, 

eftersom det kan antas att ett transportband är den bästa lösningen. Dessa två 

transportband utgör dock tydliga slöserier, då de inte tillför något värde till slutprodukten 

(Cudney, 2009:45-46). Därmed borde de inte tas bort och ersättas av något annat 

transportslag, men transportbanden borde förkortas så mycket de kan. Därmed minskar 

även slöseriet. I kapitel 6 räknar författarna på hur mycket transportbandens kostnader 

kan reduceras. 
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5.3.2.2 Aktiviteterna i förädlingsprocessen och inert material 

Författarna anser inte att de kan göra någon säker analys på huruvida en ändring av 

förädlingslinjen, i enlighet med teorin, skulle vara kostnadsbesparande för Alwex eller ej. 

Detta då teorin delvis är mer än tio år gammal och skriven i en sydeuropeisk kontext 

(Caputo & Pelagagge, 2002a), och då teorin delvis säger att företag måste ta hänsyn till 

sina kunders önskemål då de bygger produktionslinjen (Sarc & Lorber, 2013). Utöver 

detta befinner sig Alwex på en föränderlig marknad där de ekonomiska förutsättningarna 

kan förändras radikalt på bara några år. Författarna saknar också den tekniska kunskap 

som skulle krävas för att kunna göra några säkra analyser av hur en förändring av 

produktionslinjen påverkar materialets kvalitet och hur utfallet av olika fraktioner skulle 

bli vid en ändring av maskinordningen i förädlingsprocessen. 

 

Caputo & Pelagagge  (2002a) argumenterar också för att den mest kostnadseffektiva 

processen för att producera RDF också ger högst masseffektivitet. Detta står dock i 

motsats till Alwexs kunders önskemål om att RDF:en ska ha så högt värmevärde som 

möjligt, Caputo & Pelagagge  (2002a) konstaterar att högst masseffektivitet ger lägst 

värmevärde.  

 

Precis som Strömberg och Svärd (2012:261, 367) skriver vill också Alwex kunder ha så 

lite aska som möjligt kvar när materialet väl är uppeldat. Alwex kunders önskemål om att 

så lite inert material som möjligt ska finnas i den färdiga RDF:en stämmer alltså överens 

med vad Gallardo et al. (2014) skriver. 

 

Alwex vill även av ekonomiska skäl få ut så mycket 0-30 material som möjligt ur 

förädlingsprocessen, då det kostar dem mindre att bli av med denna fraktion än vad det 

kostar att bli av med 30-120 fraktionen. Detta ger också ett motsatsförhållande mot 

Caputo & Pelagagges  (2002a) argument om att högst masseffektivitet är bäst. 

 

Alwex eget test visar att det går att sortera ut cirka 30 % mer material i 0-30 fraktionen, 

ur den redan förädlade RDF:en, om ordningen på maskinerna ändras. En ombyggnation 

av anläggningen som innebär att finkrossen kommer före trumsikten skulle därmed vara 

ett steg i att optimera förädlingsprocessen och öka värdet av produktionen. Detta kan ses 
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som motsatsen till icke-värdeskapande (Cudney, 2009:45-46; Bergman & Klefsjö, 

2012:590). 

 

På grund av ovannämnda faktorer kommer författarna inte vidare studera hur en ändring 

av Alwex förädlingsprocess, enligt teorin, skulle påverka Alwex ekonomiskt. Däremot 

kommer författarna att analysera hur en ändring enligt Alwex egna förslag skulle kunna 

minska Alwex kostnader. Denna analys görs i nästa kapitel i samband med mer 

ekonomisk data. 

 

5.3.3 Efter förädling 

I detta avsnitt ges förslag på hur det identifierade slöseriet kan reduceras i den del av 

processen som är efter förädling av material. 

 

5.3.3.1 Hantering och förflyttning av RDF samt flöden i 

förädlingsbyggnaden 

Som nämnt i analys 3 finns det en del slöseri i den nuvarande hanteringen av RDF och i 

flödena inne i förädlingsbyggnaden. Nedan följer två förslag för att minska dessa 

slöserier. 

 

Transportband 

Alwex har framfört ett förslag att bygga om den sista delen av förädlingslinjen för att den 

färdiga RDF:en ska falla ur förädlingen direkt till sitt lager utomhus. Detta skulle enligt 

Alwex kunna göras genom att ett nytt transportband installeras och ersätter dagens system 

där RDF:en flyttas med lastmaskin. Enligt Lumsden (2012:247-248) är flöden uppbyggda 

med hjälp av transportband det bästa alternativet, förutsatt att det kan göras på ett logiskt 

sätt. I Alwex fall innebär detta att det vore en bra idé att ersätta lastmaskinens transporter 

av RDF med ett transportband. Ett transportband borde kunna installeras utan att orsaka 

andra problem i verksamheten, om det görs enligt Alwex förslag, se gul pil i Figur 16.  

 

Jonsson (2008:60) argumenterar för att transportband fungerar bra för standardiserade 

materialflöden. Detta argument stärker ytterligare resonemanget kring att Alwex bör 

installera ett transportband. Detta eftersom materialflödet av RDF på Alwex kan anses 

standardiserat då det är ett jämnt flöde som måste transporteras i liknande mängder varje 
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dag. Därmed skulle ett transportband vara en bra lösning för Alwex. Crocker et al. 

(2012:283) uppger att transportband ofta används tillsammans med fasta lagerplatser och 

fungerar väldigt bra för att transportera löst material. Även detta talar för att ett 

transportband vore en bra lösning för Alwex, eftersom RDF:en är ett löst material som 

efter förädling dumpas på samma ställe. Därmed kan det antas att RDF:en har en fast 

lagerplats.  

 

Om ett transportband installerades skulle det innebära att lastmaskinen inte behöver flytta 

RDF:en och därmed får tid att utföra andra uppgifter. Därmed skulle även behovet för 

lastmaskinerna att köra inne i förädlingsbyggnaden minska, vilket kan underlätta flödena 

där. Det är inte rimligt att anta att kostnader kan sparas genom att arbetstiden för en 

anställd kan minskas. Däremot kan kostnaderna för tillverkningen minska indirekt då 

samma anställda kan utföra andra, mer värdeskapande uppgifter. Då det är väldigt svårt 

att uppskatta hur mycket tid ett transportband skulle kunna spara för lastmaskinen anser 

författarna att de inte kan göra en rättvis beräkning av hur stora kostnadsbesparingar som 

kan åstadkommas. Detta förslag analyseras därför inte vidare. 

 

Användning av containrar 

Alwex har också egna tankar om att ovannämnda transportband skulle kunna gå rakt ut i 

en container. Containerns föreslagna placering illustreras av bokstaven F i Figur 16.  

 

Enligt Lumsden (2012:485, 546) är användning av lastbärare ett sätt att minska 

materialhantering i ett lager. Detta kan leda till att minska antalet nödvändiga transporter. 

Detta är något som talar för att Alwex börjar använda sig av containrar i sin hantering. 

Om containrarna är större än skopan på lastmaskinen leder det till att antalet nödvändiga 

transporter minskar eftersom mer material kan hanteras åt gången. Detta kan i sin tur leda 

till längre hanteringskostnader. Det kan även frigöra tid för lastmaskinen eftersom inte 

lika många turer behöver köras samt att lastbilarna kan lyfta upp containern direkt istället 

för att lastmaskinen lastar lastbilen. För att säkerställa en effektiv hantering måste 

containrarna enligt Lumsden (2012:485, 546) vara så stora som möjligt utan att störa 

hanteringen. Detta motiverar att Alwex, om de bestämmer sig för att använda containrar, 

använder så stora containrar som möjligt. Detta kan tänkas minska de nödvändiga resorna 

ännu mer, även här eftersom mer material flyttas åt gången, vilket gör att det totala antalet 



  
 

  85 (129) 
 

transporter borde minska. Detta borde kunna spara både diesel- och förslitningskostnader 

på lastmaskinerna.  

 

Lumsden (2012:485, 546) argumenterar även för att lastbärare ska vara enkla att hantera 

med tillgängliga verktyg. Här dyker en nackdel upp med införande av ett 

containersystem. Alwex har uppgett att de inte kan hantera containrar med dagens 

utrustning, de skulle behöva köpa in en lastbil för detta. Därmed blir det, utöver 

kostnaderna för själva containrarna, en stor investering. Lumsden (2012:485, 546) uppger 

även att ett problem med lastbärare är att lagerutnyttjandet blir lägre. Även detta blir en 

klar nackdel för Alwex, eftersom de idag stundvis känner att lagret är fullt och trångt. 

Detta skulle dock gå att lösa genom att Alwex inte hyr ut sin mark på nytt, när deras 

nuvarande hyresgäst på området avslutar sitt kontrakt inom kort. Detta resulterar i sådana 

fall i att hyresintäkten faller bort.  

 

Då containrar är effektiva lastbärare vid transporter som ska gå med flera olika 

transportslag (Jonsson & Mattsson, 2011:82, 87) och då Alwex planerar för försäljning 

till kund där sjötransport krävs, är författarnas åsikt att Alwex bör utreda om det vore 

lönsamt att implementera en effektiv containerhantering. Lumsden (2012:485, 546) 

argumenterar även för att användning av lastbärare minskar antalet omlastningar som 

krävs under transport och minskar tiden för lastning och lossning. Detta skulle därmed 

ytterligare kunna minska Alwex, samt deras transportörers, kostnader genom att 

materialet hanteras mindre och tar mindre tid i anspråk.  

 

Sammanfattningsvis skulle Alwex kostnader kunna minskas genom att de implementerar 

ett containersystem. Samtidigt skulle detta system förmodligen kräva ganska stora 

investeringar, dels i en lastbil som kan hantera containrarna samt i själva containrarna. 

Det kan även tänkas att kostnader i form av värdeminskning på containrarna kommer 

uppstå. Alwex kan även behöva mer lagerutrymme, som kan skapas genom att dagens 

uthyrning av mark upphör. Detta skulle dock leda till att hyresintäkten går förlorad. 

Eftersom det finns så många aspekter att ta hänsyn till hinner författarna under tiden för 

denna uppsats inte göra rättvisa beräkningar och bedömningar kring ett nytt 

containerhanteringssystem. Därmed diskuteras inte detta förslag vidare i kapitel 6.  
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5.3.3.2 Flödet av inert material 

Det nuvarande lagret för det inerta materialet illustreras av bokstaven A, och 

slutstationerna för 0-20 materialet samt 0-30 fraktionen i förädlingslinjen presenteras av 

bokstäverna H respektive J i Figur 7. 

 

Enligt Crocker et al. (2012:270-271) bör flöden planeras noga för att undvika omfattande 

omflyttningar av material. Jonsson (2008:51) skriver att transportsträckor kan minskas 

genom att planera lager efter hur frekvent artiklar hanteras. Utifrån detta kan det 

argumenteras att lagren för RDF och inert material bör ligga så nära slutet på 

förädlingslinjen som möjligt. På så sätt kan omflyttningar undvikas och transportsträckor 

minskas. RDF hamnar i dagsläget väldigt nära slutet i förädlingslinjen. Det inerta 

materialet ligger däremot längst bort på anläggningen. Enligt Jonsson (2008:51) bör lager 

av högfrekventa artiklar placeras så att transportsträckorna minimeras. Istället får 

lågfrekventa artiklar transporteras längre. Enligt denna teori agerar Alwex på bästa sätt 

idag vad gäller RDF:en. Den hämtas för att köras till kund 1-2 gånger per dag och kan 

därför anses högfrekvent. Även sett till tillverkningsvolymer kan den anses vara en 

högfrekvent artikel, eftersom 60 % av avfallet bli RDF. Därmed bör lagret ligga så att 

transportsträckorna minimeras, vilket det också gör. Det inerta materialet hämtas bara 2-

4 gånger i veckan och utgör 40 % av det förädlade avfallet. Därmed kan det inerta 

materialet anses vara mindre frekvent än RDF:en, och bör därför komma i andra hand 

vad gäller transportsträcka. I dagsläget ligger dock det inerta materialet längst bort i 

anläggningen. Om detta ska vara effektivt, enligt Jonssons (2008:51) definition, bör det 

inerta materialet vara det minst frekventa materialet i hela anläggningen. Detta verkar inte 

sannolikt, då författarna har observerat skrot som verkar ha funnits på Alwex anläggning 

längre än det inerta materialet. Det inerta materialet bör därmed flyttas så att det ligger 

närmare slutet på förädlingslinjen. På så sätt kan transporterna minska (Jonsson, 

2008:51), kostnaderna för materialhanteringen minska (Green et al., 2010) och därmed 

kan Alwex interna transportkostnader minska. 

 

Då Alwex har för avsikt att kunna sortera ut mer inert material ur förädlingsprocessen (se 

tidigare analys i kapitel 5), anser författarna att det är än viktigare att försöka optimera 

flödet av inert material. I kapitel 6 räknar författarna på hur mycket Alwex kan reducera 

sina kostnader om lagret av inert material flyttas närmare förädlingsbyggnaden. 
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5.3.3.3 Nivåskillnad 

Enligt Sörqvist (2013:139) är väntetid en icke-värdeskapande aktivitet som bör 

elimineras. Nivåskillnaden i marken, som illustreras av bokstaven N i Figur 7, skulle 

kunna klassificeras som en väntetid då lastmaskinen måste sakta ner när den ska passera 

nivåskillnaden för att inte tappa materialet i skopan. Eftersom detta är en väntetid bör den 

därmed elimineras. Ett sätt att lösa problemet är att lastmaskinerna undviker att köra där 

guppet finns, och använder en annan dörr. Detta är dock att bara undvika problemet 

snarare än att lösa det. Ett annat alternativ för att göra hanteringen lättare är att jämna ut 

nivåskillnaden för att se till att lastmaskinerna inte tappar material. Detta skulle kunna 

göras genom att nivåskillnaden jämnas ut. Detta slöseri orsakar att tid spills på en icke-

värdeskapande aktivitet. Författarna uppskattar dock att tiden som slösas bort inte är 

särskilt stor och gör därför inga vidare analyser på hur mycket kostnader som kan sparas 

på en lösning av problemet. 

 

5.3.4 Processkarta över önskat läge 

Enligt Ljungberg och Larsson (2015:188, 190-191), som författarna presenterade i avsnitt 

3.1.1, kan personalen öka sin förståelse för processen genom en processkartläggning. 

Eftersom White et al. (2015) skriver att processkartläggning även är ett bra verktyg för 

att skapa en bild över hur processen bör se ut i framtiden har författarna skapat ett 

processkarta över hur den framtida processen hos Alwex bör se ut. Som synes i Figur 15, 

aktivitet 4 och 5, har mellanlagret vid grusplanen tagits bort, vilket gör att lastbilarna kör 

direkt till plattan och tömmer avfallet från både släp och bil direkt där. Finkrossen, 

aktivitet 10 är flyttad i förädlingslinjen och är nu placerad framför trumsikten, enligt 

Alwex eget förslag. I aktivitet 14 har transportbanden inte tagits bort, utan bara kortats 

ner, som diskuterades tidigare i analysen. I aktivitet 17 går RDF:en över till ett 

transportband, vilket transporterar ut RDF:en till lagret utanför byggnaden, snarare än 

inne i förädlingsbyggnaden. I aktivitet 18 landar den färdiga RDF:en i en container istället 

för på marken, vilket har lett till att aktiviteten där materialet puttades upp i en större hög 

har försvunnit.  
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Figur 15: Förslag till ny process hos Alwex 
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Författarna har även föreslagit förändringar som inte syns i processkartan. Dessa 

illustreras därför i en översiktskarta över Alwex, se Figur 16. 

 

 

Som synes har den inkommande lastbilens transportsträcka, C i Figur 16, minskat till 

följd av en föreslagen kortare körrutt. Transportbandet, som föreslogs som ett hjälpmedel 

för att minska antalet hanteringar av RDF:en samt minska trängseln inne i 

förädlingsbyggnaden, illustreras av G i Figur 16. 

Figur 16: Förslag till nytt flöde hos Alwex 
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Bokstav Aktivitet 

A 

Lagret för det inerta 

materialet 

B Vågen 

C Lastbilarnas rutt 

D Lastbilarna lämnar avfallet 

E Plattan 

F 

Den förädlade RDF:en faller 

ner i container 

G Transportband ut  

H Lastbilarna hämtar RDF:en 

Figur 17: Figurbeskrivning till figur 16 
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5.3.5 Sammanfattning av analys 3 

För att öka överskådligheten av analys 3 följer sedan en sammanfattning av densamma 

nedan. Varje underrubrik avslutas med en figur som visar vilka avsnitt som diskuteras 

vidare i kommande kapitel. 

 

5.3.5.1 Innan förädling 

Slöseriet med vågsedlarna skulle kunna elimineras genom att se till att Alwex olika IT-

system synkroniserar automatiskt med varandra och därmed eliminerar det manuella 

arbetet. Hur stor kostnadsbesparing detta kan generera diskuteras i kapitel 6. 

 

Slöseriet med att lastbilschaufförerna behöver information om vart de ska köra och 

tvingar de anställda att avbryta sina arbetsuppgifter kan förbättras genom att 

kommunikationen tidigareläggs. Istället för att lastbilschauffören frågar vart denne ska 

köra väl på plats kan lastbilens kommunikationsmedel användas för att sköta 

kommunikationen innan lastbilen anländer. På så sätt behöver inte de anställda avbryta 

sitt arbete lika ofta. Inga kostnadsbesparingar beräknas för detta förslag eftersom 

författarna anser att det skulle bli för mycket spekulation. 

 

De onödiga mellanlager och transporter som sker på området kan minskas genom att 

lastbilschaufförerna kör direkt till plattan från vågen, snarare än via grusplanen. Tiden för 

transporterna skulle även kunna minska genom att lastbilschaufförerna får tillräcklig 

information. Även miljöpåverkan och kostnaderna skulle kunna minskas genom ett bättre 

planerat flöde. Lastbilarnas körrutter har 

inte kunnat studeras och diskuteras 

därför inte vidare i nästa kapitel. Möjliga 

kostnadsbesparingar från minskad 

hantering med lastmaskinen diskuteras 

dock i kapitel 6. 

 

 

Vågsedlar

Mellanlager och 

transporter på 

området

Information till 

lastbils-

chaufförer

Avslutas

Analys 4

Figur 18: Sammanfattning av analys 3, innan förädling 
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5.3.5.2 Under förädling 

De långa transportbanden i förädlingen är den bästa möjliga lösningen för transporter, 

men de skulle kunna göras kortare för att minska slöseriet. Hur stor kostnadsbesparing 

detta kan ge diskuteras i kapitel 6. 

 

På grund av att teorin på flera ställen säger emot det som gäller i Alwex fall och att teorin 

är skriven i en annan kontext, anser författarna att de inte kan analysera hur Alwex 

förädlingsprocess bör se ut utifrån teorin. Alwex får 

dock betala minst för att bli av med inert material, vilket 

gör att det i dagsläget är mest ekonomiskt för dem att 

öka utbytet av inert material. Hur mycket de kan minska 

sina kostnader genom att öka utbytet av inert material 

diskuteras i kapitel 6. 

 

 

5.3.5.3 Efter förädling 

Problemet med att RDF:en hanteras för mycket samt att flödena i förädlingsbyggnaden 

inte är så effektiva kan förbättras genom att Alwex installerar ett transportband och börjar 

använda sig av containrar. Ett transportband kan minska antalet nödvändiga transporter 

och minska antalet nödvändiga flöden inne i förädlingsbyggnaden, vilket kan 

effektivisera hanteringen i förädlingsbyggnaden. Användning av containrar kan minska 

antalet nödvändiga transporter genom att containrarna rymmer mer än lastmaskinens 

skopa. Kostnadsbesparingar från transportband och containrar påverkas av många olika 

faktorer som är svårt att ta hänsyn till med författarnas begränsade tid. Därför diskuteras 

inte hur stora kostnadsbesparingarna kan bli vidare. 

 

Transporterna av inert material är idag långa eftersom lagret av inert material är beläget 

så långt bort det är möjligt på anläggningen. Eftersom det inerta materialet är mindre 

frekvent än RDF:en bör RDF:ens transportsträckor hållas så korta som möjligt på 

bekostnad av det inerta materialet. Författarna har dock uppfattat att det finns mindre 

frekventa material än det inerta som skulle kunna flyttas längre bort för att minska 

transportsträckan för det inerta materialet. Hur stor kostnadsbesparing detta kan generera 

diskuteras i kapitel 6. 

Långa 

transportband i 

förädlingen

Aktiviteterna i 

förädlings-

processen och 

inert material

Analys 4

Figur 19: Sammanfattning av 

analys 3, under förädling 
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Nivåskillnaden i dörröppningen till förädlingsbyggnaden bör jämnas ut för att minska 

slöseriet med att lastmaskinerna måste 

sakta ner för att inte tappa material. 

Författarna uppskattar dock att den 

bortslösade tiden inte är särskilt stor och 

gör därför ingen vidare analys på hur 

stora kostnader detta kan spara. 

 

  

Hantering och 

förflyttning av 

RDF samt flöden i 

förädlings-

byggnaden

Flödet av inert 

material
Nivåskillnad

Avslutas Avslutas

Analys 4

Figur 20: Sammanfattning av analys 3, efter förädling 
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6. Frågeställning 4: Hur mycket kan Alwex Recycling AB:s 

kostnader reduceras genom att reducera de identifierade 

slöserierna? 

I tidigare kapitel har författarna identifierat slöserier och kommit fram till möjliga 

förbättringsförslag. Hur stora kostnadsbesparingar dessa förslag, som har 

argumenterats för att analyseras vidare, kan generera analyseras i detta kapitel. 

 

6.1 Teoribas 4 

I detta avsnitt presenteras teori för att besvara frågeställning 4. Självkostnadskalkyl och 

ABC-kalkylering presenteras som en del för att kunna beräkna Alwex kostnad för att 

producera RDF. Självkostnadskalkyl och ABC-kalkylering diskuteras separat i kapitel 

6.3.1. Sedan presenteras diskontering och nuvärdesmetoden samt återbetalningsmetoden 

för att beräkna lönsamheten i investeringar hos Alwex. Sist presenteras teori kring 

känslighetsanalyser för att kunna testa hur känsliga våra beräkningar är för variationer. 

 

6.1.1 Självkostnadskalkyl 

För att kunna fastställa vad en produkt kostar att tillverka kan ett tillverkningsföretag 

använda sig av en självkostnadskalkyl. En självkostnadskalkyl är uppbyggd så att det 

objekt som ska kostnadsbestämmas, kostnadsbäraren, påförs direkta och indirekta 

kostnader (Andersson, 2013:127). 

 

En kalkyltrappa för tillverkningsföretag kan illustreras enligt nedan: 

 

Figur 21: Självkostnadstrappa, egen figur, fritt efter Andersson (2013:129) 

Resultat

Försäljningsomkostnader 

Administrationsomkostnader Fsg.pris

Direkt försäljningsomkostnad

Speciella direkta kostnader

Tillverkningsomkostnader Självkostnad

Direkta lönekostnader Tillverknings-

Materialomkostnader kostnad

Direkta materialkostnader 
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De direkta kostnaderna fördelas efter en lämplig fördelningsnyckel, vilken kan variera 

från fall till fall. En vanlig fördelningsnyckel är volym. Vid påläggskalkylering antas 

direkta och indirekta kostnader ha ett kausalt samband mellan varandra, vilket innebär att 

de indirekta kostnaderna fördelas efter hur stora direkta kostnader en produkt har. I de 

fall då det inte går att finna ett kausalt samband, eller att företaget inte anser det värt att 

specificera sambandet, kan företaget använda sig av kostnadstilldelning för att uppnå total 

kostnadsfördelning (Andersson, 2013:128, 130). 

 

6.1.2 ABC-kalkylering 

ABC-kalkylering innebär att olika kostnader för en viss produktion fördelas på 

olika  aktiviteter i produktionen. Hur avgränsningarna ska göras för de olika aktiviteterna 

är inte givet, utan skiljer sig från fall till fall. För att det ska gå att räkna på detta vis, söks 

kostnadsdrivare inom de enskilda aktiviteterna. Ett givet krav för att kunna mäta 

kostnadsdrivarvolymen är att aktiviteten är upprepande. När väl aktiviteterna är 

avgränsade och prissatta samt kostnadsdrivare är valda och volymsatta kan 

kostnadsdrivarenhetens kostnad fastställas. Efter detta kan varje objekts del av den totala 

aktivitetskostnaden fastställas. Kärnan i ABC-kalkylering är alltså aktiviteter, vilket 

medför att till exempel företagsledningens kostnader är svårfördelade (Andersson, 

2013:156-157) . 

 

Det faktum att det kan vara svårt att avgränsa exakta aktiviteter och fastställa ett exakt 

pris på dessa gör att det oftast är ett betydande arbete att införa ABC-kalkylering på ett 

företag. För att kunna fastställa en kostnadsdrivare måste till exempel kostnadsdrivarens 

kausalitet vara god, kostnadsdrivaren måste kunna mätas enkelt och valet av 

kostnadsdrivare måste ha stöd hos berörd personal. För att komma tillrätta med dessa 

problem har det med tiden utvecklats en tidsbaserad och förenklad ABC, vilket i det 

senare fallet innebär att kausaliteten har åsidosatts till förmån för enkelheten. Detta 

betyder att företaget accepterar en ABC-kalkyl som visar nästan rätt (Andersson, 

2013:158-163). 

 

De ABC-kalkylssystem som fungerar bäst är de som innehåller relevant information, är 

enkla att använda och som har ett mindre antal aktiviteter. Systemet ska vidare vara 
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samordnat med övriga system i företaget genom simpla standardlösningar (Andersson, 

2013:168).  

 

6.1.3 Diskontering och nuvärdemetoden 

Vid en investering vill investeraren se om de framtida inbetalningar som investeringen 

ger räcker för att täcka investeringskostnaden. Genom att diskontera de framtida 

inbetalningarna till vad de är värda vid investeringstillfället kan investeraren se om 

investeringen lönar sig (Andersson, 2013:194). 

 

Det finns flera olika sätt att diskontera på. I nuvärdemetoden beräknar investeraren 

antingen värdet av en eller flera framtida inbetalningar med hjälp av antingen 

matematiska modeller eller tabeller. För en utbetalning som utfaller efter n år är formeln 

för nuvärdefaktorn 
1

(1+𝑟)𝑛 och för flera på varandra följande utbetalningar är formeln för 

nuvärdesumman 
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
, där r är kalkylräntan. Nuvärdet beräknas sedan som summan 

av inbetalningar minus utbetalningar och om detta är positivt är investeringen lönsam 

(Andersson, 2013:195, 198-201, 496-497).  

 

Om företaget använder sig av tabeller för att räkna på lika stora årligt återkommande 

överskott är nusummefaktorn vid 4 % ränta och tio år = 8,1109. Den matematiska 

uppställningen blir då: 

 

- Grundinvestering 

+ Årligt betalningsöverskott * 8,1109 

= Nuvärde. 

 

Vid 4 % ränta och 5 år är nusummefaktorn 4,4518 (Greve, 2003:118-119, 368). 

 

6.1.4 Återbetalningsmetod 

Återbetalningsmetoden är den simplaste formen för att se om en investering betalar sig. 

Metoden tar inte hänsyn till någon ränta utan ser bara till vilken investering som ger 

snabbast återbetalning. Vid lika stora överskott från år till år är formeln: 
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𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
= 𝑛 å𝑟. Denna metod är den metod som används flitigast i verkligheten 

när företag räknar på investeringar (Andersson, 2013:197-198). 

 

Återbetalningsmetoden säger egentligen inget om huruvida investeringen är lönsam eller 

ej. Det faktum att en investering betalar sig är ingen garanti för lönsamhet, om det hade 

gått att investera i något lönsammare ska investeringen ses som olönsam. 

Återbetalningsmetoden tar snarare en likviditetsmässig hänsyn, vilket kan vara att föredra 

om företaget har ont om likviditet eller befinner sig i en föränderlig omvärld (Greve, 

2003:111-112). 

 

6.1.5 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys är en kalkyl som identifierar optimistiska och pessimistiska värden 

för olika faktorer vid en investering. Faktorernas värde kan multipliceras med en vald 

procentsats. Initiala värdet för faktorerna kallas för realistiska värdet. En 

känslighetsanalys genomförs för att identifiera hur påverkningsbara faktorerna är för 

förändringar (Greve, 2003:149). 

 

En känslighetsanalys har tillämpats i Caputo och Pelagagges (2002b) artikel där 

lönsamheten mellan olika typer av RDF anläggningar jämförs. Det finns ingen 

existerande marknad för RDF, därför har en riskanalys genomförts för att analysera olika 

faktorers, påverkan på en investering av en RDF anläggning. Känslighetsanalysen jämför 

nuvärdet med bland annat produktionskostnader (Caputo & Pelagagge, 2002b). 
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6.2 Empiribas 4 

I detta avsnitt presenteras empiri för att besvara frågeställning 4. Först presenteras 

kostnader och ekonomisk fakta som behövs för att kunna utföra beräkningar. Sedan 

presenteras resultatet från Alwex test av förändringen i förädlingsprocessen. Sist 

presenteras data kring tidsåtgången och energiförbrukningen av transportbanden i 

förädlingslinjen samt kring transporter på området. 

 

Alwex Recyclings verksamhet skiljer sig från vanlig tillverkningsindustri när det gäller 

hur företaget räknar på sin produktion. Alwex får betalt för att ta emot osorterat avfall 

som sedan processas, det vill säga sorteras och finfördelas, och Alwex får sedan betala 

för att bli av med det sorterade avfallet. Målet är att få så mycket betalt som möjligt för 

avfallet och behöva betala så lite som möjligt för att bli av med avfallet. Däremellan ska 

produktionen kosta så lite som möjligt. 

 

6.2.1 Kostnader och ekonomisk fakta 

Alwex får betalt för att ta emot osorterat avfall, vilket gör att materialkostnaden är positiv. 

Alwex får sedan betala för att bli av med det mesta av materialet, vilket gör att 

försäljningspriset är negativt. Detta kan illustreras med nedanstående enkla uppställning: 

 

+ Materialkostnader 

- Produktionskostnader 

- Försäljningspris 

= Resultat 

 

Alwex får idag cirka 720 kr/ton för osorterat material. De får betala olika för olika 

sorterade fraktioner och för vissa fraktioner får Alwex betalt, till exempel utsorterad 

metall såsom koppar och aluminium. Alwex betalar idag cirka 170 kr/ton inklusive frakt 

för att bli av med materialet som är mellan 0-30 mm (inert material) och cirka 350 kr/ton 

inklusive frakt för det som är 30-120 mm (RDF). Dessa olika kostnader för material ut 

gör att Alwex vill skilja ut så mycket 0-30-material som möjligt från förädlingsprocessen, 

det vill säga att det inte ska hamna i 30-120 materialet. Idag är cirka 40 % av det 

processade materialet i fraktionen 0-30 mm.  
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Den totala driftskostnaden för anläggningen är idag cirka 35 000 kr/dag, Alwex har ingen 

mer ingående differentiering av kostnaderna. Produktionen av RDF är cirka 200-250 

ton/dag, vilket ger en produktionskostnad på cirka 140-175 kr/ton. Den årliga 

produktionen av RDF uppskattas av Alwex vara 17 000 ton material in. 

 

Alwex verklighet är hela tiden mycket föränderlig. Detta beror på olika politiska beslut 

rörande avfallshantering och på världsmarknadspriset på energi. För några år sedan fick 

till exempel Alwex betalt för både det inerta materialet och RDF:en men de fick också 

mindre betalt för materialet in. Denna situation gör att de vill kunna skriva av 

investeringar på fem år, eller ännu kortare tid. 

 

Alwex anser att de har rimliga ekonomiska krav från sin ägare (Alwex-koncernen) att 

leva upp till. Detta tillsammans med det allmänna ekonomiska läget gör att Alwex tolkar 

detta som att de bör ha en kalkylränta på cirka 4 % vid investeringar. 

 

Alwex hade under räkenskapsår 2015 en personalstyrka på 4 personer och totala 

lönekostnader på 2 249 000 kr (Alwex Recycling AB, 2016). 

 

6.2.2 Testkörning av produktionsförändring 

I Alwex testkörning 10 maj 2016 kördes 30 ton färdig RDF igenom förädlingen en gång 

till. Resultatet av detta försök blev att ytterligare knappt 5 ton 0-20 och drygt 4 ton 0-30 

kunde utvinnas från avfallet. Detta motsvarar cirka 30 % av det genomkörda avfallet. 

 

Den testkörning som genomfördes innebar i praktiken att resultatet blev som om 

maskinerna hade varit placerade i en annan ordning (se kapitel 5.2). Alwex har uppskattat 

att det skulle kosta cirka 200 000 kr att bygga om linjen så att den blir som testet är tänkt 

att representera, plus en veckas stillestånd. 
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6.2.3 Tidtagning av transportbanden i förädlingen 

I förädlingslinjen är två transportband placerade mellan den 

andra magneten och virvelströmmaren. Det första 

transportbandet uppskattades till cirka 24 meter och det andra 

bandet till cirka 12 meter. Hela förädlingslinjen uppskattades 

till 125 meter. 

 

Tidtagning gjordes av det första bandet för att få reda på hur 

länge materialet ligger på transportbandet. 32 tidtagningar 

gjordes som presenteras i Figur 22, tidtagningen är från 

början till slutet av transportbandet då förädlingsmaterial 

transporteras. 

 

Alwex har gjort uppskattningen att de två transportbanden 

har en driftskostnad på cirka 12 kr/timme tillsammans. Denna 

uppskattning är gjord utifrån elförbrukning och beräknat 

slitage. 

 

 

  

Tidtagning Tid (s) 

1 13,78 

2 14,58 

3 12,72 

4 16,51 

5 15,42 

6 14,36 

7 14,75 

8 14,73 

9 16,33 

10 15,75 

11 12,75 

12 14,16 

13 14,68 

14 13,08 

15 15,30 

16 12,86 

17 14,50 

18 12,36 

19 16,56 

20 14,93 

21 13,63 

22 14,83 

23 13,81 

24 13,23 

25 14,83 

26 13,81 

27 13,23 

28 15,25 

29 16,93 

30 15,85 

31 14,13 

32 13,72 

Medel 14,48 

Figur 22: Tidtagning av 

transport på transportband 1 
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6.2.4 Data kring transporter på området 

Uppskattad körsträcka mellan grusplanen och plattan: 200 m. Uppskattad körsträcka 

mellan förädlingsbyggnad och inert-lager: 300 m. 

 

Uppskattad medelhastighet för lastmaskinerna, inne på området, är 10 km i timmen.  

 

Den stora skopan som används på lastmaskinerna kan bära 5-6 kubikmeter material, 

vilket motsvarar cirka 1,5 ton 30-120 material, cirka 2 ton 0-30 material och cirka 1 ton 

oförädlat material.  

 

Alwex Recycling har två lastmaskiner, den genomsnittliga bränsleförbrukningen är 225 

liter på två arbetsdagar. Någon exakt dieselkostnad per liter kan Alwex inte uppge. 

Författarna har därför antagit att de betalar samma pris som konsumenter minus moms, 

vilket idag är cirka 9,6 kr/liter ( 12 * 0,8 ), priset 12 kr/liter har författarna observerat på 

bensinstation. 
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6.3 Analys 4 

I detta avsnitt presenteras författarnas analys för att besvara frågeställning 4. 

Författarna har valt att räkna på hur mycket kostnaderna kan reduceras genom 

föreslagna åtgärder, samt i avsnitt 6.3.3.2 gjort en investeringsbedömning.   

 

6.3.1 Problem med Alwex kalkyler 

Stycke 6.3.1 har ingen direkt koppling till tidigare analyser, detta beror på att det under 

arbetet med kapitel 6.3 blev uppenbart att Alwex har, som författarna uppfattar det, 

brister i hur de arbetar med kostnadsfördelning. Då denna brist inte finns redovisad i 

processkartläggningen, finns den således inte redovisad i kapitel 3, 4 och 5. Aktuell, och 

ny, teori till kapitel 6.3.1 redovisas i kapitel 6.1.1 och 6.1.2. 

 

6.3.1.1 Självkostnadskalkyl och ABC-kalkylering 

När beräkningar skulle genomföras på Alwex anläggning blev det uppenbart att det är en 

brist att Alwex endast använder sig av kostnaden 35 000 kr per dag. Detta kan inte ens 

betraktas som en självkostnadskalkyl enligt teorins begrepp (Andersson, 2013:127). 

Alwex använder sig av enbart kostnadstilldelning enligt Anderssons (2013:128, 130) 

begrepp.  

 

Om Alwex hade haft en mer utvecklad självkostnadskalkyl hade det varit lättare för 

författarna att göra mer exakta, och därmed mer sanningsenliga, beräkningar. En ABC-

kalkyl hade varit ännu bättre, då den utgår från och fördelar kostnaderna på aktiviteter 

(Andersson, 2013:156-157), precis som en processkartläggning utgår från aktiviteter 

(Ljungberg & Larsson, 2015:214-215). 

 

Då det är ett faktum att Alwex inte har någon ingående kostnadsfördelning, har författarna 

valt att söka ekonomisk information via empirin, till exempel genom att ställa frågor av 

olika slag samt studera Alwex årsredovisning (Alwex Recycling AB, 2016), och 

författarna har också tvingats göra vissa antaganden. Författarna gör bedömningen att de 

antaganden som görs i kommande kapitel är fullt rimliga. 
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6.3.2 Innan förädling 

I detta avsnitt genomförs beräkningar rörande kostnadsbesparingar som kan 

åstadkommas innan förädlingsprocessen, genom förbättringsförslagen av slöserierna 

från tidigare analyser.  

 

6.3.2.1 Vågsedlar 

Alwex lägger 12-15 timmar per månad på att manuellt hantera informationen från vågen. 

För att kunna räkna på detta slöseri har författarna valt att anta att en anställds faktiska 

årsarbetstid är 1880 timmar (( 52 - 5 ) * 40 = 1880). Författarna är medvetna om bristerna 

i detta antagande (röda dagar, arbetstidsförkortning, med mera), men anser att det ändå 

ger en helt acceptabel fingervisning. 

 

Kostnaden för en anställd är enligt årsredovisningen (Alwex Recycling AB, 2016) 2 249 

000 kr / 4 = 562 250 kr, detta ger en timkostnad på cirka 300 kr per timme ( 562 250 / 

1880). Detta innebär i sin tur att Alwex kan reducera sina kostnader med mellan 43 200 

kr ( 12 * 12 * 300 ) till 54 000 kr ( 15 * 12 * 300 ) per år om de kan hitta en lösning så att 

informationen från vågsedlarna går automatiskt mellan de olika datorsystemen. 

 

6.3.2.2 Mellanlager och transporter på området 

Då författarna har uppfattat det som ett slöseri att lastmaskinerna kör materialet från 

grusplanen till plattan och att lastbilarna inte lägger materialet där direkt, har författarna 

valt att räkna på hur mycket Alwex kan reducera sina kostnader om detta slöseri upphör. 

 

Personalen har uppgett att de tankar cirka 225 liter diesel i varje lastmaskin varannan dag. 

Detta ger en dieselförbrukning på cirka 14 liter per timme ( 225 / 16 ). Detta är ett 

genomsnitt för båda lastmaskinerna, men då lastmaskinerna turas om med 

arbetsuppgifterna anser författarna att det är representativt för dessa två lastmaskiner. 

 

Uppskattad transportsträcka mellan grusplanen och plattan är 200 meter (0,2 km), vid en 

medelhastighet på 10 km i timmen ger detta en tidsåtgång på 0,02 timmar ( 0,2 / 10 ), 

vilket tur och retur blir 0,04 timmar ( 0,02 * 2 ). Om skopan kan bära 1 ton oförädlat 

material och den dagliga produktionen är 250 ton blir antalet tur och returresor 250 styck 

( 250 / 1 ). Detta ger en tidsåtgång på 10 timmar ( 0,04 * 250 ). Detta i sin tur ger en 
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dieselförbrukning på 140 liter ( 10 * 14 ). Denna uträkning faller dock på det faktum att 

arbetstiden bara är 8 timmar per dag. Detta kan dock förklaras av att lastbilarna som 

kommer in med material samtidigt som RDF körs, lägger materialet direkt vid plattan.  

 

Om författarna antar att produktionen av RDF bara är 200 ton på en dag, blir uträkningen 

istället 200 resor tur och retur för lastmaskinen tidsåtgång på 8 timmar och en 

dieselförbrukning på 112 liter. Detta antagande kan vara helt korrekt, då Alwex själva 

uppgett att produktionen varierar mellan 200-250 ton per dag. 

 

Analyserar vi vidare med antagandet om 200 ton per dag, blir kostnadsbesparingarna 

enligt följande. Dieselkostnaderna kan reduceras med 1075 kr per dag ( 112 * 9,6 ), vilket 

ger en årlig besparing på  drygt 91 000 kr (( 17 000 / 200 ) * 1075 ). Antagandet förutsätter 

dock att allt material körs med lastmaskin från grusplanen till plattan. Detta är dock inte 

sant i verkligheten, men då författarna inte har kunnat få någon uppskattning på hur 

mycket som körs direkt till plattan av lastbilarna är detta den bästa uträkning som med 

aktuell data är möjlig. 

 

Vid en produktion på 200 ton per dag, produceras RDF 85 dagar (17 000/200) per år. 

Lönekostnaderna kan reduceras med 204 000 kr per år ( 8 * 85 * 300 ) om lastmaskinen 

inte behöver hämta materialet på grusplanen. Denna uträkning har dock samma svagheter 

som nämns i föregående stycke. Någon data som möjliggjort en beräkning av 

lastmaskinens övriga kostnader har inte författarna haft tillgång till. 

 

Analysen ovan visar att Alwex kan reducera sina kostnader med cirka 295 000 kr ( 91 

000 + 204 000 ) per år om lastmaskinerna inte behöver hämta materialet på grusplanen 

och köra det till plattan. Beräkningen har dock de begränsningar och svagheter som 

nämnts ovan. 
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6.3.3 Under förädling 

I detta avsnitt genomförs beräkningar rörande kostnadsbesparingar som kan 

åstadkommas under förädlingsprocessen, genom förbättringsförslagen av slöserierna 

från tidigare analyser.  

 

6.3.3.1 Långa transportband i förädlingen 

Då författarna tidigare har konstaterat att förädlingslinjen innehåller två onödiga 

transportband, är det intressant att se vad det skulle få för kostnadssänkande effekt om 

dessa kunde tas bort. Alwex har angett att transportbanden kostar 12 kr/timme i drift 

vilket, enligt vår ovan nämnda årsarbetstid, skulle ge en årlig besparing på 22 560 kr ( 12 

* 1880 ) om dessa plockades bort. 

 

Författarna har försökt uppskatta hur länge materialet ligger på dessa onödiga 

transportband. Detta för att se om Jonsson och Mattsons (2011:29) argument om att långa 

genomloppstider är en stor brist är av relevans för uppsatsen i detta avseende. Resultatet 

av tidtagningarna blev en genomsnittlig tid på det långa transportbandet på 14,48 

sekunder (genomsnitt av tiderna i Figur 22). Detta gav en medelhastighet på cirka 1,7 m/s 

( 24 / 14,48 ). Om medelhastigheten antas vara samma för båda transportbanden skulle 

detta innebära att transporten på band 2 skulle ta cirka 7 sekunder ( 12 / 1,7 ). Författarna 

gör bedömningen att dessa dryga 21 sekunder inte är relevanta i detta aktuella fall.  

 

Författarna har i kapitel 5 konstaterat att banden troligen inte kan tas bort helt, utan 

möjligen bara kortas. Då författarna inte har någon uppgift om hur stor driftskostnaden 

skulle bli med kortare band, samt det faktum att en ombyggnad av förädlingslinjen är 

kostsamt gör att författarna inte kan säga om en ombyggnad är ekonomiskt försvarbar 

eller ej. 

 

6.3.3.2 Mer inert material enligt Alwex test 

För att kunna se huruvida en ändring i förädlingsprocessen är lönsam eller ej, har 

författarna valt att ta hänsyn till följande frågor. Hur mycket mer 0-30 material skulle 

ändringen av förädlingslinjen ge och vad innebär det i minskade kostnader? Hur mycket 

kostar det att ändra förädlingslinjen? Vad ger en diskontering av framtida besparingar, 

vilka kan ses som andra sidan av ett betalningsöverskott, för kalkyl i förhållande till 
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kostnaden? Författarna har valt att beräkna investeringen i ändrad produktionslinje enligt 

diskonterat nuvärde och enligt återbetalningsmetoden, detta för att illustrera hur olika 

kalkyler eventuellt ger olika svar på frågan om det är kostnadsbesparande att ändra 

produktionen eller ej. 

 

Vidare har författarna valt att göra en känslighetsanalys, denna utgår ifrån att det ökade 

utfallet av 0-30 material blir enligt testet, två tredjedelar av testresultatet eller en tredjedel 

av testresultatet. Detta för att ta hänsyn till de osäkerhetsfaktorer som enligt Alwex själva 

finns med testet. Känslighetsanalysen görs för att se hur känslig kalkylen blir vid olika 

utfall (Greve, 2003:149) av 0-30 material. Författarna har ansett att det är nödvändigt att 

göra dessa test för att kunna dra några slutsatser om huruvida de ska kunna rekommendera 

en annorlunda förädlingsprocess eller ej. Dessa känslighetstest blir ännu viktigare då det 

inte finns någon egentlig marknad för RDF (Caputo & Pelagagge, 2002b). 

 

Idag är kostnaden för att efter förädlingen bli av med materialet cirka 0,4 * 170 + 0,6 * 

350 = 278 kr/ton enligt Alwex. Detta till följd av att 40 % av ett ton avfall blir 0-30 

material, som kostar 170 kr/ton att bli av med, och 60 % av ett ton avfall blir RDF, vilket 

kostar 350 kr/ton att bli av med. Testkörningen genererade cirka 9 ton extra 0-30 material 

av de 30 ton som processades igen, det vill säga ett utbyte på 30 %. Eftersom dessa 30 

ton redan har processats borde mängden avfall från början ha varit 50 ton ( X = 30 / 0,6). 

Detta innebär att det har utvunnits 20 ton ( 50 - 30 = 20 ) 0-30 material vid första 

processningen och 9 ton vid andra processningen, vilket ger 29 ton 0-30 material. Detta 

innebär att det nya förhållandet mellan utbytet av de utvunna materialen blir 58 % 0-30 

material ( 29 / 50 = 0,58 ) och 42 % RDF. 

 

Med den ökade utsorteringen av 0-30 material med ytterligare 9 ton, enligt testet, blir 

kostnaden 0,58 * 170 + 0,42 * 350 = 246 kr/ton. Vid en årlig produktion av 17 000 ton 

RDF ger detta en besparing på ( 278 - 246 ) * 17 000= 544 000 kr/år. 

 

Vid en känslighetsanalysberäkning på 20 % mer 0-30 material, det vill säga ett utbyte på 

0,2 * 30 = 6 ton, blir den totala utvinningen av 0-30 material 26 ton, det vill säga 52 %  

( 26 / 50 = 0,52 ). Då blir kostnaden för att göra sig av med materialet istället 0,52 * 170 

+ 0,48 * 350 = 256 kr/ton. Detta ger en årlig besparing på ( 278 - 256 ) * 17 000 =  
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374 000 kr/år. Görs känslighetsanalysen istället på 10 % mer 0-30, det vill säga ett utbyte 

på 0,1 * 30 = 3 ton, blir den totala utvinningen av 0-30 material 23 ton, det vill säga 46 

% ( 23 / 50 = 0,46 ). Då blir kostnaden för att göra sig av med materialet istället 0,46 * 

170 + 0,54 * 350 = 267 kr/ton. Detta ger i sin tur en årlig besparing på ( 278 - 267 ) * 17 

000 = 187 000 kr/år. 

 

Då Alwex vill kunna skriva av investeringar på fem år, kommer författarna att göra 

nuvärdesberäkningarna enligt fem år och med den av Alwex angivna räntan på 4 %. 

Författarna har valt att börja räkna med det mest pessimistiska värdet, det vill säga en 

besparing på 187 000 kr/år. 

 

Då Alwex uppskattar kostnaden för att bygga om anläggningen till cirka 375 000 kr (200 

000 i externt arbete + 35 000 * 5 i stilleståndskostnad), blir en kalkyl enligt diskonterat 

nuvärde: 

- Grundinvestering 

+ Årligt betalningsöverskott * 4,4518 

= Nuvärde, där 4,4518 fås av formeln 
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
 (Andersson, 2013:195, 198-201, 496-

497; Greve, 2003:118-119, 368). Vilket med aktuella siffror blir - 375 000 + 187 000 * 

4,4518 = 457 487 kr. Denna uträkning säger att ovan nämnda omflyttning i maskinparken 

ger ett betalningsöverskott eller besparing på nästan en halv miljon kronor på fem år. 

 

Vid samma investering enligt återbetalningsmetoden blir kalkylen: grundinvestering / 

överskott = n år (Andersson, 2013:197-198). Detta ger med aktuella siffror uppställningen 

375 000 / 187 000 = 2,01 år, vilket betyder att investeringen har betalat igen sig på cirka 

2 år. Då återbetalningsmetoden är lämplig i branscher som förändras snabbt (Greve, 

2003:111-112), anser författarna att resultatet är relevant för att se hur snabbt 

investeringen betalar igen sig. 

 

Då den mest pessimistiska situationen har räknats på och denna har gett ett positivt 

nuvärde (5 år och 4 % ränta), samt en återbetalningsperiod på 2 år enligt 

återbetalningsmetoden anser författarna inte det nödvändigt att räkna på de två mer 

optimistiska alternativen. 
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6.3.4 Efter förädling 

I detta avsnitt genomförs beräkningar rörande kostnadsbesparingar som kan 

åstadkommas efter förädlingsprocessen, genom förbättringsförslagen av slöserierna från 

tidigare analyser.  

 

6.3.4.1  Flödet av inert material 

Författarna har i tidigare analyser konstaterat att det är ett slöseri och icke- värdeskapande 

att transportera det inerta materialet till lagret längst bort på anläggningens område. 

Därför kommer författarna i denna analys att räkna på hur mycket Alwex kan reducera 

sina kostnader om lagret läggs hälften så långt bort. Anledningen till att räkna på en 

lagerplacering hälften så långt bort är att författarna i denna uppsats inte har diskuterat 

någon lagerlayout. Det blir då inte trovärdigt att föreslå någon specifik plats för lagret, 

däremot kan författarna, med stöd i teorin (Jonsson 2008:51), föreslå en placering av 

lagret som är närmre. 

 

En lagerplacering hälften så långt bort från förädlingsbyggnaden skulle innebära en 

besparing på cirka 300 meter tur och retur (( 300 / 2 ) * 2 ). Alwexs uppgifter om en 

medelhastighet på 10 km i timmen för lastmaskinerna ger en tidsbesparing på 0,03 timmar 

( 0,3 / 10 ) per tur och retur resa.  

 

Vid en årlig produktion av 17 000 ton RDF, varav 40 % är inert material, blir antalet resor 

till och från lagret 3 400 resor per år (( 17 000 * 0,4 ) / 2 ). Detta ger en årlig tidsbesparing 

på 102 timmar ( 3 400 * 0,03 ). Med en dieselförbrukning på cirka 14 liter per timme ( 

225 / 16 ) blir den årliga kostnadsminskningen på diesel cirka 13 700 kr (102 * 14 * 9,6). 

Den årliga kostnadsminskningen på arbete kan beräknas till 30 600 kr ( 102 * 300 ). 

 

Denna analys visar att Alwex kan spara cirka 44 300 kr ( 13 700 + 30 600 ) per år om de 

flyttar sitt lager av inert material så att det är placerat bara hälften så långt från 

förädlingsanläggningen som det är idag. Analysen innehåller dock liknande 

begränsningar och svagheter som analysen om transporten av oförädlat material från 

grusplanen till plattan. Det vill säga att författarna inte har haft tillgång till någon data 

som möjliggjort en beräkning av lastmaskinens övriga kostnader. 
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6.3.5 Sammanfattning av analys 4 

För att öka överskådligheten av analys 4 följer en sammanfattning av densamma nedan.  

 

Genom de förslag till eliminering eller reducering av slöserierna som har presenterats i 

kapitel 5 kan flera olika kostnadsbesparingar åstadkommas. I Figur 23 sammanfattas de 

olika förslagen och deras möjliga kostnadsbesparing. 

 

Slöseri Åtgärd Möjlig kostnadsbesparing 

Innan förädling      

Vågsedlarna hanteras manuellt Anpassa IT-systemet till 

automatisk överföring mellan 

systemen 

43 200 kr - 54 000 kr 

Flera mellanlager och långa 

transporter på området 

Lastbilarna lägger avfallet vid 

plattan istället för i ett mellanlager 

upp till   295 000 kr 

Under förädling      

Långa transportband i förädlingen Plocka bort transportbanden  upp till  22 560 kr 

Inert material i RDF:en Sortera ut med inert genom att 

bygga om förädlingslinjen 

187 000 kr - 544 000 kr 

Efter förädling      

Långa transporter av inert material Placera lagret närmre 

förädlingslinjen 

upp till  44 300 kr 

  Total kostnadsbesparing per år 592 060 kr - 959 860 kr 

Figur 23: Sammanfattning av analys 4 
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7. Slutsats 

I detta kapitel presenteras författarnas slutsatser från samtliga analyser i uppsatsen. 

Därefter mynnar kapitlet ut i uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag samt uppsatsens 

brister. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Författarnas egna slutsatser 

I detta avsnitt presenteras författarnas slutsatser för samtliga frågeställningar.  

 

RDF-processen har illustrerats i detalj i en processkarta (Figur 9) på sida 48 där alla 

aktiviteter, från att materialet kommer in till anläggningen tills att det fraktas bort, är 

identifierade. En övergripande bild kan illustreras som bilden nedan, Figur 24: 

 

 

 

 

 

 

Figur 24: Förenklad processkarta över Alwex (samma som Figur 2) 
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Slöserierna, med tillhörande förbättringsförslag och möjlig kostnadsbesparing, som har 

identifierats i Alwex RDF-process är:  

  Frågeställning 2 Frågeställning 3 Frågeställning 4 

  Identifierat slöseri Förslag på åtgärd Möjlig kostnadsbesparing 

Innan förädling     

1 
Vågsedlar - Informationen måste manuellt flyttas 

mellan två datorsystem 
IT-system 43 200 - 54 000 kr 

2 
Lastbilar - Väntetid uppstår när lastbilschaufförerna 

måste veta vart de ska lämna materialet 

Tidigare 

kommunikation med 

lastbilschaufförerna 

Diskuteras ej mer 

3 
Lastbilar och lastmaskiner - Längre transportsträckor 

är nödvändigt + onödigt mellanlager 

Transport direkt till 

plattan 
Upp till 295 000 kr 

4 Lyftkran - Väntetid uppstår när grovkrossen är full Diskuteras ej mer   

Under förädling     

5 
Långa transportband - Orsakar onödigt lång 

genomloppstid 
Korta transportbanden Upp till 22 560 kr 

6 
Aktiviteterna i förädlingsprocessen - Följer ej teorins 

rekommendationer 
Diskuteras ej mer   

7 
Överprocessas - På grund av fler aktiviteter i 

förädlingsprocessen än nödvändigt 
Diskuteras ej mer   

8 
Mycket inert material i RDF:en - Orsakar att 

värmevärdet minskar och kostnaden ökar 

Utvinna mer inert 

material 
187 000 - 544 000 kr 

9 
Dagliga brister - Brister som uppstår ofta och anses 

vara specifika för Alwex 
Diskuteras ej mer   

Efter förädling     

10 
RDF - Onödiga förflyttningar, vilket leder till 

onödiga transporter 

Transportband ut från 

byggnaden + 

Använda containrar 

Diskuteras ej mer 

11 Inert material - Onödigt långa transporter 
Flytta lagret närmare 

förädlingsbyggnaden 
Upp till 44 300 kr 

12 

Nivåskillnad - Ett gupp när lastmaskinen ska köra det 

inerta materialet till lagret orsakar ökad 

genomloppstid 

Jämna ut 

nivåskillnaden 
Diskuteras ej mer 

13 
Väntetid för lastmaskiner - Uppstår när de båda ska 

frakta bort inert material och RDF 

Transportband ut från 

byggnaden + 

Använda containrar 

Diskuteras ej mer 

    
Total årlig 

kostnadsbesparing 
592 060 - 959 860 kr 

 

 

 

Figur 25: Sammanfattning av slöserier, förbättringsförslag och kostnadsbesparingar 
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Under arbetets gång med analys 4 upptäckte författarna en ny brist. Nämligen att Alwex 

inte har någon specificerad bild av vad olika aktiviteter i produktionen kostar. Författarna 

anser att Alwex bör differentiera sina kostnader så att de går att härleda till de olika 

aktiviteterna. Detta skulle kunna göras genom ABC-kalkylering, då ABC- kalkylering 

precis som processkartläggning utgår ifrån aktiviteter. Hur Alwex gör sina 

kostnadsberäkningar har förvisso legat utanför denna uppsats studerade område. Men det 

har blivit uppenbart att det varit en begränsning för uppsatsen att Alwex inte har bättre 

ekonomiskt underlag när olika aktiviteter ska beräknas. På grund av bristande kännedom 

om olika kostnader för olika aktiviteter, har författarna i vissa delar varit tvugna att göra 

vissa antaganden och bortse från vissa saker. I aktuella fall nämns detta i analyserna. 

 

Det har legat utanför denna uppsats att analysera i vilken ordning förändringarna bör 

göras. Författarna tror dock att  Alwex bör börja med att se över ordningen på maskinerna 

i förädlingslinjen, samt hur flödet av material in ser ut, då ett jämnare flöde direkt till 

plattan skulle spara mycket tid och arbete. Dessa två åtgärder är de åtgärder som ger störst 

kostnadsbesparing.  

 

7.2 Bidrag till teorin 

Det teoretiska bidrag den här uppsatsen ger är att författarna har kommit med förslag hur 

icke-värdeskapande aktiviteter, samt deras kostnader, kan reduceras. Förslagen som 

presenterats är allmänna och kan testas på andra RDF-anläggningar i en svensk kontext 

som liknar Alwex Recycling AB:s anläggning i Gottåsa.   

 

Det praktiska bidrag uppsatsen ger är att även ett förslag på ändrad ordning av maskinerna 

i förädlingsprocessen har getts, detta förslag har simulerats i ett test som utfördes 

på  Alwex. Detta har visats ge goda resultat i Alwex kontext och kan därmed vara av 

intresse att testa på andra RDF-anläggningar för att möjliggöra kostnadsbesparingar. 

 

Uppsatsen kan i nästan alla avseenden styrka befintlig teori som används. Undantaget är 

viss teori om hur en RDF-anläggning ska vara utformad (se förslag på framtida 

forskning).  
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7.3 Uppsatsens brister 

Uppsatsen begränsas till att endast illustrera flödet av RDF-förädlingsprocessen inne på 

återvinningsanläggningen i Gottåsa. Processkartan tar exempelvis ej hänsyn till externa 

transporter. Detta blir en brist i analysen då angivna förbättringsförslag kanske inte är de 

mest optimala sett från ett helhetsperspektiv och inte endast för RDF-processen. 

 

Uppsatsen tar bara hänsyn till ett av de flera material som Alwex förädlar. Det som anses 

vara den optimala hanteringen för RDF är eventuellt inte den optimala för samtliga 

material som förädlas. Denna begränsning gjordes på grund av tidsbrist. Alwex måste 

själva resonera kring hur förändringar i RDF-processen påverkar andra processer på 

anläggningen samt om det är lämpligt att genomföra förändringarna utifrån andra 

materials perspektiv.  

 

Slöserierna som har identifierats för att besvara frågeställning två är baserade på 

författarnas observationer samt intervjuer med personalen. För att kunna identifiera fler 

slöserier och fler alternativa lösningar skulle fler deltagande observationer och fler 

intervjuer varit bra att utföra. På detta sätt hade empirin kunnat stärkas och fler 

observationer kring transporter på området kunnat inhämtas. Problemet är att tiden inte 

räckte till. 

 

Författarna har inte haft tillräcklig kunskap för att kunna studera hur en ombyggnad enligt 

befintlig teori skulle påverka produktionsresultatet och därmed kostnaderna. Författarna 

ställer sig dock tveksamma till att strikt hålla sig till den teori som finns, då den är mer 

än tio år gammal och formulerad i en annan kontext. 

 

I kapitel 5 diskuteras containerhantering som en lösning för att minska 

materialhanteringen. Detta skulle kunna göras på ett flertal andra sätt, till exempel genom 

att materialet pressas ihop till balar och därmed blir mer lätt att hantera. På grund av 

tidsbrist har dock bara containerhantering diskuterats. 

 

Det kan ses som en brist att flertalet antaganden gjort i denna uppsats. Författarna anser 

dock att de antaganden som gjorts är fullt rimliga, de presenteras också vilket ger läsaren 

möjlighet att själv avgöra hur tillförlitliga de är. 
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Vidare kan det anses vara en brist att investeringsbedömningar inte genomförts på alla 

förbättringsförslag. Detta beror på att författarna inte har ansett att de kan uppskatta 

aktuella investeringskostnader. 

 

7.4 Förslag på framtida forskning 

Den föreslagna produktionsförändringen är inte i enlighet med befintlig teori, vilket gör 

att ytterligare forskning på hur en RDF-anläggning ska se ut behövs för att det med 

säkerhet ska gå att säga hur en RDF-anläggning bör vara utformad. 

 

Då alla kostnadsbesparingar är av största vikt på en RDF-anläggning skulle det behövas 

mer forskning kring hur kostnadsbesparingar kan åstadkommas, till exempel genom en 

implementering av ett containersystem. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

I. Öppen intervju med affärsområdeschef och driftansvarig 

Alwex Recycling AB i Gottåsa den 15 april 2016. 

Total tid för intervju: 1 timme 30 minuter. 

 

Teman som behandlades under intervjun: 

Transporter till och från Alwex Recycling AB i Gottåsa 

Interna transporter på Alwex återvinningsanläggning 

Förädling 

Tider för olika aktiviteter 

Lagerplacering, före och efter förädling. 

Bokslut och ekonomi 

Kostnadsdrivare 

Interna transporter 

PTP 

Maskiner och dess kapacitet 

Materialet; bearbetning, In-/Utleverans, 

Anläggningslayout (i volym) 

Kostnadsdrivare 

 

Förbestämda frågor till den öppna intervjun: 

1. Vad inleder processen? 

2. Hur stor kvantitet av PTP och i vilken frekvens per år? 

3. Inköpspris? 

4. Pris när PTP säljs? 

5. Maskinernas kapacitet, frekvens, och hur ofta de är igång? Risk för avbrott? 

6. Truckarnas kapacitet? Hur ofta och långt behöver de köra? 

7. Vilka maskiner används? Skick på maskinerna? ex. truckar och dylikt. 

8. När PTP:n är färdig vart lagras den? Hur länge? 

9. Vad finns det för efterfrågan på PTP? Är den säsongsberoende eller dylikt? 

10. Har personalen rätt kompetens för arbetet? Varken under- eller överkvalificerade? 

Kan personella resurser användas på ett annat sätt i sådana fall? 
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11. Motiverat att använda lågkvalitativ eller högkvalitativ PTP? Vilket ger er bäst 

lönsamhet? Efterfrågan på de olika sorterna? Pris? Skillnad i 

omställningskostnader? 

12. Vad anser ni kan öka er lönsamhet? 

13. Vad säger era försäkringar om hantering och förädling av PTP? 

14. Hur stora är “bitarna” av materialet innan och efter det blir förädlat till olika 

sorters PTP? 
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II. Fokusgrupp med operativ personal, fyra anställda 

Alwex Recycling AB i Gottåsa den 28 april 2016. 

Total tid för fokusgruppen: 1 timme och 5 minuter. 

 

Teman som behandlades under fokusgruppen 

PTP (RDF) 

Maskiner, produktionsmaskiner i förädlingsprocessen och lastmaskiner 

Icke-värdeskapande aktiviteter 

Materialet; bearbetning, In-/Utleverans 

Vart och vilken kvantitet som kan läggas på lager, före och efter förädling. 

Omställningstider 

Anläggningslayout 

Interna transporter 

Uppskattade tider för olika aktiviteter 

 

Förbestämda frågor innan fokusgruppen: 

Processkarta 

1. Vad händer efter processen har börjat, vilken är nästa aktivitet i processen? 

2. Vilka brister kan hända vid aktivitet X? 

3. Uppkommer denna knasighet/brist ofta? 

4. Vad anser ni kan förbättra verksamheten, finns det onödiga moment som 

genomförs exempelvis? 

5. Stannar maskinerna ofta? 

6. Finns det några flaskhalsar i förädlingsprocessen? 

Övriga frågor relaterade till interna transporter och hanteringar före, under och efter 

förädlingsprocessen av PTP. 

1. Var läggs materialet när det kommer in? 

2. Hur hanteras och förflyttas materialet? 

3. Hur länge ligger materialet i genomsnitt innan det säljs, genomsnittligt lager innan 

och efter förädlingsprocessen? 

4. Hur stor kvantitet av PTP förädlas på återvinningsanläggningen? 

5. Hur högt får de olika sorterna av PTP lagras, både innan och efter förädlingen? 
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6. Hur lång tid tar det att ställa om produktionen för att producera PTP från till 

exempel fluff? 

 

Kort sammanställning av genomförandet av processkartläggningen med fokusgrupp 

bestående av den operativa personalen på Alwex Recycling AB i Gottåsa, sammanlagt 

fyra anställda. 

 

Författarna presenterade sig med namn, utbildning, vår uppgift från Alwex, vårt syfte 

med kandidatuppsatsen. Författarna meddelade att alla deltagare är där frivillig och kan 

välja att avbryta deltagandet i processkartläggningen och i uppsatsen närsomhelst. 

 

Ett stort ark papper rullas ut på bordet. Processkartan innehåller 3 simbanor; innan, under 

och efter förädling av PTP. En av författarna ställer frågor och driver bildandet av 

processkartan. Denna person går hela tiden igenom processkartan och säkerställer att alla 

är överens om hur det ser ut och fungerar. De tre andra författarna agerar antigen som 

observatörer och antecknar vad som sägs eller hjälper till att flika in med frågor. I slutet 

av processkartläggningen ber författarna deltagarna att titta igenom och se om det är 

arbetsuppgifter som missats.   

 

Innan genomförandet av processkartläggningen hade författarna gått en rundvandring på 

återvinningsanläggningen för att få en visuell bild om hur verksamheten såg ut. 

Baserat på författarnas rundvandring antogs en övergripande process för verksamheten i 

återvinningsanläggningen; Lager → Förädling → Lager. 
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III. Öppen intervju med driftsansvarig 

Alwex Recycling AB i Gottåsa den 4 maj 2016. 

Längd: 1 timme och 10 minuter. 

 

Teman som behandlades under intervjun: 

Kostnader 

Förädling av RDF 

Kvalitetskrav och lagkrav 

Förädlingslinjen 

Flaskhalsar 

RDF 

Egna förbättringsförslag 

 

Frågor: 

1. Vad har ni för direkta materialkostnader när det kommer till RDF-förädling? 

2. Vilka är era fasta kostnader per dag vid förädling av RDF? 

3. Vad är er elkostnad per dag för trumsikten och finkrossen? 

4. Hur ser kvalitetskrav och lagkrav ut? 

5. Har ni några speciella krav gällande värmevärde vid RDF förädlingen? 

6. Tillsätter ni gummi i RDF-förädlingen? 

7. Vibron, är den alltid en flaskhals vid förädling av RDF? 

8. I vilken ordning kommer maskinerna vid förädling av RDF? 

9. Finns det någon/några flaskhals/ar i produktionslinjen vid förädling av RDF? 

10. Hur mycket RDF produceras per dag? 

11. Sliter RDF-förädlingen mycket på maskinerna? 

12. Vilken kapacitet brukar ni köra maskinerna på i produktionslinjen vid förädling 

av RDF? 

13. Finns det något annat som förädlas som sliter mycket på maskinerna? 

14. Hur mycket plast tillsätts vid förädlingen av RDF? 

15. Hur mycket betalar ni för att bli av med RDF och inert material? 

16. Hur mycket får ni betalt för koppar och aluminium? 

17. Var sorteras koppar ut från produktionslinjen? 
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18. Har ni några egna förslag till att förbättra verksamheten på 

återvinningsanläggningen överlag? 

19. Har ni några egna förslag till att förbättra förädlingsprocessen av RDF? 

20. Finns det någon information som du tycker vi har glömt att fråga om som vi bör 

veta? 
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IV. Fokuserad intervju med driftsansvarig 

Alwex Recycling AB den 10 maj 2016. Telefonintervju. 

Längd: 30 minuter. 

 

Teman som behandlades under intervjun 

Bokslut och ekonomi 

Produktionskostnader 

Produktionsvolym 

 

Frågor 

1. Vad är inköpskostnaden för PTP? 

2. Vad är försäljningskostnaden, både för det inerta materialet och 30-120 PTP? 

3. Hur många procent av den totala mängden förädlat avfall blir inert material, det 

vill säga 0-20 och 0-30 material? 

4. Vad används det inerta materialet till? 

5. Hur mycket PTP förädlas per dag? 

6. Hur stor är kostnaden för att producera PTP per dag? 

7. Med hur många år görs avskrivningar på maskinerna? 

8. Vad är er kalkylränta? 

9. Hur ser prisutvecklingen ut för PTP-marknaden? 

10. Hur fungerar finkrossen? 
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V. Fokuserad intervju med operativ personal 

Alwex Recycling AB i Gottåsa den 13 maj 2016. 

Längd: 30 minuter. 

 

Teman 

Beslut om placering av inkommande avfall 

Materialhantering 

Körrutter 

Beslut om placering av material från PTP-processen 

Inkommande och utgående material knutet till PTP-processen 

Produktionslayout 

Vågsedlar 

Kranen 

Förädling av RDF 

Testkörning 

Kompletterande intervjufrågor för att bredda processkartan till frågeställning 1. 

 

Beslut om placering av inkommande avfall 

1. Vem tar beslut om vart inkommande material skall placeras på anläggningen? 

2. Tas det nya beslut för varje lastbil som kör in på anläggningen? 

3. Hur många lastbilar med avfall till PTP (RDF) ankommer till anläggningen per 

dag? 

4. Hur länge får chauffören vänta på besked om vart det ankommande materialet ska 

tippas? 

5. Upplever du att det brukar vara svårt för chaufförer att hitta på anläggningen? 

6. Hur mycket tid skulle sparas om chaufförerna visste vart de skulle direkt utan 

kontakt med personal från anläggningen? 

Materialhantering 

1. Hur många gånger flyttas materialet i snitt? 

2. Hur mycket material går i en skopa på lastmaskinerna? 

3. Hur mycket hanteras materialet i övrigt? 

4. Körs material tillbaka från plattan när man ska byta material som ska förädlas? 

5. Hur höga är högarna med PTP? 
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Körrutter 

1. Hur brukar lastbilarna och lastmaskinerna köra på anläggningen? 

2. Vilken medelhastighet har varje lastmaskin när de kör inom anläggningen? 

3. Hur mycket bränsle förbrukar en lastmaskin under en dag? 

4. Hur stor är tanken för en L90 respektive L70 lastmaskin? 

5. Finns det en till grind att använda för att köra in/ut från Alwex Recycling i 

Gottåsa? 

Beslut om placering av material från PTP-processen 

1. Vart placeras materialet som förädlats, 0-30, 0-20 och 30-120 material? 

2. Hur kör lastmaskinerna när de olika materialen ska lagras eller lastas? 

Inkommande och utgående material knutet till PTP-processen 

1. Hur mycket brännbart material ankommer till anläggningen per vecka? 

2. Hur mycket inert material lämnar anläggningen i veckan? 

3. Hur mycket av 30-120 PTP lämnar anläggningen i veckan? 

4. Vilka lastmaskiner används för att hantera materialet efter förädlingsprocessen? 

Produktionslayout 

1. Hur lång är den totala förädlingslinjen i meter; från grovkrossen till sista stationen 

i produktionsprocessen? 

Frågor relaterade till identifierade icke-värdeskapande aktiviteter 

Vågsedlar 

1. Hur många vågsedlar hanteras per dag? 

2. Hur lång tid tar det för chauffören att hantera vågsedeln? 

3. Vart lämnas vågsedeln? 

4. Hur lång tid tar det att registrera vågsedlarna i datorn? 

Kranen 

1. Vad gör den person som kör kranen för att mata grovkrossen när han väntar på 

nästa lastning? 

Frågor som ställts tidigare men behövdes förtydligas 

1. Hur mycket material förädlas per dag? 

Test 

1. Hur gick testet som kördes i förädlingsprocessen? 

2. Hur stor procent av det förädlade materialet består av inert material vid en PTP-

förädling? 
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VI. Fokuserad intervju med driftsansvarig 

Alwex Recycling AB den 16 maj 2016. Telefonintervju. 

Längd: 30 minuter. 

 

Teman som behandlades under intervjun: 

Vågsedlar 

RDF 

Kostnad för förflyttning i förädlingslinjen 

Kostnad för maskiner i förädlingslinjen 

Lastmaskinernas kapacitet 

 

Frågor: 

1. Hur fungerar systemet med vågsedlarna? 

2. Hur mycket PTP/RDF material kör ni per år, det vill säga det material som 

kommer in till anläggningen? 

3. Vad kostar det att flytta om i maskinlinjen? 

4. Vad är transportbandens elkostnad? 

5. Hur många ton 30-120, 0-20 , 0-30 respektive oförädlat material går det i en skopa 

i lastmaskinen?  
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