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Abstract 
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Abstract 
Purpose – The purpose of this thesis is to contribute with knowledge about how 
quality management can generate a more efficient remanufacturing process. In order 
to fulfill this purpose the following two research questions were formulated: 

1. Which factors in the return flow affects the efficiency of a remanufacturing 
process? 

2. How can these factors be controlled to obtain a more efficient 
remanufacturing process? 

Method – In order to achieve the purpose of this thesis, a case study has been 
conducted at Recyctec AB in Jönköping. Empirical data has been collected through 
interviews, observations and benchmarking. In addition to the case study a literature 
study has been carried out in order to create a theoretical framework. The theoretical 
framework has been analyzed together with the empirical data in order to generate the 
result of the thesis.  

Findings – The uncertainties identified by the authors are: driving forces for the 
remanufacturing network, uncertainties in returned products and quality assessment of 
returned products. By working with measures regarding return product acquisition and 
quality management for these three uncertainties, a more efficient remanufacturing 
process can be achieved. By combining different driving forces, a higher level of 
cooperation in the remanufacturing network can be achieved. Furthermore, dividing 
quality into different clearly defined and standardized quality classes can reduce the 
uncertainties in returned products. 

Implications – This thesis proposes remanufacturing companies to shift focus from 
quality control to quality assurance and to address resources where the problems arise. 
Furthermore, the authors suggest remanufacturing companies to combine different 
driving forces for product return in order to create incentives to return products with 
higher quality.  

Limitations – Existing theory has been interpreted and adapted by the authors to the 
thesis, as specific theory for the current unit of analysis has not been available. The 
problems in the remanufacturing industry have proven to be industry specific and thus 
different. The thesis generalizability could therefore been strengthened by further case 
studies.  

Keywords – Reverse logistics, remanufacturing, quality management, return product 
acquisition, quality classification. 
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om hur 
kvalitetsstyrning av inkommande returflöde kan generera en effektivare 
återtillverkningsprocess. För att uppfylla syftet har följande två frågeställningar 
formulerats: 

1. Vilka faktorer i returflödet påverkar effektiviteten i en 
återtillverkningsprocess? 

2. Hur kan dessa faktorer kontrolleras för att erhålla en effektivare 
återtillverkningsprocess? 

Metod – För att uppnå examensarbetets syfte har en fallstudie genomförts hos 
återtillverkningsföretaget Recyctec AB i Jönköping. Empirisk data har samlats in med 
hjälp av intervjuer, observationer och benchmarking. Utöver fallstudien har en 
litteraturstudie genomförts där ett teoretiskt ramverk skapats. Det teoretiska ramverket 
har sedan analyserats tillsammans med empirin för att slutligen generera 
examensarbetets resultat. 

Resultat – De osäkerhetsfaktorer som författarna identifierat är: drivkrafter för ett 
återtillverkningsnätverk, osäkerheter i returnerade produkter och kvalitetsbedömning 
av returnerade produkter. Genom att arbeta med åtgärder för returproduktanskaffning 
och kvalitetsstyrning för dessa tre osäkerhetsfaktorer kan en effektivare 
återställningsprocess erhållas. Genom att kombinera olika drivkrafter kan 
samarbetsviljan i återställningsnätverket ökas. Vidare kan osäkerheten i returnerade 
produkter minskas genom att dela in kvalitet i olika tydligt definierade och 
standardiserade kvalitetsklasser. 

Implikationer – I detta examensarbete föreslås att återtillverkande företag bör skifta 
fokus från kvalitetskontroller till kvalitetssäkring och avsätta resurser där problemen 
uppstår. Vidare föreslås även en kombination av olika drivkrafter för 
returproduktanskaffning för att därigenom skapa incitament för returer av bättre 
kvalitet. 

Begränsningar – Befintlig teori har fått tolkas och anpassas av författarna för 
examensarbetet då specifik teori för aktuell analysenhet inte funnits att tillgå. 
Problemställningarna i återtillverkningsbranschen har visat sig vara branschspecifika 
och därmed olika. Examensarbetets generaliserbarhet hade därmed kunnat stärkas av 
ytterligare fallstudier. 

Nyckelord – Returlogistik, återtillverkning, kvalitetsstyrning, 
returproduktanskaffning, kvalitetsklassificering. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel introduceras begreppen och problemen som ett returflöde vid 
återtillverkning berörs av samt deras påverkan på återtillverkningseffektiviteten. 
Vidare presenteras examensarbetets syfte och frågeställningar. Därefter beskrivs 
omfång, avgränsningar och rapportens disposition.  

1.1  Bakgrund 
Det senaste årtiondet har returlogistikområdet fått utökad uppmärksamhet, genererat 
av de ökade möjligheterna för värdeåterskapande ur förbrukade produkter (Nikolaidis, 
2013). Kundernas miljömedvetenhet och det sociala ansvarstagandet har även ökat, 
vilket i samspel med skärpta miljölagstiftningar leder till ytterligare pådrivande 
faktorer för returlogistikområdet (Pokarel & Mutha, 2009).  

Det finns en mängd olika definitioner för returlogistik och i detta arbete har 
Dowlatshahis (2010, s.1361) definition använts: “a process by which a manufacturing 
entity systematically takes back previously shipped products or parts from the point-
of-consumption for possible recycling, remanufacturing or disposal“.  Returlogistik 
syftar alltså till flödet av förbrukade produkter från slutanvändare till återtillverkning 
alternativt avfallshantering. Denna definition har valts eftersom den speglar samma 
synsätt på returlogistik som författarna använt i examensarbetet. 
För att lyckas återställa produkter till användbart skick används olika 
bearbetningsmetoder, exempelvis reparation, renovering och återtillverkning. Den 
bearbetningsmetod som enligt Ijomah, Bennett och Pearce (1999) erbjuder flest 
fördelar är återtillverkning. Bättre garanti och högre kvalitet är fördelar som Ijomah 
(2010) anser främja återtillverkning framför andra bearbetningsmetoder. 
Återtillverkning beskrivs som ett sätt att återställa produkten till sitt ursprungliga 
skick för att återigen säljas på marknaden som en ny produkt (Goldhor & Lund, 
1983).  
När produkter från återtillverkning återförs till marknaden konkurrerar de med nya 
produkter från originaltillverkare. Det gäller då att lyckas övertyga köparna om att 
produkten håller samma kvalitet även om den är tillverkad av återanvänt material 
(Dowlatshahi, 2005).  

1.2  Problembeskrivning 
Returflödet av produkter till återtillverkning karakteriseras enligt Östlin, Sundin och 
Björkman (2008) av svårigheter att bedöma mängd och tidpunkter på grund av att 
slutanvändarna ofta är många och geografiskt utspridda. Nikolaidis (2013) anser dock 
att den mest signifikanta osäkerheten vid återtillverkning är kvalitetsbrister på 
returnerade produkter, detta styrks även av Aras, Boyaci och Verter (2004). 
Kvalitetsbrister leder till driftstopp som förhindrar fullt kapacitetsutnyttjande i 
produktionen, vilket orsakar stora produktionsförluster och försämrad effektivitet i 
värdekedjan (Bhadury, 1998).  
Arbetet runt återtillverkningsprocesser är resurskrävande, där den varierande 
kvaliteten erfordrar speciella färdigheter och flexibilitet hos de anställda. Seitz och 
Peattie (2004) konstaterar därför att återtillverkning kräver mer resurser än traditionell 
tillverkning i form av arbetskraft. Arbetsinnehållet i återtillverkningen är en 
avgörande faktor för lönsamheten. Detta betyder att det är mycket viktigt att 
kontrollera kvaliteten i returflödet för att inte orsaka onödigt överarbete (Seitz & 
Peattie, 2004). 
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Returlogistik och återtillverkning är båda relativt nya forskningsområden där generell 
forskning finns, men fördjupad situationsunik forskning saknas i många 
fall (Dowlatshahi, 2010). Dessutom är skillnaderna mellan olika branscher relativt 
stora, vilket gör det svårt att generalisera forskningsresultat (Seitz & Peattie, 2004). 
Det är även svårt att jämföra återtillverkning med “vanlig” tillverkning då dessa olika 
system har olika problemställningar, inte minst vad gäller materialanskaffningen 
(Fleischmann, Krikke, Dekker & Flapper 2000). 

1.3  Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att kvalitetsbrister i ett returflöde orsakar 
produktionsproblem vid återtillverkning. Produktionsproblem leder till lägre 
kostnadseffektivitet vilket minskar konkurrenskraften. För att minimera problemen 
bör returflödena effektiviseras, detta beskrivs vara möjligt genom att hantera 
kvalitetsbristerna och utnyttja de pådrivande faktorerna för returlogistik. Därmed blir 
syftet med examensarbetet att: 

Bidra till kunskap om hur kvalitetsstyrning av inkommande returflöde kan 
generera en effektivare återtillverkningsprocess. 

För att uppfylla syftet med examensarbetet har två frågeställningar formulerats. Innan 
effektiviseringsåtgärder kan vidtas är det viktigt att förstå de bakomliggande 
orsakerna till problemen som kan uppstå vid returflöden av material och hur dessa 
påverkar återtillverkningsprocessen. Därmed blir examensarbetets inledande 
frågeställning: 

Vilka faktorer i returflödet påverkar effektiviteten i en återtillverkningsprocess? 

Problemen i returflödet bidrar till försämrad effektivitet vilket leder till minskad 
konkurrenskraft. Det ligger därför i företagens intresse att kunna kontrollera dessa 
problem. Därmed är examensarbetets andra frågeställning: 

Hur kan dessa faktorer kontrolleras för att erhålla en effektivare 
återtillverkningsprocess? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en 
litteraturstudie kombineras med en fallstudie samt benchmarking. Fallstudien kommer 
genomföras hos ett fallföretag som hanterar ett returflöde av material för 
återtillverkning.  

1.4  Omfång och avgränsningar 
Examensarbetet kommer enbart fokusera på returflöde av material som ska 
återtillverkas. Utgående flöde av material efter återtillverkning kommer inte att 
studeras. Examensarbetet avgränsas delvis från återtillverkningsprocessen, där endast 
de faktorer i returflödet som påverkar återtillverkningsprocessen kommer utredas. 
Figur 1 illustrerar de delar av returflödet som examensarbetet avser undersöka.  
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Figur 1. Examensarbetets omfång (baserad på Fleischmann et al., 2000, s. 657). 

Syftet med examensarbetet är att bidra med kunskap om hur kvalitetsstyrning av 
inkommande returflöde kan generera en effektivare återtillverkningsprocess. Därmed 
ingår inte vidare distribution av återtillverkade produkter från bearbetningssteget i 
examensarbetets analysenhet. 

1.5 Disposition 
I kapitel två beskrivs den metodiska ansats som tillämpats för examensarbetet. I 
kapitel tre beskrivs examensarbetets teoretiska ramverk som byggts upp av befintliga 
teorier inom returlogistik, återtillverkning, kvalitetsstyrning samt 
returproduktanskaffning. Fjärde kapitlet redovisar insamlad empiri från fallstudien 
och benchmarkingen. Inledningsvis presenteras företagets verksamhet övergripande 
för att sedan i detalj gå in på hur returlogistikflödet ser ut hos fallföretaget, samt vilka 
problem som förekommer. I rapportens näst sista kapitel analyseras och jämförs det 
teoretiska ramverket med insamlad empiri från fallstudien för att i kapitel sex kunna 
diskutera examensarbetets resultat. I kapitel sex redogörs även examensarbetets 
implikationer och metoder diskuteras, innan slutsatser fastställs samt förslag på vidare 
studier inom återtillverkningsområdet presenteras.
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2 Metod och genomförande 
I följande kapitel beskrivs de metoder som använts för att uppfylla syftet att bidra med 
kunskap för hur kvalitetsstyrning av inkommande returflöde kan effektivisera 
återtillverkningsprocessen. Därefter förklaras tillämpad ansats och design för 
examensarbetet samt datainsamlingstekniker. Som avslutning redogörs för hur 
trovärdigheten i undersökningen har kunnat säkerställas. 

2.1  Koppling mellan frågeställningar och 
datainsamlingstekniker 
I detta delkapitel redovisas hur datainsamlingsteknikerna som använts i 
examensarbetet har bidragit till att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla 
syftet. I figur 2 visas sambandet mellan datainsamlingstekniker och frågeställningar 
samt frågeställningarnas sekventiella beroende. 

 
Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och datainsamlingstekniker. 

Som figuren påvisar, har datainsamlingen till den första frågeställningen bestått av en 
litteraturstudie, intervjuer och observationer. Teorin har fungerat som en grund för att 
jämföras med utfallet från de empiriska datainsamlingsteknikerna för det specifika 
fallet. Resultatet från den första frågeställningen används sedan som utgångspunkt för 
den andra frågeställningen, där ytterligare litteraturstudie genomförts. För att besvara 
andra frågeställningen har även intervjuer och benchmarking utförts för att identifiera 
åtgärder till de faktorer som tagits fram i den första frågeställningen. 

2.2  Arbetsprocessen 
Examensarbetet har genomförts under vårterminen 2016 och har delats in i fyra olika 
aktiviteter, dessa illustreras tillsammans med en tidsaxel i figur 3. 

 
Figur 3. Examensarbetets arbetsprocess. 
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Den inledande aktiviteten utgjordes av en problemformulering där syftet var att skapa 
grundläggande förståelse för problemområdet. Samtidigt som problemformuleringen 
påbörjades även rapportskrivningen för att fördela arbetet över tid samt hålla fas med 
de olika aktiviteternas rapportdelar. Litteraturstudie har utgjort en stor del av 
examensarbetets arbetsprocess för att skapa en fördjupad kunskap inom det studerade 
problemområdet. Genom att påbörja empiriinsamlingen tidigt har författarna kunnat 
tillbringa mycket tid hos fallföretaget, vilket medfört att analysarbetet kunnat ges den 
tid och flexibilitet som krävts. Analysarbetet har genomsyrats av mycket jämförelse 
av teori och empiri. Vidare har diskussioner med både fallföretag och handledare vid 
högskolan förts genom hela analysen för att erhålla så många infallsvinklar till ämnet 
som möjligt. 

2.3  Ansats 
Examensarbetets empiriinsamling utgörs till största del av intervjuer och 
observationer vilket enligt Holme, Solvang och Nilsson (1997) har ett huvudsakligt 
syfte att skapa en djup förståelse av problemet. Majoriteten av den empiriska 
datainsamlingen har innefattat att tolka och förstå information, vilket gör att verbala 
metoder är att föredra. Därtill har benchmarking använts för att leta inspiration genom 
att undersöka andra liknande branscher. Genom att granska flertalet olika typer av 
informationskällor, ökar styrkan i datainsamlingen och medför därigenom en ökad 
trovärdighet i arbetet (Yin, 2007). 

Den första frågeställningen består av ett problemområde med existerande forskning. 
Genom att använda de befintliga teorierna och relatera dem till det specifika 
problemområdet, har ett gediget teoretiskt ramverk kunnat sammanställas och 
analyseras. Den andra frågeställningen anses istället omfatta ett relativt outforskat 
område där det teoretiska underlaget är bristande. Resultatet från den första 
frågeställningen har använts som utgångspunkt för undersökning av den andra 
frågeställningen. Då befintlig teori på området är bristfällig anser Patel och Davidson 
(2011) att kreativitet hos forskarna är av stor vikt samt att informationen bör granskas 
objektivt för att komma fram till ett rättvist resultat. 

2.4  Design 
Empirin för examensarbetet har samlats in i form av en enskild fallstudie. Enligt Patel 
och Davidson (2011) används denna metod för att ge ett helhetsperspektiv på ett 
avgränsat område. Författarna valde att endast studera ett fall för att möjliggöra 
djupgående analyser samt skapa stor förståelse för det specifika fallet. Fallstudien har 
även kompletterats med benchmarking för att stödja den bristfälliga teorin för andra 
frågeställningen. Förutsatt att den efterfrågade informationen kunnat samlas in på ett 
fördelaktigt sätt, ansågs syftet och frågeställningarna kunna besvaras med hjälp av 
denna empiriinsamling. I det specifika fallet har en analysenhet definierats för att 
tydliggöra undersökningens uttalade problemområde. Analysenheten i detta fall 
innefattar inkommande returflöde till ett återtillverkningsföretag. För att i detalj kunna 
studera ett returflöde till återtillverkning och dess problematik, valdes Recyctec AB 
som fallföretag. Recyctec har baserat hela sin affärsmodell på att ta emot ett returflöde 
av uttjänt glykol för återtillverkning. Recyctec har uttryckt att varierande kvalitet på 
inkommande glykol orsakar problem i produktionen, vilket gör att fallföretaget 
bedöms understödja examensarbetet med en gynnsam empirigrund. 
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2.5  Datainsamling 
Examensarbetets insamlade data har ursprung i huvudsakligen två områden: en 
litteraturstudie för att skapa ett teoretiskt ramverk, samt en empiriinsamling 
från fallstudieföretaget Recyctec som innefattar intervjuer och observationer. 
Författarna har även genomfört benchmarking för att utöka analysunderlaget. En mer 
detaljerad beskrivning av de olika datainsamlingsteknikerna följer nedan. 

2.5.1  Litteraturstudie 
Inledningsvis genomfördes en övergripande litteraturgenomgång för att få 
grundläggande förståelse för den befintliga teorin inom återtillverknings- och 
returlogistikområdet, samt för att utgöra en grund för problemformuleringen. Därefter 
har djupdykningar gjorts i vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter för att skapa 
undersökningens teoretiska ramverk. Litteraturstudien och det teoretiska ramverket 
som skapats utifrån det, har utgjort en betydelsefull grund för analysen av 
problemområdet samt för att besvara frågeställningarna. För att hålla hög kvalitet i 
examensarbetet har teorin till största del hämtats in via sökningar i väletablerade och 
erkända databaser såsom Primo och Scopus. Till viss del har även aktuella böcker på 
högskolebiblioteket i Jönköping använts för informationsinsamling.  

2.5.2  Intervjuer 
Den mest betydande tekniken för empirinsamlingen har varit de genomförda 
intervjuerna. Inför varje intervju skrevs ett antal övergripande frågor för att bygga upp 
intervjun, frågorna sändes dock inte till respondenten i förväg. Därmed skapades en 
eftersträvad öppenhet med breda diskussioner i intervjuerna. Enligt Yin (2007) klassas 
intervjuerna då som semi-strukturerade och ger stor möjlighet till respondenten att 
svara fritt.  

De intervjuade personerna har valts ut av författarna i samverkan med 
kontaktpersonen på företaget. Detta för att säkerställa vem som är bäst lämpad att 
svara på de frågor som intervjutillfället avser undersöka. Främst har Recyctecs 
personal intervjuats för att få grepp om problematiken vid återtillverkningen av glykol 
samt för att få information om hur inflödet av uttjänt glykol till fabriken går till. 
Vidare har två personer hos två olika återvinningsbolag intervjuats angående 
uppsamling och hantering av smutsig glykol. I samband med dessa intervjuer har även 
benchmarkingaktivitet utförts i form av en branschjämförelse (mer om benchmarking 
i 2.5.4). Intervjuerna har även kombinerats med observationer för att öka förståelsen 
för det studerade ämnet vid intervjutillfället. Utöver förberedande frågor och 
respondentutvärdering har författarna även sett till att vara ordentligt pålästa inför 
intervjutillfället för att kunna ställa så många följdfrågor som möjligt. I tabell 1 kan 
information om intervjuerna utläsas. 
Tabell 1. Genomförda intervjuer 
Datum Syfte	(Vad) Roll Metod	(Hur) Tid 
2016-02-25 Företagsgenomgång Marknadschef Ostrukturerad	 2h 
2016-03-22 Problemformulering Ekonomichef	(kontaktperson) Semi-Strukturerad 1h 
2016-03-31 Processförståelse Fabrikschef Semi-Strukturerad 1h 
2016-04-01 Transport Fabriksarbetare Semi-Strukturerad 1h 
2016-04-05 Återvinningsbolag	1 Ansvarig	för	farligt	avfall Semi-Strukturerad 1h 
2016-04-08 Återvinningsbolag	2 Miljöansvarig Semi-Strukturerad 0,5h 
2016-04-08 Kvalitetskrav Kemist Semi-Strukturerad 0,5h 
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2.5.3 Observationer 
Genom att observera händelseförlopp har en djupare förståelse för det studerade 
området kunnat skapas. Observationsmetoden har även fungerat som ett komplement 
till genomförda intervjuer. Värdefull information har kunnat inhämtas och 
dokumenteras. Enligt Patel och Davidson (2011) är det viktigt att vid vetenskapliga 
observationer systematiskt registrera erhållen data. Genom att fotografera och föra 
anteckningar löpande under observationstillfällena anses detta ha uppfyllts. Efter 
observationstillfällena har observationerna även diskuterats och sammanfattats av 
författarna, vilket enligt Bell (2006) är viktigt för att klargöra att samtliga observatörer 
har erhållit samma uppfattning. Författarna har genomfört observationerna som 
ostrukturerade observationer, vilket enligt Patel och Davidson (2011) används när 
syftet är att inhämta så mycket information som möjligt om det problemområde som 
observeras. Tabell 2 beskriver genomförda observationer. 
 Tabell 2. Genomförda observationer 
Datum Syfte	(Vad) Metod	(Hur) Tid 
2016-02-25 Materialflöde	till	fabrik Ostrukturerad	 0,5h 
2016-02-25 Materialflöde	i	fabrik Ostrukturerad	 0,5h 
2016-03-31 Hantering	on	site Ostrukturerad	 0,5h 
2016-04-05 Återvinningsbolag	1	-	hantering Ostrukturerad	 0,5h 
2016-04-08 Återvinningsbolag	2	-	hantering Ostrukturerad	 0,5h 

2.5.4 Benchmarking 
Som tidigare nämnts, på grund av bristande teori är kreativitet av stor vikt för att 
besvara den andra frågeställningen. Författarna har därför med hjälp av benchmarking 
hittat inspiration för att kunna hantera de problem som existerar. Camp (1993, s. 212) 
beskriver benchmarking som ”sökandet efter de bästa arbetsmetoder som leder till 
överlägsna prestationer”. Författarna har i detta examensarbete undersökt andra 
branscher och sedan utrett om tillvägagångssätt från dessa kan tillämpas i 
examensarbetets fall. De andra branscher som undersökts är oljeåtervinning, 
metallåtervinning och glasåtervinningsbranschen. Endast oljeåtervinningsbranschen 
ansågs relevant och därmed har det övriga två uteslutits från examensarbetet. 
Benchmarkingen har genomförts i samband med intervjuerna hos återvinningsbolagen 
samt genom att studera tillgänglig relevant information från internet. Benchmarking 
har utgjort en relativt liten men betydelsefull del för examensarbetet. 

2.6 Dataanalys 
Examensarbetets datainsamling består av en litteraturstudie, fallstudie samt 
benchmarking. Litteraturstudien utgör det teoretiska ramverket och fallstudien 
tillsammans med benchmarkingen formar den empiriska delen (se figur 4). Teorin och 
empirin har sedan analyserats, vilket Patel och Davidson (2011) ser som en 
betydelsefull beståndsdel för att skapa kvalitet i examensarbetet.  
Dataanalysen har genomförts kontinuerligt, i form av en flexibel process för att beakta 
samtliga problem som uttryckts av fallföretaget Recyctec. Dessa problem har 
undersökts genom att granska teori och därmed har det teoretiska ramverket kunnat 
byggas upp successivt. Med det teoretiska ramverket som utgångspunkt och uttryckta 
problemställningar från fallstudien har problemområdet sedan analyserats. Detta har 
sedan resulterat i en djupare inblick i problemområdet och nya tankegångar hos 
författarna, vilket erfordrat ytterligare datainsamlingar och komplettering av det 
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teoretiska ramverket. Dessa nya infallsvinklar har sedan analyserats ytterligare för att 
i slutändan åstadkomma ett resultat. 

 
Figur 4. Examensarbetets dataanalys. 

2.7 Trovärdighet 
För att skapa en hög genomgående trovärdighet och överenstämmelse i 
examensarbetet har allt material kontrollerats löpande. Dels har det insamlade 
materialet granskats med hjälp av sakkunniga på fallföretaget och dels av handledare 
på högskolan, detta i syfte att hålla hög standard på innehållet i examensarbetet samt 
minimera risken för felaktigheter.  

Hög validitet i en undersökning innebär att det som avses undersökas verkligen 
undersöks (Patel & Davidson, 2011). Validitet brukar delas upp i två olika typer: 
intern och extern validitet. Där intern validitet mäter hur väl det som avser mätas 
faktiskt har mätts och extern validitet mäter undersökningens generaliserbarhet 
(Merriam & Nilsson, 1993). Genom att noggrant undersöka bakgrunden och tydligt 
formulera problembeskrivningen, har ett relevant och aktuellt syfte med tillhörande 
frågeställningar kunnat formuleras. Frågeställningarnas uppgift är att uppfylla syftet, 
vilket enligt Patel och Davidson (2011) bör vara välformulerat för att inte förbise 
någonting väsentligt samt välavgränsat för att inte bli överväldigande. Med ett 
välformulerat syfte blir det även tydligt vilka datainsamlingstekniker som är lämpliga 
för undersökningen, vilket i sin tur bidrar till en god intern validitet (Patel & 
Davidson, 2011).  

Fallstudien genomfördes hos ett återtillverkningsföretag där en fungerande 
returlogistik är avgörande. De problem som kan uppstå i ett returlogistikflöde samt de 
åtgärder som kan vidtas förväntas vara generaliserbara till andra 
återtillverkningsföretag. Detta eftersom kvalitet anses vara den mest betydande 
osäkerheten vid all typ av återtillverkning. Att studien är generaliserbar utöver den 
aktuella fallstudien, bidrar enligt Yin (2007) till ökad extern validitet. 

Intervjuerna har i första hand spelats in för att kunna lagra informationen på ett säkert 
sätt. Om inspelning varken varit möjlig eller tillåten, har anteckningar förts och dessa 
har sammanställts så nära intervjutillfället som möjligt för att viktig information inte 
ska falla i glömska. Observationerna som genomförts har varit så kallade 
”ostrukturerade observationer”. Enligt Patel och Davidson (2011) är det arbetssättet 
brukligt vid undersökningar av utforskande karaktär. Detta lämpade sig därmed väl 
för att svara på undersökningens andra frågeställning då informationen inte kunde 
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erhållas på annat vis. Observationerna var av deltagande karaktär då intentionen var 
att skapa en god förståelse hos författarna för hur fallföretagets materialflöde ser ut. 
Benchmarking har genomförts i samband med intervjuerna hos återvinningsbolagen 
samt genom att studera tillgänglig data inom ämnet för att stärka empirin och 
därigenom öka reliabiliteten. Genom att använda olika datainsamlingstekniker för att 
samla in empirin, bidrar det enligt Yin (2007) till samstämmighet i undersökningen 
och att informationskällorna stärker varandras riktighet. 

Undersökningens reliabilitet är ett mått på hur tillförlitliga mätningarna som gjorts är, 
med andra ord, fås samma resultat om mätningarna utförs igen (Patel & Davidson, 
2011). För att minska undersökningens felvärden har mätningarna alltid utförts av 
bägge författarna samtidigt, enligt Patel och Davidson (2011) stärker detta 
interbedömarreliabiliteten. Vidare har de tillämpade teknikerna vid datainsamlingen 
noga valts ut för att ytterligare stärka kvaliteten på undersökningarna. Teknikerna 
beskrivs utförligt i metodkapitlet för att redogöra tanken bakom upplägget för läsaren. 
I kapitel 6.3 återfinns metoddiskussion där valet av metoder och 
datainsamlingstekniker diskuteras och kritiskt granskas ytterligare. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Början av kapitlet ger en översiktlig beskrivning av kopplingen mellan teori och 
frågeställningar. Vidare presenteras de teorier som examensarbetet bygger på, så 
som returlogistik, återtillverkning, kvalitetsstyrning och returproduktanskaffning. 
Avslutningsvis ges en kort sammanfattning av det teoretiska ramverkets viktigaste 
beståndsdelar. 

3.1  Koppling mellan frågeställningar och teori 
Inledningsvis byggdes det teoretiska ramverket med hjälp av ämnena returlogistik och 
återtillverkning för att komma fram till svaret på första frågeställningen. Vidare har 
denna teori sedan byggts på med teori inom kvalitetsstyrning och 
returproduktanskaffning för att kunna besvara den andra frågeställningen. Figur 5 
beskriver hur examensarbetets frågeställningar och använd teori relaterar till varandra. 

 
Figur 5. Koppling mellan frågeställningar och teori. 

Figuren ovan påvisar att de två olika frågeställningarna beror av varandra. Teori 
angående returlogistik och återtillverkning belyser tillsammans vilka faktorer som 
påverkar effektiviteten i återtillverkningsprocessen. Vidare utvecklas detta med hjälp 
av teorier inom kvalitetsstyrning och returproduktanskaffning, för att ta reda på hur 
dessa faktorer kan kontrolleras för att erhålla en stabil återtillverkningsprocess och 
därmed besvara den andra frågeställningen.  

3.2  Returlogistik 
Enligt Jamshidi (2011); Nikolaidis (2013) samt Pokarel och Mutha (2009) har 
intresset för returlogistikområdet ökat kraftigt under det senaste årtiondet. Företag har 
mer och mer börjat intressera sig för och upptäcka möjligheterna till vinstbringande 
returlogistikaktiviteter. Intresset märks även i forskningen och litteraturen som har 
vuxit markant under senaste årtiondet. Vidare blir människor mer och mer 
miljömedvetna och en strävan efter skärpta miljölagar kan ses, vilket ytterligare har 
drivit på utvecklingen av returlogistikområdet (Jamshidi, 2011; Nikolaidis, 2013; 
Pokarel & Mutha, 2009).  

Utifrån Fleischmann et al. (2000); Jamshidi (2011) och Nikolaidis (2013) kan en 
returlogistikprocess beskrivas med de fyra stegen:  

1. Uppsamling  



Teoretiskt ramverk 

 12 

2. Inspektion, urval och sortering 
3. Bearbetning  
4. Distribution 

(1) Uppsamling: Uttjänta produkter samlas ihop och förs till annan plats för vidare 
hantering. Detta steg inkluderar även ett antal sidoaktiviteter som är nödvändiga för 
att returlogistikprocessen ska fungera. Till att börja med måste produkterna anskaffas 
på något vis, det kan ske genom inköp där returlogistikföretaget betalar för att få tag 
på produkterna. Slutanvändaren kan även självmant välja att lämna in produkten (mer 
om returproduktanskaffning i 3.5). Vidare sker någon form av 
hantering/transportaktivitet där produkten flyttas från slutanvändaren till annan plats 
för fortsatt hantering. Här kan även lagring ske i väntan på nästa steg i 
returlogistikprocessen (Fleischmann et al., 2000). Enligt Das och Chowdhury (2012) 
kan själva uppsamlingen ske på tre olika sätt: genom en tredjepartsaktör som tar 
ansvar för uppsamlingen och fysiskt tar returprodukten från slutanvändaren till nästa 
steg i returlogistikprocessen. Uppsamlingen kan även ske genom att öppna särskilda 
anläggningar som hanterar uppsamlingen. Det tredje sättet är att använda sig av 
återförsäljarna för att även samla in returer vid sidan om försäljning av nya produkter.  

(2) Inspektion, urval och sortering: Steg två innehåller aktiviteter såsom demontering, 
fragmentering, sortering, testning och lagring. Detta steg har en avgörande funktion 
för produktens framtid i returlogistikprocessen då det avgörs om produkten är 
återanvändbar och kan skickas vidare för bearbetning och i så fall hur och vart. Om 
produkten inte bedöms vara återanvändbar skickas den istället vidare för 
avfallshantering (Fleischmann et al., 2000). Därmed delar detta steg flödet i två olika 
delar med hjälp av så kallad gatekeeping (mer om detta i 3.2.4). Här är det viktigt att 
definiera när detta steg görs. Enligt Tagaras och Zikopoulos (2008) är det i de flesta 
fall mest lönsamt att genomföra kontroller och tester innan returprodukten 
transporteras från sitt förbrukningsställe. Detta beror på att produkter som inte är 
möjliga att återställa då kan skickas för avfallshantering direkt. Pengar kan då sparas 
på anskaffningskostnad, transporter och lagringskostnader.  

(3) Bearbetning: Här inkluderas aktiviteter som: reparation, renovering, 
återtillverkning och återvinning. Efter att produktens framtid avgjorts sker själva 
bearbetningen till återanvändbart skick i detta steg. Bearbetningen kan utföras på 
olika sätt, vilket beskrivs i kapitel 3.3.  Detta steg kan även innefatta sidoaktiviteter 
såsom rengöring, komponentersättning och återmontering (Fleischmann et al., 2000). 
(4) Distribution: Fjärde och sista steget i en returlogistikprocess innefattar den fysiska 
förflyttningen av återställd produkt till ny användare. Detta steg innefattar även 
sidoaktiviteter såsom försäljning, transport och lagringsaktiviteter (Fleischmann et al., 
2000). 
Fleischmann et al. (2000) anser att den största skillnaden mellan ett vanligt 
logistiknätverk och ett returlogistiknätverk är försörjningssidan. I ett vanligt 
logistiknätverk är försörjningssidan kontrollerbar, med andra ord, förutsägbar i termer 
av kvalitet och kvantitet. Ett vanligt logistiknätverk fungerar oftast som ett så kallat 
pull-system där en efterfrågan skickas ut och tillgodoses av en på förhand känd 
leverantör, utan behov av kvalitetskontroller. Ett returlogistiknätverk däremot 
fungerar oftast som ett push-system där försörjningen är både okontrollerbar och 
oförutsägbar, vilket gör planeringen av sådana nätverk problematisk samt kräver 
omfattande kontrollaktiviteter (Fleischmann et al., 2000).  
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För att ytterligare klargöra returlogistikbegreppet kan det jämföras med 
avfallshantering, som handlar om att effektivt samla in och processa avfall. Avfall är 
produkter som inte kan återanvändas utan istället ska skickas för förbränning eller 
deponering. Returlogistik handlar istället om produkter vars värde kan återskapas 
genom bearbetning och därefter återföras till marknaden (Rogers & Tibben-Lembke, 
1999). Detta medför skillnader på efterfrågesidan där produkter från ett 
returlogistiknätverk distribueras till en stor mängd nya användare. Produkter från 
avfallshanteringen skickas istället till ett begränsat antal platser för förbränning eller 
deponering (Fleischmann et al., 2000). I försörjningssidan finns däremot likheter 
mellan avfallshantering och returlogistik då uppsamlingsställena i bägge fallen ofta är 
många och utspridda.  

3.2.1 Drivkrafter för returlogistik 
Det finns olika drivkrafter till att företag väljer att integrera returlogistik i sin 
affärsmodell, eller att nya företag inom returlogistik etableras. Dessa drivkrafter delar 
Jamshidi (2011) upp i tre huvudgrupper: Ekonomi, Lagstiftning och CSR (Corporate 
Social Responsibility) 

Ekonomi drivkraften bygger på att det måste finns ekonomiska incitament för att ta 
hand om returer av uttjänta produkter. Det kan handla om att det returnerade 
materialet ingår som del i nya produkter, exempelvis renoverade bildelar. Det kan 
även innefatta total återtillverkning där företaget utför värdeåterskapande aktiviteter 
för att sedan sälja produkten som ny på samma marknad som originalprodukten. 
Genom att utföra dessa aktiviteter kan företagen även öka värdet på sitt varumärke 
genom “green image”. Incitament kan även finnas för företagen att ta hand om sina 
egna produkter när de blivit uttjänta för att skydda sin egen marknad. 
Lagstiftning kan även styra hur företag ska ta hand om sina uttjänta produkter. För 
vissa typer av produkter finns regler för att de tillverkande företagen ska ta ansvar för 
hela produktens livslängd och därmed även returer. Det finns även regleringar för 
utsläpp som inte får överskrida vissa gränsvärden och därmed tvingas företagen att 
vidta åtgärder. 

CSR-aspekterna handlar om att företagen har antagit vissa förhållningssätt och 
frivilligt skapar returlogistikedjor för att öka miljönyttan och ansvaret gentemot sin 
omgivning. Detta är ofta pådrivet av samhället som ställer krav på företagen att vara 
miljövänliga och agera hållbart. 

3.2.2  Orsaker till retur   
Dekker, Fleischmann, Inderfurth & Wassenhove (2004) delar upp returnerade 
produkter i tre olika grupper beroende på var de kommer ifrån, tillverkning, 
distribution eller kund/konsument. 

Kund/konsumentreturer anses enligt Dekker et al. (2004) utgöra störst procentuell 
andel av alla returer och avser produkter som av olika orsaker returneras av 
slutanvändaren/konsumenten. Exempel på orsaker till kundreturer kan vara: 

• Öppet köp - kunden köper produkten men ändrar sig och returnerar den med 
rätt till återbetalning. 

• Garantireturer - retur på grund av att felaktigheter i produkten uppstått inom 
avtalad garantitid. 
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• End-of-use returer - förbrukade produkter som inte kan användas igen men 
som kan returneras. Dessa produkter handlas ofta med på eftermarknaden eller 
återtillverkas. 

• End-of-life returer - produkter som nått slutet på sin ekonomiska eller fysiska 
livscykel. Genom att returnera dessa produkter kan miljöförstöring och 
kommersiell skada undvikas. Dessa returer initieras ofta av miljölagar och 
regleringar.  

3.2.3  Karakterisering returlogistiknätverk 
Enligt Fleischmann et al. (2000) karakteriseras returlogistiknätverk av 
produktegenskaper, försörjningskedjans egenskaper och resurser. Nedan följer en 
beskrivning av dessa:  
Produktegenskaper i returlogistik är många, till exempel vikt, volym, bräcklighet, 
giftiga innehåll, hållbarhet, ekonomiskt värde och inkurans. Dessa egenskaper avgör 
hur returlogistikkedjan ska utformas samt vilka bearbetningsalternativ som finns för 
produkten och påverkar därmed frågor såsom decentralisering/centralisering och antal 
steg i processen. 

Försörjningskedjans egenskaper i ett returlogistiknätverk karakteriseras av dess 
aktörer: leverantörer, originaltillverkare, tjänsteleverantörer, beslutsfattare och 
kunder. Försörjningskedjan karakteriseras även av aspekter såsom drivkrafter (se 
kapitel 3.2.1), orsaker (se kapitel 3.2.2) och ansvar för produkter i ett 
returlogistiknätverk. 
Resurser i returlogistiknätverk är ofta begränsade till bearbetningsfaciliteter och 
mänskliga resurser. Relevanta aspekter för dessa resurser är graden av flexibilitet, 
kostnad och skalbarhetseffekter. Flexibla resurser kan hantera ett flertal olika 
produkttyper och är därav mångsidiga men specialanläggningar kan vara mer 
kostnadseffektiva. En bedömning av varje situation krävs för att avgöra vilket 
alternativ som är mest passande.  

3.2.4 Gatekeeping  
Gatekeeping i returlogistiksammanhang syftar till kontroll och sortering av produkter 
som införs i ett returlogistikflöde (Rogers, Lambert, Croxton & Garcia-Dastugue, 
2002). Gatekeeping ingår således i steg två (se 3.2) i returlogistikprocessen och är en 
viktig aktivitet då den delar flödet i två olika delar. Genom gatekeeping väljs de 
uttjänta produkter som anses vara återställningsbara ut och skickas vidare till 
bearbetningssteget. De produkter som inte bedöms vara återställningsbara skickas 
istället för avfallshantering.  
Syftet med gatekeeping är att skicka den individuella produkten till den plats där den 
är bäst lämpad, sett till kostnad och möjligheter för bearbetning (Thierry, Salomon, 
van Nunen & van Wassenhove, 1995). Genom att göra detta kan effektiviteten i 
returlogistiknätverket ökas, sett till både kostnad och tidsmässiga aspekter. Störst 
inverkan på effektiviteten får gatekeeping om den utförs precis i början av ett 
returlogistikflöde, görs det för sent kan effektivitetsvinsterna till viss del gå förlorade 
(Rogers et al., 2002). Gatekeeping kan även utföras på mer än en plats i flödet. 
Returflödet kan komma från olika platser och därmed erfordras flertalet gatekeeping-
punkter. Eftersom kvaliteten kan ändras längs flödet, exempelvis på grund av 
konsolidering och liknande, efterfrågas flertalet gatekeeping-punkter (Rogers et al., 
2002). 
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3.3  Återtillverkning 
Återtillverkning beskrivs som den process där produkter återställs till samma tillstånd 
som i början av produktlivscykeln (Amezquita, Hammond, Salazar & Bras, 1995). 
Det är ett tillvägagångssätt som erbjuder många fördelar jämfört med andra 
bearbetningsmetoder. För att jämföra dessa metoder för produktbearbetning behövs 
inledningsvis definitioner för de övriga alternativen (Ijomah et al., 1999): 

• Reparera - återställa skadade produkter till ett funktionellt tillstånd 
• Renovera - återställa skadade produkter till ett funktionellt/tillfredsställande 

tillstånd  
• Återvinna - bearbeta komponentmaterial till antingen samma material eller 

annan användbar restprodukt.  
Återtillverkning skiljer sig enligt Ijomah (2010) från övriga alternativ på 
huvudsakligen tre sätt: 

1. Garanti för återtillverkade produkter är överlägsen jämfört med reparerade och 
renoverade produkter. Detta eftersom en återtillverkad produkt anses ha 
återställts till sitt ursprungliga skick samtidigt som övriga endast återställts 
delvis. 

2. Återtillverkade produkter håller en högre kvalitetsnivå än övriga alternativ 
eftersom den bearbetas med den mängd arbetsinnehåll som krävs, tills den 
klassas som ny produkt. 

3. Vid återtillverkning tappar produkter sin identitet då samtliga felaktiga 
komponenter avlägsnas tills endast komponenter som håller samma 
kvalitetsnivå som nya återstår. Reparation och renovering å andra sidan 
behåller sin identitet genom återställningsprocessen.  

Alla metoder har sina för- och nackdelar och alla metoder lämpar sig inte för alla 
typer av returer. Återtillverkning är inte heller ett helt problemfritt arbetssätt, då det 
existerar flertalet osäkerheter som måste hanteras för att uppnå goda resultat.  

3.3.1  Osäkerheter för återtillverkning 
Inom återtillverkningsbranschen ses tid, kvantitet och kvalitet som de tre 
huvudsakliga osäkerheterna (Thierry, 1995). Exempel på de två förstnämnda 
osäkerheterna är när och hur många produkter som återkommer till verksamheten via 
returflödet. Kvalitetsosäkerheten anses vara den mest signifikanta osäkerheten vid 
återtillverkning, då kvaliteten avgör hur återtillverkningsprocessen ska gå till samt 
vilken arbetsmängd som krävs vid återtillverkningen. Enligt Guide (2000) finns 
samband mellan osäkerheterna tid och kvantitet, samtidigt som kvalitet är en mer 
fristående osäkerhet. Alla tre osäkerheter är ett vanligt förkommande problem för att 
hantera återtillverkning men enligt Aras et al. (2004) är variation gällande kvalitet det 
mest omfattande problemet som bör ligga i fokus för att skapa lönsamhet. 

Kvalitet förekommer i olika sammanhang med olika funktioner. Inom återtillverkning 
har Çorbacıoglu och van der Laan (2013) identifierat fyra olika kvalitetsfunktioner: 
intern kvalitet, extern kvalitet, kvalitet som returdrivkraft och anskaffningskvalitet (se 
figur 6). Till att börja med, när en återtillverkningsprocess har utförts ska produkten 
motsvara fastställda kvalitetsspecifikationer för att uppnå intern kvalitet. Därefter är 
det upp till kunden att bedöma om produkten lever upp till den kvalitet som förväntas, 
därav extern kvalitet. När produkterna sedan upphör att leverera kundvärde, agerar 
kvalitet som returdrivkraft startsignal för att påbörja returflödet (De Brito, 2004). 
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Slutligen uppstår anskaffningskvalitet, där returnerade produkter medför en varierande 
och okänd kvalitet.  

 
Figur 6. Återtillverkningsnätverk (Çorbacıoglu & van der Laan, 2013, s.28). 

För att återtillverkningen ska vara lönsam är det enligt Çorbacıoglu och van der Laan 
(2013) viktigt att använda sig av ett återtillverkningsnätverk (se figur 6). På grund av 
den ojämna och oförutsägbara kvaliteten på produkter som returneras utgör tester och 
kvalitetskontroller en betydelsefull del av nätverket, både före och efter 
återtillverkningsprocessen. Exempelvis om den interna kvaliteten inte lever upp till 
standarder vid kvalitetskontroll, är det svårt att avgöra var i flödet felet uppstått. 
Kvalitetsbristen kan antingen ha uppstått under återtillverkningsprocessen, eller ha 
medförts från slutanvändningen genom det inkommande returflödet. 

Nasr, Hughson, Varel och Bauer (1998) konstaterar att det saknas specifika arbetssätt 
och tekniker för att hantera osäkerheter för återtillverkning. Guide (2000) har därför 
med hjälp av enkäter, observationer och tidigare forskning sammanställt fem 
osäkerhetsfaktorer för styrning av ett återtillverkningsnätverk för att lättare kunna 
hantera dessa (se tabell 3). Ursprungligen presenterar Guide (2000) sju 
osäkerhetsfaktorer, där två av dem relaterar till osäkerheter efter återtillverkningen. 
Dessa två osäkerhetsfaktorer har således uteslutits på grund av examensarbetets 
avgränsning. 
Tabell 3. Osäkerhetsfaktorer för styrning av ett återtillverkningsnätverk (Guide, 2000) 

1.	Osäkerhet	gällande	tid	och	
kvantitet	i	returflöden	

Startsignalen	för	en	returnerad	produkt	är	att	den	inte	längre	
levererar	kundvärde.		Detta	är	därmed	kopplat	till	kvalitet	som	
returdrivkraft	och	anskaffningskvalitet	eftersom	osäkerheterna	
som	uppstår	följer	med	in	i	återtillverkningsprocessen. 

2.	Demontering	av	returnerade	
produkter	

Demontering	sker	för	att	avgöra	om	en	viss	produkt	är	
återanvändbar	och	på	vilket	sätt.	Detta	är	kopplat	till	
anskaffningskvalitet,	där	kvalitet	bestäms	med	hjälp	av	antingen	
centraliserade	eller	decentraliserade	tester. 

3.	Osäkerhet	i	returnerat	
material	

Returnerade	produkter	medför	automatiskt	en	osäkerhet	gällande	
gömda	egenskaper.	Dessa	egenskaper	har	direkt	påverkan	på	
återtillverkningens	utfall	och	är	därmed	kopplat	till	den	interna	
kvaliteten.	
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4.	Behovet	av	ett	
returlogistiksnätverk	

Osäkerhet	vid	insamling	av	produkter	från	slutanvändare	och	de	
efterföljande	processerna	som	återskapar	ursprungligt	värde	i	
produkten	medför	behov	av	kontrollaktiviteter	i	
returlogistiknätverket.	Eftersom	returlogistiknätverk	är	beroende	
av	kvalitet	så	måste	det	även	designas	med	den	aspekten.	Specifikt	
för	återtillverkningsnätverk	är	att	varierande	kvalitet	på	produkter	
leder	till	beslut	angående	centralisering/decentralisering	av	
testaktiviteter.	Därmed	kopplingen	till	kvalitet	som	returdrivkraft	
och	anskaffningskvalitet. 

5.	Oförutsägbara	
produktflöden	och	varierande	
processtider	

Variation	gällande	kvalitet	leder	till	fluktuerande	processtider.	
Detta	medför	svårigheter	gällande	styrning	på	operativ	nivå	och	är	
därför	sammankopplat	med	den	interna	kvaliteten. 

Samtliga punkter i tabell 3 är sammankopplade med kvalitet på ett eller annat sätt 
vilket därmed kan relateras till Kumar, Shirodkar, Camelio och Sutherlands (2010) 
påstående om att kvalitet är en avgörande faktor för värdeskapande. 

Garvin (1988) beskriver kvalitet kopplat till värdeskapande med hjälp av tre olika 
kvalitetsdefinitioner: 

• Produktbaserad kvalitet - kvalitet ses som en exakt och mätbar variabel. Det är 
en sammansatt funktion av särskilda egenskaper för produkten. Detta synsätt 
baseras på prestanda, funktion och hållbarhetsnivå.  

• Användarbaserad kvalitet - individer har olika behov och kvaliteten bestäms 
utefter hur väl dessa preferenser bemöts. Denna typ av kvalitet kan ses som 
hur lämpad en produkt är för att användas. Detta synsätt baseras på estetisk 
och upplevd kvalitet samt mer konkreta faktorer såsom prestanda och 
funktion. 

• Tillverkningsbaserad kvalitet - motsatt till det användarbaserade synsättet som 
baserats på subjektiva preferenser, används istället objektiva mätvärden såsom 
tolerans och krav på prestanda. Avvikelser från standarder påvisar en lägre 
kvalitet. Detta synsätt baseras på överenstämmelse och pålitlighet gentemot 
kvalitet. Skillnaden mellan produktbaserad och tillverkningsbaserad kvalitet är 
att tillverkningsbaserad kvalitet avgörs av utfallet från 
återtillverkningsprocessen och produktbaserad kvalitet härstammar från 
slutanvändaren.  

I figur 7 nedan visas hur dessa kvalitetsdefinitioner är sammankopplade med de olika 
kvalitetsfunktionerna. 

 
Figur 7. Kvalitetsdefinitioner i återtillverkningsnätverk (Çorbacıoglu & van der Laan, 2013, s.31). 
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Figuren påvisar hur Çorbacıoglu och van der Laan (2013) sammankopplar Garvins 
(1988) olika kvalitetsdefinitioner till kvalitetsfunktioner. Vid utfallet av 
återtillverkningsprocessen mäts den interna kvaliteten enligt tillverkningsbaserad 
kvalitetsdefinition (tolerans och prestanda). I nästa steg i återtillverkningsnätverket 
tillämpas den användarbaserade kvalitetsdefinitionen (uppfyller kundens krav) för att 
fastställa extern kvalitet. När produkten används och den externa kvaliteten brister till 
en nivå som inte längre levererar kundvärde (uppfyller inte kundens krav), går 
funktionen istället över till kvalitet som returdrivkraft. Efter returnering testas 
produkten och övergår i anskaffningskvalitet. Variationen i anskaffningskvalitet kan 
sedan jämföras mot produktbaserad definition (prestanda och hållbarhetsnivå) för att 
avgöra återtillverkningsprocessen för produkten. 

Återtillverkning berörs av flertalet komplicerande faktorer, varav den största 
osäkerheten anses vara variation gällande kvalitet. I detta kapitel har det visats hur 
Çorbacıoglu och van der Laan (2013) har sammankopplat olika kvalitetsfunktioner 
med olika delar av ett produktåtertillverkningsnätverk (figur 6) samt hur de relaterat 
detta till Guides (2000) osäkerhetsfaktorer (tabell 3). Vidare presenteras även hur de 
har sammankopplat kvalitetsfunktionerna till Garvins (1988) olika 
kvalitetsdefinitioner (figur 7). Detta ger en utgångspunkt för att kunna identifiera och 
hantera kvalitetsosäkerhet i återtillverkningsprocessen. 

3.4 Kvalitetsstyrning 
Enligt Nikolaidis (2013, s.2) är den vanligaste definitionen på kvalitet i litteraturen: 
”Quality is meeting or exceeding the needs and expectations of customers”. Detta 
beskriver att kvalitet inte endast handlar om en produkt som fungerar på ett önskat 
sätt, utan innefattar även begrepp såsom: tillgänglighet, utseende, prestanda, 
leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet. 
I produktion är det därför viktigt att hålla en hög genomgående kvalitet så att 
kunderna blir nöjda. Detta kan uppnås genom kvalitetsstyrning som inkluderar alla 
aktiviteter som utförs i syfte att säkerställa produktens överensstämmelse med 
uppsatta krav och specifikationer (Nikolaidis, 2013). Kvalitetsstyrning i sin tur kan 
delas upp i två delar. Ena delen benämns kvalitetskontroll, som främst handlar om att 
upptäcka felaktigheter som uppkommit istället för att försöka förhindra detsamma. 
Kvalitetskontroll anses numera vara en något omodern och ofta dyr metod att använda 
sig av, istället har företagen i bredare utsträckning anammat begreppet 
kvalitetssäkring som är den andra delen i kvalitetsstyrning. Kvalitetssäkring innefattar 
alla processer vars syfte är att se till att produkterna möter uppsatta krav och minimera 
felaktigheter. Alltså ligger produkters beskaffenhet i fokus i kvalitetssäkring där 
åtgärder görs för att minimera risken att produkter icke blir överensstämmande med 
kvalitetskraven. Produktionsprocessens utformning och dess krav på produkter, likaså 
produktdesign inkluderas i kvalitetssäkring. Detta för att åtgärder kan göras även där 
för att minska risken för kvalitetsbrister på färdiga produkter. Sammanfattningsvis 
leder kvalitetssäkring till att kvalitetskontroll i slutändan inte blir nödvändigt i lika 
stor utsträckning (Nikolaidis, 2013). Genom att arbeta med kvalitetsstyrning kan en 
rad fördelar skapas för företaget. Bland annat kan kvalitetsstyrning förhindra att 
kortsiktiga handlingar leder till att långsiktiga mål inte kan uppnås (Sroufe, 2013). 
Kvalitetsstyrning bidrar exempelvis till: minskade kostnader för dålig kvalitet på 
produkter eller tjänster, ökad produktivitet, bättre relationer med leverantörer och 
kunder, reducerade cykeltider, förbättrat processflöde, minskat avfall, ökat mervärde 
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för kunder, lägre omkostnader, snabbare beslutsprocesser och bättre 
arbetsförhållanden etc. (Nikolaidis, 2013). 
Tillsammans med kvalitetsstyrning kan företagen även arbeta med standardisering för 
att underlätta definiering av kvalitet. Standardisering syftar till att skapa en optimal 
grad av ordning i ett givet sammanhang, Genom att implementera regler och riktlinjer 
för hur arbete och hantering ska utföras kan det konkretiseras och förenklas (Pirlet, 
2013). Standarder bör bygga på resultat av erfarenhet, forskning och teknik i en 
sammansatt definition (Pirlet, 2013).  
Fassoula (2005) beskriver den totala kostnaden för kvalitet som den kostnad som 
tillkommer på en produkt på grund av undermålig service, felaktigheter på produkter 
och tillverkningsosäkerheter. Den totala kvalitetskostnaden delas sedan av Fassoula 
(2005) in i fyra olika delkostnader:  

• Förebyggande kostnader - innefattar alla kostnader som uppkommer av 
förebyggande åtgärder i syfte att förhindra dålig kvalitet, till exempel: 
kvalitetsplanering och projekt, leverantörsutvärdering, 
processduglighetsutvärdering och kvalitetskompetenshöjande aktiviteter. 

• Bedömningskostnad - kostnader som genereras av kontrollaktiviteter för att 
säkerställa önskad kvalitet. Innefattar till exempel kontroll av inleveranser, 
kvalitetskontroller i produktionen och kalibrering av test/mätutrustning. 

• Kostnader av interna felaktigheter - kostnader som uppkommer innan leverans 
av produkten. Exempel på dessa kostnader är nedgradering av kvalitet, 
omarbete, upprepad testning, förnyad kontroll och skrot.  

• Kostnader av externa felaktigheter - kostnader som uppkommer efter att 
utleverans skett och innefattar hantering av kundklagomål, garantiärenden, 
återkallning av produkter och kundreturer.  

3.5 Returproduktanskaffning 
För att hantera de osäkerheter som förekommer i returlogistikbranschen behövs en väl 
utformad strategi för returproduktanskaffning. Guide och Jayaraman (2000) beskriver 
returproduktanskaffning som en aktivitet för att initiera ett returflöde in till 
återtillverkningsprocess. Om denna aktivitet utförs utan vidare planering riskeras 
exempelvis antingen höga lagernivåer eftersom tid och kvantitet är oförutsägbart eller 
slöseri i form av att kvaliteten inte utgör en återtillverkningsbar standard. Eftersom 
leverantören av uttjänta produkter ofta inte har tillräckliga kunskaper om 
återtillverkningsprocessen och de kvalitetskrav som finns, innebär det att 
kvalitetskontroller i regel måste utföras av det återtillverkande företaget (Östlin et al., 
2008). 

Att samordna returer har även det visat sig vara svårt, eftersom produkter har 
varierande livslängd och för att slutanvändarna är många och geografiskt utspridda. 
Det går inte heller att bestämma när en slutanvändare ska returnera sin produkt 
eftersom slutanvändaren vill få ut så lång livstid som möjligt från den kopplat till att 
kapaciteten blir nedsatt utan produkten. Detta leder till att slutanvändare inte vill 
returnera produkter på en specifik tidpunkt, vilket i sin tur leder till att timingen av 
returer blir oförutsägbar (Östlin et al., 2008). 
Enligt Seitz och Peattie (2004, s.81) är kontrollerna och osäkerheterna i det befintliga 
returflödet inte alltid den största utmaningen, utan de påstår att: “The challenge within 
the industry is not just how to manage irregular reverse flows, but how to obtain them 
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in the first place”. Det är därmed viktigt att drivkrafter för returflödet finns på plats 
för att returflödet ska initieras och fungera på ett bra sätt. 
Anskaffning av returprodukter delas vanligtvis in i två olika typer av returflöden: 
avfallsdrivet och marknadsdrivet returflöde. Avfallsdrivet returflöde syftar till olika 
lagar och regler som måste följas vid hantering av särskilda produkter samtidigt som 
ett marknadsdrivet returflöde fokuserar på ekonomisk motivation för att uppmuntra 
användare till att returnera produkter (Guide & van Wassenhove, 2001). I en del 
returflöden kan även slutanvändaren få betala för att bli av med uttjänta produkter. 
Det betyder att i ett sådant marknadsdrivet returflöde kan företaget ta emot samtliga 
produkter så länge de får tillräckligt bra betalt för dem. Att ta emot samtliga uttjänta 
produkter i det avfallsdrivna returflödet är däremot ingen hållbar strategi för de flesta 
företag, då en del returer är av alltför dålig kvalitet och därför inte utgör en 
återtillverkningsbar standard. Om den returnerade produkten inte utgör 
återtillverkningsbar standard är det onödigt och olönsamt för 
återtillverkningsföretaget att anskaffa en sådan produkt (Ilgin & Gupta, 2010). 

En försvårande faktor vid returproduktanskaffning är att bedöma kostnaden för 
återtillverkning, som avgör till vilket pris returprodukter kan anskaffas. Kostnaden för 
återtillverkningsprocessen beror på kvaliteten på returnerat material, hur mycket 
material som behöver användas, arbetsinnehållet som krävs samt tidsåtgången för 
återtillverkningsprocessen (Östlin et al., 2008). Därför bör återtillverkningsföretagen 
ha en utarbetad strategi för returproduktanskaffning. Rätt kvalitet ska tas in i rätt 
mängd och för rätt pris, så att ett lönsamt inkommande produktflöde kan säkras 
(Guide & Jayaraman, 2000). 

Ferguson, Guide och Souza (2009) beskriver att denna typ av problem kan bemötas 
genom att kategorisera returprodukter i olika kvalitetsklasser. Genom att definiera 
tydliga intervall för dessa kvalitetsklasser kan sorteringen förenklas och effektiviseras. 
De produkter som inte bedöms vara återtillverkningsbara kan skickas direkt för 
avfallshantering och de som bedöms vara återtillverkningsbara delas upp i 
kvalitetsklasser som också förenklar och effektiviserar återtillverkningsprocessen 
(Ferguson et al., 2009). Blir det för många kvalitetsklasser kan det däremot bli 
kontraproduktivt då administrationen ökar med antalet kvalitetsklasser, dessa bör 
således hållas på en begränsad nivå.  

3.6 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
I figur 8 visas en sammanfattning av det teoretiska ramverket för examensarbetet ser 
ut. Där kan illustrativt ses hur de olika teoriavsnitten är relaterade till varandra samt 
de viktigaste beståndsdelarna som examensarbetet är uppbyggt utav. Returlogistik är 
det övergripande teoriområdet där återtillverkning är en del. I teorin för 
återtillverkning återfinns Çorbacıoglu och van der Laans (2013) 
återtillverkningsnätverk. Där finns även Guides (2000) osäkerhetsfaktorer för 
återtillverkning. Vidare påvisas även i figuren var åtgärder för kvalitetsstyrning och 
returproduktanskaffning sätts in i återtillverkningsnätverket för att hantera 
osäkerheterna. 
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Figur 8. Teoretiskt ramverk - sammanfattning. 
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4 Empiri 
I detta kapitel ges inledningsvis en översiktlig beskrivning av fallföretaget Recyctecs 
verksamhet. Vidare beskrivs returflödet och de osäkerheter som det innebär för 
återtillverkningsprocessen. Slutligen beskrivs Recyctecs leverantörssamarbeten samt 
benchmarking av andra branscher. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallstudien har utförts hos Recyctec AB som är ett helägt dotterbolag till Recyctec 
Holding AB, som är börsnoterat på Aktietorgets marknadsplats. Recyctec har 
utvecklat en unik reningsmetod för att återställa använd glykol i syfte att kunna 
återanvändas och säljas som ny produkt. Bearbetningen sker i en relativt nybyggd 
fabrik i Jönköping på Torsviks industriområde. Recyctec tar emot uttjänt glykol från 
till exempel återvinningsbolag, flygplatser och fordonsindustrin genom en 
returlogistikprocess som börjar hos slutanvändaren och slutar hos Recyctecs kunder 
för ren glykol.  
Glykol tillverkas av fossilbaserade råvaror och är därmed en ändlig naturresurs. Utan 
Recyctecs metod för att rena glykol går den uttjänta glykolen via återvinningsbolagen 
till energiutvinning genom förbränning. Detta flöde illustreras till vänster i figur 9. 

 
Figur 9. Glykolflöde – Recyctecs metod (hämtad från www.recyctec.se, 2016). 

Genom Recyctecs reningsmetod kan kretsloppet istället slutas och glykolen kan 
återanvändas i princip hur många gånger som helst. Glykolflödet med Recyctecs 
metod illustreras till höger i figur 9. Kort beskrivet skulle det kunna sägas att 
Recyctec förändrar glykolflödet från att vara ett avfallshanteringsflöde till att bli ett 
returlogistikflöde. 

4.2 Returflöde 
Glykol används inom en rad olika verksamheter med det främsta syftet att fungera 
som frysskydd och korrosionsskydd. Därmed uppkommer smutsig glykol hos en 
mängd olika slutanvändare, till exempel bilverkstäder, bilskrotgårdar, 
fastighetsbolag/VVS-företag, flygplatser och olika industriföretag. Dessa aktörer byter 
ut smutsig glykol när den inte längre anses uppfylla prestandakraven och kontaktar 
sedan i regel ett återvinningsbolag. Glykolen hämtas därefter från anvisad plats hos 
slutanvändaren i återvinningsbolagets regi och körs till någon av dessa tre 
destinationer:  

• Egen anläggning (sortergård)  
• Recyctecs anläggning i Jönköping 
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• Direkt till förbränning 

Undantaget till detta förfarande är att företag själva transporterar glykolen direkt till 
återvinningsbolagets sortergård, detta är dock inte speciellt vanligt då glykol klassas 
som miljöfarligt avfall och transporttillstånd krävs för att få transportera det. Om 
glykolen körs till återvinningsbolagets egen anläggning betyder det att den 
mellanlagras där inom invallat godkänt område.  Glykolen får då i regel ligga i samma 
behållare som det anlänt i, i vissa fall kan dock konsolidering ske om behållarna 
anländer halvfulla. Det förekommer att glykolen körs direkt till Recyctecs anläggning 
i Jönköping, detta sker främst vid större mängder. Det är relativt ovanligt men ibland 
körs glykolen direkt till förbränning hos extern part, antingen någonstans i Sverige 
eller utomlands. Innan glykolen körs till Recyctec eller till förbränning, kvalitetstestas 
glykolen i de flesta fall. Testningen går till så att provrör innehållande smutsig glykol 
skickas till Recyctec för utvärdering (mer om detta i 4.3). I de fall mellanlagring på 
sortergård sker, skickas proverna till Recyctec efter ankomst till sortergården. I vissa 
fall kan prover även skickas direkt från slutanvändaren till Recyctec. Hur, när och var 
kvalitetstesterna genomförs är därmed inte standardiserat i dagsläget, utan avgörs från 
fall till fall. I genomsnitt bedöms ca 30 % efter test vara ej återställningsbart och 
skickas därmed till förbränning. 
Själva transportförfarandet kan ske på tre olika sätt: 

• Bulkupphämtning av återvinningsbolag med tankbil/sugbil.  
• Transport på flak av återvinningsbolag i intermediate bulk container (IBC) 

eller fat.  
• Slutanvändare kommer in med glykolen direkt till sortergård med egen 

transport. 
Bulkupphämtning med tankbil/sugbil sker vid större volymer där glykolen i regel körs 
direkt till Recyctecs anläggning. Exempel på detta förfarande är vid uppsamling från 
flygplatser eller där sugbil krävs, till exempel vid läckageolyckor och 
brunntömningar. Transport på flak anses vara den vanligaste transportmetoden. 
Återvinningsbolagen hämtar då upp uttjänt glykol i varierande mängder i befintliga 
IBC eller fat, från ett antal olika slutanvändare så som bilskroter, verkstäder, 
fastighetsbolag/VVS-företag. Ibland händer det även att slutanvändare kommer in 
med glykolen direkt till återvinningsbolagets sortergård, men detta förfarande är inte 
speciellt vanligt. 

Transporten av den smutsiga glykolen bekostas i regel av ”leverantören”, det vill säga 
slutanvändaren eller företaget vars verksamhet uppbringar densamma och den 
bekostas hela vägen till slutdestinationen. Kostnad debiteras alltså för tvådelstransport 
i de fall glykolen mellanlagras hos återvinningsbolaget innan vidare transport till 
Recyctec eller eventuell förbränning.  
I figur 10 visas hur returflödet börjar hos slutanvändarna, samlas sedan upp av 
återvinningsbolagen som utöver transportering fungerar som ett lager. Viss glykol 
transporteras även till Recyctec direkt för centraliserade kvalitetstester. Kvalitetstester 
sker normalt decentraliserat ute hos återvinningsbolagen vilket även kan ses i figuren. 
Beroende på kvalitetskontrollen i gate går produkterna antingen in till återställning 
hos Recyctec eller till förbränning. 
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Figur 10. Recyctecs returflöde. 

4.3 Produktåterställning 
Recyctecs affärsmodell går ut på att återställa använd glykol till sitt ursprungliga 
skick så produkten åter kan säljas och användas som ny produkt. 
Återställningsprocessen utgörs av en rad kemiska processer med syftet att rena 
glykolen från övriga ämnen. Desto mer föroreningar den använda glykolen innehåller, 
desto fler steg och mer tid behövs i den kemiska reningsprocessen. Produkten 
kvalitetskontrolleras därmed genom hela återställningsprocessen för att säkerställa att 
önskad reningskvalitet uppnåtts i varje steg. Recyctecs återställningsprocess är 
utarbetad och strukturerad för att hålla god kvalitet på produkterna.  De osäkerheter 
som istället påverkar återställningseffektiviteten är faktorer som troligtvis uppstår 
tidigare i returflödet. 

4.3.1 Osäkerheter i returflödet  
Recyctecs returflöde börjar som tidigare nämnt, hos en mängd olika slags 
glykolanvändare såsom flygplatser, bilverkstäder och fastighetsbolag. Detta medför 
svårigheter med tanke på att dessa användare verkar inom olika branscher där alla 
hanterar glykolen på olika sätt. Variationen i glykolhanteringen samt den geografiska 
spridningen på slutanvändarna orsakar osäkerhet i returflödet av glykol. Tid och 
kvantitet i returflödet är faktorer som Recyctec inte har kontroll över idag, men 
företaget ser inte detta som ett stort problem eftersom fabriken fortfarande är i 
uppstartsfasen och besitter därför både outnyttjad produktionskapacitet och 
lagringskapacitet. I framtiden däremot bedöms ledig lagringskapacitet behöva finnas 
tillgänglig hela tiden för att kunna hantera fluktuationer i inleveranserna av uttjänt 
glykol.  
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Den osäkerhet som orsakar mest problem för Recyctec i återställningsprocessen är 
kvalitetsvariationer på returnerade produkter. Kvalitetsvariationen har sitt ursprung 
hos slutanvändarna och eftersom slutanvändarna är många och ingen är den andra lik, 
skapas en okontrollerad kvalitet med stora variationer. Det är därför viktigt att hantera 
returflödet med hjälp av kvalitetstester. Recyctec utför detta i fabriken innan 
återställningsprocessen påbörjas för att kunna planera en så effektiv 
återställningsprocess som möjligt för varje batch. Kvalitetsskillnaderna på returnerad 
glykol gör även att processledtiden för en batch blir svår att uppskatta. Detta för att ju 
smutsigare glykolen är ju längre tid tar den att rena och fler steg i reningsprocessen 
krävs. Det finns även två olika typer av glykol, etylen och propylen på marknaden 
vilket ytterligare problematiserar hanteringen. Dessa två olika typer av glykol har 
olika egenskaper och kan således inte blandas hur som helst. 
Kvalitetstester utförs även med hjälp av återvinningsbolagen, där stickprov analyseras 
innan inleverans till fabriken äger rum. Detta för att säkerställa att glykolen uppnår 
den kvalitet som krävs för att kunna återställas till nyskick. Rent praktiskt går det till 
så att återvinningsbolaget fyller ett provrör från varje glykolbehållare, som sedan 
skickas till Recyctec för testning. Recyctecs kemist avgör därefter om produkten är 
återställningsbar eller inte. Testresultaten skickas sedan tillbaka till 
återvinningsbolaget i ett samlat dokument med nummer för uppmärkning av 
glykolbehållarna. Samtliga intervjurespondenter från Recyctec angav att det är mest 
fördelaktigt om testerna kan utföras innan glykolen skickas till fabriken, just för att 
tidigt kunna avgöra om glykolen är återställningsbar. Bedöms den inte vara 
återställningsbar kan transportsträcka och hanteringsarbete besparas om den istället 
skickas direkt för förbränning. Orsaker till varför glykol inte bedöms vara 
återställningsbar är att glykolhalten är alldeles för låg, det vill säga att innehållet till 
största del består av andra ämnen såsom vatten. Det kan även vara att den innehåller 
så pass stor mängd föroreningar i form av andra miljöfarliga ämnen att 
reningsprocessen blir antingen för tidskrävande eller till och med omöjlig. Exempel 
på dessa ämnen kan vara tensider, bromsolja och en del färgämnen.  

4.4 Leverantörssamarbete 
Recyctec samarbetar och har avtal med de större återvinningsbolagen i Sverige. 
Återvinningsbolagen i sin tur tar emot uttjänt glykol från en rad olika verksamheter 
(se 4.2). Detta betyder att en rad olika aktörer hanterar glykolen innan den når sin 
slutgiltiga destination hos Recyctec i Jönköping. 

Recyctecs verksamhet är relativt ny och i intervjuerna framkom även att det ibland 
finns svårigheter med att övertyga slutanvändare av glykol att skicka det till Recyctec. 
Detta anses bero på lathet, det är bekvämt att göra som tidigare. Recyctec har även fått 
indikationer på att slutanvändarna tycker det är besvärligt att behöva 
kvalitetskontrollera glykolen innan den skickas iväg. Slutanvändaren vill istället bara 
göra sig av med den smutsiga glykolen på enklast möjliga sätt och slippa bry sig om 
vad som blandas i etc. I intervjuerna med återvinningsbolagen framkom det att sådana 
problem för andra typer av returprodukter hanteras med hjälp av ekonomisk 
kompensation och tydliga riktlinjer för hanteringen, understödda av lagar och regler 
(se 4.5). 

Samarbete mellan leverantörerna och Recyctec sker vid kvalitetstester, 
återvinningsbolagen skickar provrör innehållande glykol till Recyctec enligt 
överenskommelse, som genomför tester och skickar tillbaka information till 
återvinningsbolaget. Testresultatet avgör vad som ska ske med glykolen, antingen 
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bedöms den som återställningsbar och ska skickas till Recyctec. Bedöms den som för 
smutsig eller att glykolhalten är nästan obefintlig så ska den skickas till förbränning. 
Det är alltså Recyctec själv som avgör om glykolen är återställningsbar eller inte.  

4.5 Benchmarking 
Spillolja klassas liksom glykol som miljöfarligt avfall, det innebär att hanteringen 
styrs av lagar och regler som måste följas. Spillolja ska enligt EG-direktiv 1993:1268 
i första hand regenereras om det är möjligt (Sveriges Regering, 2009). Men all 
spillolja lämpar sig inte för regenerering och därför måste spillolja av olika slag hållas 
isär för att möjliggöra regenerering. Spillolja delas därför upp enligt olika 
avfallskoder som finns tillgängliga i avfallsförordningen SFS 2011:927 (Sveriges 
Riksdag, 2011), baserat på användningsområde och ingående basolja. Den olja som 
går till regenerering genomgår en process där nya basoljor framställs genom 
raffinering av spilloljor. Spilloljan som inte lämpar sig för regenerering renas till 
eldningsolja och förbränns i specialanläggningar (Svenska Petroleum & Biodrivmedel 
Institutet, 2016). Regenerering av spillolja är en process där spillolja renas, destilleras 
och slutbearbetas i syfte att avlägsna föroreningar (Avfall Sverige, 2011). 
Regenerering kan därmed jämföras med återtillverkning av glykol. 
I intervjuerna med återvinningsbolagen framkom det att vid insamling av spillolja 
utgår olika ersättningar/kostnader för olika kvalitetsklasser av olja. Detta angavs 
skapa incitament för slutanvändare av spillolja att returnera så god kvalitet som 
möjligt och hålla isär olika oljetyper då de tjänar mer/slipper betala lika mycket på att 
leverera olja av bättre kvalitet. Olja av bra kvalitet innebär inte endast att den är av 
exklusiv sort med bra prestanda utan också att olika oljetyper inte blandats med 
varandra enligt avfallskoderna för spillolja. 
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5 Analys 
I detta kapitel används det teoretiska ramverket som en grund för att analysera den 
insamlade empirin från fallföretaget Recyctec. Kapitlet är uppdelat i de två 
frågeställningarna, där resultatet från första frågeställningens analys ligger till grund 
för vidare analys av andra frågeställningen. 

5.1 Vilka faktorer i returflödet påverkar effektiviteten i en 
återtillverkningsprocess? 
I det teoretiska ramverket presenteras Guides (2000) fem osäkerhetsfaktorer för 
styrning av ett återtillverkningsnätverk. Genom att jämföra dessa faktorer med 
empirin från fallföretaget Recyctec, har författarna brutit ut och sammanställt tre 
osäkerhetsfaktorer.  

1. Drivkrafter för ett återtillverkningsnätverk 
2. Osäkerheter i returnerade produkter  
3. Kvalitetsbedömning av returnerade produkter  

Dessa tre faktorer bygger på Guides (2000) faktorer men har sammanställts och 
omformulerats för att passa examensarbetets inriktning på ett bättre sätt. Guides 
(2000) osäkerhetsfaktorer tar avstamp i styrningen av hela återtillverkningsnätverket, 
medan examensarbetet fokuserar på effektiviteten i själva återtillverkningsprocessen 
och därför har den som utgångspunkt. Till skillnad från Guide (2000) har författarna 
valt att slå ihop osäkerheterna enligt tabell 4. 
Tabell 4. Jämförelse mellan Pudas & Sohlmans (2016) osäkerhetsfaktorer och Guides (2000) 
osäkerhetsfaktorer 

 

Guides (2000) osäkerhetsfaktor nummer 4 har författarna valt att omformulera 
till drivkrafter för ett återtillverkningsnätverk istället för behovet av ett 
returlogistiknätverk. Eftersom examensarbetet specifikt undersöker 
återtillverkningsprocessen samt för att behoven utgörs av drivkrafter som måste finnas 
för att återtillverkningsnätverket ska fungera. Orsaken till sammanslagningen av 
Guides (2000) osäkerhetsfaktorer 1, 3 och 5 är att dessa anses till stor del vara 
sammanlänkade och bero av varandra i en återtillverkningsprocess. Således kan de 
sammanfattas som osäkerheter i returnerade produkter som påverkar effektiviteten i 
en återtillverkningsprocess. Guides (2000) osäkerhetsfaktor 2 har omformulerats 
eftersom demontering egentligen är kvalitetstester som utförs och är mer generellt då 
alla returprodukter inte kräver demontering. 
Genom att sammankoppla dessa osäkerhetsfaktorer kan de åtgärdsområden som är 
relevanta att kontrollera belysas. I figur 11 påvisas hur författarna sammankopplat 



Analys 

 30 

osäkerhetsfaktorerna för en återtillverkningsprocess med Çorbacıoglu och van der 
Laans (2013) återtillverkningsnätverk.  
 

 
Figur 11. Pudas & Sohlmans (2016) osäkerhetsfaktorer för en återtillverkningsprocess i ett 
återtillverkningsnätverk. 

1. För att ett returflöde ens ska existera måste det först och främst finnas 
drivkrafter hos slutanvändare för att returnera produkter. Sedan måste även 
drivkrafter finnas hos återtillverkningsföretaget att hantera returflödet, därav 
sammankopplat med användarbaserad kvalitet som returdrivkraft och 
produktbaserad anskaffningskvalitet.  

2. Returflödet initieras oftast av flertalet olika slutanvändare som använder och 
hanterar produkter på olika sätt, vilket medför en variation gällande tid, 
kvantitet och kvalitet. Därmed görs även här samma sammankoppling till 
användarbaserad kvalitet som returdrivkraft och produktbaserad 
anskaffningskvalitet.  

3. Den varierande kvaliteten behöver kontrolleras genom inspektion/test. 
Inspektion/test utförs mellan användarbaserad kvalitet som returdrivkraft och 
produktbaserad anskaffningskvalitet i återtillverkningsnätverket och är därmed 
sammankopplad med punkt 1 och 2. 

Samtliga tre faktorer relateras i Çorbacıoglu & van der Laans (2013) 
återtillverkningsnätverk till användarbaserad kvalitet som returdrivkraft och 
produktbaserad anskaffningskvalitet. Efter genomförd återtillverkning måste 
produkten även uppnå tillverkningsbaserad intern kvalitet för att kunna säljas som ny 
på marknaden. I efterföljande delkapitel förklaras närmare hur osäkerhetsfaktorerna är 
sammankopplande med återtillverkningsnätverket. 

5.1.1 Drivkrafter för ett återtillverkningsnätverk 
Recyctec förädlar glykolen till nyskick och ger samma garantier som nya produkter. 
Denna typ av bearbetningsmetod beskriver Ijomah et al. (1999) som en 
återtillverkningsprocess. Recyctec har byggt sin affärsmodell på att ta emot och 
återtillverka ett returflöde av uttjänt glykol med avsikten att tjäna pengar på att sälja 
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renad glykol. Denna typ av drivkraft benämns av Jamshidi (2011) som ekonomisk 
drivkraft. Vinstintresset leder därmed till att returproduktanskaffningen blir en viktig 
aktivitet att kontrollera för Recyctec. Till skillnad från de två andra drivkrafterna 
lagstiftning och CSR, som bygger på tvång respektive frivillighet för hanteringen av 
returflödet (Jamshidi, 2011). 
I Recyctecs fall initieras returflödet av uttjänt glykol uteslutande från konsumentledet 
genom returer från slutanvändare. Denna typ av returer benämns av Dekker et al. 
(2004) antingen som End-of-use eller End-of-life returer. Returerna skickas från 
slutanvändare till Recyctec, alternativt till förbränning. Denna typ av returer kan 
därmed kopplas till avfallsdrivna returer som enligt Guide och van Wassenhove 
(2001) syftar till returer som drivs av lagar och regler som måste följas vid 
hanteringen av returer. Glykol klassas som miljöfarligt avfall och faller därmed under 
denna kategori. I Çorbacıoglu och van der Laans (2013) återtillverkningsnätverk 
används en liknande benämning, kvalitet som returdrivkraft, för produkter som inte 
längre uppfyller kundkraven enligt användarbaserad kvalitetsdefinition. Utmaningen i 
återtillverkningsnätverk återfinns således på försörjningssidan där slutanvändare 
avgör när glykolen ska returneras. Flödet blir därmed av push-typ, vilket medför 
oförutsägbarhet och behov av kontrollaktiviteter (Fleischmann et al., 2000), så även i 
Recyctecs fall där kvaliteten på glykolen är helt okänd tills kontroll genomförts (mer i 
5.1.2). 
Enligt Seitz och Peattie (2004) är inte oförutsägbarheten det största problemet alla 
gånger, utan ibland kan svårigheter uppstå med att övertyga 
slutanvändare/leverantörer till att skicka de uttjänta produkterna från första början. 
Det har även visat sig vara problematiskt i Recyctecs fall. Det anses delvis bero på att 
det är relativt nytt för slutanvändarna att glykolen kan skickas för återtillverkning 
istället för förbränning. Annan anledning har visat sig vara det merarbete som 
provtagningen innebär i samband med kvalitetskontroll av glykol (mer i 5.1.3). Även 
det faktum att glykolen vid återtillverkning är kvalitetsberoende kopplat till 
anskaffningskvalitet, gör att slutanvändarna väljer att skicka glykolen till förbränning 
istället då de “inte behöver bry sig om vad som blandas i”, det vill säga, inte behöver 
bry sig om vilken kvalitet glykolen håller vid kvalitet som returdrivkraft.  

5.1.2 Osäkerhet i returnerat material 
Den uttjänta glykolen returneras för att det finns kvalitetsbrister som gör att den inte 
uppfyller användarbaserade prestationsförväntningar hos slutanvändaren. 
Slutanvändarna byter ut smutsig glykol när den inte längre anses uppfylla 
prestandakraven och initierar därmed returflödet. Detta betyder att returflödet, enligt 
Nikolaidis (2013); och Fleischmann et al. (2000) är användardrivet i form av ett push-
system med kvalitet som returdrivkraft. Eftersom slutanvändare har olika 
användningsmönster, leder det till oförutsägbarhet gällande tid och kvantitet i 
returflödet (Garvin, 1998; Östlin et al., 2008). Detta kan relateras till Recyctecs fall, 
då de varken vet när eller i vilken mängd en inleverans av smutsig glykol kommer 
ske. Recyctec anger att detta ställer stora krav på flexibilitet och lagringskapacitet för 
att kunna ta emot smutsig glykol när den väl kommer. Hanteringen blir också svårare 
då glykolen anländer i olika typer av behållare i olika storlekar samt på olika sätt. 
Vidare innebär det även att återtillverkningsprocessen blir svår att planera på grund av 
fluktuationerna och ovissheten. Återtillverkningsprocessen blir därför svår att ställa in 
i förväg vilket skapar längre ledtider och därmed högre kostnader. 
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Enligt Östlin et al. (2008) blir kvaliteten i returprodukter ofta väldigt varierande 
eftersom slutanvändarna ofta är många och verkar i olika typer av verksamheter. Inför 
återtillverkning måste den användarbaserade kvalitetsdefinitionen jämföras mot den 
produktbaserade kvalitetsdefinitionen. Detta sker med hjälp av kvalitetstester för att 
avgöra produktens egenskaper (Çorbacıoglu & van der Laan, 2013; Garvin, 1988). 
Recyctec genomför kvalitetstester för att avgöra kvaliteten på glykolen (mer i 5.1.3). 
Enligt Ilgin och Gupta (2010) är det inte hållbart för ett återtillverkande företag i ett 
avfallsdrivet returflöde att ta emot samtliga returprodukter. Recyctecs inkommande 
returflöde är i dagsläget avfallsdrivet och återtillverkningen sker med ekonomisk 
drivkraft och vinstintresse. Detta betyder att de inte är försvarbart för Recyctec att ta 
emot glykol som inte uppfyller de produktbaserade anskaffningskvalitetskraven för 
återtillverkning, då kostnaderna för återtillverkning i så fall överstiger vinsterna från 
försäljning av renad glykol. 

I intervjuerna med Recyctec framkom att det i dagsläget inte finns någon tydlig 
produktbaserad standard för anskaffningskvaliteten. Det avgörs från fall till fall vad 
som ska tas emot och till vilken kostnad. Osäkerheten i anskaffningskvalitet orsakar 
även osäkerhet i kostnadsbedömningen för återtillverkningsprocessen av glykol. Detta 
kan relateras till teorin där Östlin et al. (2008) beskriver att kostnaden för 
återtillverkningen blir svår att avgöra om inte kostnaden för returprodukter kan 
bedömas med avseende på kvaliteten. Detta leder till att det blir ett slags moment 22 
där osäkerheten för avgörande av kvalitet leder till osäkerhet för avgörande av 
återtillverkningskostnad och vice versa. 

5.1.3 Kvalitetsbedömning av returnerade produkter 
Kvalitetsbedömning är det steget där kvaliteten på returnerade produkter avgörs. 
Recyctecs kemist avgör med hjälp av kvalitetstester om glykolen är återställningsbar 
eller ej. Eftersom returflödet därmed delas i två delar kan detta enligt Rogers et al. 
(2002) ses som gatekeeping. Tester görs på flera ställen i returlogistikkedjan (enligt 
figur 10). Detta är enligt Rogers et al. (2002) brukligt, dock argumenterar de även för 
att gatekeeping bör göras så tidigt som möjligt, vilket Tagaras och Zikopoulos (2008) 
hävdar är det mest lönsamma sättet i allra flesta fall. Detta styrks av Recyctecs 
personal där samtliga intervjurespondenter anger att det bästa vore om testerna kunde 
utföras innan glykolen transporteras till Recyctec. Detta för att spara på 
hanteringsarbete och transportkostnader, då Recyctec i de fall de mottar ej 
återställningsbar glykol själv måste stå för kostnaden för transport till förbränning. 
Sammanfattningsvis är sena kvalitetstester en osäkerhetsfaktor för effektiviteten i 
returlogistikkedjan.  
Testningen utförs mellan användarbaserad kvalitetsdefinition och produktbaserad 
kvalitetsdefinition i Çorbacıoglu och van der Laans (2013) återtillverkningsnätverk 
(se figur 11). Detta innebär att det vid testningen avgörs om anskaffningskvaliteten, 
som baseras på kvalitet som returdrivkraft, lever upp till den produktbaserade 
kvalitetsdefinitionen. Kostnaden för att bedöma kvalitet med hjälp av kvalitetstester 
benämns av Fassoula (2005) som bedömningskostnad. Dessa bedömningskostnader 
kan kopplas ihop med Nikolaidis (2013) kvalitetskontroller. Det är denna kostnad och 
resursavsättning Recyctec får stå för vid kvalitetstest av glykol. Vidare kan 
konstateras att denna kostnad uppkommer oavsett kvalitetsnivå på glykolen samt att 
den behöver utföras på varje behållare med glykol. Det blir då både dyrare, mer 
tidskrävande och mer resurskrävande ju fler gånger testet behöver utföras.  
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5.2 Hur kan dessa faktorer kontrolleras för att erhålla en 
effektivare återtillverkningsprocess? 
I analysen till första frågeställningen har författarna sammanställt tre 
osäkerhetsfaktorer som påverkar effektiviteten i en återtillverkningsprocess. Där har 
även en sammankoppling av osäkerhetsfaktorerna gjorts till Çorbacıoglu & van der 
Laans (2013) återtillverkningsnätverk för att belysa vilka kvalitetsfunktioner som har 
störst inverkan på effektiviteten i återtillverkningsprocessen. För att erhålla en 
effektiviserad återtillverkningsprocess måste dessa osäkerhetsfaktorer och 
kvalitetsfunktioner kontrolleras.  

5.2.1 Kvalitetssäkring 
Målet med ett återtillverkningsnätverk är att en produkt, efter att ha genomgått en 
återtillverkningsprocess, ska uppnå intern kvalitet för att kunna konkurrera med andra 
nya produkter och uppfylla produktgarantier. För att möjliggöra detta så måste 
kvalitetsstyrning användas för att upprätthålla kvaliteten i returflödet. Recyctec 
använder i dagsläget kvalitetskontroller för att försöka uppnå ett kontrollerat 
returflöde. Detta anser Nikolaidis (2013) vara ett utdaterat tillvägagångssätt då 
problemen i detta skede redan uppstått och då blir svårare att hantera. Eftersom 
Recyctec idag genomför kvalitetskontroller på olika ställen i returflödet betyder det att 
ej återställningsbar glykol till viss del hanteras i onödan. Genom att istället 
kvalitetssäkra returflödet så tidigt som möjligt kan en jämn och bra kvalitet på 
produkterna uppnås. Kvalitetssäkring bidrar till att kvalitetskontroller inte behöver 
utföras i lika stor utsträckning då resurser istället läggs på att säkra kvaliteten så tidigt 
som möjligt där problemen uppstår (Nikolaidis, 2013). 

Genom att definiera standardiserade kvalitetsintervall kan produkternas egenskaper 
avgöras i förväg utan att kvalitetskontroller behöver göras. Kvalitetssäkring medför 
även ökad insikt i returflödets beskaffenhet, vilket möjliggör fördelaktig förberedelse 
och planering för återtillverkningsprocessen. Ett kvalitetssäkrat returflöde bidrar inte 
enbart till en effektivare återtillverkningsprocess, utan reducerar även 
kvalitetskostnader. Recyctecs kvalitetskontroller är tidskrävande eftersom tester 
transporteras mellan återvinningsbolag och fabrik. Väl på plats i fabriken, läggs 
mycket resurser på att utföra tester, vilket även kräver speciella färdigheter. Vid dessa 
kvalitetskontroller uppstår återkommande kostnader som Fassoula (2005) benämner 
bedömningskostnader. Genom att istället arbeta med kvalitetssäkring av returflödet 
kan bedömningskostnaderna reduceras. I Recyctecs fall uppstår istället vad Fassoula 
(2005) benämner förebyggande kostnader, dessa anses vara engångsinvesteringar som 
bidrar till permanenta förbättringar som i sin tur reducerar kvalitetskostnaderna. 

5.2.2 Kvalitetsklassificering som drivkraft 
En förutsättning för att återtillverkningsnätverk överhuvudtaget ska kunna existera är 
slutanvändarnas drivkraft för att returnera produkter. Recyctecs anskaffning baseras 
till stor del på vad Guide och van Wassenhove (2001) kallar avfallsdrivet returflöde, 
där lagar och regler styr hur produkter ska hanteras. Glykol är ett miljöfarligt avfall 
och får därför inte släppas ut i naturen. Detta betyder nödvändigtvis inte att glykolen 
automatiskt går till Recyctec, då slutanvändaren lika gärna kan skicka glykolen till 
förbränning. Genom att kombinera avfallsdrivet returflöde med marknadsdrivet 
returflöde, som Guide och van Wassenhove (2001) beskriver som ekonomisk 
motivation för att returnera produkter, kan ett jämnt och stabilt returflöde uppnås. I 
Recyctecs specifika fall är situationen relativt unik, då slutanvändare betalar för att bli 
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av med uttjänta produkter. Det gäller då för Recyctec att lägga sig på en optimal 
prisnivå, där slutanvändarna prioriterar att skicka sin glykol för återtillverkning istället 
för förbränning samtidigt som priset inte blir för lågt för att skapa en lönsam 
återtillverkning. Ilgin och Gupta (2010) argumenterar därför att så länge returnerade 
produkter utgör en återtillverkningsbar standard, kan återtillverkningsföretaget ta 
emot så mycket produkter som möjligt. 
Jamshidi (2011) anser att utöver slutanvändarens drivkraft måste även 
återtillverkningsföretaget ha incitament att hantera returflödet för att 
återtillverkningsnätverket ska fungera. Recyctecs drivkraft för återtillverkning är 
ekonomisk, därmed är det viktigt att returnerade produkter uppnår produktbaserad 
anskaffningskvalitet. Om så är fallet betyder det att återtillverkningen blir lönsam för 
Recyctec. 
Att bedöma kostnaden för återtillverkningsprocessen med avseende på 
anskaffningskvaliteten ser Östlin et al. (2008) som en försvårande och betydelsefull 
faktor. Recyctec måste avgöra kvalitetens värde på returnerade produkter, där den 
måste leva upp till en lönsam produktbaserad kvalitetsstandard. Samtidigt måste 
slutanvändare motiveras för att prioritera att skicka uttjänt glykol för återtillverkning 
framför förbränning vilket utgör ett avgörande dilemma för Recyctec. Ferguson et al. 
(2009) beskriver att detta problem kan bemötas genom att kategorisera returprodukter 
i olika kvalitetsklasser. Med hjälp av att definiera standardiserade kvalitetsintervall, 
där produkterna kategoriseras in i olika prisklasser beroende på vilken kvalitet de 
består av, kan den ekonomiska motivationen för samtliga parter uppnås. De olika 
kvalitetsklasserna kan även bidra till en förenklad sortering och minskat behov av 
kvalitetskontroller, vilket i sin tur underlättar för återtillverkningsprocessen. Produkter 
vars kvalitet inte lever upp till den produktbaserade kvalitetsdefinitionen kan istället 
för att skapa onödiga transporter, skickas för avfallshantering tidigt i returflödet. Pirlet 
(2013) beskriver att standardisering underlättar just definieringen av kvalitet och 
hjälper till att skapa ordning i flödet. Genom att standardisera intervallen skapas även 
möjligheter till att arbeta med ständiga förbättringar.  

Detta tillvägagångssätt anses även skapa incitament för slutanvändare att returnera så 
bra kvalitet som möjligt. Antagandet styrks av benchmarkingen som författarna gjort. 
Vid retur av olja får slutanvändaren bättre betalt ju högre kvalitet oljan innehar, 
därmed strävar slutanvändarna efter att returnera olja med så bra kvalitet som möjligt. 
I figur 12 har författarna illustrerat två grafer för att förtydliga hur Recyctecs 
återtillverkningskostnad samt lönsamhet kan bero på kvaliteten av returnerade 
produkter.  
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Figur 12. Kvalitetsberoende - Återtillverkningskostnad/Lönsamhet. 

Som figuren visar, reduceras återtillverkningskostnaden då kvaliteten på returnerade 
produkter ökar. En bättre kvalitet på returnerade produkter bidrar även till ökad 
lönsamhet då effektiviteten i återtillverkningsprocessen förbättras. Dessa illustrationer 
kan sedan kombineras och tillsammans utforma ett hjälpmedel för att skapa intervall 
till olika kvalitetsklasser i returnerade produkter (se figur 13). 

 
Figur 13. Kvalitetsklassificering. 

Figuren påvisar hur returnerade produkter kan delas in i olika kvalitetsklasser (0-3 i 
figuren), där varje kvalitetsklass sedan kan tilldelas en definierad kvalitetsstandard 
och ett specifikt anskaffningspris. Detta bör göras så tidigt som möjligt i returflödet 
för att uppnå så stor effekt som möjligt. Desto tidigare kvalitetsindelningen görs, 
desto tidigare kan avgöras vart returprodukten ska skickas vidare. Tidig 
kvalitetsindelning innebär även att återtillverkningsprocessen kan förberedas på ett 
bättre sätt då den med hjälp av standardiseringen medför förutsägbarhet i returflödets 
beskaffenhet. 

Exempelvis kan kvalitetsklasserna fungera såhär i Recyctecs situation: I de fall 
kvaliteten inte når upp till en lönsam återtillverkningsbar produktbaserad 
kvalitetsstandard, kan glykolen direkt skickas till förbränning (rödmarkerad 
kvalitetsklass 0). När kvaliteten är tillräckligt bra för att lönsamt kunna återtillverkas, 
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mottas glykolen men till ett relativt högt anskaffningspris (ljusgrön kvalitetsklass 1). 
Sedan kan anskaffningspriset sänkas allteftersom kvaliteten ökar då återtillverkningen 
blir effektivare och lönsamheten högre (kvalitetsklass 2-3). Ferguson et al. (2009) 
påpekar även att antalet kvalitetsklasser bör hållas på en begränsad nivå då 
administrationen ökar med antalet kvalitetsklasser, vilket kan resultera i 
kontraproduktivitet. I Recyctecs fall bedömer författarna att 3-5 kvalitetsklasser är ett 
lämpligt antal eftersom minst en kvalitetsklass bör utgöras av ej återtillverkningsbar 
glykol som ska skickas direkt till förbränning. Övriga 2-4 kvalitetsklasser bör sedan 
avse att rangordna återtillverkningsbar glykol av olika renhetsgrad. Att glykol 
förkommer i två olika typer (etylen och propylen) med olika egenskaper medför att 
minst två till kvalitetsklasser utöver ej återställningsbar glykol bör finnas.  

Prisnivån på mottagen glykol beror på kvaliteten och eftersom Recyctec får betalt för 
att ta emot dessa produkter, kan ett reducerat pris erbjudas med avseende på 
kvaliteten. Detta tillvägagångssätt skapar ekonomisk motivation, då slutanvändare 
kommer sträva efter att returnera glykol med så hög kvalitet som möjligt för att 
minska sina utgifter för avfallshantering. Därmed uppnås en kombination av 
avfallsdriven- och marknadsdriven anskaffning som skapar en win-win situation för 
samtliga parter. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av examensarbetets resultat, där 
osäkerhetsfaktorer samt åtgärder för att kontrollera dessa presenteras och diskuteras. 
Vidare beskrivs examensarbetets implikationer, begränsningar och slutsatser. 
Slutligen presenteras förslag för vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
För att lönsamt kunna uppnå intern kvalitet och kunna benämna utfallet av 
återtillverkningsprocessen som ”ny produkt”, krävs en viss kvalitet på returnerade 
produkter. Med återtillverkningsprocessen som utgångspunkt har tre olika 
kvalitetsosäkerheter identifierats av författarna:  

1. Drivkrafter för ett återtillverkningsnätverk  
2. Osäkerheter i returnerade produkter 
3. Kvalitetsbedömning av returnerade produkter 

Genom att använda sig av en produktbaserad kvalitetsdefinition redan vid kvalitet 
som returdrivkraft i slutanvändarledet skapas en kedjeeffekt där kontrollbehovet i 
återtillverkningsnätverket minskas. Kvalitetsstyrning i returflödet sker idag ofta 
endast med hjälp av kvalitetskontroller vilket kan ses som ett utdaterat 
tillvägagångssätt. Recyctec genomför i dagsläget kvalitetskontroller som tidigast hos 
återvinningsbolagen, det vill säga efter att glykolen redan nått sin andra anhalt i 
returflödet. Detta medför att hantering och en transport redan kan ha utförts i onödan 
ifall glykolen inte skulle visa sig vara återtillverkningsbar. Genom att gå ifrån 
kostsamma och tidsödande kvalitetskontroller och istället avsätta resurser för 
kvalitetssäkringsaktiviteter av returflödet, bedöms effektiviteten kunna ökas. I 
Recyctecs fall skulle detta kunna innebära att resurser riktas mot slutanvändarledet för 
att skapa medvetenhet hos dem om vilka krav på kvalitet som finns på glykolen inför 
återtillverkning. Genom att göra detta bedöms ett jämnt och kontrollerat returflöde 
kunna erhållas. 

Kvalitetssäkringen leder till att uttjänta produkter tidigt får en definierad 
kvalitetsklassificering som avgör produktens väg genom returflödet. Till exempel 
beroende på om kvaliteten utgör en återtillverkningsbar standard eller inte, kan 
destinationen för produkten avgöras så tidigt som möjligt genom att detta definierats i 
slutanvändarledet genom kvalitetsklassificeringen. Detta innebär att 
återtillverkningsnätverkets olika aktörer får en ökad insikt i returflödet som möjliggör 
förberedelser i bland annat hanteringsaktiviteterna och återtillverkningsprocessen. 
Vidare kan onödiga transporter reduceras samt resurser frigöras genom att produktens 
färdväg är bestämd i förväg. Dessa frigjorda resurser kan sedan omplaceras till andra 
värdeskapande aktiviteter såsom att flytta standarder och definitioner framåt genom 
ständiga förbättringar. Kvalitetssäkringen leder då även till att kvalitetskontroller i 
framtiden inte är nödvändigt då den definierade klassificeringen gör att produktens 
beskaffenhet är känd genom hela kedjan. En sådan här åtgärd kan förmodas ha en viss 
implementationstid och kräva ansenlig mängd resurser innan arbetet når full effekt. 
Därav ska det inte ses som en ”quick fix” utan som en process som kommer kräva en 
hel del resurser inledningsvis, men som i förlängningen leder till långvariga 
förbättringar för samtliga parter i återtillverkningsnätverket. En sådan utveckling som 
i examensarbetets fall där ett miljöfarligt avfall eftersträvas att återtillverkas så 
effektivt som möjligt, kan även förmodas få draghjälp av den ökande 
miljömedvetenheten runtom i världen. 
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Sammanfattningsvis skapas genom kvalitetssäkringen alltså en kostnadsreducerande 
process som bidrar till en mer hållbar och mer effektiv returlogistikkedja i 
återtillverkningsnätverket med effekter som hjälper samhället. För att ett 
återtillverkningsnätverk ska kunna existera, måste drivkrafter hos samtliga parter 
finnas. Återtillverkningsföretag måste ha drivkraft för att ta emot och återtillverka 
uttjänta produkter och för att det ska vara möjligt, måste slutanvändare ha drivkraft att 
returnera produkter från första början. En slutanvändares vilja att returnera uttjänta 
produkter drivs antingen av regler och lagar eller med hjälp av ekonomiska 
drivkrafter. Dessa två drivkrafter kan kombineras för att utöka incitamenten hos 
slutanvändaren för inlämning av returprodukter. Ekonomiska incitament kan skapas 
av återtillverkningsföretagen för att utöka drivkrafterna för slutanvändare att returnera 
produkter till just återtillverkningsföretaget. I Recyctecs fall skulle detta innebära att 
slutanvändarna av glykol erbjuds en lägre kostnadsnivå för inlämning av smutsig 
glykol till Recyctec, med följden att Recyctec prioriteras vid inlämning av uttjänt 
glykol. 

Även återtillverkningsföretag kan drivas av en ekonomisk drivkraft. Detta leder till att 
returnerade produkter måste uppfylla en viss kvalitetsstandard för att utgöra en 
lönsam återtillverkning. I Recyctecs fall innebär detta att de inte kan ta emot glykol 
som inte är lönsam att återtillverkas, det vill säga glykol som är av för dålig kvalitet. 
Återtillverkningsföretag kan därför använda sig av ett kvalitetsstyrt intervall för 
anskaffning av uttjänta produkter, där tydliga kvalitetsklasser delas in i olika 
prisklasser. Hög kvalitet på uttjänta produkter leder till högre effektivitet och 
lönsamhet i återtillverkningsprocessen. Återtillverkningsföretag kan därigenom 
erbjuda större ekonomisk motivation för slutanvändare. Detta tillvägagångssätt 
förväntas bidra till att slutanvändare strävar efter att returnera uttjänta produkter av 
hög kvalitet för egen ekonomisk vinning. Men även återtillverkningsföretagets 
lönsamhet ökar vilket bidrar till starkare konkurrenskraft. I Recyctecs fall innebär en 
effektiviserad återtillverkningsprocess med högre lönsamhet, att konkurrenskraften på 
marknaden för försäljning av ”ny glykol” ökar. Sammanfattningsvis påbörjas en 
kedjereaktion i återtillverkningsnätverket med positiv påverkan för samtliga parter. 

6.2 Implikationer 
I detta examensarbete har faktorer som påverkar effektiviteten i 
återtillverkningsprocesser samt förslag på hur dessa faktorer kan kontrolleras tagits 
fram. 

Författarna föreslår att återtillverkande företag bör skifta fokus från kvalitetskontroller 
till kvalitetssäkring. Genom att avsätta resurser där problemen uppstår, bedöms 
effektiviteten i återtillverkningsnätverket kunna förbättras. Genom att definiera 
anskaffningskvaliteten och dela upp i standardiserade kvalitetsintervall minskas 
behovet av kvalitetskontroller. En annan fördel med denna typ av standardisering är 
att ständiga förbättringar kan tillämpas på ett bättre sätt. Vidare bedöms definierade 
kvalitetsintervall underlätta vid bedömningen av återtillverkningskostnaden. 
Ett annat förslag som författarna ger till återtillverkande företag är att kombinera olika 
drivkrafter för inlämning av uttjänta produkter. Genom att skapa ekonomiska 
incitament för inlämning utöver lagar och regler förbättras konkurrenssituationen. En 
annan fördel med detta är att incitament då kan skapas för inlämning av 
returprodukter av så bra kvalitet som möjligt. För fallföretaget har exempelvis olika 
priser för olika kvalitetsnivåer föreslagits, ju högre kvalitet desto lägre kostnad för att 
lämna in uttjänt glykol. Intervallindelningen kan även fungera i de fall då 
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återtillverkningsföretaget betalar för anskaffningen. I de fall skulle slutanvändaren få 
bättre betalt ju bättre kvalitet det är på den uttjänta produkten. Sammanfattningsvis 
leder författarnas förslag till att effektiviteten i återtillverkningsprocessen kan 
förbättras och därigenom även nå en högre lönsamhet. 
Ingen ny teori inom ämnesområdet har skapats, däremot har befintlig teori 
sammanställts och anpassats till den specifika undersökningen. Anpassningen av 
modellerna från teorin till det specifika fallet bidrar därmed med en teoretisk 
implikation, genom att dessa nu är applicerbara för det undersökta området. 
Anpassningen av teori gör examensarbetet relevant då den kan appliceras i en ny 
kontext och därigenom bidra med nya kunskaper inom ämnet. Författarna har även i 
figur 13 illustrerat hur en kvalitetsklassificering skulle kunna tillämpas och därmed 
underlätta kvalitetsstyrningen av inkommande returflöde för återtillverkning. Detta 
ger en betydelsefull implikation att bygga vidare på och utveckla för att sedan kunna 
implementeras i återtillverkningsbranschen. 

6.3 Metoddiskussion 
Innan litteraturstudien påbörjades gjordes en noggrann förstudie för att avgränsa det 
teoretiska området. Detta har medfört att författarna kunnat koncentrera sig på för 
examensarbetet relevanta teorier från början. Eftersom det studerade området är 
relativt nytt samt att avgränsning gjorts till returflödet av produkter för 
återtillverkning, finns det relativt lite teori att tillgå i ämnet. Därmed upplever 
författarna att största delen av befintlig relevant teori studerats. Begränsningen i teorin 
medför dock osäkerheter i tillämpningen av teorin. I vissa fall har egna tolkningar fått 
göras av författarna för att anpassas till specifik bransch och problemställning. 
Fallstudien har bidragit med viktiga insikter till examensarbetet. Eftersom 
problematiken i returlogistik och återtillverkning ofta är branschspecifik har intervjuer 
och observationer bidragit med viktiga indata till examensarbetet. Att författarna har 
använt sig av flera olika datainsamlingstekniker har varit positivt för undersökningen. 
Observationerna genomfördes i samband med intervjuerna och inga avvikelser från 
respondenternas berättelser har identifierats vid observationerna, vilket kan anses 
stärka validiteten och reliabiliteten på undersökningen. Examensarbetet hade dock 
kunnat stärkas och generaliseras på ett bättre sätt genom att göra flera fallstudier. 
Denna begränsning har dock avhjälpts genom att intervjuer genomförts med flera 
olika personer inom företaget, samt genom intervjuerna som genomförts hos 
återvinningsbolagen.  

Intervjuer kan däremot medföra osäkerheter eftersom respondenten svarar utifrån sitt 
eget perspektiv vilket inte alltid stämmer överens med verksamhetens perspektiv. 
Anteckningar från intervjuerna har sammanställts i form av diskussion och jämförelse 
av författarnas tolkningar. Detta kan leda till att respondentens svar tolkats på olika 
sätt av författarna och därmed utgöra en osäkerhet i validiteten för slutresultatet. Med 
tanke på att Recyctec är ett i dagsläget, relativt nystartat och litet företag kan detta 
anses sänka validiteten. Detta eftersom ingen historik finns att studera om 
verksamheten samt för att arbetssättet vid hanteringen och återtillverkningen av 
glykol skiljer sig från fall till fall. Författarna har därför fått förlita sig på egna 
tolkningar och antaganden i större utsträckning. Vidare hade validiteten och 
reliabiliteten kunnat stärkas om empirin hade innefattat dokumentstudier utöver 
intervjuer och observationer. Beräkningar hade då kunnat göras för att jämföra olika 
utfall till exempel vad gäller prissättning för kvalitetsintervall och transportkostnader 
etc. Benchmarkingen har däremot stärkt validiteten och reliabiliteten då den varit en 
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viktig del i analysen där den bidragit med insikter från ett snarlikt problemområde. 
Genom benchmarkingen kunde författarna stärka teori och empiri om att 
kvalitetsklassificering kan vara ett sätt att konfrontera problematiken med 
okontrollerad varierande kvalitet på returnerat material.  

Examensarbetets resultat bedöms vara generaliserbart inom ramarna för 
undersökningens analysenhet. Företag inom återtillverkningsbranschen som mottar 
returprodukter via ett returlogistikflöde till återtillverkning, bedöms kunna inspireras 
till att skifta fokus från kvalitetskontroller till kvalitetssäkring. Att införa definierade 
kvalitetsklasser bedöms även det vara generaliserbart, dock måste varje specifikt fall 
studeras i detalj för att kunna avgöra hur de specifika kvalitetsklasserna ska definieras. 
Genom att återtillverkningsföretag generellt bedöms kunna ha nytta av resultaten från 
examensarbetet, anses extern validitet kunna stärkas  

6.4 Slutsatser 
Vid analys av första frågeställningen identifierade författarna tre osäkerhetsfaktorer 
som påverkar effektiviteten i en återtillverkningsprocess. I tabell 5 påvisas relationen 
mellan examensarbetets mest betydelsefulla delar. Med andra ord, 
osäkerhetsfaktorerna som påverkar effektiviteten i en återtillverkningsprocess, teorin 
som använts för att möjliggöra åtgärder samt de åtgärder som ska kontrollera 
osäkerhetsfaktorerna. Genom att arbeta med åtgärder för dessa tre osäkerhetsfaktorer 
kan en effektivare återtillverkningsprocess erhållas. 
Tabell 5. Examensarbetets viktigaste beståndsdelar 

 
Drivkrafter behövs både hos slutanvändare och hos återtillverkningsföretag för att 
materialflödet in till återtillverkningen ska fungera. Genom att kombinera olika 
drivkrafter såsom marknadsdrivna och avfallsdrivna, kan konkurrenssituationen för 
återtillverkningsföretaget förbättras samtidigt som slutanvändarens samarbetsvilja 
stärks. Osäkerheten i returnerade produkter är möjlig att minska genom att dela in 
returprodukter i olika standardiserade kvalitetsklasser från låg till hög kvalitet. Genom 
att sedan skapa ekonomiska incitament för slutanvändarna att returnera så hög kvalitet 
som möjligt kan kostnaderna reduceras och intäkterna ökas i återtillverkningen. 
Standardisering bidrar dels till möjligheten att på ett mer effektivt sätt arbeta med 
ständiga förbättringar, dels till möjligheten att förutse återtillverkningskostnad. 
Genom att arbeta med kvalitetssäkring istället för kvalitetskontroll kan en 
kostnadsreducerande process som ökar effektiviteten och lönsamheten i 
återtillverkningsnätverket åstadkommas. 
Sammanfattningsvis rekommenderas återtillverkande företag som hanterar ett 
returflöde av uttjänta produkter att rikta sina åtgärder till grundorsaken och källan där 
problemen uppstår. 

Därmed anses syftet att “Bidra till kunskap om hur kvalitetsstyrning av inkommande 
returflöde kan generera en effektivare återtillverkningsprocess ” uppfyllt. 
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6.5 Vidare forskning 
Författarna har uppfattat indikationer på att det åtminstone i fallföretagets situation 
finns intresse för utökat samarbete mellan slutanvändare och återtillverkningsföretag 
på bägge sidor av återtillverkningsprocessen. Det skulle därmed vara intressant att 
utöka undersökningen till att omfatta ett kretsloppstänk där slutanvändaren av glykol 
är densamma som köparen av ren glykol för att verkligen sluta cirkeln. Det skulle 
även vara intressant att studera hur logistiken uppströms och nedströms i så fall skulle 
kunna samköras för att minska på transporter mm. 

Examensarbetets generaliserbarhet skulle styrkas av en jämförelse mellan olika 
återtillverkande företag, det skulle därmed vara intressant att bredda undersökningen 
till att omfatta flertalet fallstudier. Det skulle även vara intressant att inkludera 
matematiska uträkningar i undersökningen för att ytterligare kunna utveckla 
kvalitetsstandardiseringen och intervallindelningen för att kunna skapa ett verktyg 
som kan användas i praktiken. 

Kommunikation företagen emellan har visat sig vara en avgörande faktor för 
funktionen av returlogistiknätverket. Det skulle därmed vara intressant att genomföra 
en utökad studie där kommunikationsaspekterna för returer av uttjänta produkter 
inkluderas i ett bredare perspektiv i undersökningen.  
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