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Abstract 

Purpose – The purpose of the study was "To map out how resource use in treatment plants can 

be made more efficient" in companies with treatment plants as a support process. To answer 

the aim of the study, two research questions have been established: "How can treatment plants 

be systematically mapped out?" and "How can resource use be made more efficient?". 

 

Method – A case study was conducted to get a holistic perspective and to collect as 

comprehensive information as possible. The data collection methods used in the study were: 

observation, interview, document studies and literature studies. 

 

Findings – Through theory and empirical data, an analysis was made to be able to answer the 

study's purpose and research questions. The result showed that Lean could be used to map 

treatment plants. Furthermore, factors that affect the efficiency of resource use have been 

identified. These factors consisted of the treatment plant flow, equipment, capacity, layout, 

technology, degree of standardization and manual handling. 

 

Theoretical contribution – The study's theoretical contribution is that Lean philosophy, with 

its tools and methods, can be used to map and study the flow in treatment plants. Factors for 

how resource use can be made more efficient have also been identified. 

 

Empirical contribution – A flow chart of the treatment plant process has been established and 

a spaghetti diagram was made for how the employee who works in the treatment plant moves 

to perform his or her duties. Further has information from observations, interviews, document 

studies and literature studies provided an understanding of the company where the treatment 

plant is located. Finally, a table has been compiled for which factors affect the efficiency of 

resource use. These factors can be of use to companies with treatment plants as support 

processes, but also companies with other types of support processes, when making their 

resource use more efficient. 

 

Keywords – Treatment Plant, Mapping, Efficiency, Resource Use, Lean. 
 

 

  



 

 ii 

Sammanfattning 

Syfte – Studiens syfte var “Att kartlägga tillvägagångssätt för hur resursanvändningen i 

reningsverk kan effektiviseras” i företag med reningsverk som stödprocess. För att besvara 

studiens syfte har två frågeställningar upprättats: ”Hur kan kartläggningen av reningsverk 

systematiskt genomföras?” samt “Hur kan resursanvändningen effektiviseras?”. 

 

Metod – En fallstudie genomfördes för att få ett helhetsperspektiv och samla in så täckande 

information som möjligt. De datainsamlingsmetoder som användes i studien var: observation, 

intervju, dokumentstudier och litteraturstudier. 

 

Resultat – Genom teori och empiri kunde en analys genomföras för att få ett resultat och kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Resultatet visade att Lean kunde användas för att 

kartlägga reningsverk. Vidare har faktorer som påverkar effektiviseringen av 

resursanvändningen identifierats. Dessa faktorer bestod av reningsverket flöde, utrustning, 

kapacitet, layout, teknik, grad av standardisering och manuell hantering. 

 

Teoretiskt bidrag – Studiens teoretiska bidrag är att Lean-filosofin, med dess verktyg och 

metoder, kan användas för att kartlägga och studera flödet i reningsverk. Faktorer för hur 

resursanvändningen kan effektiviseras har också kunnat påvisas. 

 

Empiriskt bidrag – Ett flödesschema har kunnat upprättas för reningsverksprocessen samt ett 

spagettidiagram för hur den anställde som arbetar i reningsverket får förflytta sig för att utföra 

sina arbetsuppgifter. Fortsättningsvis har information från observationer, intervjuer, 

dokumentstudier samt litteraturstudier gett förståelse om företaget och verksamheten där 

reningsverket finns. Slutligen har en tabell kunnat sammanställas för vilka faktorer som 

påverkar effektiviseringen av resursanvändningen. Dessa faktorer kan vara av användning för 

företag med reningsverk som stödprocess, men även företag med andra typer av stödprocesser, 

vid effektivisering av sin resursanvändning.  

 

Nyckelord – Reningsverk, Kartläggning, Effektivisering, Resursanvändning, Lean. 
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1 Introduktion 
Kapitlet innehåller studiens bakgrund och dess problemområde som är uppbyggt kring hur 

industrier och reningsverk har påverkat utsläpp i vattendrag. Fortsättningsvis presenteras 

studiens syfte och dess frågeställningar som handlar om hur resursanvändningen i reningsverk 

kan effektiviseras. Avslutningsvis redogörs studiens omfång, avgränsningar och rapportens 

disposition.  

1.1 Bakgrund 
Ett av världens mest förorenade hav är Östersjön, vilket beror på att föroreningar och gifter från 

bland annat industrier, skogsbruk och jordbruk från de nio angränsande länderna samlats i 

havet. Det har medfört att människor idag exempelvis avråds från att äta fet fisk från Östersjön. 

Ett av de länder som har bidragit till den rådande situationen är Sverige (Världsnaturfonden 

WWF, 2019). 

 

Bernes och Lundgren (2009) förklarar att under 1900-talet industrialiserades Sverige på bred 

front och massproduktionen började ta fart. Fabrikernas avfall dumpades direkt i närliggande 

vattendrag. Efter klagomål från bönder, fiskare, kommunala och regionala myndigheter samt 

många lagförslag skärptes vattenlagen år 1956 (Bernes & Lundgren, 2009). Det innebar bland 

annat att vissa typer av förorenade industrier inte fick anläggas utan anmälan eller tillstånd från 

statens vatteninspektion (Zetterberg, 1956). Med tiden har miljölagar kring bland annat utsläpp 

från industrier skärpts ytterligare. I miljöbalken (SFS1998:808) återfinns lagar som syftar till 

att främja en hållbar utveckling, där bestämmelser om hur Sveriges industrier och verksamheter 

ska bedrivas för att skydda människors hälsa och för att inte skada miljön. Följderna av Sveriges 

historia gällande industriernas oreglerade utsläpp påminns samhället om än idag då tusentals 

mark- och vattenområden ännu är förorenade (Bernes & Lundgren, 2009).   

 

I varje kommun ska det finnas en huvudman som bestämmer om industrier får släppa ut sitt 

processavloppsvatten eller inte. Beslutet grundas på huruvida vattnet är behandlingsbart och 

om det innehåller skadliga ämnen. För företag betyder det att krav på intern rening av 

verksamhetens processavloppsvatten kan ställas, om verksamheten inte uppfyller kommunens 

krav på gränsvärden (Jönköpings Kommun, 2019). Den interna reningen blir då en del av 

företagets alla processer. 

 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) kan olika aktiviteter inom en process delas upp i två 

huvudkategorier: värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter. Aktiviteter som ur ett 

kundperspektiv skapar värde kallas för värdeskapande aktiviteter. I ett tillverkande företag är 

bearbetningen av produkter ett exempel på en sådan aktivitet. De aktiviteter som inte skapar 

kundvärde kallas för icke-värdeskapande aktiviteter. Eftersom de här aktiviteterna endast 

adderar kostnader och inte tillför värde som kunder är villiga att betala för, bör de reduceras 

eller elimineras (Ax et al., 2009).  

 

Ett exempel som Ax et al. (2009) ger på icke-värdeskapande aktiviteter i ett tillverkande företag 

är reparation av utrustning, men om företag skulle eftersträva att reducera eller eliminera alla 

icke-värdeskapande aktiviteter skulle verksamheten antagligen snart få läggas ner. Det här 

beror på att de icke-värdeskapande aktiviteterna också består av aktiviteter som ur ett 

verksamhetsperspektiv är värdeadderande, till exempel personalutbildning och 

kvalitetskontroll. De här typerna av aktiviteter kallas för verksamhetsvärdeskapande. De 

verksamhetsvärdeskapande aktiviteterna är nödvändiga för företag men det betyder inte att de 

inte bör ses över eller reduceras. Genom att kategorisera in olika typer av aktiviteter i 

värdeskapande, icke-värdeskapande och verksamhetvärdeskapande kan företag få en överblick 

över sina processer och på så sätt veta hur de ska hanteras. Synsättet syftar till att fokus bör 

läggas på de aktiviteter som bidrar till kundvärdet och minimera de aktiviteter som inte bidrar 

till det (Ax et al., 2009). 
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1.2 Problembeskrivning 
Trenden som påvisas i bakgrunden är att miljölagar skärps och krav höjs gällande industriernas 

påverkan på miljön. En typ av industri som påverkas av det här är processindustrier som 

använder sig av stora mängder vatten. Vattenintensiva processindustrier kan vara företag inom 

branscher som massa- och pappersindustrin, kemisk industri och järn- och stålindustrin. Mycket 

vatten krävs för de här typerna av industrier vilket medför att de behöver ta hand om 

vattenrening och utsläpp själva, enligt gällande tillstånd och miljökrav (Naturvårdsverket & 

Statistiska Centralbyrån, 2016). 

 

Kärnan i problemet är att vattenreningsprocessen inte innehåller kundvärdeskapande 

aktiviteter, men är en nödvändig process för att vattenförbrukande företag ska få bedrivas. 

Genom att effektivisera aktiviteterna så mycket som möjligt kan företag lägga sina resurser på 

de aktiviteter som genererar kundvärde för att på så sätt stå sig mer konkurrenskraftiga på 

marknaden (Yazdanfar & Öhman, 2018). Det är därför av intresse att undersöka hur företag kan 

effektivisera resursanvändningen i reningsverk, där reningsverket är en stödprocess till 

huvudverksamheten. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I bakgrunden och problembeskrivningen framgår det att företag omfattas av olika typer av 

aktiviteter som kan delas in i verksamhetsvärdeskapande, kundvärdeskapande och icke-

värdeskapande. De icke-värdeskapande aktiviteterna ska till största mån elimineras och de 

verksamhetsvärdeskapande aktiviteterna reduceras till fördel för de kundvärdeskapande 

aktiviteterna. Vattenrening krävs för att vattenintensiva processföretag ska få bedrivas på grund 

av rådande lagar och krav. Reningsverk är då en stödprocess till företags huvudverksamhet. 

Reningsverk som stödprocess omfattats av icke-värdeskapande och verksamhetsvärdeskapande 

aktiviteter som bör reduceras för att företag ska kunna lägga resurser på kundvärdeskapande 

aktiviteter istället. Syftet i denna studie blir därför:  
 
Att kartlägga tillvägagångssätt för hur resursanvändningen i reningsverk kan effektiviseras  
 
För att kunna besvara syftet har det brutits ner i två frågeställningar:   

 
1. Hur kan kartläggningen av reningsverk systematiskt genomföras?  

 

Det här för att se hur reningsverk fungerar och vilka faktorer som påverkar arbetet och 

effektiviteten.  

 

2. Hur kan resursanvändningen effektiviseras?  

 

Det här för att visa på och ge förslag på hur resursanvändningen kan förbättras och 

effektiviseras.  

 

1.4 Omfång och avgränsningar 
En avgränsning har gjorts genom att studien fokuserar på hur ett fallföretag i Sverige kan 

effektivisera sin resursanvändning för deras reningsverk. Reningsverket är inte företagets 

huvudverksamhet, utan en stödprocess till den. Vatten och slaggprodukter, såsom kemikalier 

och aluminium, från produktionen är det som tas om hand om i reningsverket.  
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1.5 Disposition 
Rapporten består av följande fem kapitel: teoretiskt ramverk, metod och genomförande, empiri, 

analys samt slutsatser. 

Under teoretiskt ramverk beskrivs den teori som ligger till grund för studien och används som 

ansats för att besvara de formulerade forskningsfrågorna. För att ge läsaren en tydlig förståelse 

inleds kapitlet med att förklara delar och processer av ett reningsverk. Vidare beskrivs teorier 

för hur effektivisering av processer och eliminering av slöserier kan genomföras. 

Under metod och genomförande ges en förklaring till vilka metoder som använts och hur 

arbetsprocessen har varit. Vidare beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. 

I empirikapitlet redovisas den information som samlats in från intervjuer, observationer, 

dokumentstudier och andra mätningar gjorda på företaget.  

I följande kapitel, analys, analyseras empirin med hjälp av teorier från det teoretiska ramverket. 

Analysen utgår ifrån identifierade slöserier, effektivt flöde och teknik, därefter bevaras de två 

frågeställningarna som studien bygger på. 

I det avslutande kapitlet, diskussion och slutsats, förs en diskussion kring de resultat som 

framkommit i studien. Vidare presenteras studiens teoretiska och empiriska bidrag samt de 

valda metoderna. Avslutningsvis redogörs slutsatsen som studien genererat och förslag på hur 

forskning på ämnet skulle kunna fortskrida.
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2 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet innehåller teorier som ligger till grund för studien och kommer att användas som 

ansats för att besvara de formulerade forskningsfrågorna. För att ge läsaren en tydlig 

förståelse inleds kapitlet med att förklara delar, processer och teknik för reningsverk.  Vidare 

beskrivs teorier för hur effektivisering av processer och eliminering av slöserier kan 

genomföras med hjälp av Lean-filosofin. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Nedan beskrivs kopplingen mellan studiens frågeställningar och teorin, se Figur 1. 

 

Figur 1 Kopplingar mellan frågeställningar och teori 

Till frågeställningen ”Hur kan kartläggningen av reningsverk systematiskt genomföras?” 

används teori om reningsverk och dess teknik för att kunna kartlägga vilken typ av anläggning 

fallföretagets reningsverk är. Lean och dess verktyg används för att utföra kartläggningen.  

Till frågeställningen ”Hur kan resursanvändningen effektiviseras?” används teori från 

reningsverk och Lean om hur effektivisering av resursanvändningen kan genomföras. 

2.2 Reningsverk 
Syftet med ett reningsverk är att ta bort förorenade ämnen från avloppsvatten. Det finns olika 

sätt ett reningsverk kan vara uppbyggt på men de delarna som ett reningsverk traditionellt består 

av i olika kombinationer är mekanisk-, kemisk-, och biologisk rening (Yoo, Kim, Cho, Choi, 

& Lee, 2001).  

Enligt Naturvårdsverket (2007) är mekanisk rening oftast det första steget i reningsprocessen, 

det här för att avlägsna större partiklar från vattnet. Mekanisk rening kan bestå av galler, silar 

(Naturvårdsverket, 2007) och sedimentering (Yoo et al., 2001). Sedimentering betyder att 

uppslammade partiklar avskiljs från processvattnet genom att låta vattnet stå tills de fasta 

partiklarna sjunker till botten (Sedimentering, u.å.). 

Fortsättningsvis, i biologisk rening används mikroorganismer som lever på det organiska 

materialet i processvattnet (Naturvårdsverket, 2007). Mikroorganismerna som förtärt det 

organiska materialet kan sedan avlägsnas från vattnet genom exempelvis sedimentering (Yoo 

et al., 2001).   

Vidare, innefattar kemisk rening att reducera fosfor samt andra föroreningar. Fällning är ett 

exempel på ett tillvägagångssätt som används för att rena vattnet kemiskt (Yoo et al., 2001). 

Med hjälp av att tillsätta kemiska tillsatser till vattnet skapas en reaktion vilket gör att ett lösligt 

och olösligt ämne bildas. Det olösliga ämnet kan sedan avskiljas från vattnet (Fällning, u.å.). 
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Både Naturvårdsverket (2011) och Yoo et.al. (2001) ger exempel på hur en reningsprocess kan 

vara uppbyggd med hjälp av mekanisk-, kemisk-, och biologisk rening, se Figur 2. Exemplet 

visar att processen startar med mekanisk rening som därefter följs av biologisk rening och 

avslutas med kemiskrening.   

 

Figur 2 Exempel på reningsprocess vid avloppsreningsverk från Naturvårdsverket (2011) 

 

För att kunna rena processavloppsvattnet inom en verksamhet behövs det, förutom ett 

reningsverk, operatörer med kunskaper och färdigheter för att kunna driva och underhålla 

reningsverket. Operatören är den som utför och analyserar prover av inflödande och utflödande 

vatten, samt övervakar och underhåller anläggningens prestanda (Kerri, 1993). Operatören kan 

ses som en resurs som utför aktiviteter inom reningsverket. Det finns olika definitioner vad en 

resurs kan vara. Resurs, även definierat som känd och åtkomlig tillgång för en viss verksamhet, 

är medel för att nå ett visst mål (Resurs, u.å). Exempel på resurs är: arbetskraft, maskiner 

(Chauhan, 2016), kunskap (Resurs, u.å.), material, ekonomisk resurs (Schneider et al., 2014), 

tid (Pani, 2012) och naturliga resurser i form av exempelvis råmaterial (Malinauskiené, 

Kliopova, Slavickaté, & Staniškis, 2016). 

2.2.1 Reningsverksteknik 
Enligt miljöbalken (SFS1998:808) ska ”bästa möjliga teknik” användas av företag så långt det 

är rimligt. Uttrycket ”bästa möjliga teknik” innefattar vilket sätt anläggningen konstrueras, 

byggs, utformas, underhålls, leds och drivs. Det innefattar också den använda teknologin i 

anläggningen och på vilket sätt en anläggning ska avvecklas och tas ur bruk.  

År 2002 gavs rapporten ”bästa tillgängliga teknik för ytbehandling av metaller” ut av Nordiska 

Ministerrådet och är den rapport som Naturvårdsverket hänvisar till på sin hemsida. I rapporten 

beskrivs olika tekniker för att minska ytbehandlingsföretags påverkan på miljön. Genom att 

minska på vattenförbrukning och energiförbrukning uppnås de bästa miljömässiga resultaten 

enligt det Nordiska Ministerrådet (2002).  
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Det Nordiska Ministerrådet (2002) menar att genom att komplettera med ytterligare filter och 

jonbytare1 kan reningseffekten på end-of-pipe-anläggningar förbättras. Filtrering kan ske 

genom exempelvis sandbäddar. I USA används membranmetoden mikrofiltrering2 som gör att 

problemet med flockning3 elimineras och att anläggningen även kan byggas kompaktare. End-

of-pipe-anläggning betyder bland annat att reningstekniken sedimentering används. Det renade 

vattnet rinner ut i en recipient4 och metallerna avlägsnas i form av slam och deponeras sedan, 

se Figur 3. 

 

Figur 3 Exempel av en End-of-pipe-anläggning från Nordiska Ministerrådet (2002) 

Det finns inte några företag som idag har en sluten anläggning, där alla tillförda metaller och 

kemikalier återanvänds fullt ut. Att utforma en end-of-pipe-anläggning till avloppslös 

anläggning går genom att indunsta5 det renade vattnet. För att minska avfallet och 

energiförbrukningen, som ökar vid användning av indunstare, behövs exempelvis jonbytare. 

Förutom att förändra i reningsprocessen behövs ändringar i produktionsprocessen också 

genomföras för att minska företagets miljöpåverkan (Nordiska Ministerrådet, 2002). 

Rapporten indikerar att de mest miljöeffektiva ytbehandlingsföretagen är de företag som har 

kvalitetsstyrning och miljöledningssystem. Dessa företag är oftast specialiserade, har effektiva 

nätverk av myndigheter och leverantörer samt att de har väl fungerande reningsanläggningar 

som inte är avloppslösa (Nordiska Ministerrådet, 2002). 

                                                             

1 Jonbytare: Ett tillvägagångssätt för att avlägsna ämnen, exempelvis metalljoner, från vatten (Nordiska 

Ministerrådet, 2002). 

2 Mikrofiltrering: En teknik för att avlägsna merparten av olösta ämnen (Nordiska Ministerrådet, 2002).  

3 Flockning: En metod för att samla ihop partiklar (Flockning, u.å.). 

4 Recipient: En mottagare av restprodukter. I miljösammanhang hav, sjö, vattendrag eller atmosfären (Recipient, 

u.å.). 

5 Indunstning: En process där vatten avlägsnas, genom förångning, från en vätska (Indunstning, u.å.). 
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Enligt Gienger och Kranzmann (1995) kan det vara svårt att välja rätt typ av 

vattenreningssystem som ett företag ska använda. Förutom att utvärdera ett 

vattenreningssystems driftkostnader måste många andra faktorer tas i beaktning. Faktorer som 

påverkar valet kan vara följande: 

• Produktkvalitetskrav: Handlar om hur hög kvaliteten är på det renade vattnet, alltså 

hur rent vattnet blir efter reningen. På grund av ekonomiska begränsningar behandlas 

vatten endast till den nivå som är nödvändig. Generellt sätt, ju högre kapital- och 

driftkostnad för ett vattenreningssystem desto högre kvalitet på det renade vattnet.  

• Befintlig utrustning och kemisk behandling: Den reningsprocess och de kemikalier 

som används i en reningsanläggning bör övervägas. Parametrar som prestanda, 

underhållsproblem, driftkostnader och tillförlitlighet hos anläggningen kan vara till 

hjälp för att utvärdera anläggningen.  

• Förmåga hos personal och tillgänglig arbetskraft: Det är viktigt att ta personalens 

förmåga att anpassa sig till att använda ny teknik i beaktning vid övervägande om att 

investera i ny teknik eller en mer komplex reningsprocess. Om ny teknik eller en mer 

komplex reningsprocess ska implementeras bör ordentlig utbildning av personal 

inkluderas. Den arbetskraft som krävs för att driva anläggningen påverkas av 

effektiviteten hos anläggningen och hur automatiserad anläggningen är. 

• Avfallshantering och återanvändning: Varje avfallsutsläpp från reningsprocessen 

bör utvärderas. Detta för att se dess inverkan på det nuvarande eller framtida 

utsläppstillståndet. Utvärderingen behöver även överväga de kemikalier eller tillsatser 

som används i processen. I många fall kan en eller flera avfallsflöden återanvändas i 

anläggningen. 

• Hantering av kemikalier: En övervägning om hur kemikalier i en reningsanläggning 

ska hanteras bör alltid göras. Användningen av kemikalier påverkar säkerheten på 

anläggningen, reglering av utsläpp och driftkostnaden. 

• Faciliteter och krav på expansion: Utbyggnadsmöjligheter av anläggningen är en 

faktor som bör tas i beaktning. Detta för att anläggningen ska kunna möta framtida 

kapacitetskrav. En övervägning mellan att bygga en ny byggnad med en 

reningsanläggning eller att bygga om den befintliga anläggningen bör genomföras. 

Ibland kan det vara mer kostnadseffektivt att bygga en helt ny byggnad än att bygga 

om den befintliga. 

Flera kostnads- och prestandafaktorer bör tas i beaktning när ett vattenreningssystem ska väljas. 

Faktorerna är specifika för varje verksamhet. Genom att grundligt undersöka vilka de olika 

kostnads- och prestandafördelarna för varje system är kan ett effektivt och kostnadseffektivt 

reningssystem utvecklas (Gienger & Kranzmann, 1995).  
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2.3 Lean 
Bakgrunden till Lean härstammar från Japan och Toyotas utveckling av systemet TPS, Toyota 

Production System (Liker, 2009). Enligt Melton (2005) var Toyotas produktionssystem under 

40-talet baserat på önskan att producera ett kontinuerligt flöde som inte litade på lång 

produktionstid för att vara effektiv. Det var istället baserat på att bara en liten del av den totala 

tiden och ansträngningen att bearbeta produkten som var det som skapade mervärde för 

slutkunden. Taiichi Ohno började arbeta med TPS på 1940-talet och fortsatte att utveckla det 

tills slutet på 1980-talet (Melton, 2005). 

 

Womack, Jones och Roos (1990) beskriver att Lean strävar efter perfektion och att det inte ska 

finnas några defekter eller lager, men att det samtidigt ska finnas ett oändligt produktsortiment 

och att kostnaderna kan minskas kontinuerligt. Ingen har hittills fullt ut uppnått det här än och 

troligen kommer ingen fullt ut kunna uppnå det, men den oändliga strävan efter perfektion 

fortsätter att generera ständiga förbättringar (Womack et al., 1990).  Att arbeta med Lean 

handlar om att steg för steg närma sig en vision eller önskat tillstånd där det inte finns något 

slöseri. Med slöseri menas sådant som inte tillför något värde för någon (Petersson et al., 2015). 

Fokus ligger på att eliminera slöseri som inte skapar något värde, för att kunna uppnå 

kostnadsminskningar inom företag (Abdulmalek & Rajgopal, 2007).   

 

Aktiviteter och processer kan delas upp i tre kategorier: värdeadderande, icke värdeadderande 

och nödvändiga men icke värdeadderande. Värdeadderande kan innebära moment när något 

omvandlas eller bearbetas, som har en direkt inverkan på material eller produkt för kunden och 

företaget.  Icke värdeadderande involverar åtgärder som bör elimineras helt, så som väntetid 

och omarbete. Nödvändiga men icke värdeadderande kan vara slöseri, men kan vara 

nödvändiga för driften av verksamheten. Att åtgärda dessa kan kräva att en stor förändring 

genomförs, till exempel en ny layout för produktionen. En sådan förändring kan vara svår att 

genomföra omedelbart. (Hines & Rich, 1997) 

 

Lean-filosofins uppdelning av aktiviteter som: värdeadderande, icke värdeadderande och 

nödvändiga men icke väderadderande kan härledas till hur författarna Ax et al. (2009) beskriver 

kategoriseringen av aktiviteter i ett företag från ett ekonomistyrningsperspektiv. Inom 

ekonomistyrningen används begreppen värdeskapande, icke-värdeskapande och 

verksamhetsvärdeskapande (Ax et al., 2009).  

2.3.1 Slöserier 
Alla aktiviteter i en process som inte tillför värde till kunden kallas inom Lean för "slöseri”. 

Det finns sju plus en definierade slöserier inom Lean. Detta kan ses som icke-värdeskapande 

aktiviteter. Ursprungligen kan slöseri identifieras i alla processer och tidiga förändringar kan 

skörda stora besparingar. När processerna kontinuerligt förbättras, kommer minskningen av 

slöseri bli viktigt eftersom företaget strävar efter att uppnå en process utan slöseri. Ständiga 

förbättringar är kärnan i Lean (Melton, 2005).  

 

Enligt Hines och Rich (1997) finns det sju definierade slöserier inom Lean och de är enligt 

följande: 

 

1. Överproduktion anses vara ett slöseri eftersom det motverkar ett smidigt flöde av 

varor eller tjänster och hämmar kvalitet och produktivitet. Ett resultat kan bli att 

defekter inte kan upptäckas tidigt och produkterna kan försämras. Dessutom leder 

överproduktion till alltför stora mängder produkter-i-arbete som kan resultera i fysisk 

dislokation av produkter i verksamheter med dålig kommunikation (Hines & Rich, 

1997).  
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2. Väntan uppstår när tiden används ineffektivt. I en fabrik kan det här slöseriet ske när 

produkter inte rör sig eller jobbas på. Det här slöseriet påverkar både produkter och 

arbetstagare, där var och en kan få spendera tid att vänta. Det ideala tillståndet bör inte 

vara någon väntetid, utan istället ett följdriktigt snabbare flöde. Väntetid för 

arbetstagare skulle kunna användas för träning och underhåll och bör inte leda till 

överproduktion (Hines & Rich, 1997). 

 

3. Transport innebär att varor samt produkter flyttas. Tagen till en extremitet kan varje 

rörelse i en fabrik betraktas som slöseri. Därför så är transportminimering, snarare än 

total borttagning av alla transporter, eftersträvansvärt. Dessutom kommer dubbel 

hantering och överdrivna rörelser sannolikt att orsaka skador samt försämring av 

kommunikationsavståndet mellan olika processer (Hines & Rich, 1997).  

 

4. Onödig bearbetning sker i situationer där alltför komplicerade lösningar återfinns i 

enkla förfaranden, som att använda en stor maskin som inte är flexibel istället för flera 

små flexibla. Ett sådant tillvägagångssätt uppmuntrar dålig layout, vilket leder till 

överdriven transport och dålig kommunikation. Olämplig bearbetning sker också när 

maskiner används utan tillräckliga skyddsåtgärder och produkter av dålig kvalitet 

tillverkas (Hines & Rich, 1997). 

 
5. Onödigt lager tenderar att öka ledtid, förhindra snabb identifiering av problem och 

ökat utrymme, vilket i sin tur motverkar kommunikationen. Sålunda är problemen 

dolda av lager. För att rätta till dessa problem måste de först hittas. Det kan endast 

uppnås genom att minska inventering. Dessutom skapar onödigt lager stora 

lagringskostnader och sänker därmed konkurrensförmågan hos organisationen eller 

värdeflödet där de existerar (Hines & Rich, 1997). 

 

6. Onödiga rörelser involverar ergonomi vid produktion där operatörer måste sträcka, 

böja och hämta upp saker när dessa åtgärder kan undvikas. Sådant slöseri är tröttsamt 

för de anställda och kommer sannolikt att leda till dålig produktivitet och ofta till 

kvalitetsproblem (Hines & Rich, 1997). 

 

7. Defekter är direkta kostnader. Toyota-filosofin menar på att defekter bör betraktas som 

möjligheter att förbättra, då det i slutändan egentligen beror på dålig förvaltning (Hines 

& Rich, 1997). 

 

Enligt Petersson et al. (2015) finns det också ett åttonde slöseri: 

 

8. Outnyttjad kompetens innebär att inte fullt ut ta tillvara på den kompetens som finns 

hos alla som arbetar i organisationen. För att motverka det här slöseriet är det effektivt 

att etablera förbättringsarbete där alla i organisationen deltar. Det här slöseriet är ett 

tillägg på Toyotas sju former av slöserier (Petersson et al., 2015).  

 

Reningsverk som en stödprocess är en verksamhetsvärdeskapande aktivitet, men processen 

består av olika typer av aktiviteter som kan kategoriseras in i värdeskapande eller icke-

värdeskapande. I den här studien blir reningsverket den producerande processen och det renade 

vattnet blir dess produkt. Genom att analysera empirin utifrån dessa ovanstående slöserier kan 

de icke-värdeskapande aktiviteterna identifieras.  
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2.3.2  Effektiva flöden  
Enligt Peterson et al. (2015) är ett flöde den helhet som omfattar och knyter samman alla 

processer och aktiviteter. Flödets prestanda avgör kundnöjdheten och flödet påverkar hur 

effektivt de insatta resurserna kan användas för att skapa värde. Flödet bör vara effektivt och 

det finns två aspekter av effektivitet som är kopplade till flöden: 

• Flödeseffektivitet. 

• Resurseffektivitet. 

 

Flödeseffektivitet definieras som summan av den värdeskapande tiden i relation till ledtiden. 

Den anger under hur stor del av sin tid i flödet som produkten förädlas och är tydligt 

kundfokuserat.  

Resurseffektivitet är mer fokuserat på de intressenter som äger och finansierar verksamheten. 

Hög resurseffektivitet innebär att resurserna är väl matchade mot kundbehovet, så att skillnaden 

mellan de insatta resurserna och de ”nödvändiga” resurserna är liten och helst obefintlig.  

Inget flöde är så effektivt och bra att det inte kan förbättras. Det första steget i arbetet att 

förbättra ett flöde är att bestämma vad som ska förbättras. Behovet av förbättring kan handla 

om att: 

• Förbättra kvalitet. 

• Reducera ledtid. 

• Öka kapacitet. 

• Öka produktivitet. 

• Öka leveranssäkerhet. 

 

När behovet av förbättring är känt kan arbetet med att förbättra flödet påbörjas (Petersson et al., 

2015).  

Att studera flödet för ett reningsverk och dess processer är något som författarna i detta arbete 

kommer att genomföra. Vid studerande av flödet är det främst för att studera nuläget och dess 

brister samt göra en analys av det, för att sedan identifiera vad som kan förbättras. 
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2.4 Verktyg inom Lean  
Inom Lean finns flera olika verktyg och metoder för att genomföra förbättringar samt identifiera 

slöserier hos företag. Nedan beskrivs de verktyg och metoder som använts i detta arbetet.  

2.4.1 5S 
Enligt Peterson et al. (2015) syftar metoden 5S till att skapa en välorganiserad och funktionell 

arbetsplats. Var sak ska finnas på sin plats och allting ska finnas färdigt att använda. Metoden 

omfattar dock mer än bara ordning och reda, vilket alltför ofta förknippas med ”städaktiviteter”.  

För att använda 5S på det mest optimala sättet handlar metoden om att skapa en välorganiserad 

och funktionell arbetsplats samt att skapa rätt attityder och beteenden. Ett framgångsrikt 5S-

arbete fokuserar på de små aktiviteterna inom arbetsområdet, som kan ge stora effekter på 

verksamheten som helhet.  

Ett par exempel på effekter som metoden kan ge är:  

• Ökat medarbetarengagemang. 

• Ökad produktivitet. 

• Minskat behov av olika typer av lager. 

• Kortare ledtid. 

 

5S är uppbyggd av fem olika moment för att skapa en effektiv och säker arbetsplats. De fem 

momenten är:  

• Sortera – Innebär att sortera de föremål (verktyg, material med mera) som finns inom 

arbetsområdet.  

• Strukturera – Varje föremål ska få sin specifika plats. Dokument ska vara placerade 

på ett sådant sätt att arbetaren inte behöver leta.  

• Systematisk städning – Handlar inte så mycket om städning utan mer om att se till 

att allt är i sin ordning och att allt fungerar som det ska.  

• Standardisera – Kan sägas vara en handskakning eller överenskommelse om att det 

nya upplägget som skapats på arbetsområdet gäller. Det är viktigt med enkla 

standarder som är lätta att förstå och följa.  

• Självdisciplin – Få alla medarbetare att verkligen följa den överenskomna 

standarden.  

 

Tillsammans bidrar de fem momenten till att skapa en struktur för utveckling och tillämpning 

av arbetsplatsstandarder. En bra struktur och ett stort engagemang leder till stora möjligheter 

att kunna lyckas (Peterson et al., 2015). 

I detta arbetet vill författarna undersöka om det går att applicera 5S i reningsverket som 

studeras. Jobbar de redan nu med 5S i reningsverket? Eller är det ett verktyg och metod som 

skulle kunna användas för att effektivisera reningsverket? Därför är detta ett relevant verktyg 

och en metod för författarna att använda. 
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2.4.2 Spagettidiagram  
Metoden spagettidiagram har som syfte att visualisera transport och rörelser i processer och 

flöden. Transporterna kan gälla material, utrustning och produkter samt förflyttning av 

människor. Tillvägagångssättet för att upprätta ett spagettidiagram innebär att utifrån en karta 

över verksamheten i detalj följa fysiska förflyttningar genom flödet eller arbetsplatsen. En 

förflyttning avbildas med ett streck. Resultatet blir en kartläggning med ett stort antal långa 

streck, se Figur 4. Därav likheten med spaghetti som gett metoden dess namn (Peterson et al., 

2015).  

 

Figur 4 Exempel: Spagettidiagram 

Spaghettidiagrammet kan användas av författarna som ett verktyg för att kunna följa och 

kartlägga förflyttningar som den anställde får göra i sitt arbete mellan de olika processer som 

ingår i reningsverket.  

2.4.3 Processeffektivitetskartläggning 
Enligt Jones, Hines & Rich (1997) är processeffektivitet-kartläggning ett verktyg som används 

för att kartlägga processer och dess aktiviteter. Det finns fem steg i denna metod: 

  

1. Studie av flödet för processen. 

2. Identifiering av slöserier. 

3. En övervägning om huruvida processen kan arrangeras till en mer effektiv sekvens.  

4. En övervägning av ett bättre flödesmönster som involverar en annan flödeslayout 

eller transportrutt.  

5. En övervägning om huruvida allt som görs verkligen är nödvändigt.  

Först genomförs en preliminär analys av processen, följt av en detaljerad insamling av alla 

nödvändiga objekt i varje process. Resultatet blir en karta över processer och dess aktiviteter 

som till exempel kan innehålla operation, transport, inspektion och lager. Maskinen eller 

området som används för var och en av dessa aktiviteter registreras, tillsammans med 

avståndet flyttat, tidtagning och antal involverade personer. Ett flödesschema utarbetas 

sedan över de typer av aktiviteter som genomförs vid någon tidpunkt. Slutdiagram används 

sedan som grund för ytterligare analys och efterföljande förbättringar. Grunden för detta 

tillvägagångssätt är därför att försöka eliminera aktiviteter som är onödiga, förenkla, 

kombinera och söka sekvensförändringar som kommer att minska slöserierna (Jones et al., 

1997). 

En kartläggning över alla processer som inkluderas i reningsverket kan genomföras och flera 

andra slöserier kan påvisas och undersökas med hjälp av processeffektivitetskartläggning. 
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Till exempel slöserierna väntan, onödig bearbetning samt outnyttjad kompetens. Stegen i 

metoden tar också hänsyn till om det går att arrangera en process eller processer på ett annat 

sätt. Kan ett bättre flöde formateras och kan det fastställas om allt som görs verkligen är 

nödvändigt.  

2.5 Tillämpning av teorier 
Tillämpning av ”bästa möjliga teknik” för reningsverk i ytbehandlingsföretag samt de faktorer 

som påverkar valet av reningssystem användes i analysen. Detta för att ta reda på vilken typ av 

reningsprocess företaget har, vilken teknik som används, vilka faktorer som påverkar 

effektiviteten och vilka brister reningsverket har i nuläget. 

I empirikapitlet har ett spagettidiagram upprättats med hjälp av data från ett 

observationstillfälle. Processeffektivitetskartläggningen kunde användas i samband med 

kartläggningen av reningsprocessen. Fortsättningsvis har Lean-filosofin med dess verktyg och 

metoder kunnat användas för att analysera empirin. Avslutningsvis har ovanstående teorier och 

insamlad empiri använts för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  
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3 Metod och Genomförande 
Kapitlet beskriver studiens koppling mellan frågeställningar och metod, arbetsprocess, ansats 

och design. Vidare beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Avslutningsvis diskuteras 

studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens frågeställningar har datainsamlingsmetoderna observation, intervju, 

dokumentstudie och litteraturstudier använts, se Figur 5. 

 

Figur 5 Kopplingar mellan frågeställningar och metod 

3.2 Arbetsprocessen 

 

Figur 6 Arbetsprocess 

Studiens arbetsprocess började med en förstudie. Under denna period formulerades syfte och 

frågeställningar samt att ett samarbete med fallföretaget inleddes. Bakgrund skrevs och 

problembeskrivning för studien formulerades. Därefter genomfördes en första litteraturstudie 

för att samla in teorier till teoretiskt ramverk.  Vidare samlades empiri in genom intervjuer, 

observationer samt dokumentstudier. En andra litteraturstudie genomfördes sedan för att 

komplettera och lägga till fler teorier, samtidigt som analys av den insamlade empirin 

påbörjades med hjälp av teorier från det teoretiska ramverket. Avslutningsvis gjordes slutsatser 

kring studien. 
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3.3 Forskningsinriktning och ansats 
Patel och Davidson (2011) menar att det finns två olika typer av forskningsinriktningar: 

kvantitativ och kvalitativ forskning. Alla undersökningar är en blandning mellan de två 

forskningsinriktningarna. Den kvantitativa forskningen innebär datainsamling som mätningar, 

statistiska bearbetningsmetoder och analysmetoder. Medan kvalitativ forskningsinriktning 

fokuserar på ”mjuka” data och tolkande analyser (Patel & Davidson, 2011). Kvalitativ 

forskning används främst när en viss miljö i det verkliga livet och människors förhållningssätt 

till miljön ska studeras (Yin, 2013). Den här studien är av övervägande kvalitativ 

forskningsinriktning. Det här för att syftet med studien är att kartlägga tillvägagångssätt för hur 

reningsverk kan effektivisera sin resursanvändning. Vilket betyder att en verklig miljö och 

människors förhållningssätt till den undersöks.  
 
Enligt Yin (2013) tenderar ansatsen bli induktiv när en studie har en kvalitativ 

forskningsinriktning. Den induktiva ansatsen går ut på att empiri leder till teori. Den deduktiva 

ansatsen tenderar däremot till skillnad från den induktiva, låta begreppen leda till en 

avgränsning av vilken data som ska samlas in (Yin, 2013). Den här studien är av induktiv ansats 

på grund av att den data som samlats in kommer att leda till vilka faktorer som påverkar hur 

företag med reningsverk kan effektivisera sin resursanvändning. 

3.4 Design 
Studiens design utgår från att en fallstudie genomförs. Enligt Skärvad och Lundahl (2016) är 

fallstudiemetoden en undersökning där forskningsfrågan studeras på djupet i ett eller flera fall. 

Fallet eller fallen studeras i sitt naturliga sammanhang och ofta i flera dimensioner. Det finns 

en utgångspunkt i flera perspektiv där olika datakällor används för datainsamling. Det är 

lämpligt att välja fallstudie om forskningsfrågan innehåller ”hur ” och ”varför”.  Speciellt om 

studien handlar om att utforska, upptäcka och förstå aspekter samt se olika nyanser i det 

studerade fenomenet (Skärvad & Lundahl, 2016).  

 
Vid en fallstudie utgår forskaren från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande 

information som möjligt. I fallstudier är det vanligt att information av olika karaktär samlas in 

för att ge en så fyllig bild av det aktuella fallet som möjligt. Utifrån resultatet kan sedan 

generaliserbarheten i resultaten göras. Vilket betyder resultatens giltighet utifrån det fall/fallen 

som studerats i förhållande till en tänkt population (Patel & Davidson, 2011). Val av fallföretag 

begrundades i att det är ett ytbehandlingsföretag vilket tillhör en industri som är vattenintensiv. 

I ett vattenintensivt företag behövs ett reningsverk för att rena processvattnet som används i 

produktionen.  
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3.5 Datainsamlingsmetoder 
Data delas vanligtvis upp i kvalitativa och kvantitativa data. Studier med kvalitativ 

forskningsinriktning domineras av kvalitativa data men där kvantitativa data även kan omfattas 

(Skärvad & Lundahl, 2016). Nedan beskrivs de datainsamlingsmetoder som använts för att 

samla in data för studien. 

3.5.1 Observationer 
Enligt Patel och Davidson (2011) är observation det främsta medel för att inskaffa information 

om omvärlden. Det är också en av de vetenskapliga teknikerna för att samla in information. 

Observationer är framförallt användbara när information samlas inom områden som berör 

beteenden och skeenden. Med observationsmetoden kan beteenden och skeenden studeras i ett 

naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar. Den kunskap som erhålls från 

observationer lägger oftast grund för vidare studier med andra tekniker för att samla information 

(Patel & Davidson, 2011). Observationer är en primär datakälla och bör värderas därefter menar 

Yin (2001). 
 

Observationer har utförts för att fånga upp det omedvetna och se saker som inte fångats upp i 

intervjuerna med personerna på företaget. Observationerna har genomförts kontinuerligt när 

författarna av studien har följt med linjeförare och den linjeansvarige i deras dagliga arbete. 

Författarna följde respektive linjeförare under två skift på dagen respektive två skift på kvällen. 

3.5.2 Intervjuer 
Enligt Patel och Davidson (2011) är intervju en teknik för att samla in information som bygger 

på frågor. Med intervju menas vanligtvis sådana som är personliga i den meningen att 

intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun. Intervjun kan även göras över 

telefonsamtal. Två saker måste beaktas vid insamling av information genom frågor och det är 

frågornas grad av standardisering och strukturering. Vid helt standardiserade intervjuer ställs 

likalydande frågor i exakt samma ordning till varje person. Vid strukturering handlar det om 

vilket “svarsutrymme” som intervjupersonen får (Patel & Davidson, 2011). 

 

I denna studie har intervjuer genomförts på ett semi-strukturerat vis. Med detta menas att 

forskaren gör en lista över specifika teman som skall beröras, men att intervjupersonen har stor 

frihet att utforma svaren. Frågorna kan komma i en bestämd ordning men det är inte alltid 

nödvändigt (Patel & Davidson, 2011).  

 

Intervjuer i arbetet har genomförts med personer inom ledningen på företaget samt med de som 

har störst inblick i hur företagets reningsverk fungerar, se Tabell 1. Detta för att få så detaljerad 

information om företagets struktur och kultur samt företagets reningsverk olika processer och 

delar. Intervjuerna har hjälpt till att få överblick i hur det dagliga arbetet går till på företaget 

och specifikt angående deras reningsverk. Vilka de största problem i nuläget är samt hur 

underhållet av reningsverket går till med mera. Frågor angående miljön behandlades med 

intervjupersonerna från företaget. En ytterligare intervju gjordes också med Miljöchefen på 

kommunen, som fallföretaget är verksam i, för att få en fördjupning angående dessa aspekter.  
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Nedan finns en tabell som beskriver intervjuobjekten:  

Tabell 1 Intervjuobjekt 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 

2019-03-27 
Företag & 

Reningsverk 
Platschef 

Semi-

Strukturerad 
35 min 

2019-03-29 Miljö Miljöchef, kommun 
Semi-

Strukturerad 
15 min 

2019-04-02 
Företag & 

Reningsverk 

Delägare, 

Verksamhetsutvecklare 

Semi-

Strukturerad 
1h 

2019-04-03 
Företag & 

Reningsverk 
Linjeansvarig 

Semi-

Strukturerad 
1h 

2019-04-03 
Företag & 

Reningsverk 
Produktionstekniker 

Semi-

Strukturerad 
20 min 

2019-04-08 Reningsverk Linjeförare 
Semi-

Strukturerad 
20 min 

3.5.3 Dokumentstudier 
Enligt Patel och Davidson (2011) kan dokument användas för att besvara frågeställningar kring 

faktiska förhållanden och faktiska skeenden. Dokument finns samlade i både privata och 

statliga arkiv eller samlingar. Beroende på vilken problemställning så går det vända sig till olika 

instanser för att söka de dokument som behövs. Dessa dokument skulle till exempel kunna vara 

statistik och register, officiella handlingar, privata handlingar, litteratur, “kortlivade 

dokument”, bild-dokument samt ljud-dokument (Patel & Davidson, 2011). Genom att 

undersöka dokument kan forskaren upptäcka detaljer och information om företaget. Detaljer 

som händelsedatum och det särskilda språk som används i slogans och policydokument (Yin, 

2013). Med hjälp av dokumentstudier har författarna kunnat gå igenom det som finns nedskrivet 

angående arbetsrutiner, säkerhet, riskbedömningar, policys och vision som finns att tillgå hos 

företaget.  

3.5.4 Litteraturstudier 
Patel och Davidson (2011) menar att den kunskap som hämtas från litteraturen gäller dels 

kunskap från teorin/modeller, dels kunskap från tidigare undersökningar inom området. 

Tillsammans hjälper det här till att hitta vad som är väsentligt inom problemområdet så det 

successivt kan avgränsas. Teorier och modeller ger centrala begrepp, förklaring eller försök till 

förklaring, och beskriver relationer mellan centrala begrepp och variabler. Idéer till 

förklaringsgrunder kan också hittas i tidigare undersökningar (Patel & Davidson, 2011). 
Litteraturstudier har genomförts för att samla in relevanta teorier till grund och hjälp för att 

kunna analysera den insamlade empirin i arbetet. Artiklar som har blivit ”peer-reviewed” har 

använts för att få tillförlitliga källor. 
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3.6 Dataanalys 
Enligt Skärvad och Lundahl (2016) består det kvalitativa materialet i sin obearbetade form av 

ord, text och bilder som behövs analyseras och tolkas. Analys- och tolkningsarbetet går ut på 

att förstå, tolka, göra det begripligt, relatera till forskningsfrågan och skapa teorier. Sortera, 

reducera och argumentera beskrivs som en process för att kunna analysera och tolka kvalitativa 

data. Sortera, handlar om att få ordning på materialet samt få en överblick och inblick i 

materialet. Reducera, handlar om att komprimera och välja det som ska bearbetas vidare i 

analysarbetet men också åskådliggöra materialet med hjälp av citat och dokumentation. 

Argumentera, handlar om att bilda begrepp och skapa teorier med utgångspunkt i det empiriska 

materialet. Viktigt är att lyfta fram poängerna, argumentera för dem, visa det empiriska 

underlaget och relatera de föreslagna begreppen och teorierna till tidigare forskning (Skärvad 

& Lundahl, 2016). 

 

I studien har intervjuer genomförts. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och 

sammanfattas. Transkribering syftar till att skriva ned tal till skrift. Intervjumaterialet kan 

transkriberas på olika nivåer (Skärvad & Lundahl, 2016). Mellannivån har använts av 

författarna i studien. Mellannivån betyder att varje ord från respondenten skrivs ned (Skärvad 

& Lundahl, 2016). Information från intervjuerna sorterades, reducerades samt delades in i olika 

kategorier av författarna. På sätt kunde mönster för likheter och olikheter enklare urskiljas 

mellan respondenterna som blev underlag till analys.  

 
Vid observationerna antecknade författarna dagligen ned saker i en dagbok som sedan kunde 

sammanfattas och relevant data från dessa presenteras i empirin. För att samla in information 

kan dagböcker användas på olika sätt (Patel & Davidson, 2011). Det kan användas för att få en 

individs perspektiv på tillvaron (Patel & Davidson, 2011). I det här fallet fångades författarnas 

perspektiv av observationerna upp. Ett spagettidiagram kunde upprättas utifrån ett tillfälle av 

observationerna.  
 
Genom dokumentstudierna samlades information in om fallföretaget och deras reningsverk som 

kunde vara till hjälp för studien. Detta gjordes genom att dokument lästes och det som var 

relevant för studien samlades in.  

3.7 Trovärdighet 
En studies trovärdighet kan säkerhetsställas genom att forskarna använder sig utav 

triangulering. Triangulering handlar om att använda olika perspektiv och datakällor för att 

stärka observationer och basen för tolkning. Det hjälper till att kunna söka och se mönster för 

att bättre kunna besvara frågeställningarna. (Skärvad & Lundahl, 2016)  

 

I denna studie har triangulering använts för att styrka trovärdigheten och för att mäta det som 

avses att mäta, genom att flera olika datainsamlingsmetoder använts som datakällor. Detta för 

att kunna ge en så fyllig bild för underlag till analys, men även för att se om det som till exempel 

sägs i en intervju också även sker i handling vid observation.  

 

Validitet, handlar om att forskaren mäter det som den avser att mäta (Patel & Davidson, 2011). 

En giltig studie har samlat in och tolkat data på ett tillbörligt sätt så att slutsatserna korrekt 

återger och avspeglar den del av verkligheten, eller laboratoriet, som studerades (Yin, 2013).  

 
Reliabilitet, handlar om tillförlitligheten i mätinstrumentet samt hur väl det motstår 

slumpinflytanden av olika slag. För att kontrollera reliabiliteten vid observationer kan till 

exempel två observatörer användas vid samma tillfälle för att öka reliabiliteten i resultatet (Patel 

& Davidson, 2011). I studien genomförde författarna observationerna tillsammans. En 

undersökning med god reliabilitet kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av vem 
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som gör mätningen eller de omständigheter under vilka den sker. Mätningen påverkas i liten 

utsträckning av tillfälligheter (Skärvad & Lundahl, 2016).  
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4 Empiri 
Kapitlet börjar med en beskrivning om fallföretaget samt dess historik. Vidare beskrivs 

företagets reningsverk med nuläge, processbeskrivning och det dagliga arbetet.  

Fortsättningsvis presenteras spagettidiagram samt aspekter som berör säkerhet och miljö.  

4.1 Fallföretagsbeskrivning 
Nedan följer en beskrivning om företaget vars reningsverk är det som författarna har studerat. 

Det här för att få en inblick i faktorer som påverkar det reningsverket som finns inom 

verksamheten.  

Företaget har en vision som har fått akronymen KUL. Den kan brytas ner i tre delar:  

• Kundfokus - de vill kunna leverera rätt produkt, i rätt tid och till rätt pris. 

• Utveckling - de vill ständigt kunna utvecklas inom effektivitet, teknik, logistik samt 

kunnande och kvalitet.  

• Långsiktighet - de vill vara oberoende och lönsamma.  

 

KUL är därav hur företaget refererar till sin vision och den involverar de delar som företaget 

strävar efter att uppnå.  

Kulturen på företaget beskrivs som högt i tak av de intervjuade.  

”Vi lyssnar på alla som har förslag och idéer […] på hur vi kan förbättra verksamheten” -

Delägare 

Företaget har dock i viss mån haft hög personalomsättning.  

”Vi är i en bransch där vi inte ligger jättehögt i lön” - Platschef 

Företagets organisationsstruktur kan nedan ses med dess olika delar, se Figur 7. Toppen utgörs 

av Vd:n följt av en verksamhetsutvecklare. Båda dessa personer är även delägare i företaget. 

Sedan finns en platschef och därefter Q/M, quality management, som är en del som utförs utav 

en extern konsult. Delen som har att göra med IT tas också omhand utav en extern part. 

Resterande av företagets olika delar kan nedan ses i organisationsstrukturen. Utöver denna 

organisationsstruktur tillkommer produktionspersonal. Totalt har företaget ungefär 40 

anställda. 

 

Figur 7 Organisationsstruktur 

Enligt platschefen ligger företagets styrkor i att de är flexibla gentemot kunderna och att de 

kvalitetsmässigt är duktiga på det som de gör. Flexibiliteten är dock något som de också anser 

kan vara en svaghet. Platschefen säger att företaget är lite dåliga på att planera produktionen 

och verksamheten långsiktigt. En stark bidragande orsak är att det bara är en liten del av det 
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material som skickas till företaget får de en order på från kunderna. En större resterande del får 

de direkt skickat till sig utan en order. En större del av materialet som skickas från kunder vet 

de alltså inte om att det kommer, förrän det väl står på plats hos företaget. Därför behövs 

flexibiliteten då det är sagt att dag ett när material kommer in, så ska det vara ute dag fem igen 

hos kund. Vilket platschefen hävdar att de lyckas väldigt bra med.  

Något som alla respondenter nämner är att det finns mycket att förbättra när det gäller deras 

reningsverk. Reningsverket är en stödprocess till deras huvudverksamhet som tar hand om det 

förorenade vattnet från produktionen. Reningsverket har sett likadant ut i många år och det har 

inte gjorts mycket för att förändra det. Med ökade miljökrav och en produktion som trycker på 

kapacitetsmässigt, så är det något som företaget har planer på att vilja förändra och förbättra. 

Då det även är tidskrävande för företaget att ta hand om och underhålla, samt kostar mycket 

pengar.   

4.1.1 Historik  
Fallföretaget är i grund och botten ett familjeföretag som utvecklats med tiden. Ett avgörande 

steg för företaget blev produktutvecklingen av kammar, gjorda av aluminium, som företaget 

tillverkade under en längre tid. Efterhand införskaffades en ytbehandlingsanläggning till 

verksamheten. Andra företag började sedan lämna in sina produkter till företaget för 

anodisering.  

 

 

Företaget började då att inrikta sig mot att ytbehandla kunders produkter, som också blev 

företagets framtid och huvudverksamhet. Produktionen och tillverkning av aliminiumkammar 

lades då ner i samband med den nya inriktningen för företaget. Det som först började med en 

aluminiumkam har så småningom lett till expertis inom området anodisering och idag är 

företaget ett av Sveriges ledande företag inom denna bransch.  

Företaget har under de senaste 20 åren gjort flera förändringar i verksamheten berättar både 

delägaren samt platschefen. Dessa förändringar har bestått av att automatisera delar av 

produktionen samt ett byte av styrsystem. Förändringar och förbättringar är något som både 

delägaren och platschefen ser som positivt inom verksamheten. De vill ligga långt fram i 

utvecklingen samt vara duktiga på det som de gör, för att bibehålla leveranssäkerhet och 

kvalitet. Delägaren avslutar med att företaget är ISO-certifierade inom både miljö (ISO 14001) 

och kvalitet (ISO 9001). 

 

 

 

 

 

 

Anodisering - är ett sätt att ytbehandla metaller. Detta utförs för att 

metallen ska få högre motståndskraft mot slitage, vara smutsavvisande 

och dekorativ då metallen kan infärgas.  



Empiri 

 

 

23 

4.2 Reningsverk 
Nedan följer en beskrivning om reningsverkets nuläge. Vidare presenteras en 

processbeskrivning av reningsverket och linjeförarnas dagliga arbete. Avslutningsvis beskrivs 

aspekter inom reningsverket som bland annat berör säkerhet och miljö. 

4.2.1 Nuläge 
Enligt delägaren av företaget byggdes grunderna för dagens reningsverk på slutet av 1970-talet 

och principen för hur reningsverket fungerar är densamma idag.  

 

” […] att reningsverket fortfarande hinner med och har kapacitet, det är ju helt makalöst 

för att […] vi kör ju 10 gånger mer än vad vi gjorde då.” - Delägare 

 

Delägaren menar också på att reningsverket är gammalt och slitet, vilket de övriga 

respondenterna samstämmer i. Delägaren tror att slitaget till viss del beror på den dåliga miljön 

i reningsverket och syftar bland annat på kemikalierna som används. Linjeföraren och den 

linjeansvarige belyser att vissa kar i reningsverket läcker. Den linjeansvarige påpekar att karen 

är gjorda av glasfiber, vilket antagligen inte klarar av den påfrestning i form av värme och 

kemikalier som processvattnet och reningsprocessen för med sig. Processvattnet som läckt ut 

hamnar på golvet på en begränsad yta. Linjeföraren får pumpa upp processvattnet från golvet 

med hjälp av en dränkbar pump, som används flitigt i reningsverket. 
  
Fortsättningsvis förklarar delägaren att reningsverket är byggt för att ha ett lågt och långsamt 

flöde. Ett lågt och långsamt flöde behövs för att kunna neutralisera6 processvattnet och få en 

bra sedimentering. 

 

 

 

 

 

 I nuläget måste processen skyndas på för att hinna ta emot processvattnet. Det gör att 

processvattnet inte hinner sedimentera utan allt processvatten får gå genom 

kammarfilterpressen för att kunna avlägsna aluminiumet. Om sedimenteringen hade fått utföras 

som den är menad hade klarfasen, som uppstår när aluminiumet har fallit till botten, i brunnarna 

kunnat gå direkt till sandfickorna istället för att gå genom kammarfilterpressen. 

 

”[Produktionen] får aldrig bli påverkad. [Reningsverket] ska bara fungera” - Platschef 

 

Linjeföraren och den linjeansvarige belyser problematiken med att reningsverket är för litet i 

bemärkelsen att karen är för små för att klara av processvattenmängden. Även arbetsytan är för 

liten, speciellt vid neutraliseringen. Dessutom har en extra tank fått sättas in för att klara av 

färgvattenmängden. Linjeförarna får då flytta en dränkbar pump manuellt för att pumpa över 

färgvattnet till den extra insatta tanken. Färgvattnet får sedan pumpas tillbaka till färgkaren.  

 

Respondenterna är eniga om att reningsverket inte stoppar produktionen utan klarar av 

processvattenmängden. Det bör dock understrykas att reningsverket klarar av 

processvattenmängden på grund av att linjeförarna ser till att reningsverket inte stoppar 

produktion genom att till exempel behöva pumpa bort processvatten tillfälligt för att sedan 

pumpa tillbaka det till reningsprocessen. Delägaren menar att produktionen som påverkar 

reningsverket inte har högre kapacitet, men att om produktionen skulle byggas ut och takten 

öka så skulle reningsverket få problem. Den linjeansvarige fortsätter och förklarar att om 

                                                             

6 Neutralisera: Göra en lösning kemiskt neutral (Neutralisera, u.å). 

Sedimentering – en metod för att avskilja partiklar med högre 

densitet än vatten. Partiklarna sjunker då till botten och kan därmed 

avskiljas (Svenskt Vatten AB, 2007). 
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reningsverket inte skulle hinna med, finns nödlösningen att ringa in en extern part som tar hand 

om processvattnet. Företaget släpper inte ut något förorenat vatten. 

  
Delägaren, platschefen och linjeansvarig är eniga i att reningsverket är tidskrävande, de 

uppskattar att det läggs ungefär åtta timmar totalt i tid på ett dygn fördelat på tre skift för att ta 

hand om reningsverket. Produktionsteknikern håller med om att det är mycket handhavande i 

reningsverket, men är inte överens om tiden och uppskattar att totaltiden omfattar ungefär fyra 

till fem timmar per dygn. 

  
Den linjeansvarige, delägaren och platschefen är eniga i att det inte har investerats mycket i 

reningsverket. Vissa förändringar och utbyggnader har gjorts. Det har främst handlat om att 

ersätta saker som exempelvis pumpar och kar när de gått sönder, menar delägaren och 

platschefen. Produktionsteknikern, som tidigare jobbat som linjeansvarig, menar på att 

reningsverket är etapputbyggt och har utvecklats med tiden. Han tillägger också att flödet inte 

är logiskt och att vattnet pumpas mycket fram och tillbaka. När reningsverket har behövt klara 

av att ta emot större volymer processvatten från produktionen har lösningar och utbyggnader 

genomförts. Ett exempel är att de år 2012 satte in ”dumptanken”. Det här för att jämna ut flödet 

under veckan och dygnet förklarar platschefen. Vid ett för högt flöde kan inte processvattnet 

neutraliseras i ett tidigt steg, menar platschefen. 

  
Vidare förklarar platschefen att en del av reningsverksprocessen är utomhus, vilket försvårar 

arbetet när det är kallt och mörkt. Speciellt under höst och vinter. Vattnet kan frysa, det blir 

kallt och mörkret försvårar sikten för linjeförarna. Delägaren tillägger att på grund av layouten 

så pumpas vattnet mycket kors och tvärs och att layouten ur ett höjdnivåmässigt perspektiv 

hade behövts ses över. Detta eftersom olika delar av reningsprocessen är placerade med ett 

betydande avstånd mellan varandra samt på olika höjd. Den linjeansvarige bekräftar att det kan 

bli mycket spring fram och tillbaka för att hålla igång reningsverket. 
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4.2.2 Processbeskrivning 
Reningsverket tar hand om processvattnet från anodiseringsprocessen, som tillhör 

produktionen, och är placerad på bottenvåningen medan produktionen är placerad en våning 

upp. Anodiseringsprocessen innehåller 31 olika processbad, men kan grovt kategoriseras in i 

sex samlingskategorier: Dekapering, anod, koncentrerad bas, sköljar, färger och tät. Nedanför 

illustreras reningsverkets flödesschema som har upprättats av författaren av studien, se Figur 

8. 

 

Figur 8 Flödesschema reningsverk 
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• Dekaperingsbadet (1) innehåller salpetersyra vilket samlas upp i en IBC (7), en 

behållare för vätskor, när dekaperingsbadet töms. När behållaren är full hämtas den av 

ett externt företag för destruktion.  

• Elektrolyten7 i anodiseringsbaden (2) går ner till ett syra-kar (14) i reningsverket. 

• Basiska processbad (3) går till ett bas-kar (16) i reningsverket.  

• De bad som innefattas av kategorien sköljar (4) innehåller processvatten med både bas 

och syra. En del av sköljbaden cirkulerar i ett slutet system, genom en maskin där 

sköljvattnet avjoniseras (8). Vattnet i sköljarna går sedan ner till en ”dumptank” (12) i 

reningsverket. 

• Företaget använder sig av fem färger (5) i anodiseringsprocessen. Tömning av dessa 

färgbad går till separata färgkar (9) i reningsverket. Färgkarens kapacitet är begränsad 

och vid tömning av färgbaden behöver linjeföraren pumpa över färgvatten från 

färgkaren till en extra tank (13) för att färgkaren inte ska svämma över. Färgvattnet går 

i ett separat flöde för att avskilja den färg som används i produktionen från 

processvattnet innan det kan gå vidare till dumptanken. I det separata flödet flockas 

processvattnet för att fälla färgen. Fällningen går genom en färgpress (10). När färgen 

pressats ihop till en massa och linjeföraren avlägsnat detta från pressen hamnar det i en 

säck (11) som sedan går ut som farligt avfall för destruktion. Det vattnet som nu är fritt 

från färg pumpas till dumptanken. Färgvattnet som är i den extra tanken pumpas sedan 

över till färgkaren för att gå genom samma process för att avlägsna färgen.  

• Den sista kategorien kallas Tät (6). Processvattnet från tre av fyra tätbad går direkt till 

dumptanken (12) medan ett tätbad går genom det separata flödet (9 och 10) för att 

avskilja vattnet från färg.  

Processvattnet i dumptanken (12) flödar sedan med ett jämnt flöde över till en tvåstegs 

neutralisering (15). Med hjälp av processvattnet från syra-karet (14) och bas-karet (16) 

neutraliseras processvattnet från dumptanken i neutraliseringen. Det neutraliserade 

processvattnet fortsätter sedan vidare ut till en fördelningsbrunn (17) som fördelar ut vattnet till 

fyra sedimenteringsbrunnar (18, 19, 20 och 21) där aluminiumet i vattnet ska sjunka till botten. 

Från de fyra brunnarna pumpas sedan processvattnet in till ett kar (22). Från karet pumpas 

processvattnet igenom en kammarfilterpress (23). Det här utförs för att främst avlägsna 

aluminiumhydroxidslammet från processvattnet. Aluminiumhydroxidslammet i pressen 

avlägsnas manuellt av linjeföraren och hamnar i en container (24) som är belägen under pressen. 

Slammet deponeras sedan. 

Processvattnet rinner sedan från pressen (23) vidare till en utgående brunn (25) utomhus. Från 

brunnen pumpas processvattnet in till ett kar (26) där pH mäts. Från pH-karet går processvattnet 

till sandfickor (27) utomhus. I dessa sandfickor ska det sista eventuella 

aluminiumhydroxidslammet filtreras från processvattnet. Under sandfickorna ligger det 

dräneringsrör, som leder det renade vattnet till en provtagningskista (28). Vattnet rinner därifrån 

till recipienten (30) som i företagets fall är en bäck. 

 

 

                                                             

7 Elektrolyt: Är ett ämne eller blandning som består av fria joner (Elektrolyt, u.å.). 
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Ett delflöde pumpas in från kistan till ett kar (29) där en slutkontroll på pH-värdet genomförs. 

Om pH-värdet är godkänt kan företaget fortsätta att släppa ut vattnet. I pH-karet (29) tar även 

företaget sina vattenprover. Automatisk utrustning samlar vattenprover kontinuerligt till ett 

samlat vattenprov för månaden. Samlingsprovet skickas till Synlab i Linköping där en analys 

av vattenprovet utförs. Resultaten av analysen skickas till miljöförvaltningen i kommunen som 

företaget är placerad i. Miljöförvaltningen stämmer av resultatet från analysen mot de villkor 

som företaget har i sitt miljötillstånd. Avslutningsvis går vattnet från pH-karet (29) sedan ut i 

recipienten (30). Nedan, se Figur 9, kan en förenklad bild ses av flödets delar och processer 

som ovanför beskrivits i detalj:   

4.2.3 Dagliga arbetet 
Det är en linjeansvarig och fem linjeförare som har ansvar över reningsverket. Det är två 

personer på varje skift: dag, kväll och natt. Den linjeansvarige är arbetsledare över linjeförarna 

och jobbar på dag-skiftet. Förutom reningsverket har linjeförarna i uppdrag att kvalitetssäkra 

processvattnet i anodiseringsprocessen samt felsöka och lösa problem i produktionen. 

Nedanför beskrivs det dagliga arbetet utifrån den linjeansvariges beskrivning:  

Dagen börjar med att linjeförarna går en ”källarrunda”, som de kallar den. Det är inte alltid att 

de börjar med det på grund av att andra saker behöver åtgärdas innan som att kontrollera 

processvattnet i anodiseringsprocessen. En källarrunda omfattas av att gå runt i alla 

reningsverkets delprocesser och kontrollera hur det ser ut. Vissa manuella uppgifter utförs även 

under källarrundan som exempelvis att rengöra pH-mätare. 

För att se till att kvaliteten hålls i anodiseringsprocessen behöver linjeförarna hålla koll på 

nivåerna i IBC:erna, behållare för vätskor, som innehåller kemikalier för 

anodiseringsprocessen. Kontrollen av kemikalienivåerna ingår i källarrundan. Det sitter 

doseringspumpar på behållarna, vilket gör att doseringen av kemikalier till 

anodiseringsprocessen sker automatiskt. Om kemikalienivåerna i behållarna blir låga behöver 

linjeföraren efterhand byta ut behållarna. När kemikalienivåerna är låga behöver linjeföraren 

hålla koll på nivåerna genom att okulärt inspektera nivåerna. Det gör att linjeföraren kan behöva 

gå ner till reningsverket ett flertal gånger för att kontrollera nivån. Linjeföraren byter ut 

behållaren med hjälp av en truck när nivån har blivit tillräckligt låg.  

Under dagen håller linjeföraren koll på anodiseringsprocessen genom att göra mätningar för att 

se till att processvattnet håller sig inom gränsvärdena. Om processvattnet inte gör det i en del 

av anodiseringsprocessen behöver linjeföraren vidta åtgärder genom att justera eller skicka ner 

processvattnet till reningsverket. Det här kan behövas utföras en gång per skift om 

produktionstakten är hög. När processvattnet ska skickas till reningsverket måste linjeföraren 

ha koll på hur processvattennivån i karet dit vattnet ska släppas ner ser ut. Det här för att veta 

hur mycket som kan släppas ner. Linjeföraren får då gå ner till källaren där reningsverket är 

placerat för att kontrollera nivån, om inte linjeföraren redan har uppskattat nivån under 

exempelvis källarrundan. Om karet som processvattnet ska släppas ner i är fullt, måste 

linjeföraren flytta en pump till det karet och pumpa över det till ett annat kar. När pumpen 

flyttas blir det spill på golvet från pumpen. Spillet tas hand om och pumpas tillbaka till karen. 

Inget spill läcker ut från anläggningen.  

Linjeföraren behöver sedan neutralisera vattnet i det andra karet vilket utförs genom att tillsätta 

kemikalier. Basiska kemikalier tillsätts om vattnet är surt och syra tillsätts om vattnet är basiskt. 

Figur 9 Förenklad bild av flödet 
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Detta arbetsmoment kallar linjeförarna för ”grovning” och genomförs manuellt genom att 

tillsätta kemikalier som förvaras i säckar. Kemikalierna ska tillsättas med försiktighet och 

periodvis, vilket gör att det tar tid att neutralisera vattnet i karet. Under tiden som karet 

neutraliseras kan linjeföraren påbörja ”dumpningen” och justeringen av processvattnet i 

produktionen. Det här gör att linjeföraren behöver gå fram och tillbaka, upp och ner från 

produktionen till reningsverket. Linjeansvarig uppskattar att linjeföraren behöver gå ungefär tio 

till femton gånger fram och tillbaka, upp och ner beroende på hur mycket som behöver släppas 

ner. Om det är mycket kan mer vatten behöva pumpas över till ett annat kar och neutraliseras, 

för att få plats med det nedsläppta processvattnet. När neutraliseringen sedan är klar, pumpas 

det neutraliserade processvattnet till dumptanken, där processvattnet därefter går genom hela 

reningsprocessen 

Vissa dagar behöver linjeföraren ta hand om färgvattnet som inte går igenom 

huvudreningsprocessen direkt. Färgvattnet måste flockas innan det kan gå vidare till 

huvudreningsprocessen. 

Detta för att de partiklar i vattnet som ska avlägsnas ska kunna sjunka till botten av karet.  

Linjeföraren tillsätter manuellt kemikalier för att flocka. Därefter går klarfasen av 

processvattnet in i huvudprocessen genom att linjeföraren får pumpa processvattnet till 

dumptanken. Medan flockarna går igenom en färgpress. Färgpressen behöver sedan rensas när 

den är full, vilket utförs av linjeföraren manuellt. Den stora kammarfilterpressen för 

huvudflödet behöver också rensas när den är full. Det utförs ungefär en gång per skift och rensas 

manuellt av linjeföraren. I slutet av dagen genomförs oftast en källarrunda för att kunna 

informera nästa skift om hur läget ser ut. 

Den linjeansvarige understryker att arbetet i reningsverket är tidskrävande med många manuella 

moment. Vid observationerna gick det att se att de manuella arbetsuppgifterna kan medföra 

obekväma arbetsställningar utifrån ergonomi. Både linjeföraren och den linjeansvarige ser 

pumpning av processvattnet fram och tillbaka som en av de största bristerna med reningsverket. 

Det blir mycket överarbete med att pumpa processvatten till ett kar, för att sedan pumpa tillbaka 

det. Linjeföraren tillägger att det är jobbigt att hålla koll på allting, med allt från nivåerna på 

karen till att starta eller stänga av en pump. Den linjeansvarige fortsätter och menar på att det 

kan vara stressigt vissa dagar, på grund av att många bollar måste hållas i luften samtidigt. Det 

gör det svårt att hålla koll på allt. Den linjeansvarige förklarar att det tar ungefär sex månader 

att lära sig arbetet i reningsverket. Han tillägger att han inte hinner utbilda och dela med sig av 

sin kunskap till linjeförarna i dagsläget på grund av den tid som läggs i reningsverket. Utöver 

det förklarar den linjeansvarige att det bara är han som har kunskap om att ta vattenprover. 

 

I reningsverket är det till viss del uppmärkt vart saker ska finnas och stå. Något som var ett 

märkbart problem var att slangar och pumpar låg utspritt över golvet vid neutraliseringen vilket 

gjorde att framkomligheten för linjeföraren begränsades. Det är också svårt att hålla rent i 

reningsverket eftersom kar läcker, flytning av pump medför spill och manuell hantering av 

kemikalier medför också spill. Generellt är det svårt att hålla rent i reningsverket. Det blir 

dammigt, smutsigt och blött.  

  
Den linjeansvarige förklarar att linjeförarna sköter underhållet av reningsverket och att det finns 

en lista med underhållspunkter, som påvisar vad som behöver göras och när. När det blir 

problem i reningsverket får linjeföraren ett larm. Larmet yttrar sig genom en ljudsignal samt 

visas på företagets intranät. Den linjeansvarige tillägger att oväntade saker händer varje dag. 

Flockning – en metod för att samla ihop partiklar. Detta görs genom att tillsätta 

flockningsmedel, exempelvis järnsulfat, vilket förändrar ytladdningen hos 

partiklarna i vattnet. När ytladdningen har förändrats slås partiklarna lättare ihop 

till flockar (Flockning, u.å.). 
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De har utöver en underhållslista en ständig förbättringslista, även kallat åtgärdslista, som 

personalen jobbar med. Den linjeansvarige understryker dock att all personal inte involveras i 

en del av förbättringsprojekten. Det är något som delägaren, platschefen och 

produktionsteknikern samstämmer i, men att ledarna aktivt försöker jobba med att involvera 

berörd personal i förbättringar. Produktionsteknikern tillägger att den linjeansvarige ansvarar 

för förbättringarna i reningsverket. Vidare, menar produktionsteknikern att involvering av 

personal till stor del beror på hur drivna personalen själva är och till vilken grad de vill hjälpa 

till att genomföra förbättringar. 

4.2.4 Spagettidiagram 

 

Figur 10 Spagettidiagram 

Spagettidiagrammet, se Figur 10, upprättades av författarna av studien när linjeföraren 

genomförde en källarrunda. Källarrundan kan ta alltifrån 20 minuter till en timme att 

genomföra. Denna runda innebär att alla processer i reningsverket ses över och kontrolleras av 

linjeföraren. Källarrundan kan bestå av att pumpa processvatten från tank till kar och tvärtom, 

grovning, tömma färgpress och kammarfilterpress, kolla brunnar och sandfickor samt rengöra 

pH-mätare. Detta ska genomföras minst en gång per skift utöver andra uppgifter som kan uppstå 

i reningsverket under ett skifts gång. En runda motsvarar cirka 120–150 meter för linjeföraren 

att gå, ibland kan detta bli mer om linjeföraren behöver gå mycket fram och tillbaka mellan de 

olika delarna. Lägg därtill mindre förflyttningar som sker vid de olika stationerna. Under ett 

skift kan linjeföraren behöva gå ett flertal gånger till reningsverket. Siffrorna i figuren är 

kopplade till processbeskrivningen se Figur 8. 
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4.2.5 Säkerhet 
Den linjeansvarige berättar att säkerhetsrutinen som finns i reningsverket är att använda 

skyddsglasögon och skyddshandskar, men att det stundtals glöms av. Det finns tillgång till 

skyddsdräkt och extra långa skyddshandskar om linjeföraren vill använda det. Linjeföraren 

menar att vid vissa moment måste skyddsdräkt användas. Ljudnivån är någonting som var 

märkbar vid observationerna och plötsliga ljudtoppar förekom. Linjeförarna bär inte 

hörselskydd. Alla som ska bli linjeförare behöver genomföra en ADR-utbildning, farligt gods 

utbildning, för att få hantera kemikalier med truck. Företaget tillhandahåller även en 

kemikalieutbildning för linjeförarna. Det är den linjeansvarige som utbildar linjeförarna om 

säkerhet i reningsverket vid upplärning. 
 
Alla respondenter är eniga om att linjeförarna måste ha respekt för kemikalier. Linjeföraren 

förklarar att det var otäckt att hantera kemikalierna när denne började jobba som linjeförare, 

men att denne nu har vant sig. Den linjeansvarige fortsätter och förklarar att utformningen av 

vissa arbetsmoment inte är bra utifrån att linjeföraren måste hantera kemikalier manuellt. Den 

linjeansvarige menar att det kan vara stressigt att vara linjeförare, men att det är viktigt att ta 

det lugnt vid hantering av kemikalierna. Alla samstämmer i att olyckor kan ske och har hänt. 

Företaget har en tillbudsrapportering, dit olyckor rapporteras för att sedan kunna arbeta med att 

förebygga att inte samma sak händer igen. 

4.2.6 Miljö 
Miljöchefen över miljöförvaltningen, i kommunen där fallföretaget är verksamma inom, 

förklarar att tillsynen av ett företag ligger i vissa fall hos länsstyrelsen och i vissa fall hos 

kommunen. Det beror på hur företaget är miljöklassat och klassificeringen beror på företagets 

miljöpåverkan. De större verksamheterna har oftast länsstyrelsen hand om och de mindre har 

kommunen tillsyn över. Länsstyrelsen kan också delegera över ansvaret av vissa företag till 

kommunen. 
 
För att se till att företagen håller sig inom sina gränsvärden har de större verksamheterna ett 

kontrollprogram. Det betyder att de kontinuerligt tar ut prover som samlas till ett prov som 

skickas in en gång i månaden på analys. Resultaten av analysen skickas till miljöförvaltningen 

på kommunen och stäms av mot villkoren företaget har. Om vattenprovet avviker från 

företagets gränsvärden för miljöförvaltningen en dialog med verksamhetsutövaren. Det här för 

att reda ut orsaken till avvikelsen samt att prata med verksamhetsutövaren så att den ser till att 

förebygga att det inte händer igen. 

 

Miljöchefen fortsätter och menar att de har på miljöförvaltningen möjlighet att stänga en 

verksamhet om de ser att verksamheten inte har förutsättningar att bedriva den utan att 

omgivningen skadas. De har även möjlighet att förelägga verksamheten att genomföra åtgärder, 

de kan också lämna till åtal och förelägga med vite. I de allra flesta fall räcker det att föra en 

dialog med verksamhetsutövaren för att se till att företaget håller sig inom sina gränsvärden. 

Det ligger i företagets intresse att det ska fungera. Miljöförvaltningen är en myndighet som ska 

stötta och ge råd, men får inte gå för långt in i den rollen och bli som en konsult. Miljöchefen 

fortsätter och förklarar att det som prioriteras i första hand är att eftersträva avloppslösa 

anläggningar. Hänsyn måste dock tas gällande reningstekniken och om det är ekonomiskt 

rimligt samt miljömässigt motiverat. 
 

Platschefen förklarar att företaget är en tillståndspliktig verksamhet. Det betyder att företaget 

har behövt söka tillstånd från länsstyrelsen i Linköping för att få bedriva sin verksamhet. Det 

betyder också att företaget måste hålla sig inom de gränsvärden som de fått från länsstyrelsen i 

sitt tillstånd. Den linjeansvarige berättar att de varje månad skickar in ett vattenprov till Synlab 

i Linköping. Delägaren och platschefen menar att hålla sig inom gränsvärdena är av högsta 

prioritet. 
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Företaget håller på att söka ett nytt tillstånd, det här är på begäran av kommunen förklarar 

delägaren. Det som skulle bli den största skillnaden med det nya tillståndet är en reglering på 

hur mycket kväve företaget får släppa ut. I dagsläget finns inte något sådant krav. 

Produktionsteknikern menar att företaget inte jobbar proaktivt med reningsverket, men håller 

sig inom sina gränsvärden. Den linjeansvarige och delägaren samstämmer i att företaget håller 

sig inom gränsvärdena. Produktionsteknikern fortsätter och menar på att kapaciteten i 

reningsverket är lägre än produktion och att om produktion skulle öka skulle det kunna medföra 

att företaget äventyrar miljömålen. Delägaren berättar att företaget har tittat på alternativa 

lösningar för att effektivisera reningsverket. Frågan om en avloppslös anläggning har varit med 

i diskussionen, men att de har för dålig koll på dagens teknik inom rening. 
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5 Analys 

Kapitlet analyseras med hjälp av teorier och insamlad empiri. Inledningsvis har empirin 

analyserats utifrån identifierade slöserier, effektivt flöde och teknik. Avslutningsvis besvaras 

studiens frågeställningar.   

5.1 Identifierade slöserier 
Alla aktiviteter i en process som inte tillför värde till kunden kallas inom Lean för "slöseri” 

(Hines & Rich, 1997). Det som skapar värde i reningsprocessen är de aktiviteter som bidrar till 

att processvattnet blir rent. Empirin analyserades med hjälp av de sju plus en slöserierna. Det 

var sex av åtta slöserier som kunde identifieras. 

Väntan: Enligt Peter och Hines (1997) uppstår väntan när tiden används ineffektivt. I 

reningsverket uppstår väntan när processvatten behöver pumpas över till olika kar i processen. 

Där får sedan processvattnet ”vänta” tills linjeförarna har tid att kunna påbörja reningen av 

vattnet. Ett annat slöseri är att linjeföraren får vänta på att karet ska fyllas upp för att kunna 

stänga av pumpen i rätt tid. Väntetid uppstår även för vattnet i olika delar av processen då 

reningsverket är byggt för ett lågt och långsamt flöde. Ett exempel på det här är att 

processvattnet samlas upp i det som kallas för dumptanken för att sedan med ett lågt och 

långsamt flöde rinna till det första reningssteget. Det ideala tillståndet är att det inte skulle vara 

någon väntan alls, utan på så sätt skapa ett effektivare flöde (Hines & Rich, 1997). 

Transport: Transport innebär att produkter flyttas (Hines & Rich, 1997), vilket i det här fallet 

är processvattnet. Det är eftersträvansvärt att minimera transporter till högsta möjliga grad 

(Hines & Rich, 1997). Reningsverket är etapputbyggt vilket har medfört att processens olika 

aktiviteter är utplacerade med långa avstånd mellan varandra. Processvattnet behöver då 

transporteras med hjälp av rör och pumpar långa avstånd genom processen.  

Onödig bearbetning: Genomloppstiden i reningsverket har behövt reduceras för att hinna med 

den mängd processvatten som produktionen släpper ner till reningsverket. Det har lett till att 

sedimenteringsprocessen i brunnarna inte hinner genomföras helt. Det betyder att allt 

processvatten behöver flöda genom kammarfilterpressen, vilket det inte hade behövt om 

sedimenteringen hade fått genomföras. Då hade klarfasen kunnat gå direkt till sandfickorna. En 

annan onödig bearbetning är att processvattnet behöver pumpas fram och tillbaka. Ett exempel 

på en onödig pumpning är att en del av karen läcker ut vatten på golvet vilket gör att linjeföraren 

får pumpa upp vattnet i karet igen. Enligt Hines och Rich (1997) sker onödig bearbetning i 

situationer där alltför komplicerade lösningar återfinns i enkla förfaranden.  

Onödiga rörelser: Det här slöseriet involverar ergonomi vid produktion där operatörer måste 

sträcka, böja och hämta upp saker (Hines & Rich, 1997). På grund av att de olika aktiviteterna 

i processen är belägna på olika ställen behöver linjeföraren förflytta sig betydande sträckor för 

att utföra sina arbetsuppgifter. Linjeföraren behöver också förflytta sig till reningsverket för att 

kontrollera nivåer i de olika kar och IBC:er som finns i reningsverket. Vad det gäller den 

manuella hanteringen som linjeföraren behöver utföra, utsätts linjeföraren i många fall för 

obekväma arbetsställningar. Det ges i uttryck när linjeföraren behöver göra rent pressarna, lyfta 

och hantera vissa kemikalier och pumpar med tillhörande slangar.  

Defekter: I nuläget klarar verksamheten av att rena processvattnet så att det utsläppta vattnet 

håller sig inom gränsvärdena. Risken finns dock att miljömålen skulle kunna äventyras om 

reningsverket belastas för mycket. Enligt Hines och Rich (1997) beror defekter på dålig 

förvaltning. Detta skulle kunna uppstå om reningsprocessen inte skulle klara av att rena den 

stora volymen av processvatten. 
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Outnyttjad kompetens: Slöseriet innebär att inte fullt ut ta tillvara på den kompetens som 

finns hos alla som arbetar i organisationen (Peterson et al., 2015). Gällande förbättringar i 

reningsverket är det den linjeansvarige som ansvarar för det. Personalen har en ständig 

förbättringslista som det arbetas med. Alla i personalen är dock inte alltid involverade i 

förbättringsprojekt. Utöver det här har inte den linjeanvarige tid att utbilda och dela med sig av 

sin kunskap till sina linjeförare förutom under upplärningstiden.  

5.2 Effektivt flöde 
Det nuvarande flödet i reningsverket är idag ineffektivt. Flera etappbyggnationer och lösningar 

som har behövts genomföras under årens gång har gjort reningsverket mycket komplext. 

Beskrivningen av flödet är svårt att förstå och att sköta om allt som ska utföras i reningsverket 

är omständligt och tidskrävande för att det ska flyta på. Det tar lång tid att lära sig hur det 

fungerar för de som arbetar där och det är mycket att tänka på med hanteringen av kemikalier. 

För en person tar det i regel sex månader att kunna vara självgående och ta hand om 

reningsverket med dess olika moment och processer. Vid en hög personalomsättning på 

företaget, som delägare och platschef nämnde, blir detta problematiskt. Ett mer standardiserat 

arbetssätt och strukturerad arbetsplats hade varit eftersträvansvärt. Detta för att underlätta 

upplärningen av nya linjeförare samt för linjeförarna i deras dagliga arbete. Enligt Peterson et 

al. (2015) är 5S en metod som handlar om att skapa en välorganiserad och funktionell 

arbetsplats samt att skapa rätt attityder och beteenden. Vidare kan 5S bidra till att skapa en 

struktur för utveckling och tillämpning av standarder (Petersson et al., 2015). 

Att öka kapaciteten, nämns som en förbättring som kan göras enligt teorin för ett effektivare 

flöde (Petersson et al., 2015). När produktionstakten är hög kan det bli för mycket för 

reningsverket att ta hand om. En ombyggnation som gör flödet mindre komplext och lättare att 

förstå samt att sköta om, hade därför varit eftersträvansvärt. Idag är reningsverket relativt litet 

och reningsprocessen, som ska vara en långsam process, hinner helt enkelt inte ta hand om allt 

i tid. En extern part får då komma och ta hand om det. Reducera ledtiden är därför också en 

förbättring som skulle kunna göras för ett effektivare flöde (Petersson et al., 2015). Om 

reningsverkets process hade kunnat effektiviseras hade ledtiden kunnat reduceras.  

Flödet idag är inte heller speciellt resurseffektivt. Verksamheten får lägga mycket resurser i 

form av tid och pengar på reningsverket. Enligt teorin ska resurseffektiviteten vara matchat mot 

kundbehovet (Petersson et al., 2015), vilket det inte är i nuläget. Kunder betalar egentligen inte 

för att företaget ska rena processvattnet. Utan det är något som företaget måste göra. En sak att 

nämna är att renandet av processvattnet ändå skapar ett värde utanför verksamheten sett till 

allmänheten och samhället. Företaget släpper inte ut processvatten som är utanför några 

gränsvärden och ska inte vara farligt eller skada miljön. Om de hade släppt ut processvatten 

utanför gränsvärdena skulle de få lägga ner verksamheten. På så sätt är kvalitet något som de 

alltid måste ha. I dagsläget består reningsverket bara av kostnader för företaget, men med ett 

effektivare flöde och mindre kostnader som behövs lägga på det så hade de kunnat spara in på 

de resurserna som idag läggs på det.  

Sammanfattningsvis är reningsverkets flöde inte utformat utefter den kapacitet som 

verksamheten kräver och det är den största bristen som behöver åtgärdas. Idag är det 

linjeförarna som får planera och se till att reningsverket inte stoppar produktionen. 
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5.3 Teknik 
Reningsverket som används i fallföretaget kan härledas till att vara en end-of-pipe-anläggning. 

I en end-of-pipe-anläggning används bland annat reningstekniken sedimentering. Det renade 

vattnet rinner ut i en recipient och metallerna avlägsnas i form av slam som sedan deponeras 

(Nordiska Ministerrådet, 2002). I dagsläget använder sig inte fallföretaget av sedimenteringen 

på så sätt att de utnyttjar metoden som den är menad för. Partiklarna från processvattnet hinner 

därför inte falla till botten på grund av att genomloppstiden för reningen av vattnet har behövts 

kortas ned, detta för att klara av den processvattenmängden som produktionen avger. För att 

säkerställa att partiklarna avskiljs från vattnet används en kammarfilterpress samt sandfickor.  

Enligt Gienger och Kranzmann (1995) finns det många faktorer som behöver tas i beaktning 

vid val av vilken typ av vattenreningssystem som ska användas i ett företag. Författarna av 

rapporten menar även att dessa faktorer är specifika för varje verksamhet. I det studerade fallet 

återfinns de faktorer som Gienger och Kranzmann (1995) menar påverkar effektiviteten hos ett 

reningssystem: 

• Produktkvalitetskrav: Kvaliteten på det renade vattnet är av högsta prioritet för 

företaget då det är en tillståndspliktig verksamhet.  

 

• Befintlig utrustning och kemisk behandling: Den befintliga utrustningen skulle 

behöva ses över i det studerade fallet då reningsprocessen är byggt för att gå långsamt 

men har behövts skyndas på för att klara av den mängd vatten som produktionen avger. 

Utrustning som kar hade behövts se över på grund av dess storlek och hållbarhet. En 

utvärdering hade kunnat utföras om kemikalierna i processen skulle kunna bytas ut mot 

en annan typ av process eller metod som hade kunnat göra arbetsplatsen mindre 

riskfylld. 

 

• Avfallshantering och återanvändning: Det studerade reningsverket har tre olika 

avfallsutsläpp: salpetersyra, färgslam och aluminiumhydroxidslam. En utvärdering kan 

genomföras om dessa avfall skulle kunna återanvändas i anläggningen. 

 

• Hantering av kemikalier: I det studerade fallet hanteras kemikalier till stor del 

manuellt vilket skulle kunna reduceras med hjälp av automatisering.  

 

• Faciliteter och krav på expansion: I dagsläget klarar reningsverket av att ta hand om 

processvattnet från produktionen. Detta genom att linjeförarna lägger mycket tid och 

energi för att få det att fungera. Om produktionstakten skulle öka behöver 

utbyggnadsmöjligheterna av reningsverket ses över.  

För en vidare utvärdering av det studerade fallet bör dessa faktorer därför tas i beaktning för att 

kunna effektivisera reningsanläggningen. 

Enligt det Nordiska Ministerrådet (2002) kan effekten av reningen på end-of-pipe-anläggningar 

förbättras genom att komplettera med ytterligare filter och jonbytare. Detta är något som 

fallföretaget har gjort genom att använda sig av en kammarfilterpress och sandbäddar i slutet 

av sin reningsprocess samt att ha ett slutet system kopplat till sin process där vattnet avjoniseras, 

se Figur 8.  
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Idag använder inte fallföretaget mikrofiltrering eller indunstare. Mikrofiltrering används i USA 

och metoden eliminerar problemet med flockning samt att anläggningen kan byggas 

kompaktare (Nordiska Ministerrådet, 2002). Det är trångt i vissa delar av reningsverket på 

fallföretaget vilket medför att arbetsytan är liten och begränsad. Det finns inte några företag 

som idag har en helt sluten anläggning men genom att indunsta det renade vattnet kan en 

avloppslös anläggning utformas (Nordiska Ministerrådet, 2002). Dock, för att minska avfallet 

och energiförbrukningen som ökar vid ovanstående metod behövs exempelvis jonbytare 

(Nordiska Ministerrådet, 2002). 

Enligt det Nordiska Ministerrådet (2002) är de mest miljöeffektiva ytbehandlingsföretagen de 

företag som har kvalitetsstyrning och miljöledningssystem. Fallföretaget är certifierade inom 

både kvalitet och miljö. De mest miljöeffektiva ytbehandlingsföretagen har också en väl 

fungerande reningsanläggning som inte är avloppslös (Nordiska Ministerrådet, 2002).  

5.4 Hur kan kartläggningen av reningsverk systematiskt 

genomföras?  
I detta arbete har kartläggningen kunnat genomföras genom att en studie av hela flödet i 

reningsverket upprättats. Med hela flödet menas de processer som ingår eller har att göra med 

reningsverket. Det har gjorts genom dels observationer samt intervjuer med de som har bäst 

kunskap om reningsverket på företaget. Med hjälp av informationen från observationerna och 

intervjuerna har ett flödesschema kunnat skapas, se Figur 8. Vidare har slöserier i reningsverket 

identifierats för att kunna se vilka förändringar som skulle kunna bidra till en effektivisering av 

flödet. Detta kan härledas till de två första stegen i Lean-verktyget 

“processeffektivitetskartläggning”. Överväganden om huruvida processen kan arrangeras till 

en mer effektiv sekvens och ett bättre flödesmönster som involverar en annan flödeslayout eller 

transportrutt samt huruvida allt som görs verkligen är nödvändigt, som är de sista stegen i 

verktyget (Hines & Rich, 1997). Resultatet av det här arbetet ger grunder och underlag för att 

kunna göra dessa överväganden.  
 
Det är också viktigt att undersöka vilka faktorer som påverkar reningsverket. Faktorer som 

produktion, arbetsmiljö och personal. Andra faktorer som också spelar roll är hur ledningen 

prioriterar reningsverket och förändringsbenägenheten hos företaget. Den viktigaste aspekten 

för ett tillståndspliktigt företag är att uppfylla de krav som ställs på företaget. Uppfylls inte 

dessa krav riskerar företaget att bli av med sitt tillstånd. Kraven består i detta fall främst av 

gränsvärden för processvattnet som släpps ut.  
 
Avslutningsvis genom att applicera Lean för att studera flödet och identifiera 

förbättringsmöjligheter har en kartläggning kunnat genomföras. Detta kan genomföras med 

hjälp av verktyg och metoder såsom 5S, spagettidiagram och identifiering av slöserier. Där 

underlag till kartläggningen är insamlad information från intervjuer, dokumentstudier och 

observationer. Det är även viktigt är att identifiera vilken typ av reningsverksanläggning och 

teknik som används för att kartlägga reningsverkets nuläge. Detta för att kunna se vilka 

möjligheter det finns att implementera ny teknik och hur anläggningen kan förändras och 

utvecklas. 
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5.5 Hur kan resursanvändningen effektiviseras?  
Resursanvändningen kan effektiviseras på flera olika sätt, genom både små och stora 

förändringar, se Tabell 2. Ett första steg till effektivisering hade varit att se över utrustningen 

som används i reningsverk. Utrustning som klarar av kemikalier och värme samt fungerar 

optimalt hade kunnat hjälpa till med att reducera onödig bearbetning och överarbete. 

Exempelvis inköp av nya kar. Vidare hade en bättre dokumentering och standardisering för hur 

arbetet ska gå till kunnat genomföras. Med hjälp av metoden 5S kan standardisering av både 

arbetsplatsen och dess arbetsuppgifter upprättas. Det här för att minska den mänskliga faktorn 

att kunna göra fel. För linjeföraren i det studerade reningsverket blir det då inte lika krävande 

att behöva hålla reda på allt själv i huvudet samt att linjeföraren slipper ödsla energi på att leta 

efter verktyg. På så sätt kan den anställde som resurs bli mer effektiv.  

  

De större förändringarna handlar om att förändra layouten, men framförallt bygga ut 

reningsverket så att det inte är lika trångt runt vissa av processerna samt flytta vissa av 

processerna närmare varandra. Detta hade även hjälpt till att förbättra reningsverkets flöde 

genom mindre komplexitet och kortare genomloppstid. Vidare handlar det om att investera i ny 

teknik samt automatisera processer som idag får genomföras manuellt av linjeföraren i 

reningsverket. En större investering kostar mycket pengar, men kan på lång sikt minska 

kostnaderna i form av mindre arbetstid som linjeförarna får lägga på reningsverket med ett nytt 

och lättare skött reningsverk. En möjlighet för att effektivisera resursanvändningen i ett 

reningsverk skulle vara att bygga om anläggningen till en avloppslös anläggning.  
 
Vidare behöver kapaciteten ökas för att klara av att hålla jämna steg med produktionen. I 

dagsläget fungerar reningsverket i studien för att de som arbetar där lägger mycket av sin tid på 

att det ska fungera. I längden kan det här bli svårt att upprätthålla och bli ohållbart om inga 

förändringar genomförs för att effektivisera resursanvändningen.  

 

Slutligen finns det ytterligare faktorer som påverkar effektiviseringen av resursanvändningen i 

reningsverk såsom miljökrav, arbetsmiljö och grad av återvinning samt återanvändning av både 

vatten och kemikalier. Det som startar effektiviseringen av resursanvändningen är att ledningen 

i företaget, som har reningsverket som en stödprocess, tar ett beslut att prioritera och investera 

i reningsverket. 

Tabell 2 Effektivisering av resursanvändning 

Lätt att åtgärda Svårt att åtgärda Billigt Dyrt 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

Effektivisering

Teknik

Faktorer som påverkar resursanvändningen

Kapacitet

Reningsverkets flöde

Standardisering 

Manuell hantering

Utrustning

Layout
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6 Diskussion och Slutsats 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat.  Inledningsvis diskuteras studiens 

resultat. Därefter presenteras studiens teoretiska och empiriska bidrag. Vidare diskuteras studiens 

metod och kvalitet. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser och förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var “Att kartlägga tillvägagångssätt för hur resursanvändningen i reningsverk kan 

effektiviseras” i företag med reningsverk som stödprocess. Syftet har besvarats genom två 

frågeställningar: ”Hur kan kartläggningen av reningsverk systematiskt genomföras?” samt “Hur kan 

resursanvändningen effektiviseras?”. 
 
En kartläggning kunde genomföras genom att applicera Lean för att studera flödet och identifiera 

slöserier samt förbättringsmöjligheter. Kartläggningen visade att flödet för reningsverket var ineffektivt 

och komplext samt att flera slöserier kunde påvisas. Detta tror författarna är för att reningsverket inte 

har prioriterats tillräckligt mycket och att det har etapputbyggts med tiden för att klara kapaciteten, vilket 

bidragit till det komplexa och svårbegripliga flödet. Det här har fått en följd att flera slöserier har uppstått 

med mycket onödig bearbetning samt onödiga rörelser i form av förflyttningar mellan reningsverkets 

olika delar för den anställde.  
 
Att ett reningsverk flöde är komplext och har flera tekniska bitar som är svåra att förstå ser vi som ett 

problem. Det här är något som troligen kan vara ett problem för flera företag med reningsverk som 

stödprocess eftersom deras expertis bör vara inom deras huvudverksamhet, vilket i det studerade fallet 

är anodisering. Även de slöserier som identifierats i denna studie kan uppstå hos andra företag med 

reningsverk. Manuell hantering av kemikalier är en stor del i arbetet vilket medför risker. Genom 

automatisering skulle den manuella hanteringen kunna reduceras. 

 
Vidare har därför flera förslag kunnat ges för hur resursanvändningen kan effektiviseras i reningsverk. 

Detta för att dels mindre arbetstid ska behöva läggas på att underhålla och sköta reningsverk samt att 

själva reningsprocessen i reningsverk skulle kunna bli effektivare. I det studerade reningsverket är det 

meningen att reningsprocessen ska ta längre tid, men reningsprocessen får i nuläget skyndas på för att 

hinna ta hand om processvattnet. Vid studier om reningsteknik i ytbehandlingsföretag i Sverige kom det 

fram att det främst är end-of-pipe-anläggningar som används. Den här typen av anläggning bygger på 

reningsmetoden sedimentering. Det medför att reningsprocessen tar lång tid. Genom att installera 

kompletterande reningsutrustning, som till exempel mekaniskt filter, kan en end-of-pipe-anläggning 

förbättras. Det här leder till en mer effektiv rening, men inte nödvändigtvis en kortare genomloppstid. 

En kortare genomloppstid hade varit eftersträvansvärt. En aspekt som är värd att diskutera är om 

sedimentering är den bästa metoden för reningsverk som använder sig av den i dagsläget, speciellt om 

en kort genomloppstid är eftersträvansvärd. I fallföretaget används inte sedimenteringen fullt ut genom 

att aluminiumet inte har tid att falla till botten och att klarfasen då inte heller uppkommer. Detta medför 

att allt processvatten får gå genom kammarfilterpressen. Företaget i det studerade fallet klarar ändå av 

att rena vattnet så att det utsläppta vattnet är inom gränsvärdena. Det här gör att vi ställer oss frågan om 

sedimenteringen behövs och om det är den bästa metoden. 

 

Att bygga om anläggningen till en avloppslös anläggning ser vi skulle kunna vara genomförbart, men 

en avloppslös anläggning hade inneburit högre energiförbrukning och ökade driftkostnader. Det 

studerade reningsverket i det här fallet är småskaligt och företaget litet så vidare studier skulle behövt 

genomföras för att se om det skulle vara aktuellt eller ekonomiskt försvarbart.  
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6.2 Teoretiskt bidrag 
Det teoretiska bidrag som denna studie tillför är att Lean-filosofin, med dess verktyg och metoder, kan 

användas för att kartlägga och studera flödet i reningsverk. Faktorer för hur resursanvändningen kan 

effektiviseras har också kunnat påvisas, som kan vara aktuellt för flera företag med reningsverk att se 

över, se Tabell 2.  
 
Vidare anser författarna av den här studien att end-of-pipe-anläggningar inte är anpassade till dagens 

industri. Dessa anläggningar är uppbyggt för att ha ett långsamt flöde, på grund av reningsmetoden 

sedimentering, medan tillverkande företag producerar i allt högre takt.  

6.3 Empiriskt bidrag 
Det empiriska bidraget är att ett flödesschema har kunnat upprättas för reningsverksprocessen, se Figur 

8. I denna beskrivs alla de olika delar som ingår i reningsverket och hur flödet i processen ser ut. En 

kartläggning har kunnat genomföras samt se de problem och möjligheter som finns. Spagettidiagrammet 

ger en bild av layouten och hur den anställde som arbetar i reningsverket får förflytta sig för att utföra 

sina arbetsuppgifter.  

 
Vidare har information från observationer, intervjuer samt dokumentstudier gett förståelse om företaget 

och verksamheten där reningsverket finns. Personer som har mycket kunskap om reningsverk i företaget 

har kunnat berätta om i detalj hur det fungerar och vad för problem som finns med ett reningsverk, 

utifrån att det är en stödprocess till företaget och inte deras huvudverksamhet. Detta ser vi som något 

som är mycket intressant för företag inom industrier som använder sig utav vatten inom sin produktion 

och som behöver rena vattnet efteråt. Faktorer som påverkar effektivisering av resursanvändning som 

har tagits fram i studien är något som de skulle kunna använda sig av. Avslutningsvis kan effektivisering 

av en stödprocess, som inte är ett företags huvudverksamhet, vara något som alla företag borde titta 

närmare på och inte bara just företag med reningsverk.  

6.4 Metoddiskussion/kvalitetsbedömning 
I den här studien studerades ett fallföretag. Genom att studera flera fallföretag hade jämförelser mellan 

företagens reningsverk kunnat upprättats. Vi tror dock att genom att fokusera på ett fallföretag har vi 

kunnat fördjupat oss mycket mer inom området samt få ut mycket mer information.  

 
Triangulering har använts i den här studien för att styrka trovärdigheten genom att flera olika 

datainsamlingsmetoder som intervjuer, observationer och dokumentstudier använts som datakällor. Det 

är främst inom datainsamlingsmetoderna intervjuer och observationer som triangulering har använts. 

Det här i form av att flera respondenter med olika roller i företaget har intervjuats samt genom att 

observera två olika linjeförare på olika skift.  

 
Vid datainsamlingen var båda författarna av studien delaktiga. Det medför att vi har fått fler perspektiv 

på insamlade data. Det har bidragit till att fler faktorer har uppmärksammats. Detta kan påvisas gällande 

dokumenteringen vid observationer, där båda författarna var delaktiga. Dokumenteringen skedde i form 

av en dagbok som innehöll en sammanfattning av vad som hade observerats under dagen. Samtliga 

intervjuer spelades in. Intervjuerna kunde sedan lyssnas av efteråt och transkribering av intervjuerna 

genomfördes. Därefter kunde textmaterialet kategoriseras för vidare analys. Mönster samt likheter och 

olikheter kunde enklare urskiljas mellan respondenterna. Genom att materialet bearbetats noggrant och 

på ett strukturerat sätt tycker vi validiteten i resultaten är hög.   
 
Insamlingen av data har resulterat i data av kvalitativ karaktär, där insamlingsmetoderna intervju och 

observation gav mest underlag till studien. Om studien hade genomförts igen hade vi gjort samma val 

av datainsamlingsmetoder. Ett ytterligare steg hade varit att samla in kvantitativa data för att kunna ha 

jämförbara tal att analysera. Syftet av studien var att kartlägga tillvägagångssätt för hur 

resursanvändningen kan effektiviseras vilket reducerar behovet av kvantitativa data. Inga mätningar 

gjordes utan det handlade mer om att studera flödet och processen.  
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Metoder och verktyg inom Lean har använts för att samla in och analysera data. Vi anser att 

tillförlitligheten blir stor eftersom dessa metoder och verktyg är beprövade med mycket bakomliggande 

forskning.  

6.5 Slutsats 
Slutsatsen från denna studien visar att Lean har kunnat användas för att kartlägga reningsverk och 

identifiera slöserier inom det. Vidare har studien kunnat fastställa att komplexiteten i reningsverk är hög 

och att det finns många påverkande faktorer för reningsverks resursanvändning och dess effektivitet, se 

Tabell 2. Alla dessa faktorer påverkar resursanvändningen och effektiviteten i reningsverk. Därför är 

det viktigt för företag med reningsverk att se över dessa faktorer och inte vara nöjda med att endast se 

till att följa de miljökrav som finns. Detta för att ligga i framkant med ny teknik, utveckling och 

effektivisering av resursanvändning. Dels för företag och verksamheter där reningsverk finns, dels för 

samhället och miljön. 
  
Idag är reningsverk en ”smutsig” industri. Det blir blött och spill sker, speciellt när det är just vatten och 

kemikalier i flytande former som det arbetas med. Det handlar om att minimera risker och skapa stabilare 

processer och flöde samt en bättre arbetsmiljö för de som arbetar där. Vi tror att det startar med ledningen 

i företag med reningsverk, som inte enbart gör förändringar när ökade miljökrav kommer eller att en 

förändring måste göras. Istället så bör de arbeta mer proaktivt och inte äventyra en framtid för varken 

företaget eller miljön som helhet.  

6.6 Vidare forskning 
Vidare forskning som vi ser skulle vara av intresse är ny teknik för att effektivisera reningsverk. Den 

rapport som Naturvårdsverket hänvisar till vad det gäller “bästa möjliga tekniken” för reningsverk är 

från 2002. En mer nutida rapport borde utföras. Det hade även varit intressant att undersöka fler end-of-

pipe-anläggningar för att få en helhetsbild över om olika typer av företag ställs inför liknande 

utmaningar och problem. Avslutningsvis hade det varit intressant att forska mer i hur företag ska hantera 

och effektivisera stödprocesser inom sina verksamheter.
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor till nyckelpersoner inom fallföretaget 

Bilaga 2 Intervjufrågor till miljöchef 
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Bilaga 1  

Bakgrund om person 

1. Vad har du för roll i företaget? Har du haft någon annan roll i företaget tidigare? 

 

2. Hur länge har du varit verksam i företaget? 

 

3. Vad gjorde du innan?  

Bakgrund om företag samt dess struktur, kultur och utmaningar 

4. Vad sysslar fallföretaget med?  

 

5. Hur länge har företagets funnits? Hur har det utvecklats? 

 

6. Har företaget några värderingar?  

 

7. Har företaget någon vision?  
 

8. Har företaget några strategier som ni arbetar efter?  

 

9. Hur ser organisationsstrukturen ut på företaget?  

 

10. Hur skulle du beskriva kulturen på företaget? 

 

11. Hur står sig företaget på marknaden? Konkurrenter? 

 

12. Företagets styrkor/svagheter?  
 

13. Vad ser du för utmaningar inför kommande år?  

 

14. Hur ställer företaget sig till förändringar?   

 

15. Har företaget något förändringsarbete igång? Är alla involverade i förbättringsarbetet? 

 

Reningsverk 
 

16. Hur tänker företaget kring reningsverket som det har? 

 

17. Vilka delar/processer ingår i reningsverket?  

 

18. Hur har reningsverket utvecklats/förändrats med tiden? 

 

19. Vilka problem ser du att ni har med det idag? Varför behövs reningsverket 

effektiviseras?  

 

20. Finns det redan nu planer att förändra det?  

 

21. Vem har ansvar för reningsverket?  
 

22. Samband mellan produktion och reningsverk?  
 

23. Vad har de som arbetar i reningsverket för roll?  
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24. Finns det några arbetsrutiner/säkerhetsrutiner nedskrivna?  
 

25. Utbildning kring säkerhet och arbetsrutiner i reningsverk?  

 

26. Upplärning i reningsverk? Kan vem som helst bli linjeförare? 
 

27. Största problem du ser i det dagligarbetet?  

 

28. Avslutande tankar kring reningsverket? 
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Bilaga 2 

 
Frågor om miljötillstånd och gränsvärden 

 
1. Vi har hört att det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet men att det är ni på 

kommun som kontrollerar företagen, stämmer det? Hur fungerar samarbetet? 

 

2. Vad krävs för att få tillstånd att släppa ut vatten? 

 

3. Vad innefattar tillståndet? Finns det olika för olika företag? 

 

4. Vad finns det för gränsvärden? 

 

5. Hur kontrollerar och följer ni upp att företag håller sig inom dessa värden? Vilka på 

kommunen gör det? 

 

6. Vad händer om företag skulle få problem med sin rening och släpper ut förorenat 

vatten? Finns det några konsekvenser? 

 

7. Är utsläpp i Jönköpings län något problem?  Har det varit det, finns det spår kvar av 

det i så fall? 

   

8. Jobbar ni aktivt för att reducera företagens påverkan på miljön? Samarbetar ni? 

 

9. Tror du att det kommer ställas högre krav på företagen i framtiden gällande miljö och 

gränsvärden? 

 

 

 

 


