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Förord 
Detta examensarbete har utförts som avslutande moment inom civilingenjörsprogrammet 

Väg-och Vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Genom examensarbetet avslutas mina 

fem år i Luleå. Det har varit tuffa men, lärorika år med många duktiga föreläsare som skapat 

engagemang under studietiden. Genom hela studietiden har jag lärt mig att utveckla mitt 

kritiska tänkande, ifrågasätta och lösa problem allt från matematiska till logistiska. Det har 

varit tufft men väldigt givande i min personliga utveckling mot min framtida yrkeskarriär som 

civilingenjör. 

Examensarbetet utfördes från januari-juni 2019 i samarbete med ett industriellt byggföretag 

som tillverkar lägenhetsvolymer. Jag vill tacka mina kontakter på företaget som givit mig 

möjligheten att utföra detta examensarbete. Kontakterna med företaget har varit riktigt goda, 

jag har alltid fått bra hjälp när jag haft frågor och funderingar. Jag vill rikta ett stort tack till 

min handledare dr. Jarkko Erikshammar på LTU som hjälpte mig att få kontakten med 

företaget, hjälpt mig igenom processen när jag varit osäker och varit delaktig i hela processen. 

Slutligen vill jag tacka alla mina vänner jag lärt känna under studietiden i Luleå, särskilt roligt 

har det varit att få så många internationella vänner genom universitetet allt från Australien till 

Tyskland. Jag vill också ge en särskild tanke till min pappa som tyvärr inte fick se mig avsluta 

dessa år men alltid hejade på mig hela vägen. Jag vill även ge ett stort tack till Malin Arlid 

som korrekturläst rapporten. 

Luleå, juni 2019 

Mathias Sjöblad Hofacker 
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Sammanfattning 
Väderskyddande av lägenhetsvolymer är en viktig process vid industriell tillverkning av 

lägenhetsvolymer från lagring, transport till byggarbetsplats. Detta examensarbete behandlar 

väderskyddande av lägenhetsvolymer samt området omvänd logistik som handlar om flödet 

av produkter och material där fokus riktas mot återanvändning. Arbetets syfte är att lyfta 

kriterier inom omvänd logistik för att utveckla en beslutsmodell som används för att välja den 

mest lämpliga väderskyddslösningen. Examensarbetet bidrar även med ökad kunskap inom 

området omvänd logistik och hur det kan tillämpas i den industriella byggbranschen.  

Arbetet med att utveckla en beslutsmodell påbörjades genom att använda teori från omvänd 

logistik för att skapa beslutskriterier som ansågs viktiga vid beslutsfattande gällande 

väderskydd, kopplat till främst arbetsmiljö, ekonomiska samt miljömässiga aspekter. 

Beslutskriterierna som togs fram är viktiga faktorer som beaktas när val av lösning görs. 

Genom en fallstudie hos en industriell husbyggare analyserades den väderskyddsprocess som 

i nuläget används för att skydda företagets lägenhetsvolymer. En rad olika alternativa 

lösningar analyserades för att sedan sållas ut till ett fåtal som sedan jämförs med hjälp av den 

framtagna beslutsmodellen. 

Beslutsmodellens teoretiska kriterier vilka utvecklats från omvänd logistik analyserades för 

att se hur de ansågs fungera i den verkliga organisationen. Det framkom att det teoretiska 

området omvänd logistiks huvudområde har ett antal drivkrafter som främst kopplas mot 

tillverkningsindustrin som går att överföra till kriterier för beslut av hur lägenhetsvolymer 

skall väderskyddas. Vidare kunde författaren efter processkartläggning, intervjuer samt övriga 

iakttagelser se att det fanns en rad olika oklarheter rörande exempelvis kostnader, miljö samt 

arbetsmiljö som bör undersökas vidare. Flertalet av beslutskriterierna ansågs väl anpassade 

mot beslutet i fallstudien. Det som framkom som ett problem var att flera av de utvalda 

kriterierna med koppling till ekonomi, miljö och arbetsmiljö baserades på antaganden på 

grund av bristfällig information vid beslut. Därav skulle ytterligare fördjupningar behövas för 

ett noggrannare beslut. Även en rad anmärkningar utöver beslutskriterierna noterades och 

lyftes vidare i diskussionen. De berör viktiga punkter att beakta vid valet av  

väderskyddslösning som författaren iakttagit under arbetets gång. 

Författaren kom fram till att beslutsmodellen fungerade väl vid beslut om väderskydd samt att 

de framtagna kriterierna ansågs relevanta. Beslutskriterierna i den slutgiltiga beslutsmodellen 

ses i bilaga 5. Potentiella förbättringsområden relateras främst till fördjupade undersökningar 

kring de ingående kriterierna för att leverera ett mer precist beslut. Författaren påpekar även 

att fler intervjuer med fler yrkesgrupper samt observationer skulle utveckla modellen till 

ytterligare anpassning. Även djupare analyser rekommenderas då flertalet av kriterierna 

saknade tillräckliga fakta för att leverera ett mer precist beslut. Genom beslutsmodellen samt 

presentationen av anmärkningar rekommenderas företaget att behålla nuvarande 

emballeringssystem medan man undersöker vidare om alternativet presenningshuv går att 

implementera. 
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Abstract 
Weather protection is an important process in the industrial manufacture of apartment 

volumes from storage, transport to construction site. The thesis deals with the field of reverse 

logistics and weather protection of apartment volumes. The purpose were to lift criteria in 

reverse logistics to develop a decision model for the choice of weather protection, and to 

analyze the weather protection process that is currently used within the organization to review 

alternative solutions. The thesis project contributes to increased knowledge in the field of 

reverse logistics and how to link the area to the industrial construction industry. Several 

different weather protection products were analyzed and then screened out to a few selected 

products that were compared using the decision model. The work of developing a decision 

model was carried out by using theory from reverse logistics to create criteria that considered 

important in decision-making regarding weather protection linked to the main criteria 

environment, economic and environmental aspects. The work of investigating the weather 

protection process showed that the area contained several different uncertainties since it has 

not been well researched before. 

 

The theoretical criteria of the decision-making model developed from reverse logistics were 

analyzed to see how they considered working in the real organization. It was found that the 

theoretical area of the reverse logistics main area has several driving forces that are mainly 

linked to the manufacturing industry, which can be transferred to criteria for deciding how 

apartment volumes should be weather protected. Furthermore, the author could look for 

process mapping, interviews and other observations that there were a number of different 

uncertainties that should be investigated further. Most of the criteria were considered well 

adapted to the decision in the case study. What emerged as a problem was that most of these 

were based on assumptions when there were deficiencies in information available during 

decision which would need further in-depth studies for a more accurate decision. Several 

remarks were also raised in discussion which is considered important when considering the 

choice of different solutions and improving the current system. 

 

The author concluded that the decision model worked well when deciding on weather 

protection and that the criteria produced for the specific case were considered relevant. 

Potential improvement areas are primarily related to in-depth investigations of the detailed 

criteria for delivering a more precise decision. The author also points out that more interviews 

with more professional groups and observations would develop the model for further 

adaptation. Even deeper analyzes are recommended as most of the criteria lacked enough 

facts to deliver a more precise decision. Through the decision model and presentation of 

remarks, the company is recommended to maintain the current packaging system while 

further investigating whether the alternative tarpaulin can be implemented. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För industriella byggföretag är det viktigt att skydda lägenhetsvolymer under transport och 

lagring. Delvis ska volymerna undvika eventuella fuktskador samt fysisk påverkan genom 

exempelvis vind och smuts som kan uppstå enligt BBR (Boverket, 2014). Samtidigt vill 

företag standardisera och effektivisera täckning, avtäckning och avfallshantering. Väderskydd 

handlar främst om hur en produkt eller ett material ska skyddas mot regn, smuts eller andra 

element under exempelvis transport till och lagring på byggarbetsplatsen. Exempel på 

väderskydd kan vara inplastning (emballage) eller att använda presenning för att täcka 

lägenhetsvolymer och som har återanvändningspotential. 

 

Företag som tillverkar volymer och använder system med engångsinplastning för att skydda 

sina volymer har ett intresse ur ett kostnads-, miljö- samt arbetsmiljöperspektiv att utvärdera 

nuvarande metod. När volymerna är på plats för att monteras rivs plasten av och slängs sedan, 

vilket innebär att processen kräver stora mängder engångsplast. Företaget som studeras i 

examensarbetets fallstudie eftersöker en bedömning om hur deras lägenhetsvolymer skall 

väderskyddas under lagring i fabrik, transport och lagring på byggarbetsplats. Examensarbetet 

strävar mot att skapa en djupare förståelse kring området omvänd logistik och hur det kan 

appliceras inom byggsektorn, och i detta fall specifikt mot industriellt byggande. En 

principiell bild över hur omvänd logistik fungerar illustreras enligt figur 1.

 
Figur 1 Illustration över området omvänd logistik 

Frågeställningen kring förpackningar av plast i logistikflödet är särskilt intressant för 

byggindustrin då den svenska byggindustrin står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan. 

Utsläppen från den svenska byggindustrin motsvarar 17 % av Sveriges totala utsläpp enligt 

IVA & Sveriges Byggindustrier (2014). Förpackningar i synnerhet ingår i byggindustrins 

utsläpp, vilket innebär att en minskning inom detta område bidrar till en minskning av de 

totala utsläppen vilket ses som en viktig punkt. För att nå de uppsatta klimatmålen 2045 

kommer olika åtaganden behövas för att lyckas uppnå noll nettoutsläpp. En av dessa åtgärder 
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är att minska användningen av plast inom tillverkning och transportprocesser. 

Konsekvenserna av användningen av olika väderskydd berör både företagens kostnader, deras 

miljöpåverkan och logistiska faktorer om hur skydden ska hanteras under processen. Det 

teoretiska fältet omvänd logistik (Eng. reverse logistics) rör just flödet av material och 

produkter genom förflyttning och styrning med fokus på återanvändning. Det innebär att det 

teoretiska fältet behandlar processen, konsekvenserna och hanteringen. 

 

Det som är intressant ur en industriell byggares perspektiv är att se vilka drivkrafter inom 

omvänd logistik som kan öka produktiviteten med ökad hållbarhetsfokus och vilka kriterier 

som bör beaktas vid beslutsfattning, i detta fall mot väderskydd av lägenhetsvolymer. Inom 

omvänd logistik finns ett marknadssegment som behandlar förpackningar, pallar och 

containers. Dessa kopplas till omvänd logistik, som är ett segment inom logistik som främst 

behandlar om förflyttning samt styrning av produkter och varor. Inom examensarbetet 

behandlas specifikt området förpackningar, vilket kan relateras till väderskydd då produkterna 

fungerar som en typ av förpackning av lägenhetsvolymer 

 

1.2 Syfte, mål och forskningsfrågor 

Syftet med examensarbetet är att beskriva kriterier för beslut gällande omvänd logistik för 

väderskydd. Generella kriterier inom omvänd logistik beskrivs, tolkas och används för att 

skapa en beslutsmodell. Teorifältet omvänd logistik är idag till stor del tillämpat mot 

tillverkningsindustrin, vilket gör studien intressant utifrån industriella byggares perspektiv.  

Inom industriellt byggande och byggbranschen i allmänhet används inte omvänd logistik i 

någon större utsträckning idag. Därav finns intresse att studera hur teoretiska aspekter kan 

anpassas till industriellt byggande och tillämpas till en praktisk lösning. Examensarbetet 

syftar därmed även till att öka kunskapen inom omvänd logistik och hur teorier kan tillämpas 

inom byggbranschen. 

 

Målet med examensarbetet är att utveckla en beslutsmodell för utvärdering av omvänd 

logistik för industriellt byggande. Beslutsmodellen baseras både på empiriska kriterier och 

kriterier som generellt används inom omvänd logistik. I arbetet utvärderas även olika 

lösningar med hjälp av den framtagna beslutsmodellen.  

 

Forskningsfrågor 

1. Vilka kriterier är relevanta för en beslutsmodell inom omvänd logistik i industriellt 

byggande av flerfamiljshus? 

 

Beslutskriterierna i beslutsmodellen berör kostnader, miljö samt sociala aspekter vilket 

relateras till huvudområdena inom omvänd logistik. Huvudfokus läggs på att minimera 

kostnader för att kunna leverera kostnadseffektivare produkter. Detta relateras därmed till det 

industriella byggandets grundtanke; att effektivisera byggprocessen och minimera kostnader 

med bibehållen kvalitet.  

 

2. Vilka konsekvenser innebär de olika alternativa väderskyddslösningarna? 
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Konsekvenser av nuvarande och föreslagna väderskyddsmetoder analyseras i arbetet. Frågor 

gällande kostnad, miljöpåverkan, arbetsmiljö och användbarhet beaktas utifrån ett 

konsekvensperspektiv för samtliga alternativ. Miljöaspekten är ett viktigt område som 

diskuteras samt analyseras, då befintlig metod inte är optimal ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Även den sociala aspekten är viktig och kan beröra bland annat säkerhet och arbetsbelastning 

på byggarbetsplats och i fabrik. Andra eventuella konsekvenser som exempelvis relateras till 

arbetsmiljö, kvalitet, byggbarhet och logistik tas upp och analyseras.  

 

3. Går beslutsmodellen att tillämpa i omvänd logistik för väderskydd inom industriellt 

byggande? Hur skulle den även vid ett senare skede kunna användas vid ett annat 

beslut?  

Examensarbetet undersöker om det går att minimera användandet av engångsemballage och 

om exempelvis presenning eller annat alternativ kan vara bättre som väderskydd av volymer 

under transport samt lagring. I arbetet utvecklas en beslutsmodell som analyseras om den går 

att tillämpa vid beslut rörande väderskyddslösningar som studeras i fallstudien. 

 

Genom litteraturstudien studeras viktiga kriterier som ligger till grund för den beslutsmodell 

som tas fram. Beslutsmodellen beaktar diverse kriterier rörande det teoretiska området 

omvänd logistik men även viktiga kriterier för företaget. Beslutskriterierna inspirerade av 

teorin analyseras och anpassas därmed vid behov mot kriterier observerade från fallstudien 

med företaget. Slutligen används beslutsmodellen i fallstudien för att ta fram ett beslut för 

företaget om vilket väderskydd som bör användas för lägenhetsvolymerna. Även 

konsekvenserna av nuvarande system och alternativen tas i beaktning vid denna bedömning. 

Beslutet som lämnas till företaget kan innebära antingen en förändrad metod för väderskydd 

eller att nuvarande metod kvarstår.  

 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till att studera väderskydd av lägenhetsvolymer. Andra typer av 

byggmaterial och hur dessa skyddas under transport och lagring studeras inte närmare i detta 

examensarbete. Olika faktorer studeras i examensarbetet för att stärka beslutet i 

beslutsmodellen. Djupa analyser av exempelvis miljöpåverkan genom LCA eller andra 

metoder utförs inte utan analyserna är mer övergripande för att leverera examensarbetet inom 

de ramar som satts. Logistik är ett brett område vilket innebär att det finns flertalet andra 

områden som berör denna fallstudie. I detta examensarbete riktas fokus enbart mot området 

omvänd logistik men närliggande logistikområden omnämns dock i litteraturstudien. I 

litteraturstudien riktas fokus på studier av främst drivkrafter för att tillämpa kriterier i 

beslutsmodellen. Hur omvänd logistik tillämpas i praktiken analyseras inte. Övergripande 

teori och olika metoder inom beslutsteori avgränsas till att enbart studeras övergripligt i detta 

examensarbete. 
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Examensarbetet utförs även som en fallstudie på ett industriellt byggföretag inom byggande 

av flerbostadshus. Det innebär att arbetet resulterar i ett specifikt svar mot företaget i 

fallstudien vilket inte talar för andra verksamma företag. Processkartläggningen av företagets 

arbete med väderskydd studeras från att arbetet med att täcka lägenhetsvolymen startar till att 

väderskyddet tagits av vid montering. Avgränsningen visas i följande figur 2 där 

undersökningen gäller från och med att väderskyddet börjar läggas på, till lagring i fabrik, 

transport, lager på byggarbetsplats och slutligen till och med då det tas av innan montering.  

Figur 2 Principiell illustration över processkartläggningens avgränsning, där den inringande fyrkanten symboliserar 
avgränsningen. 
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2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomförs för att få djupare kunskap och förståelse inom teorifältet . 

Litteraturstudien omfattar omvänd logistik samt barriärer och drivkrafter till att använda 

omvänd logistik, men även viss beslutsteori. Slutligen presenteras en teoretisk beslutsmodell 

som författaren skapat med inspiration av teorin 

2.1 Omvänd logistik 

Omvänd logistik (Eng. Reverse Logistics) innefattar förflyttning samt styrning av produkter, 

men även resurser, efter att leverans till kund har genomförts (Blumberg, 2005). Carter och 

Ellram (1998) pekade tidigt på att det saknas en teoretisk grundsten inom området omvänd 

logistik eftersom det utförts många praktiska studier men inte många akademiska studier. 

Blumberg (2005) utvecklar att vikten av att förstå omvänd logistik har ökat inom alla 

marknadssektorer. Digitalisering, kortare livslängd på olika produkter, förbättrad kundservice 

och kundvänligare retur-policies har gett ett ökat fokus på hantering, lagning samt återvinning 

av produkter. Krav gällande hantering av produkter, så kallad ”grön lagstiftning” och även en 

rad olika regleringar har haft en inverkan på att metoden utvecklats vidare (ibid.). 

Lagstiftningar samt regleringar med hänseende till hur produkter returneras samt återvinns 

eller återanvänds har tvingat ansvariga inom logistik eller ledning att fokusera djupare på 

området omvänd logistik (Blumberg, 2005). Vidare diskuterar Blumberg (2005) att 

användandet av omvänd logistik som företagsstrategi för att studera nya marknader eller 

förbättra det ekonomiska slutresultatet framkom i början av 1990-talet. Nyckeln för att nå en 

lyckad användning av omvänd logistik är att granska en produkt eller teknologi över dess 

fullständiga livscykel. (ibid.) 

Omvänd logistik kan hjälpa företag att bygga upp sin image och förståelse om det egna 

varumärket (Blumberg, 1999). Motiveringarna kring varför man vill nyttja omvänd logistik 

brukar i de flesta fall beröra viktiga kriterier som miljöpåverkan, kommersiella eller sociala 

aspekter samt ekonomiskt gynnsamma incitament. De ekonomiska incitamenten berör 

minskade kostnader genom bland annat längre livslängd hos produkten, minskade kostnader 

för att göra sig av med produkten samt minskad total mängd råmaterial som behövs vid 

tillverkningsprocessen vilket spar in pengar för tillverkningen av komponenter. (Roger & 

Tibben-Lembke, 1999). 

Omvänd logistik beskrivs enligt Carter och Ellram (1998) som ett verktyg där företag kan bli 

mer miljövänliga genom att återvinna, återanvända men även minska på den totala 

användningen av material i tillverkningsprocesser. Carter och Ellram (1998) beskriver vidare 

att ledare inom den logistiska verksamheten måste ha en förståelse kring processer för 

återanvändning och återvinning. Detta beror på att det finns en rad fördelar för ett företag att 

anpassa sin verksamhet effektivt mot att använda omvänd logistik. Ekonomiska fördelar är 

den största anledningen till att företag vill använda omvänd logistik. (ibid.). Att uppnå 

konkurrenskraft samt ökade ekonomiska fördelar är något som företag kan nyttja genom att ha 

grundläggande förståelse om omvänd logistik samt dess områden enligt Carter och Ellram 

(1998). Effektiv användning av omvänd logistik kan förutom att stärka den ekonomiska 

situationen vilket ger ökad konkurrenskraft, även minska miljöpåverkan. Utöver dessa 

kriterier, som anses vara viktiga drivkrafter inom området omvänd logistik, kan även 
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företagets image förbättras enligt författarna. Genom att använda sig av metoden kan 

företagets bild utåt förbättras, vilket idag ses som en stark fördel. (ibid.) 

Grundtanken med omvänd logistik, ofta förkortad RL på engelska, har funnits sedan den 

tidiga industriella tidsåldern (Blumberg, 2005). Konceptet baserades på att man tidigt såg att 

återanvändning av tyg och gamla kläder kunde vara gynnsamt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Genom att återta exempelvis gamla kläder och tyger såg man en potential i att tillverka nya 

kläder av gamla produkter, som kunde säljas vidare. Konceptet fick under 1980-talet ökad 

signifikans, när frågor gällande miljöpåverkan började tas upp. Blumberg (2005) förklarar att 

när frågan om miljöpåverkan blev mer känslomässigt laddad ledde det till att fler företag 

började fokusera på återvinning, både av farligt och icke farligt material. Sedan grön 

lagstiftning blivit mer förekommande har pressen på företagen ökat ytterligare (ibid.). 

Andra forskare under 1980-talet diskuterade olika definitioner om vad omvänd logistik berör. 

Murphy (1986) diskuterar att begreppet omvänd logistik handlar om rörelsen av produkter 

från konsumenter tillbaka till producenten eller leverantören inom ett distributionsnätverk. 

Murphy (1986) kallade detta fenomen för ”omvänd distribution”, vilket var mer fokuserat mot 

transport och lagerhanteringsprocessen. I slutet på 1990-talet framtog Roger och Tibben-

Lembke (1999) en förklaring som definierar omvänd logistik som en process att planera, 

implicera samt kontrollera effektiviteten gällande kostnad, flöde av material, tillverkning, 

lager samt information från konsumenter till ursprunget. Det med syftet att fånga eller skapa 

värde genom återanvändning av produkter eller återvinning av material. Roger och Tibben-

Lembke (1999) menar också på att när man diskuterar minskad mängd material i en process 

för tillverkning är uttrycket grön logistik en mer korrekt term att använda än omvänd logistik. 

Dock framkommer det att författarna uttryckligen har svårt att se var denna linje korsas. 

I dagsläget ses omvänd logistik som en åtgärd som kan leda till stor potential gällande ökad 

prestanda och förbättrat förhållande med kunder samt förbättrad image. Det finns med andra 

ord potentiellt värde för företag att nyttja omvänd logistik. Ett förekommande missförstånd är 

att man inte ser nyttan av att använda omvänd logistik då man undervärderar dessa fördelar 

inom det logistiska arbetet. Oftast brukar kostnaden och behovet av kontroller vid returer vara 

motargument till att implicera systemet inom den rådande organisationen. (Genchev, 2009). 

Vidare påpekas tanken att omvänd logistik leder till en rädsla för att organisationen tappar de 

organisatoriska processerna genom det extra arbetet som uppkommer inom flertalet av stegen 

av metodens användning. (ibid.) Enligt Genchev (2009) är det en nackdel av företag att 

undervärdera omvänd logistik. Om metoden används korrekt kan det leda till positiva resultat 

för företag. Det kan bland annat innebära nöjdare kunder vilket relateras till det förbättrade 

förhållandet med kunder som tidigare nämnts. Minskade investeringar i resurser genom 

returtänket, minskade lagerkostnader och distributionskostnader är ytterligare faktorer som 

omvänd logistik kan bidra till om systemet används effektivt. (ibid.) 

Dekker, Fleischmann, Inderfurth och Wassenhove (2013) summerar utvecklingen av 

begreppet omvänd logistik från att vara överbetonat gällande miljöfrågor till att hitta tillbaka 

till den ursprungliga meningen av konceptet. Det har breddat dess tillämpningsområde till att 

använda och se miljöaspekten utifrån ett värdeskapande perspektiv (ibid.). I dagsläget ses 

omvänd logistik som en del av hållbar utveckling vilket diskuteras av Pearce och Atkinson 
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(1998). Med hållbar utveckling menas att möta dagens mål utan att äventyra den framtida 

generationens möjlighet att möta siina mål. Dekker et al. (2013) förklarar vidare att 

innebörden av omvänd logistik kan ses som ett verktyg för företag att kunna inverka på att 

samhället använder och återanvänder produkter på ett effektivt sätt. Det kan relateras till att 

möta de klimatmål som i finns idag utan att äventyra den framtida generationens mål (Peace 

& Atkinson, 1998; Dekker et al., 2013). 

2.1.1 Intressanta marknadssegment 

Inom området omvänd logistik finns en rad intressanta marknadssegment, dessa segment 

beskriver kort vilka områden som omvänd logistik främst verkar inom, vilket diskuteras av 

Blumberg (2005). Vidare kategoriserar Blumberg (2005) fem områden där användandet av 

omvänd logistik är särskilt intressant. Enligt Blumberg (2005) är följande områden av 

intresse; 

• Industriella, tekniska och kommersiella produkter 

• Konsumentprodukter 

• Gröna produkter 

• Olika typer av förpackningar 

• Avfallshantering och behandling av skräp 

  

Tabell 1 Marknadssegment av intresse inom omvänd logistik baserat på (Blumberg, 2005) 

Segment Karakteriserande marknad 

Högteknologiska produkter En av de starka marknaderna inom omvänd 

logistik är den vida spann av produkter med 

stabil trend och efterfrågan. 

Konsumtionsvaror Hög efterfrågan men är dock beroende av 

konjunktur. 

Gröna produkter Avgörande faktor gällande behov samt 

efterfråga är konsumenters attityd mot 

miljöproblem och regleringar. 

förpackningar, pallar, och containers Helt beroende på transport samt logistiska 

industriers efterfrågan. Nya metoder för hur 

man ska frakta samt ett behov att minimera 

kostnaden hos kunden driver tillväxten. 

 

Ur tabell 1 kan exempel på en del av ovan nämnda intressanta segment läsas av med deras 

tillhörande kännetecken. I detta arbete är i synnerhet området paketering, pallar, containers 

samt gröna produkter områden av intresse då arbetet relateras till väderskydd vilket är en form 

av paketering. 
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2.1.2 Begreppet omvänd logistik inom byggbranschen 

Inom litteraturen finns få exempel från byggbranschen. En av de anledningarna till detta är 

enligt Hosseini, Chileshe, Rameezden och Lehmann (2015) att inom forskning kring 

applicering av omvänd logistik inom byggbranschen ligger fokus på fördelar utifrån 

miljömässiga aspekter. Enligt Hosseini et al. (2015) fokuserar färre studier på att belysa de 

ekonomiska samt sociala fördelarna lika mycket som de miljömässiga. De anses dock vara av 

stort intresse för byggföretag (ibid.). För att byggföretagen ska kunna se de ekonomiska samt 

sociala fördelarna med att använda omvänd logistik krävs mer forskning och praktiska 

exempel på hur fördelarna kan uppnås. (ibid.) Vidare förklarar Hosseini et al. (2015) att stor 

del av forskningen berör tillverkningsindustrin vilket innebär att det finns en tydlig brist på 

djupare studier inom området mot byggbranschen. 

Omvänd logistik härstammar från området supply chain managment (SCM), och är enligt 

Hosseini, Chileshe, Rameezden och Lehmann (2014) en integrerad logistikkedja som används 

inom SCM. Omvänd logistik används för att underlätta målet med den konventionella 

metoden SCM genom att komplettera med s.k. ”forward logistics”. (ibid.). Hosseini, et al. 

(2014) lyfter att åsikter rörande skiljelinjen mellan ”forward logistics” och omvänd logistik 

börjar bli mer otydliga. Både ”forward” logistik och omvänd logistik verkar som byggstenar i 

SCM vilket tyder på inverkan av metoderna inom området (ibid.). Sharma, Panda, Mahapatra 

och Sahu (2011) menar på att omvänd logistik startar där de traditionella principerna kring 

SCM slutar. Det sker när produkten når slutskedet av dess livscykel. Sharma et al. (2011) 

utvecklar att omvänd logistik inte är ett helt accepterat koncept eftersom det finns barriärer 

rörande implementering av systemet. 

Inom litteratur rörande byggbranschen används begreppet omvänd logistik från studier av 

tillverkningsindustrin applicerat på byggsektorn (Sharma et al., 2011). Hosseini et al. (2014) 

lyfter fram att undersökning av litteratur pekar på att omvänd logistik ännu inte är ett helt 

etablerat ämne inom byggbranschen och specifikt att forskare inom bygg inte betraktar 

omvänd logistik som ett område tillhörande bygg. Inom andra koncept har termen använts för 

att beskriva olika typer av aktiviteter och klassificera hierarkier (ibid.). Eftersom det saknas 

konsensus av omvänd logistik inom sammanhang relaterade till byggbranschen, har 

missförstånd och förvirring uppstått om vad som är tydliga gränser mellan omvänd logistik 

och likartade fenomen som ”forward logistics” eller avfallshantering som benämns ”waste 

management” på engelska (ibid.). Ett annat område som ofta benämns i sammanhang 

relaterade till omvänd logistik är grön logistik (ibid).  

Roger och Tibben-Lembke (2001) hävdar att aktiviteter som har ändamålet att minska 

klimatpåverkan, vilket kan handla om exempelvisutbyte av material bör rubriceras som grön 

logistik. Omvänd logistik däremot bör vara avsatt mot flödet av produkter och material (ibid.). 

Vidare påpekar Roger och Tibben-Lembke (2001) att det finns många aktiviteter där både 

omvänd logistik och grön logistik kan appliceras lika mycket. Figur 3 illustrerar skillnader 

mellan omvänd logistik och grön logistik, samt var dessa metoder överlappar. Hosseini et al. 

(2014) menar dock på att koncepten har blivit länkade felaktigt. Enligt Hosseini et al. (2014) 

kan den ökade medvetenheten om miljöfrågor ha orsakat detta. Den stora skillnaden enligt 

Hosseini et al. (2014) är att begreppet grön logistik mer följer ”forward logistics” från 
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produktion till konsumtion samt enbart behandlar miljömässiga aspekter mot olika logistiska 

aktiviteter. Även fast Hosseini et al. (2014) antyder att de finns skillnader mellan koncepten 

påpekar han att överlappning av dessa existerar. 

 

Figur 3 Jämförelse mellan omvänd logistik och grön logistik baserat på Roger och Tibben-Lembke (2001) 

För att tydliggöra skillnaden mellan avfallshantering och omvänd logistik används figur 4. 

Enligt figuren handlar omvänd logistik om tillverkning, återanvändning, ekonomiska och 

ekologiska fördelar. Avfallshantering syftar istället på återvinning av material genom att 

samla och processa material på ett effektivt sätt. Den stora skillnaden mellan de två logistiska 

metoderna är att inom omvänd logistik ligger fokus på att värde finns i produkterna. Det 

relateras till grundtanken inom omvänd logistik att återanvända produkten så mycket det går 

utifrån ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. (Hosseini et al., 2014; Genchev, 2009). 

Inom avfallshantering riktas däremot fokus på att effektivt minska, återanvända samt 

återvinna skräp utan tanke på att se det ekonomiska värdet av produkten, utan med mer fokus 

på ekologiska kriterier. (ibid.) 

 

Figur 4 Skillnader i processerna för omvänd logistik och avfallshantering baserat på Hosseini et al., (2014) 
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När det handlar om skillnaden mellan ”forward logistics” och omvänd logistik ger figur 5 en 

överskådlig bild om processen inom tillverkningsindustrin och figur 6 en överskådlig bild om 

hur processen kan se ut inom byggbranschen. (ibid.) 

 

Figur 5 Simpel modell på skillnaden mellan "forward logistics" och omvänd logistik inom tillverkningsindustrin (Hosseini et 

al., 2014, använd med tillstånd av Nicholas Chileshe) 

  

 

Figur 6 Illustration för omvänd logistik inom byggsektorn (Hosseini et al., 2015, använd med 
tillstånd av Reza Hosseini) 
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”Forward logistics” handlar till stor del om förflyttning av material från tillverkningsplasts till 

konsumtionsplats. I motsättning beskriver omvänd logistik rörelsen från konsumtion till 

tillverkning. (ibid.) Enligt Hosseini et al. (2014) bör flödet av material, produkter och varor 

spegla det flöde som finns för ”forward logistics”, se figur 5. Viktigt att påpeka är att detta 

system kan avvika från det traditionella mönstret som ses i figur 6. Det innebär att exempelvis 

produkter, varor och material kan hamna i en rad olika sekundära marknader. (ibid.) Det tyder 

på att produkter eller material inte nödvändigtvis återvänder till sin ursprungspunkt utan 

hamnar i olika marknadssegment. (ibid.). Det talar för att det är en mer komplex struktur 

gällande hur ”forward logistics” och omvänd logistik kan användas inom byggsektorn i 

jämförelse med tillverkningsindustrin. Genom att avläsa både figur 4 och 5 syns det att 

processerna är liknande men, den mer komplexa strukturen för metoderna inom bygg kan ses 

som en brist i och med att det inte är ett vida implementerat system inom byggsektorn. 

2.1.3 Barriärer inom tillämpning av omvänd logistik 

Att använda konceptet omvänd logistik inom byggbranschen har visat sig innebära ett antal 

svårigheter då man direkt applicerar det tankesätt som används inom tillverkningsindustrin 

mot byggsektorn (Schultmann & Sunke, 2007). Byggsektorn har en komplex struktur vilket 

även innebär att barriärerna för att implementera systemet inom byggsektorn kan ses som mer 

komplexa (ibid.). Den stora skillnaden mellan produkter inom tillverkningsindustrin och 

byggbranschen är produkternas livslängd, mobiliteten och hur återvinning sker. En ytterligare 

försvårande faktor är en fragmentiserad försörjningskedja i byggprojekt; leverantörer, 

underleverantörer, entreprenörer vilket innebär exempelvis att flertalet har egna processer om 

hur bland annat återvinning ska utföras vilket leder till försvårad samordning (ibid.).  

Det finns olika typer av hinder eller utmaningar gällande implementering av omvänd logistik 

inom både tillverkningsindustrin och byggbranschen enligt olika författare. Chileshe, 

Rameezdeen, Hosseini och Lehmann (2015) lyfter en rad barriärer som kan vara av intresse 

för företag inom byggbranschen men delvis även annan industri att beakta vid eventuell 

implementering av systemet. En summering av utvalda barriärer från studien presenteras i 

tabell 2. 

Tabell 2 Sammanställning av barriärer för implementering av omvänd logistik inom byggbranschen enligt (Chileshe et al., 

2015) 

Interna barriärer Produktbaserade 

barriärer 

Miljöbaserade barriärer 

Betydande kostnader initialt 

vid implementering av omvänd 

logistik 

Byggnaders långa livscykler 

med olika ägare 

En avsaknad av marknad för 

använda material och brist på 

anläggningar för återvinning 
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Risker, osäkerheter och ansvar 

vid användandet av återvunnet 

material 

Existensen av farliga ämnen, 

skillnader i hur kvalitén på 

material försämras och den 

varierande kvalitén av material 

uttaget från exempelvis 

byggnader 

Saknad medvetenhet om 

omvänd logistik inom 

byggbranschen 

Höga arbetskostnader och den 

tids-/energikrävande processen 

kring omvänd logistik 

Osäkerhet kring ursprunget av 

material inom systemet med 

omvänd logistik  

Avsaknad av ekonomiska eller 

regelmässiga incitament 

Avsaknad förståelse för de 

potentiella fördelarna med 

omvänd logistik för 

organisationen 

 Negativ attityd mot återvunnet 

material 

  Låga kostnader för att 

deponera material vilket inte 

rättfärdigar kostnaden av att 

använda omvänd logistik 

 

I en litteraturstudie utförd av Schamne och Nagalli (2016) diskuteras en rad olika utmaningar 

med att implementera omvänd logistik inom flertalet olika branscher. Studien lyfter 

diskussioner om vad som anses problematiskt med att använda omvänd logistik inom en rad 

olika marknadssektorer (ibid.). Det som är gemensamt för samtliga är att innan 

implementeringen av omvänd logistik sker, bör barriärer och deras påverkan på 

implementeringen identifieras. Betydande hinder vid implementering av omvänd logistik 

inom samtliga branscher kan summeras från studien enligt följande: 

• Brist på lagar och direktiv 

• Brist på statlig drivkraft 

• Höga kostnader inom diverse processer 

• Avsaknad kunskap och medvetenhet om omvänd logistik 

• Brist på utbildning eller teknisk kunskap inom omvänd logistik 

Dessa barriärer kan relateras till de tre viktiga kriterierna ekonomi, miljö och sociala aspekter 

vilka ses som huvuddrivkrafter vid användning av omvänd logistik (ibid.). 

2.2 Drivkrafter och förekommande kriterier inom implementering av omvänd logistik 

Dekker et al. (2013) beskriver att de främsta drivkrafterna för att företag inom olika branscher  

ska börja använda omvänd logistik beaktar följande kriterier 

• Ekonomi 

• Miljö 

• Sociala aspekter 
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Dessa tre huvudkriterier påpekas som centrala delar inom litteratur rörande omvänd logistik 

(ibid.). Dekker et al. (2013) påpekar att inom flertalet vetenskapliga publiceringar rörande 

ämnet, diskuteras ofta de tre huvudkriterierna och hur dessa bryts ner i delkriterier. Dessa kan 

ses som ”pelarna” som sedan byggs upp av en rad olika delkriterier kopplade till 

huvudkriterierna som varierar mellan företag och branscher (ibid.). Samtliga kriterier utgår 

från tanken att företag kan tjäna pengar på det, och/eller om de vill utveckla verksamhetens 

sociala profil och/eller om de måste följa särskilda miljöbestämmelser (ibid.). De tre 

huvudkriterierna kan sedan delas upp i olika delkriterier innehållande specifika frågor 

kopplade till områdena och dessa används sedan vid exempelvis beslutsfattande. (ibid.). 

Delkriterierna kan beröra olika faktorer, när det gäller exempelvis ekonomiska delkriterier 

berör de ofta marknadsföring, konkurrens eller andra relevanta faktorer som påverkar 

ekonomin (ibid.). Miljöaspekternas delkriterier berör ofta lagstiftning, incitament från 

konsumenter och regeringar som jobbar mot miljölagstiftning. Inom den sociala aspekten 

brukar delkriterier kopplas till miljö eller rent sociala frågor som exempelvis arbetsmiljö eller 

samhällets förväntningar. Dekker et al. (2013) utvecklar att det ibland kan vara svårt att sätta 

en tydlig gräns mellan de två huvudkriterierna (ibid.). Att definiera exakta delkriterier som 

bör uppfyllas för att tillfredsställa samtliga tre huvudkriterier inom olika branscher kan 

emellanåt vara svårt. Det kan bero på att lagstiftning varierar mellan länder samt att 

konsumenternas attityd, relaterade kostnader och aktuella delkriterier varierar mellan företag i 

olika branscher. (ibid.). Det innebär att det inte går att sätta exakta ”frågor” som alltid bör 

beaktas då de varierar mellan exempelvis tillverkningsindustrin och byggbranschen (ibid.). 

Dowlatshahi (2005) diskuterar genom en sammanställning av olika författares uppfattningar, 

faktorer och kriterier som akademiker samt utövare ser som väsentliga vid implementering av 

omvänd logistik. I studien presenterar Dowlatshahi (2005) fem faktorer av särskilt intresse: 

• Kostnad 

• Kvalitet 

• Kundservice 

• Miljömässiga  

• Politiska/rättsliga 

Faktorn kostnader kan innebära kostnader rörande ytterligare utrustning för att tillverka 

produkter, kostnad av att anställa personal, omdirigering av arbetsuppgifter m.m. (ibid.). 

Kvalitet är en annan viktig strategisk faktor som kan behandla frågor rörande kvaliteten på 

återvunna produkter, vilket även berör parametrar inom kostnadsaspekten genom exempelvis 

försämrad försäljning. Rykte kopplat till kvalitet är även en viktig faktor att beakta, kunder 

förväntar sig att produkter tillverkade på återvunnet material ska vara ekvivalenta med 

ordinarie produkts kvalitet. Om detta inte uppfylls kan företagets rykte försämras. (ibid.).  

En ytterligare faktor handlar om hur kunderna som har intresse för produkter med det 

”omvända-logistik-tänket” bemöts. Enligt Dowlatshahi (2005) bör faktorer följa den 

logistiska tanken ”på rätt plats, i rätt tid med rätt kvalitet och rätt service”. De miljömässiga 

faktorerna handlar om hur kunder eller allmänheten kräver att tillverkare som är engagerade 

inom området omvänd logistik är ansvariga om hur deras verksamheter påverkar miljön. Det 
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innebär att företag har chans att tjäna pengar på att producera klimatvänligare produkter och 

förbättra återvinningen av produkter. (ibid.). Det kan även ses som en potential att förbättra 

den allmänna synen av företagen, vilket kan kopplas till sociala aspekter. Slutligen diskuterar 

Dowlatshahi (2005) politiska och rättsliga utspel av betydelse. Genom ökad medvetenhet hos 

befolkningen tack vare ökningen av miljömedvetna produkter samt lagstiftning mot 

miljöpåverkan har hela samhällets medvetenhet ökat. (ibid.). Detta kan sedan kopplas till 

huvudkriterierna ekonomi, miljö samt sociala aspekter och brytas ned i delkriterier med 

viktiga frågeställningar kopplat till bransch och specifikt företag. (Dekker et al., 2013; 

Dowlatshahi, 2005) 

Byggsektorn använder omvänd logistik som ett system direkt taget från tillverkningsindustrin 

(läs verkstadsindustrin). (Hosseini et al., 2014; Chileshe et al., 2015; Schulzman et al., 2007; 

Hosseini et al., 2015). Samtliga författare påpekar att drivkrafterna för implementering av 

omvänd logistik inom byggsektorn tas direkt/relateras till de viktiga kriterier som påpekas 

inom övrig tillverkningsindustri (ibid.). Att kriterierna tas från tillverkningsindustrin beror på 

att det inte finns specifika kriterier riktade mot byggsektorn när omvänd logistik 

implementeras (ibid.). De viktiga kriterierna berör ekonomi, miljö samt sociala aspekter. Det 

som varierar mellan tillverkningsindustrin och byggindustrin är vissa av de generella 

delkriterierna kopplade till huvudkriterierna (Dekker et al., 2013). Det innebär att 

motiveringarna till att använda omvänd logistik delas av företag inom en rad olika sektorer 

men delkriterierna (viktiga frågor att arbeta efter inom specifikt företag eller område) varierar 

mellan branscher. Detta kan kopplas till Blumberg (1999) som menar att den generella 

motiveringen utifrån ett företagsperspektiv främst berör ekonomiska, miljömässiga och 

sociala aspekter.  

Hosseini et al. (2014) diskuterar att drivkrafterna inom omvänd logistik handlar om att 

minimera produktens miljöpåverkan men samtidigt förlänga dess livslängd och ekonomiska 

lönsamhet. Enligt Hosseini et al. (2014) finns det många drivkrafter som kan ligga till grund 

för att börja använda omvänd logistik. Främst handlar det dock om de tre utpekade kriterierna: 

ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier (ibid.). Det som främst motiverar företag inom 

en rad olika sektorer (bygg inkluderat), är den ekonomiska aspekten (ibid.) Genom 

granskning av en rad olika litteraturstudier med bakgrund i främst tillverkningsindustrin men 

även byggsektorn, ser författarna att samma huvudkriterier används. Det som kan skilja sig åt 

är delkriterier, d.v.s. frågor rörande exempelvis tillverkningskostnad, lagstiftning med mera 

men som kopplas till de gemensamma huvudkriterierna inom omvänd logistik. (Hosseini et 

al., 2014; Dekker et al., 2013; Dowlatshahi, 2005). 

Inom byggbranschen påpekar Hosseini et al. (2014) att de ekonomiska drivkrafterna till att 

använda omvänd logistik främst berör kostnadsbesparingar. Huvudkriterierna mynnar ut i 

viktiga delkriterier för att kunna uppnå syftet. De ekonomiska delkriterierna berör bland annat 

kostnadsbesparingar. Genom att använda mindre energi, material, utrustning och dess 

underhåll samt lägre transportkostnader och arbetsrelaterade kostnader kan företag reducera 

sina totala kostnader och öka det ekonomiska värdet. Försäljning av återvunna material ses 

även som en stark drivkraft till att öka intäkter. (ibid.). Genom att använda omvänd logistik 

inom byggbranschen kan enligt Hosseini et al. (2014) upp till 85 % av en hel byggnad 
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återanvändas. Författarna utvecklar att olika litteraturstudier beskriver att omvänd logistik 

skulle kunna sänka kostnaderna med 30–50 % för ett byggprojekt. 

Vidare gällande miljökriterier diskuterar Hosseini et al. (2014) att organisationer inom 

byggbranschen är påverkade av lagstiftningar, olika typer av regleringar och konsumenters 

värderingar, att minimera sin miljöpåverkan. Att implicera systemet i byggbranschen kan leda 

till att mängden avfall som skickas till deponi minskas och att återanvändning av produkter 

ökar istället för nytillverkning. Detta ses som mycket viktigt inom byggsektorn. (ibid.). Enligt 

författarna kan det i sin tur bidra till mindre miljöpåverkan och utsläpp från sektorn. Att 

implementera åtgärder rörande återanvändning ses som den viktigaste åtgärden som krävs. 

Vidare lyfter Hosseini et al. (2014) viktiga aspekter att beakta vid beslutsfattande inom 

omvänd logistik rörande miljömässig inverkan kopplat till byggsektorn: 

• Använda mindre råmaterial i tillverkning 

• Minimera energianvändningen för att producera produkter och transportera varor 

• Möta krav och regleringar gällande miljöpåverkan 

• Verka för att generera mindre avfall 

• Minska de totala utsläppsnivåerna 

När det gäller sociala aspekter för att använda omvänd logistik inom byggbranschen berör de 

främst att uppnå olika miljömässiga kriterier för att framhäva företagets gröna image, vilket 

syftar på att förbättra den allmänna synen av företaget. (ibid.) Fördelarna med att använda 

omvänd logistik som social drivkraft kan summeras i två delkriterier; att skapa ett stort antal 

jobb genom att använda omvänd logistik vilket ger en god bild av företaget för allmänheten 

och att förbättra den gröna imagen och ryktet av företaget. Detta kan kopplas tillbaka till 

Roger och Tibben-Lembke (1999) som menar på att man kan skapa värde, i detta fall för 

allmänheten, utifrån hur företaget arbetar mot minskad miljöpåverkan. 

Chileshe et al. (2018) diskuterar att det redan idag finns god kunskap samt medvetande om 

vilka de huvudsakliga drivkrafterna till att använda omvänd logistik är. Dessa har tidigare 

diskuterats av bland annat Hosseini et al. (2014) och Dekker et al. (2013). Chileshe et al. 

(2018) lyfter att omvänd logistik inom byggsektorn riktas mot att effektivisera användandet 

av resurser, förstärka kvaliteten på använt material och att använda resurser mer effektivt. 

Enligt författarna finns det tio viktiga drivkrafter till implementering av omvänd logistik inom 

byggsektorn. Dessa drivkrafter delas enligt Chileshe et al. (2018) in i delgrupper som består 

av ekonomiska, miljömässiga samt sociala aspekter vilket tidigare diskuterats. De ekonomiska 

drivkrafterna enligt Chileshe et al. (2018) är följande; 

• Lägre kostnader genom att använda återvunnet material 

• Ökade intäkter 

• Stödja demontering av byggnader genom lagstiftning och ekonomiska incitament 

• Användning av återvunnet material genom lagstiftning och ekonomiska incitament 

• Mindre kostnad genom minimerad hantering av skräp 

De miljömässiga drivkrafterna berör följande; 

• Användandet av omvänd logistik för att tillmötesgå lagstiftning 
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• Miljömässiga policys som drivkraft vid demontering och återanvändning av använt 

material 

• Att möta beställarens miljömässiga mål 

Sociala drivkrafter; 

• Förbättra ryktet och den gröna bilden av företaget 

• Samhällets förväntningar, skapandet av ett stort antal jobb och ökad konkurrenskraft 

Chiou, Chen, Yu & Yeh (2012) diskuterar att omvänd logistik har utvecklats till att bli en 

viktig källa för att skapa möjligheter för företag att utveckla sin image och lönsamhet. Även 

frågor rörande klimatpåverkan har ytterligare förtydligat vikten av omvänd logistik inom 

organisationer (ibid.). Flertalet företag inom en rad branscher ser omvänd logistik som en 

strategisk aktivitet eftersom det kan skapa värde för dem. Genom detaljerade analyser av 

litteratur och intervjuer listar Chiou et al. (2012) en rad olika delkriterier som kan anses 

generellt viktiga inom omvänd logistik. Likt vad Hosseini et al. (2014) lyfter fram relateras 

huvudkriterierna, som byggs upp av en rad delkriterier, till de tre fokusområdena ekonomi, 

miljö och sociala aspekter. Ur tabell 3 kan en sammanfattning av viktiga delkriterier vid 

implementering av omvänd logistik utläsas. De berör samtliga huvudkriterier och summeras 

utifrån utförd studie av Chiou et al. (2012). 

Tabell 3 Huvudkriterier och dess relaterade delkriterier (Chiou et al., 2012) 

Ekonomiska kriterier Miljökriterier Sociala kriterier 

Volym av återvunnet material Lagar, regler och direktiv Företagets sociala 

ansvarstagande 

Kostnad för återvinning Konsumenternas 

miljömedvetenhet 

Tryck från rivaliserande företag 

Tillverkningskostnad Tryck från aktieägare Marknadsföring relaterat till 

företagets image 

Försäljningsökning av nya 

produkter 

Management-

informationssystem rörande 

omvänd logistik 

Ett välfungerande 

management-system rörande 

återvinning och service 

 

Agrawal, Singh och Murtaza (2015) diskuterar att det finns olika faktorer som är användbara 

vid beslutsbefattande och implementering av omvänd logistik. Sammanfattningsvis berör de 

olika faktorerna ekonomi, miljö samt sociala aspekter (ibid.). Vidare utvecklar Agrawal et al. 

(2015) i litteraturstudien att flertalet författare listar olika faktorer och drivkrafter av vikt vid 

implementation men att de sammantaget berör huvudområdena. Tabell 4 är en 

sammanställning av utvalda generella drivkrafter vid implementering av omvänd logistik i 

olika branscher. Kriterierna kan mynna ut i olika frågor att arbeta efter vid beslutsfattande 

beroende på branschens struktur och företagets interna arbete. (ibid.). Agrawal et al. (2015) 

nämner att fler studier kring omvänd logistik relaterat till byggbranschen, konsumentvaror 

samt olja och gasindustrin vore önskvärt. Genom fler specifika studier skulle exempelvis fler 

drivkrafter och barriärer som särskilt kan relateras till byggindustrin lyftas fram (ibid.). 
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Tabell 4 Summering av drivkrafter samt kriterier vid implementering av omvänd logistik i olika branscher (Agrawal et al., 
2015) 

Ekonomiska kriterier Miljökriterier Sociala kriterier 

Försäljning eller andra 

ekonomiska faktorer som 

kostnader m.m. 

Lagstiftning, producentens 

ansvar 

Hur nöjda kunderna är med 

företaget 

Kostnad för återvinning, 

tillgång till fabriker som 

hanterar material vid 

återvinning 

Uppfyllandet av miljömässiga 

krav eller arbetet mot 

användning av mer 

miljömedvetna material 

Det sociala ansvaret inom 

företaget (säkerhet, välmående) 

Försäljningsrelaterade frågor, 

lönsamhet vid återvinning 

(återta värde från returvaror) 

Interna policys om att stärka 

företagets gröna image genom 

miljöarbete 

Bättre anseende genom 

miljöarbete både inom 

företaget och utåt 

Konkurrensfördelar Miljöpåverkan av produktion 

eller produkt 

Företagets samhällsansvar 

(ekonomiska, sociala och 

miljömässiga perspektiv) 

Kundtjänst  Kundservice 

Generella ekonomiska 

drivkrafter 

Generella miljömässiga 

drivkrafter 

Generella sociala drivkrafter 

Ekonomiska behov Miljömässiga behov Sociala behov 

  

Enligt Vaz, Grabot, Maldonado och Selig (2012) har företag under de senaste åren börjat 

specialisera sig inom ramen för omvänd logistik. Fokus kretsar då kring ekonomiska, 

miljömässiga samt sociala aspekter (ibid.). Det som Vaz et al. (2012) men även Dekker et al. 

(2013) uttrycker är att det finns utmaningar att definiera ett effektivt system gällande omvänd 

logistik, då flertalet av frågorna rörande ekonomi, miljö och sociala aspekter är komplexa och 

varierar mellan branscher. Författarna lyfter fram några exempel på kriterier som berör de tre 

omtalade huvudkriterierna. Inom den miljömässiga aspekten bör frågor som beaktar 

medvetenhet om miljöpåverkan, konsumenternas roll i hållbar tillväxt, användningen av 

återvunnet material och hur tillverkningen bidrar till ”gröna” produkter beaktas. (ibid.).  

Det ekonomiska området handlar främst om hur kostnadsreduktion kan ske i samspel med 

minimerad klimatpåverkan vilket relateras till Roger och Tibben-Lembke (1999) som menade 

på att kostnader ska minskas genom ökad livslängd, minskade kostnader i återvinning och 

minskad användning av råmaterial vid nytillverkning. Vaz et al. (2012) påpekar även att ett 

sätt att få fördelar är att ställa upp delkriterier till huvudkriterierna som berör konkurrens. Det 

kan exempelvis handla om policies mot konsumenter m.m. Gällande sociala frågor bör man 

ställa upp delkriterier som handlar om att lyfta den allmänna synen av företaget. (ibid.) 

Samtliga aktiviteter väger olika mycket beroende på vad företaget satsar på men gemensamt 

är att främst ekonomiska samt miljömässiga aspekter är stora drivkrafter. (ibid.). 

Akdoğan och Coşkun (2012) menar på att företag använder sig av omvänd logistik främst för 

att tjäna pengar på det, på grund av obligatoriska faktorer eller ett socialt tryck. Enligt 

författarna berör även dessa huvudområden ekonomi, lagstiftning (miljömässiga aspekter 

m.fl.) och sociala aspekter. De ekonomiska aspekterna rör främst frågor om hur företaget kan 
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tjäna pengar på produkter i tillverkningen. Generellt berör delkriterierna frågor om hur man 

kan minska användandet av material i tillverkningsprocessen genom att återanvända 

exempelvis trasiga produkter. De berör även hur man kan minska avfallsmaterial vilket 

påverkar företaget utifrån både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. (ibid.).  

Utifrån ett socialt perspektiv kan frågor gällande marknadsföring av företaget vara av stort 

intresse. Företag förväntas av allmänheten och regeringen vara miljömässiga i sin verksamhet 

(ibid.). Om företagen arbetar efter att exempelvis tillverka och/eller använda sig av 

miljömässiga varor, exempelvis transportskydd tillverkade av miljöplast, kan både miljön och 

företaget tjäna på det (ibid.). Ett annat synsätt är att uppfyllandet av de tre huvudkriterierna 

kan vara ett strategiskt arbete i företaget. Akdoğan och Coşkun (2012) diskuterar att i många 

länder är lagstiftningen hård mot producenter, det innebär att företag kan nyttja omvänd 

logistik genom att ställa upp viktiga delmål kopplat till ekonomi, miljö och sociala aspekter.  

Att ställa upp delkriterier är ett viktigt arbete för beslutsfattande samt prioriteringar för att nå 

huvudmålen. Kriterier varierar mellan olika branscher, exempelvis mellan byggbranschen och 

tillverkningsindustrin som Hosseini et al. (2014) diskuterar men gemensamt är att de kopplas 

till huvudkriterierna ekonomi, miljö samt sociala faktorer. Valet av delkriterier kan variera 

mellan företag, bransch och industri. Det innebär att det inte finns exakta kriterier (frågor att 

jobba efter) till hur omvänd logistik exakt ska användas för att uppnå huvudkriterierna. 

(Akdoğan & Coşkun, 2012; Dekker et al., 2013; Hosseini et al., 2014). Det som kan tas 

utifrån kontext av författarna är att delkriterierna varierar eftersom branscherna har olika mål 

och frågor att arbeta efter men, det som förekommer inom samtliga branscher/organisationer 

är att de berör de tre så kallade huvudkriterierna. Akdoğan och Coşkun (2012) bekräftar detta 

genom att förklara att det spridda spannet av alternativ att ha i åtanke, gör att frågor som 

gäller för samtliga branscher blir svåra att definiera. Det existerar därmed en rad olika 

delkriterier som måste bedömas utifrån hur relevanta dessa är för specifikt företag och 

bransch i syftet att täcka huvudmålen inom omvänd logistik. (ibid.). 

2.3 Beslutsmodell 

Beslutsmodellen används för att testa teori från omvänd logistik mot ett praktiskt fall. 

Modellen ska nyttjas som underlag vid ett beslutsfattande.  

2.3.1 Teoretisk beskrivning samt modell 

Modeller inom beslutsteori har ett ursprung i ”Multiple-criteria decision analysis” (MCDA) 

inom engelsk litteratur. Angelis och Kanavos (2017) beskriver att MCDA är ett komplext 

matematiskt ramverk som kan användas inom beslutsfattning. Huvudsyftet med detta ramverk 

beskrivs enligt Angelis och Kanavos (2017) som att bidra till beslutsfattning när det finns 

olika alternativ vilket skapar problem vid beslut av vilket som anses vara det mest 

gynnsamma. Författarna lyfter också att det existerar en rad olika matematiska samband som 

bör beaktas när olika alternativ analyseras och viktning av olika kriterier sker. (ibid.). Inom 

MCDA finns en rad olika metoder att välja bland vilket diskuteras av Angelis och Kanavos 

(2017). Carylann (2018) lyfter att MCDA är en mycket komplex procedur som inte alltid är 

nödvändigt för att fatta vissa beslut. Genom att studera vad Carylann (2018) samt Angelis och 

Kanavos (2017) presenterar i publikationerna valdes fokus i detta examensarbete att studera 

”Decision-matrix method” och ” weighted decision matrix” som inspiration. Metoderna 
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valdes främst utifrån att deras struktur är tydlig och enkel att förstå, vilket lyfts fram av 

Carylann (2018) som menar på att de är de mest förekommande och enklaste metoderna inom 

beslutsteori. 

Carylann (2018) beskriver att en beslutsmatris (decision matrix på engelska) kan användas för 

att underlätta vid beslutsfattande. Carylann (2018) utvecklar vidare att grundtanken med att 

skapa en beslutsmodell är att minimera förvirring när beslut ska tas. Vidare förklarar Carylann 

(2018) att ofta brukar enbart fördelar samt nackdelar listas när ett beslut ska genomföras. När 

det då är ett flertal ingående parametrar som inverkar kan man utnyttja en så kallad 

beslutsmatris istället för att lista fördelar/nackdelar. (ibid.). Syftet med att använda 

beslutsmatriser är att underlätta beslutsfattande samt att lyfta fram viktiga faktorer som 

inverkar på det slutgiltiga beslutet. (ibid). Genom att använda sig av en beslutsmatris kan man 

även visuellt lyfta vilket av alternativen som uppfyller de kriterier som utvärderas.                 

En beslutsmatris är en förenkling av MCDA vilket innebär att den metod som används i 

examensarbetet härstammar från en förenklad version av MCDA. Mindtools (u.å) beskriver 

att många företagsbeslut baseras på både ungefärlig samt subjektiva data. Eftersom data kan 

vara både subjektiv och ungefärlig kan företaget använda sig av en beslutsmatris för att ta ett 

kvalificerat beslut. Mindtools (u.å) samt Angelis och Kanavos (2017) beskriver även att 

MCDA är ett komplext system som innehåller avancerade matematiska samband, som inte 

alltid är nödvändigt vid beslut gällande enklare frågor. Därav anses användandet av en 

beslutsmatris vara en enklare process (ibid.) Figur 7 visar ett exempel på hur en beslutsmatris 

kan utformas vid beslutsfattande. En viktig notering av Mindtools (u.å) är att det alternativ 

som får högst betyg inte alltid är det bästa eller mest lämpliga alternativet. När de olika 

faktorernas prioriteringsgrad (viktning) ska beskrivas bör en reflektion göras om hur viktigt 

kriteriet är. (ibid.). Både poängbedömningen och skalan kan komma att ändras vilket innebär 

att olika alternativ kan bli bättre eller sämre när det sker förändringar i modellen. Man bör 

därför vara uppmärksam på skalan samt den poängbedömning som ges i modellen då det kan 

innebära att ett resultat inte anses helt optimalt även om poängsumman är högre än för ett 

annat alternativ. Som exempel skulle det i figur 7 kunna innebära att alternativet som hamnat 

på andra plats d.v.s. ”Supplier 3” ändå skulle kunna anses vara bättre än alternativet som 

hamnat på första plats, ” Supplier 4”. 

Figur 7 Exempel på beslutsmatris där kriterier vägs ihop med faktorer genom multiplikation (Mindtools, u.å) 
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Valet av en enklare modell grundar sig i att författaren ansåg att inom ramen av arbetet fanns 

det rimliga skäl till att inte välja en mer avancerad modell som inspiration till den egna 

beslutsmodellen. Genom att använda sig av en simplare modell är det också enklare för 

mottagaren att förstå samt använda modellen till beslutsfattning. Grundtanken för hur 

modellen utformades utgår bland annat från mailkonversationer med byggföretaget i 

fallstudien, teori kring ”decision matrix” och ”weighted sum model" samt samtal med 

kunniga inom företaget. På detta sätt har även vad författaren anser vara viktiga kriterier valts 

ut. Prioriteringsgraden beskriver i modellen vilken viktning de olika kriterierna har. Tanken 

har varit att lägga fokus på att värdera kriterier som berör ekonomi och miljö som de 

viktigaste ingående kriterierna. Studien om omvänd logistik har legat till grund för stor del av 

hur utformningen av modellen skett. De kriterier som framtagits i den första, teoretiska 

modellen, baseras på teori inom omvänd logistik (kapitel 2.2). Fokus inom omvänd logistik 

har tidigare beskrivits som ekonomi, miljö samt sociala aspekter. Detta präglade utformningen 

av den teoretiska beslutsmodellen och det som prioriterades var att skapa frågor av relevans 

för väderskydd av lägenhetsvolymer för ett industriellt byggföretag. Den teoretiska 

beslutsmodellen presenteras i bilaga 1 beslutsprocessen i modellen kan beskrivas enligt figur 

8. 

  

Figur 8 Illustration över hur beslutsprocessen fungerar enligt den 
teoretiska modellen 
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2.3.2 Beskrivning av beslutsmodell 

Det finns en rad olika kriterier som beaktats vid framtagningen av den teoretiska 

beslutsmodellen. De viktigaste kriterierna relateras till Drivkrafter och förekommande 

kriterier inom implementering av omvänd logistik (kapitel 2.2). Drivkrafterna har tolkats i 

beslutsmodellen (bilaga 1). Modellens struktur har tagits fram med hjälp av teoretiska 

exempel som (figur 7) och beslutsprocessen i modellen finns beskrivet i figur 8.  

I beslutsmodellen finns en kortfattad beskrivning och hänvisning till hur modellen ska 

användas. Nedan presenteras en mer detaljerad förklaring till hur modellen ska användas.  

• (A) Lägg in frågor av vikt vid beslutsfattande i fliken beslutande kriterier. Kriterierna 

är en av de viktigaste delarna i modellen. Här måste det gemensamt tas fram en rad 

kriterier som anses viktiga vid beslutsfattning. Kriterierna kan generellt röra allt som i 

fallstudien syftar på att besvara viktiga frågor som rör väderskydd av volymer, d.v.s. 

väderskydd av volymer under lagring, transport och på byggarbetsplats  

 

• (B) Utvärdera vilken prioritering de utvalda kriterierna bör ha vid beslutsfattande. 

Använd skala 1–3 där 3 är det viktigaste området och 1 det minst viktigaste. Om 

frågan är av karaktär ja/nej, använd 3 eller 1 vid betygssättning. Om det eftersträvas en 

mer precis skala kan den ändras efter behov. Ett exempel på en ja/nej fråga skulle 

kunna vara ”är det farligt att förbränna produkten”, då skulle exempelvis ja kunna vara 

1 eller 3 beroende på beslutets karaktär. Prioriteringsgraden är viktig att beskriva, och 

ett gemensamt beslut måste tas om vilka prioriteringsgrader som ska gälla för de olika 

kriterierna för det beslut som ska fattas. 

 

• (C) Vid betygsättning används ett poängsystem med skala 1–3 för de inblandade 

produkterna. Skalan kan utökas vid behov eller anpassas utifrån de önskemål 

användaren har. Om det saknas tillräckligt med information vid bedömning gällande 

ett specifikt kriteriumunder kategorin produkt, skriv en kommentar samt använd 0 som 

betyg om inte ett antagande görs. Vid antagande, kommentera detta i produktens 

kommentarsfält. 

 

• (D) Modellen används som underlag vid beslutsfattning och hjälpmedel vid jämförelse 

mellan produkter. Kommentarsfältet ska bidra med att lyfta viktiga kommentarer som 

kan behöva beaktas vid beslutsfattning. Då beslutsfattning ofta baseras på både 

presenterade fakta och uppfattningar/antaganden är det viktigt att sådant beskrivs. Om 

information för en produkt är bristfällig för ett kriterium eller om någon ytterligare 

viktig kommentar behövs, kommentera detta. Det kan exempelvis gälla vid kriteriet 

vikt. Om det behövs en kran för att lyfta en av lösningarna men bara en operatör för att 

lyfta en annan kan denna kommentar ses som viktig att notera. 

 

• (E) Fyll i produkterna i listan, den kan utökas eller minskas vid behov. 
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• (F) Totalpoängen beräknas genom att för varje kriterium multiplicera prioriteringsgrad 

(B) med det betyg produkten ges genom värdering, och sedan lägga ihop poängen från 

alla kriterier. Utfallet varierar därav beroende på prioriteringsgrader och produkternas 

betyg. Var konsekvent när mallen används för att undvika förvirring. Efter att poängen 

summerats; grönmarkerna det alternativ som fick högst poäng i bedömningen. Beakta 

resultaten, studera vilka kriterier som valts, vilken prioriteringsgrad varje kriterium 

getts och produkternas betygsättning. Beslutsmodellen fungerar som ett underlag för 

att underlätta ett beslut, det innebär att det bästa resultatet inte alltid kan ses som en 

lösning. Det kan finnas fler parametrar som måste beaktas innan ett beslut kan tas. Ett 

exempel är om producenten har kapacitet att leverera den mängd som krävs. 

Beslutskriterierna ligger till grund för den teoretiska modell som framtagits och fungerar som 

underlag vid beslut. När beslut tas genom modellen bör sedan vidare analysarbete riktat mot 

kriterierna utföras för att fastställa ett beslut. Kriterierna har framtagits genom författarens 

analys av teorin och samtal med sakkunniga inom företaget. Framtagningen av kriterierna 

skedde genom att författaren såg över drivkrafter för implementering av omvänd logistik för 

att se vilka kriterier som skulle kunna skapas med hänseende till företagets önskan om 

fokusområden kostnad, miljöpåverkan och arbetsmiljö. De utvalda beslutskriterierna baseras 

därmed på frågor som berör ekonomi, miljö och sociala aspekter. Kriterierna beskrivs 

kortfattat nedan. 

• Inköpspris per volym. Vilken kostnad har produkterna per volym? 

 

• Miljöbedömning (SundaHus). Se bilaga 2 för symbolförklaringar gällande SundaHus 

miljöbedömning där även viktiga förklaringar presenteras. För att kunna utföra en 

miljöbedömning av produkterna för jämförelsen används SundaHus miljödata. Betyget 

för produkten, utifrån kriteriet, baseras på den bedömning som finns i SundaHus 

miljödata. Om inte information finns tillgänglig kan ett antagande göras eller betyget 0 

användas. Ett antagande skulle exempelvis kunna gälla om det finns information för 

en liknande produkt men inte den specifika i SundaHus miljödata.  

 

• Arbetsbelastning i fabrik. Vilken typ av belastning har produkten i produktionen? 

Kräver produkten mycket tid och arbete för att applicera på en lägenhetsvolym? Är 

den fysiskt påfrestande för operatörerna? Finns det säkerhetsaspekter att beakta? 

 

• Materialets vikt. Hur tungt materialet är. Krävs det flera personer för att lyfta eller ta 

av skyddet? Kostnad kan vara något att beakta inom kriteriet eftersom kostnaderna 

kan variera exempelvis om man behöver en kran i fabriken för att lyfta upp materialet. 

 

• Möjlighet till återanvändning. Är produkten återanvändbar eller inte? Relaterar till 

miljötänket samt det ekonomiska tänket inom omvänd logistik. Att återanvända en 

produkt flertalet gånger är en ekonomisk och miljömässig fråga. 
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• Hanterbarhet (enkel/svår). Hur är produkten att handskas med i allmänhet? Är den 

exempelvis enkel att ha att göra med vid förflyttning, applicering samt hantering i 

fabriken? 

 

• Arbetsbelastning bygge. Vilken typ av belastning har produkten på byggarbetsplatsen? 

Kräver produkten mycket tid och arbete för att avlägsnas från lägenhetsvolymen? 

Krävs det extra åtgärder för hur skyddet sedan hanteras? Finns det säkerhetsaspekter 

att beakta? 

 

• Tillkommande kostnader. Krävs det utbyggnad av fabriken för att kunna använda 

någon av produkterna? Måste exempelvis en tvätthall byggas? Blir det ytterligare 

avfallskostnader genom skyddet? Fokusera på tillkommande kostnader om sådana 

finns och vad de kan vara inom cykeln lagring, transport och byggarbetsplats. 

 

• Antal per volym. Hur mycket av produkten måste användas per volym? 

 

• Miljö-/hälsofarliga ämnen. Innehåller produkten miljö- eller hälsofarliga ämnen i 

tillverkningsprocessen? Är produkten i sig miljö-/hälsofarlig efter tillverkning? Om 

inte tillräckligt underlag existerar för detta kriterier gör ett antagande eller skriv i 

kommentarsfältet vad betygsättningen baseras på. SundaHus miljödata används som 

hjälpmedel vid beslutsfattning gällande detta kriteriumoch eventuellt leverantörens 

deklarerade information eller andra trovärdiga källor. Bilaga 2 förklarar innebörden av 

symboler som används i SundaHus miljöbedömningar. De förklarar om det finns 

miljö- eller hälsofarliga ämnen vid produktens slutskede eller vid 

tillverkningsprocessen. Även andra parametrar lyfts fram och förklaras. 

 

• Kostnad avfallshantering. Tillkommer kostnader för avfallshantering av produkten? 

Tillkommer andra kostnader som kopplas till avfallshantering av väderskyddet inom 

produktionen eller på byggarbetsplatsen? 

Figur 9 illustrerar ett exempel på hur den teoretiska beslutsmodellen används vid ett beslut 

där man väljer mellan tre lösningar. En viktig notering är att detta enbart är ett exempel 

för att visa hur modellen används. Det är alltså inte ett kontrollerat exempel där kriterier 

viktats samt produkter betygsatts utan det används bara för att illustrera den teoretiska 

modellens praktiska användning vid ett beslut. 
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Figur 9 Exempel på beslutsfattning med den teoretiska modellen med tillhörande kommentarer för beslut mellan tre 
produkter genom den teoretiska modellen se även bilaga 1 
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3 Metod 
Examensarbetet avhandlar en fallstudie riktat mot ett industriellt byggföretag som bygger 

flerbostadshus genom en industriell byggprocess. Omvänd logistik berör och används främst 

inom forskning samt tillämpning mot tillverkningsindustrin. Därför undersöker arbetet hur det 

teoretiska fältet med generell teori främst från tillverkningsindustrin kan implementeras för att 

lösa problem inom byggsektorn och specifikt hos industriella byggföretag. Examensarbetet 

undersöker hur omvänd logistik kan användas mot det industriella byggföretaget med fokus 

på väderskyddsprocessen för lägenhetsvolymer där teoretiska aspekter studeras för att skapa 

kriterier när val av väderskydd skall göras. Fokus har riktats mot drivkrafter inom omvänd 

logistik och hur de kan användas för att rekommendera en lösning. Tanken är att se hur 

teoretiska aspekter främst riktade mot tillverkningsindustrin kan nyttjas för att ta fram en 

beslutsmodell för väderskydd för industriella byggföretag.  

Examensarbetet fokuserar på valet av metoder för väderskydd av lägenhetsvolymer under 

lagring i fabrik, transport, och på byggarbetsplats innan montering. Arbetet syftar till att ta 

fram ett förslag på en lämplig metod/lösning för att väderskydda volymerna. En betydande del 

i arbetet är att via teoretiska studier framta viktiga kriterier att beakta samt att implementera 

dessa vid beslutsfattning genom att skapa en beslutsmodell. Litteraturstudien samt skapandet 

av en beslutsmodell är väsentliga delar för att undersöka huruvida det teoretiska 

grundkonceptet inom omvänd logistik kan användas specifikt mot industriella byggföretag. 

En översiktlig bild av forskningsprocessen ses i figur 10. 

Området omvänd logistik är ett relativt nytt område som diskuterats i ca 20 år. Det riktas 

främst mot tillverkningsindustrin, vilket innebär att det inte finns lika mycket forskning riktat 

mot byggsektorn. Därför fördjupas fallstudien inom området för att studera möjligheten till 

hur det skulle kunna kopplas mot byggbranschen samt industriellt byggande för att kunna lösa 

diverse frågor. Gällande beslutsmodellen studerades en rad olika metoder och teorier för att 

sedan kunna välja en enklare samt tydligare metod för uppbyggnaden av beslutsmodellen. 

Valet av att skapa en beslutsmodell som med enkelhet går att förstå samt inte är för komplex 

var prioriterat under arbetet. Det gjordes för att lägga grunden till en beslutsmodell med en 

mall som med enkelhet går att anpassa till olika fall av beslutsfattande. Det innebär att utöver 

fallstudiens fråga om väderskydd ska modellen kunna användas samt anpassas till andra 

frågor som kräver övervägande vid beslut. 

En litteraturstudie inom området omvänd logistik utfördes som en fördjupning i ämnet. Denna 

fördjupning användes för att bilda en uppfattning om viktiga aspekter att beakta när kriterier 

kopplas från teoretiska begrepp till en beslutsmodell se figur 10. Beslutsmodellen användes 

för att rekommendera en lösning till företaget om hur volymerna skall väderskyddas. Arbetet 

med att studera en rad olika artiklar ansågs viktigt när grunden till den teoretiska 

beslutsmodellen framtogs. Teorin från omvänd logistik användes främst för att framta 

beslutskriterier från främst drivkrafter inom generell användning av omvänd logistik. 

Beslutskriterierna i den teoretiska modellen anpassades sedan utifrån fallstudiens syfte vilket 

handlade om att undersöka vilket typ av väderskydd företaget ska använda. Eftersom området 

främst är riktat mot tillverkningsindustrin inspirerades flertalet av kriterierna utifrån 

tillverkningsindustrins drivkrafter samt delkriterier inom ekonomi, miljö samt sociala 
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aspekter. Därav var en viktig del av arbetet att inspireras och plocka ut delkriterier som ansågs 

relevanta i fallstudien. Slutligen testades de teoretiska kriterierna mot företaget i fallstudien 

för att se om modellen gick att använda vid beslut om väderskydd och därefter anpassades 

modellen med dess kriterier för att bättre spegla den verkliga verksamheten. Beslutet som tas 

via beslutsmodellen lämnas sedan till företaget och kan innebära antingen en förändrad metod 

för väderskydd eller att nuvarande metod kvarstår. 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien utfördes med fokus på att hitta relevant teori och information inom området 

omvänd logistik för att syntetisera till en beslutsmodell. Området omvänd logistik är ett 

relativt nytt område som började tas upp runt 1990-talet vilket tas upp av bland annat 

Blumberg (2005). Omvänd logistik härstammar från tillverkningsindustrin vilket innebär att 

teoriutveckling skett inom verkstadsindustrin Det initiala arbetet i litteraturstudien var att 

skapa en förståelse om teorifältet och dess kärnområden, genom att söka fram generella 

artiklar. Eftersom det inte fanns allt för mycket fakta inom svensk litteratur lades fokus på att 

använda engelska sökord. Det första som gjordes var att söka efter litteratur med sökfraserna 

”reversed logistics, construction”. Därefter valdes högt citerade artiklar från Google Scholar 

och med hjälp av Sciencedirect läste författaren en rad olika abstracts utifrån dessa sökord. 

Denna metod användes för att hitta relevanta artiklar.  

Analysen av litteratursökningarna visade att området omvänd logistik inte är väl undersökt 

mot byggbranschen. Det finns en del forskning med anknytning till byggbranschen, men 

majoriteten riktas mot annan tillverkningsindustri. Detta stärktes ytterligare genom att 

kopplingen av sökorden ”reversed logistics” och ”construction” gav färre sökträffar. I några 

av de publicerade artiklarna diskuterar även författarna att det saknas forskning inom området 

(Hosseini et al. 2014). Därefter användes endast sökordet ”reversed logistics” när författaren 

sökte grundläggande information om vad ämnet handlar om och berör. Informationen 

användes främst för att skapa en grundförståelse. 

Vidare utgick författaren från att studera sökorden som angavs i de olika artiklarna men även 

se över de artiklar författarna hänvisade till, så kallad snowballing, för att hitta fördjupning 

inom omvänd logistik. Främst studerades de artiklar som diskuterade området kopplat mot 

byggbranschen. De utvalda artiklarnas källor studerades också för att få ett bredare perspektiv 

Figur 10 Processbild över forskningsprocessen i examensarbetet 
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samt hitta fler nyttiga artiklar som eventuellt kopplade begreppet mot byggsektorn. Ytterligare 

sökord adderades sedan till sökningarna efter artikelgranskning; ”decision making”, 

”construction industry”, ”implementation” och ”criteria”. Anledningen till att dessa sökord 

användes var att hitta information som skulle kunna anses viktig att beakta när 

beslutsmodellen skulle skapas.  

Den teoretiska beslutsmodellen utgick från de tre centrala områdena inom omvänd logistik; 

ekonomi, miljö samt sociala aspekter. Dessa brukar benämnas som ”pelarna” inom omvänd 

logistik. Därför studerades kriterier kopplade mot dessa ”pelare” inom omvänd logistik. Det 

framkom tidigt i studien att bakomliggande idéer och grundtankar är liknande inom olika 

logistiska områden. Det som varierar mellan olika branscher är de olika drivkrafterna samt 

deras delkriterier. Under studien studerades även närbesläktade områden för att se om dessa 

ansågs relevanta för beslutsmodellens utformning. De främsta närbesläktade områdena till 

omvänd logistik är ”forward logistics”, ”waste managment” och ”green logistics”.  

Författaren valde att lyfta dessa ämnen till viss grad, eftersom de diskuterades som 

närbesläktade i flertalet av de studerade vetenskapliga källorna och för att reda ut eventuell 

begreppsförvirring. Därav valdes det att enbart ur ett allmänt perspektiv presentera dessa 

områden vilket innebar att sökord relaterade till områdena exkluderades i vidare sökningar. 

Efter att ha använt sökordet ”criteria” lades sedan mindre fokus på att söka information med 

detta sökord. Det då det inte finns specifika artiklar som talar om ”kriterier som måste 

användas för att nyttja systemet” utan oftast identifierar författare drivkrafter till 

implementering. Därav användes sedan främst ”drivers”, ”implementation” och ”reversed 

logistics” för att hitta den information som behövdes. Det uppdagades att drivkrafter är ett 

brett område med många vetenskapliga artiklar som berör ämnet. Som tidigare nämnts berör 

de flesta artiklarna främst drivkrafter till att använda omvänd logistik i tillverkningsindustrin. 

Därför utgick författaren främst från att söka efter generella kriterier men även testa olika 

sökord som exempelvis ”drivers in construction industry” kombinerat med ”reversed 

logistics”.  

Genomgående under litteraturstudien sågs det att flertalet av de publicerade artiklarna även 

innehöll nyttig information som dock inte kan anses viktig i sammanhanget. Då arbetet utgick 

från att fördjupa sig mot att hitta relevant information inom publicerade artiklar som berör 

”kriterier vid användning”, exkluderades sökningar relaterade till fördelar/nackdelar och 

strategier om hur systemet kan implementeras. Detta ansågs inte relevant utifrån den fallstudie 

som utfördes i examensarbetet. Även sökord relaterade till ”organisationella utmaningar” vid 

implementering exkluderades. Genomgående diskuterar flertalet artiklar detta område men 

även barriärer och fördelar/nackdelar. Det ges en tydlig bild av att områdena är viktiga men 

de ansågs inte ge relevant information till skapandet av modellen samt framtagning av 

relevanta kriterier. Olika typer av viktiga eller nödvändiga strategier vid implementering 

utelämnades också då detta inte ansågs relevant för att framställa beslutsmodellen. 

3.1.1 Utveckling av teoretisk beslutsmodell 

När beslutsmodellen började framtas började sökningarna riktas mot ”decision making 

models”. Det som dock framkom då var att dessa teorier om beslutsmodeller innehöll 
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avancerade matematiska upplägg vilket ansågs komplext och valdes att lägga mindre fokus 

på. Teori om Multiple-criteria decision analysis (MCDA) framkom ur flertalet av artiklarna 

som studerades, men de innehöll inte sådan beslutsteori som författaren ansåg kunde hjälpa 

utformningen av modellen. Istället valdes mer simpla sökningar som enbart kopplades till 

beslutsmatriser.  

För att påträffa relevanta metoder och för att underlätta arbetet med modellen började 

författaren med att söka på ”easy decision making matrix” och ”decision models”. Även en 

mindre fördjupning inom MCDA kopplat mot metoder utfördes för att hitta enklare 

beslutsmetoder. Det visade sig utifrån dessa studier att det finns en rad förenklade modeller 

inom beslutsteori. De mest intressanta som valdes att studeras vidare berörde ”decision 

making matrix” och ”weighted sum model”. Dessa teorier studerades noga för att få en 

förståelse för deras funktion samt användningsområde, och användes sedan som inspiration 

till den egna beslutsmodellen. Genom att använda sig av en simplare modell är det också 

enklare för mottagaren att förstå samt använda modellen till beslutsfattning. 

Författaren exkluderade att fördjupa sökningen inom MCDA, detta då examensarbetets 

omfattning inte täcker en fördjupning inom MCDA eller djupare studier om beslutsteori. 

Därav valdes en mer grundläggande informationssökning för att hitta ett bra upplägg samt få 

en förståelse för hur den teoretiska beslutsmodell som senare framtogs skulle kunna tänkas 

fungera. Genom att inkludera beslutsteori i litteraturstudien kunde sedan den teoretiska 

modellen utvecklas. 

Grundtanken för hur modellen utformades utgick bland annat från mailkonversationer med 

byggföretaget i fallstudien, teori kring ”decision matrix” och ”weighted sum model" samt 

samtal med kunniga inom företaget. Även beslutskriterierna har framtagits genom författarens 

analys av teorin och samtal med sakkunniga inom företaget. Författaren undersökte främst 

drivkrafter för implementering av omvänd logistik för att se vilka kriterier som kunde skapas 

med hänseende till företagets önskan om fokusområden kostnad, miljöpåverkan och 

arbetsmiljö. De utvalda beslutskriterierna baseras därmed på frågor som berör ekonomi, miljö 

och sociala aspekter. Prioriteringsgraden beskriver i modellen vilken viktning de olika 

kriterierna har. Tanken har varit att lägga fokus på att värdera kriterier som berör ekonomi 

och miljö som de viktigaste ingående kriterierna. Studien om omvänd logistik har legat till 

grund för stor del av hur utformningen av modellen skett.  

3.2 Insamling av data 

Data har insamlats genom olika tillvägagångsätt. Information som berör produkter som 

används vid rekommendationen av diverse lösningar för väderskydd har främst insamlats 

genom att besöka olika leverantörers hemsidor. En del av informationen som inte fanns 

tillgänglig om de utvalda produkterna i jämförelsen tillhanda gavs direkt från leverantörerna 

genom mailkontakt eller samtal. Utgångspunkten har i de fallen varit att få tillgång till 

information som anses viktig vid beslutsfattning genom modellen.  

Viss information som ansågs relevant vid beslutsfattningen har givits från mailkonversationer 

med kontaktpersoner inom fallstudieföretaget. Annan relevant information för den slutliga 

utformningen av beslutsmodellen tillhandahölls av personer med kunskap inom specifika 
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frågor exempelvis tillverkare eller leverantör. Kontaktuppgifter till sakkunniga gavs av 

kontaktpersoner inom fallstudieföretaget som har en viss roll inom organisationen exempelvis 

expert för miljöfrågor. En del av datainsamlingen har även utgått från SundaHus miljödata. 

Huvudsyftet med detta var att hitta olika typer av leverantörer som uppger produkters miljö- 

eller hälsopåverkan. Den insamlade informationen användes sedan vid övervägande om vilket 

alternativ som ansågs mest rimligt vid framtagningen av rekommendationen. När information 

gällande miljöaspekter eller hälsofarliga ämnen var bristfällig användes andra källor som 

exempelvis naturskyddsföreningen och miljöstyrningsrådet vid inhämtning av information.  

3.3 Observationer  

Observationen av väderskyddsprocessen gjordes under ett studiebesök. Syftet med att 

observera processen är att skapa en uppfattning och förståelse för processen i fallstudien. 

Intervjuer har även legat till grund för ökad insikt samt förståelse kring de verkliga 

processerna. Datainsamlingen anses betydande vid bedömning om modellen är tillräckligt 

anpassad från teorin till verkligheten. Viktiga punkter att beakta vid den slutgiltiga 

rekommendationen observerades samt antecknades vid studiebesöket på fabriken i fallstudien.  

3.4 Intervjuer 

För att erhålla en grundläggande förståelse för huruvida den teoretiska beslutsmodellen 

speglar verkligheten utformades en rad intervjufrågor. Syftet med intervjufrågorna var att 

skapa en större förståelse om hur den teoretiska beslutsmodellen kan tillämpas i industrin. 

Företaget i fallstudien lyfte fram kriterier rörande kostnad, miljö samt sociala aspekter som 

särskilt viktiga. Intervjuerna användes primärt för att validera den teoretiska modellen mot 

industriella krav och för att leverera en trovärdig bedömning åt fallstudieföretaget. 

Intervjufrågorna var av grundläggande karaktär för att även öka författarens förståelse om 

processerna vid emballering, materialet som används och andra viktiga punkter som sedan 

beaktas i bedömningen samt triangulera mot teori och observationer. Eftersom området 

omvänd logistik inte är ett utbrett område inom byggsektorn och särskilt inte inom området 

industriellt byggande ansågs det viktigt i fallstudien att intervjua kunniga inom organisationen 

för att se över om modellen är tillämpbar.  

Utifrån det teoretiska fältet samt mailkonversationer och skypesamtal med sakkunniga i 

företaget validerades viktiga kriterier vid beslut om väderskydd. Dessa kriterier användes i 

den första teoretiska modellen. Utifrån kriterierna formulerades en rad intervjufrågor riktade 

mot olika kunniga inom organisationen för att få en ökad förståelse om olika frågor som 

kopplas till väderskydd av lägenhetsvolymer. Dessa frågor syftade till att ligga till grund för 

eventuella kompletteringar och förbättringar av den teoretiska beslutsmodellen. Samtal 

skedde även med olika yrkesgrupper inom organisationen där viktig information kring 

väderskydd antecknades för användning vid beslutsfattning samt rekommendation.  

Författaren valde att intervjua två personer, den första är chef inom miljö, kvalitet och 

arbetsmiljö i fabriken och den andra är projekteringsledare med teknisk kompetens inom 

byggproduktion. Intervjuerna med respektive utvald person genomfördes via samtal med 

förberedda frågor. I övrigt ställdes en rad frågor i dialog med olika kunniga inom 

organisationen, dessa antecknades för att ge ökad förståelse och insikt i väderskyddsprocessen 

utöver intervjuerna med de två respondenterna. Eftersom en stor del av framtagningen av 
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modellen enbart baserats på teoretiska fakta ansågs intervjuer viktigt för att ge författaren 

ökad förståelse för väderskyddsprocessen. Tanken med detta var att se över om nya kriterier 

behövde tilläggas i beslutsmodellen och om de teoretiska kriterierna är tillämpbara. 

Kriterierna finns beskrivna i kapitel 2.3 beslutsmodell. Intervjuerna användes även för att få 

ett underlag vid rekommendation om väderskyddslösning genom att frågorna formulerades 

för att, förutom ge ökad insikt även ge förståelse kring eventuella förhinder . 

Frågorna som formulerades inför intervjuerna presenteras i bilaga 3 och bilaga 4. Där listas 

även vilka av intervjufrågorna som ställs till vem av de två utvalda personerna med olika 

kompetensområden. En del av frågorna upprepas då dessa ansågs viktiga att ställa till både 

kunnig inom fabriken och kunnig mot byggarbetsplatser. Ca 30–45 minuter avsattes till 

intervju med vardera respondenten. 

3.5 Processkartläggning 

I examensarbetet utfördes ett observationer i fallstudieföretagets fabrik samt en 

byggarbetsplats. Observationer resulterade i en processkartläggning där hela processen där 

väderskydd används beskrevs.  

Processkartläggningen avgränsades till att studera processer som involverar väderskydd i 

fabriksprocessen, under transport och slutligen på byggarbetsplats (se figur 1, kapitel 1.3). 

Övriga noteringar som ansågs viktiga antecknades under observationen av processen. Det 

primära syftet med processkartläggningen var att få en ökad inblick samt förståelse för hela 

processen där väderskydd används. Den övergripande processkartläggningen beaktades sedan 

när en granskning utfördes om den teoretiska beslutsmodellen är tillräckligt anpassad mot den 

verkliga verksamheten.  

Kartläggningen är viktig, dels vid utvärdering av kriterier eller om de teoretiska kriterierna 

bekräftas eller förkastas av observationer. Den ansågs även viktig för att ge en tydlig 

förståelse för alla ingående processer som involverar väderskydd av lägenhetsvolymer. Dels 

för att kunna dra slutsatser vid rekommendation av väderskyddslösning och dels för att se om 

det fanns ytterligare kriterier som inte uppdagades under intervju eller dialog med olika 

yrkesgrupper inom företaget. 

3.6 Utveckling av slutgiltig beslutsmodell 

Efter att observationer, processkartläggning, intervjuer och diskussioner med anställda 

genomförts kunde den nya informationen sedan användas för att vidareutveckla den teoretiska 

beslutsmodellen för att passa mer mot den verkliga organisationen. Författaren övervägde de 

teoretiska beslutskriterierna som tidigare framtagits mot den nya informationen från de 

praktiska delmomenten i studien. Genom intervjuerna framkom viktiga synpunkter, 

information och detaljer från respondenterna som hanterar väderskyddet i den dagliga 

verksamheten. Processkartläggningen gav större förståelse för arbetsmiljöfrågan och hur 

praktisk implementerbarhet av olika väderskyddsmetoder skulle kunna te sig. Författaren 

analyserade och värderade den nya informationen och bearbetade beslutskriterierna för att få 

dem mer logiska, anpassade och praktiskt användbara i modellen och vid beslutsfattandet. 
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4 Resultat och analys  

4.1 Processkartläggning 

Hela kartläggningen som beskrivs i kapitel 4.1.1 kan sammanfattas enligt figur 11. Figuren 

ger en illustration över hela processen där väderskydd involveras. 

 

Figur 11 Övergripande illustration av momenten i processkartläggningen 

4.1.1 Väderskydd i fabriksprocess 

Emballeringsprocessen börjar vid takmonteringen där volymtaket till volymen färdigställs. 

När volymtaket är färdigproducerat startar processen där det första lagret som appliceras är ett 

lager täckfolie som är underst vilket kan ses i figur 12. När sedan täckfoliet är pålagt används 

en lättviktspresenning med måtten 7.2x12 m ovanpå täckfoliet och slutligen appliceras 

volymfolie som är den övergripande heltäckande emballeringen. En rulle volymfolie visas i 

figur 13. 

Figur 12 Start av emballeringsprocessen där operatör applicerar täckfolie på ovansidan av volymtaket. Foto författaren 
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Figur 13 En rulle volymfolie innan användningen av emballaget. Foto författaren 

När sedan emballeringsprocessen är klar rullas volymfolie ihop på taket, detta för att vid den 

heltäckande emballeringsprocessen förenkla arbetet när volymfolie skal dras ner för täcka 

hela volymen. Figur 14 visar hur det färdiga taket ser ut med de tre ingående materialen som 

används vid emballeringen. Taket transporteras sedan till produktionslinan där volymmontage 

sker. 

 

Figur 14 Täckningsskyddet på takkomponent. Foto författaren 
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Volymen går genom monteringsprocessen där olika processer utförs, installationer av diverse 

komponenter, kvalitetskontroller och tillverkning av badrum. När sedan volymen anländer till 

den slutliga stationen börjar operatörerna med att applicera ett skyddande lager plast på botten 

av volymen. När plasten är färdighäftad dras sedan presenningen ned ungefär halvvägs på 

varje sida av volymen vilket syns i figur 15. 

 

Figur 15 Arbete med det slutgiltiga täckningsskyddet av en lägenhetsvolym. Foto författaren 

Volymfoliet dras sedan ner runt hela volymen och överflödig plast skärs bort. Operatören 

använder en säkerhetslyft för att nå takdelen. Syftet med det heltäckande volymfoliet är att 

skydda hela volymen mot fukt eller andra typer av problem som kan uppstå under lagring 

eller transport mot byggarbetsplats. 

 

Figur 16 Volymen täcks och överflödig plast avlägsnas. Foto författaren 
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Slutligen viks volymfoliet runt volymen. Det spänns fast runt volymen genom att läkt skruvas 

fast runt hela volymen vilket ses i figur 17, detta för att förhindra att plasten lossnar vid 

transport och lagring. 

 

Figur 17 Volymen är nu färdigemballerad och redo för lagring/transport mot byggarbetsplats. Foto författaren 

4.1.2 Väderskydd under transport 

När volymen är färdigproducerad lastas den in på lager med hjälp av en truck vilket ses i figur 

18. Volymen lagras i ett lagerutrymme på fabriksområdet, se figur 19, innan den lastas upp på 

lastbilssläp för vidare transport till byggarbetsplats. 

 

 

Figur 18 Färdig volym transporteras till lagerplats. Foto författaren 
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4.1.3 Väderskydd på byggarbetsplats 

På byggarbetsplatsen anländer volymerna med lastbil, vilket ses i figur 20. Volymerna tas 

sedan av lastbilen med hjälp av en lyftkran. Emballaget tas av från volymerna på lastbilen  

 

direkt på släpvagnen, sedan lyfts volymerna direkt från lastbilen till utsatt montageplats. 

Ibland förekommer det att volymerna mellanlagras, det kan exempelvis ske vid långa 

transporter. Figur 21 visar ett exempel där en avemballerad volym lyfts med kran till avsatt 

monteringsposition. Emballeringen slängs sedan på byggarbetsplatsen i en container för 

brännbart material, se figur 22. Plastsortering sker inte för emballeringen på bygget, utan 

avfallet hämtas och skickas till energiförbränning sedan. 

Figur 20 Volymer med emballering på byggarbetsplats redo för avemballering och 
avlastning (Bild med tillstånd av företaget) 

Figur 19 Volymerna lagras i lagerhallar innan transport till byggarbetsplats. Foto författaren 



36 
 

 

 

  

Figur 21 Volym utan emballering lyfts till avsatt plats (bild med tillstånd av företaget) 

Figur 22 Avfallscontainer på byggarbetsplats. Foto författaren 
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4.2 Sammanställning intervjuer 

Under examensarbetet utfördes två intervjuer, en med chef inom miljö, arbetsmiljö och 

kvalitet och en med en projekteringsledare. En sammanställning av det som författaren ansåg 

vara de viktigaste frågorna samt en summering av svaren ses nedan i två tabeller. I tabell 5 

finns sammanställningen av intervjun med arbetsmiljöchefen (kallas här respondent A) och i 

tabell 6 sammanställningen av intervjun med projekteringsledaren (kallas här respondent B).  

Tabell 5 Sammanställning av intervjufrågor och svar med respondent A 

Frågor Sammanställning svar 

Hur krävande är arbetsmomentet i fabriken med 

att lägga på emballaget? 

Inte alltför krävande, högst två anställda på ca 

10 min på första stationen (se figur 12–13) och 

10–15 min på sista stationen (se figur 15,16,17) 

Vilka är viktiga frågor kopplat till nuvarande 

system relaterat till arbetsmiljö? Är processen 

mycket fysiskt krävande eller finns det andra 

problem ur ett arbetsmiljöperspektiv? 

 

 

Inga större problem existerar relaterat till 

arbetsmiljö, det förekommer inga större 

säkerhetsrisker under arbetet. Relativt krävande 

fysiskt men inte för krävande i det stora hela. 

Finns det någon uppskattning, dokumentation 

eller uppfattning om hur den nuvarande metoden 

med inplastning påverkar miljön? 

Det finns inget exakt beräknat eller 

dokumenterat hur stor 

klimatpåverkanprodukterna har för den 

nuvarande emballeringsprocessen. Produkterna 

är tillverkade från fossila råvaror och 

lättviktspresenningen kommer från Kina vilket 

inte är optimalt ur ett hållbarhetsperspektiv 

Vad anses vara konsekvenser/sämre egenskaper 

med det nuvarande emballagesystemet med 

engångsplast? 

Det går sönder för enkelt under kalla dagar, då 

volymfoliet inte tål för låga temperaturer då 

materialet blir styvt. Det leder till att volymerna 

kan skadas under transport och lagring. 

Problemet skulle eventuellt kunna lösas om 

mjukgörare lades till i tillverkningsprocessen. 

Andra problem är att det bildas vattenpölar på 

ovansidan av volymen vilket kan ge 

fuktproblem. Isbildning kan även vara 

problematiskt under transport genom att stora 

block faller på gatan eller att isen skär upp 

plasten. För att undvika is och vattenproblemet 

har man testat att skapa takfall. I längden anses 

inte heller emballeringen vara hållbar ur ett 

miljöperspektiv. 

Har ni studerat möjligheten om leverantörer har 

miljöplast som möjlig engångsplast istället för 

plast av fossila råvaror? 

Det har funderats kring detta, dock inte sett eller 

hört om det finns rullar (täckfolie, volymfolie) i 

dimensioner som uppfyller dagens skydd. 

Har det tidigare utförts tester av nya metoder 

kring hur man skall väderskydda volymer? Vad 

var i så fall utfallet? 

Man har testat att använda krympplast och en 

typ av sträckfilm. Krympplasten satt inte kvar 

särskilt bra under de tester som gjordes. Plasten 

lossnade från volymerna vilket inte sågs 
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optimalt. Arbetet kräver även en speciell 

hantering/teknik vilket tog längre tid än 

nuvarande, ca 20–30 minuter. Att utbilda 

personalen hur arbetet ska göras sågs också som 

ett problem. Funderingar kring ändringar i 

fabriken för att effektivisera processen har 

funnits. 

Finns det någon uppskattning om vad det 

nuvarande emballaget kostar per volym och hur 

mycket används för en volym? 

Det finns ingen riktig uppskattning av pris per 

volym, antalet volymer per år varierar och andra 

faktorer inverkar på priset. Priserna för 

emballaget är 2076 kr/rulle för volymfoliet 

(11200mm*65m), 870 kr/rulle för täckfoliet 

(8000mm*50m) samt en lättviktspresenning 

(7,2x12m) på 238 kr/st. Det går åt ca en rulle på 

tre volymer (täckfoliet och volymfoliet), samt att 

ca 1500 volymer ska tillverkas 2019 vilket ger 

ett ungefärligt pris för emballeringen totalt. 

Har företaget undersökt möjligheter att använda 

metoder för väderskydd som andra branscher 

använder sig av? 

Företaget har inte studerat vilka tekniska 

lösningar som andra branscher (utöver bygg) 

använder. Fokus har legat på den egna 

branschen volymbyggare. Kontinuerliga 

diskussioner med nuvarande leverantör sker 

angående väderskydd. 

Finns det en uppskattning på vad 

avfallshanteringskostnaden är för nuvarande 

system? 

Hela fabrikens avfallskostnader ligger på 

ungefär 50 000 kr per månad med ett avfall på 

ca 100 ton. Det finns inte något mer specifikt 

beräknat för nuvarande system i kostnad. Dock 

är det beräknat att emballeringsavfallet är ca 

5kg/BTA för en volym. 

Finns det några tekniska svårigheter att applicera 

volymerna med skyddande emballage? Är det en 

tidskrävande process med nuvarande system? 

Nej inga större svårigheter. Processen anses inte 

heller för tidskrävande, ca 10 minuter på första 

stationen och ca 10–15 minuter för att emballera 

en volym vid sista stationen. (se figur 16–17) 

Har tillkommande kostnader studerats eller 

uppskattats om presenningshuvar skulle 

användas istället? (exempelvis tvätthall) 

Nej eventuella tillkommande kostnader har inte 

studerats. Gällande tvätthall skulle det gå att 

kombinera trucktvätten som finns idag eftersom 

den har oljeseparerare. 

Tror ni att det skulle bli ett mer tidskrävande 

arbetsmoment om ni började använda 

presenningshuvar? Finns det några förhinder om 

att använda denna metod i fabriken? 

Nej förutsättningarna finns för att använda 

presenningshuvar utan markant tidsökning. 

Eventuellt skulle förändringar i linan eller i 

någon annan process behövas för att anpassa 

mot användningen. Inga förhinder finns förutom 

några eventuella konsekvenser. Hanteringen, 

antalet huvar och ombyggnation/anpassning är 

eventuella konsekvenser att beakta. 

Vad anser ni om arbetsbelastning gällande 

nuvarande väderskydd? Är den låg mittemellan 

Arbetsbelastningen med nuvarande system anses 

lågt, inte ett alltför krävande arbete generellt. 
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eller hög? Har ni någon erfarenhet av 

presenningshuvar och hur anser ni med samma 

utgångspunkt som i förra frågan hur 

belastningen skulle kunna vara? 

Säkerheten med nuvarande system anses god 

samt hanteringen av produkterna är inte 

nämnvärt problematisk. Med huv tros 

belastningen öka men inte nämnvärt, huvarna är 

tyngre vilket försvårar hanterbarheten då lyftdon 

behöver användas (en huv väger ca 100 kg). 

Säkerheten borde fortsatt vara god likt med det 

nya systemet då rutiner planeras/uppdateras. 

 

Tabell 6 Sammanställning av intervjufrågor och svar med respondent B 

Frågor Sammanställning svar 

Hur krävande är det att ta bort emballaget på 

byggarbetsplatsen? Finns det några 

moment/kriterier som anses viktiga att beakta 

exempelvis utifrån ett säkerhetsperspektiv? Vad 

anses vara konsekvenser/sämre egenskaper med 

det nuvarande emballagsystemet med 

engångsplast? 

Det är inte för krävande, en potentiell risk är att 

man behöver använda stegar för avemballera 

volymerna på lastbilsflaket. Även lyftrännan 

från lyftkranen ses som en risk att beakta vid 

avemballering. Sämre egenskaper är att under 

vintertid blir emballaget styvt vilket ökar risken 

för skadade volymer. Pölar bildas ovanpå 

volymerna under transport vilket kan leda till 

fuktskador. Det går inte heller att återanvända 

emballaget om vädret skulle försämras vilket ses 

som negativt. 

Har det tidigare utförts tester av nya metoder 

kring hur man skall väderskydda volymer? Vad 

var i så fall utfallet? 

Man har testat krympplast och sträckfilm i 

fabriken. Krympplasten var problematiskt för 

den tog längre tid, lossnade och det bildades 

kondens på insidan av volymen. Det gick dock 

att lösa med en ventil. Med nuvarande system 

har man testat wellpapprullar eller skivor på 

toppen för att skapa takfall för att minska risken 

för is och vattenbassänger.  

Har företaget undersökt möjligheter att använda 

metoder för väderskydd som andra branscher 

använder sig av? 

Främst kollat på den egna branschen. Företaget 

har varit på studiebesök hos andra 

volymtillverkare bl.a. Lindbäcks. Man har även 

samarbete med leverantörer och 

underleverantörer angående volymskydd. 

Vad anser ni om arbetsbelastning gällande 

nuvarande väderskydd? Är den låg mittemellan 

eller hög? Och hur anser ni med samma 

utgångspunkt som i förra frågan hur 

belastningen skulle tänkas vara med 

presenningshuv? 

Den anses inte för hög med nuvarande metod för 

emballering rörande säkerhet. En förändring till 

huv skulle nog inte öka belastningen eller 

påverka säkerheten nämnvärt. Arbetet skulle se 

likt ut, hanteringen skulle öka en aning eftersom 

huvarna väger mycket, vilket eventuellt skulle 

påverka belastningen en aning.  

Skulle en ändring av emballeringsprocessen från 

nuvarande mot ett presenningsalternativ 

eventuellt påverka projekttiden? Skulle 

kostnaderna öka? 

Inte nämnvärt, detsamma gäller kostnader 

speciellt om presenningen kan användas vid 

monteringen. 
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Finns det några nackdelar med plastemballaget i 

form av slittålighet? Har ni haft problem med 

skadade volymer under transportprocessen med 

nuvarande täckningsmetod? 

Volymfoliet blir styvt under kalla dagar vilket 

gör att plasten enklare går sönder. Pölar som 

bildas på volymen som nämnts innan. Det kan 

leda till ökade kostnader samt försenande 

projekt. 

Finns det problem med nuvarande 

plastemballering på byggarbetsplatsen? 

Exempelvis om fuktskador är ett problem eller 

om det krävs ytterligare täckning för skydda 

volymen på plats. 

Det som är ett problem är att vi inte exakt vet 

hur fukten blir under plasten utöver isbildning 

och vattenpölar på taket. Tidigare problem har 

varit missfärgningar då brandpanelen är 

fuktkänslig och avgett missfärgande saltjoner. 

Ett annat problem är att volymerna inte klarar 

lång mellanlagring då plasten läcker vatten vid 

stora väderväxlingar med mycket regn. 

Finns det några problem inom 

transportprocessen med att använda sig av 

presenningar? 

Nej inget påtalat problem förutom att 

vattenpölar och is kan bildas på ovansidan likt 

det nuvarande systemet. 

Är det mer tidskrävande att använda sig av 

presenningar istället för engångsemballage? Vad 

skulle skillnaden kunna bli om presenningar 

används istället för engångsplast på 

byggarbetsplatsen? Blir kostnaderna högre? 

Det tar tid att vika ihop huvarna och lasta dem 

på en transport tillbaka till fabriken, den stora 

skillnaden är att presenningarna måste tas hand 

om medan emballaget kan dras av och slängas 

vilket kan öka kostnader något mer än det 

nuvarande systemet. Plastemballaget kostar även 

att ta hand om i form av avfall. Det tros inte bli 

nämnvärd skillnad tidsmässigt mellan 

lösningarna, kanske lite längre med en huv. 

Presenningar skulle dock eventuellt leda till 

högre kostnader genom hur de hanteras när de 

kommer tillbaka till fabriken och vid lagring. 

 

4.3 Utveckling av beslutsmodell 

Under examensarbetet utvecklades en beslutsmodell tillämpad för beslutsfattning gällande hur 

företaget i fallstudien bäst ska tillämpa väderskydd av lägenhetsvolymer från tillverkning, 

lagring och transport till byggarbetsplats. Observationerna, kartläggningen, intervjuerna och 

diskussionerna med anställda användes sedan för att utveckla den teoretiska modellen för att 

passa mer mot den verkliga organisationen. Den teoretiska beslutsmodellen presenteras i 

bilaga 1 och den slutliga i bilaga 5. Förändringarna av modellens kriterier presenteras nedan: 

• Inköpspris produkt har omformulerats till inköpspris emballage volym. Detta beslut 

togs efter den utförda intervjun med respondenten i fabriken, se tabell 5. Även genom 

observationer samt dialoger med en rad olika anställda i fabriken bildades en 

uppfattning. Det resulterar i ett mer konkret kriterium som inte går att misstolkas. 

Frågan fokuserar på vad inköpspriset för emballeringen är totalt per volym istället för 

per produkt. Innan studiebesöket saknades förståelse hos författaren av att 

väderskyddet består av tre komponenter. 
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• Totalt inköpspris emballering adderades som kriterium till den slutgiltiga 

beslutsmodellen. Eftersom vad den totala uppskattade kostnaden är med nuvarande, 

samt alternativa lösningar är av intresse anses detta kriterium viktigt i sammanhanget. 

 

• Miljöbedömning produkt började först som ett kriterium som enbart skulle baseras på 

SundaHus miljödata. Efter besöket i fabriken samt studier av alternativa lösningar 

visade det sig att detta kriterium var begränsat. Produkterna som används för 

nuvarande finns i databasen men de nya alternativen som togs i beaktning finns inte 

med. Det innebar att inom ramen för miljöbedömning togs i fallen då inte data från 

SundaHus fanns tillgängliga, andra källor i beaktning. Kriteriet miljö-/hälsofarliga 

ämnen kombinerades med miljöbedömningen för att minska antalet kriterier samt att 

dessa ansågs högt relaterade och det var därför ett mer logiskt tillvägagångsätt än att 

använda två olika kriterier. 

 

• Kriteriet arbetsbelastning på byggarbetsplats samt arbetsbelastning inom fabriken 

kombinerades med materialets vikt samt hanterbarhet. Då dessa faktorer relateras till 

varandra ansågs det viktigt att inte särskilja dessa. Det innebar att två kriterier togs 

bort och istället kombinerades med respektive arbetsbelastnings kriterium. 

 

• Kriteriet avfallshantering lades till efter platsbesöket på en byggarbetsplats men även 

efter diskussion med miljö, kvalitet och arbetsmiljöchefen i fabriken (utöver intervju). 

Syftet med kriteriet är att lyfta fram hur lösningen kan hanteras vid avfall och 

eventuella konsekvenser. Exempelvis om lösningen kan återvinnas eller om enbart 

energiförbränning kan utföras. Frågan fokuserar d.v.s. främst på ett miljöperspektiv 

om materialet har potential till återvinning utan giftiga utsläpp, om det kan ske 

materialåtervinning, energiförbränning eller andra metoder. 

 

• Punkten antal per volym togs bort då det inte ansågs bidra tillräckligt som ett eget 

kriterium. Den täcks delvis av kriteriet totalt inköpspris emballering eftersom antalet 

produkter för emballering i ett totalkostnadsperspektiv tas upp där. 

 

• Ursprungsland lades till efter övervägande om punkten antigen skulle vara separat 

eller sättas ihop med miljöbedömningskriteriet. Ursprungsland relateras till 

miljöpåverkan vilket i samhanget ses som viktigt vid val av väderskydd. Det kan 

exempelvis vara stora skillnader i utsläpp om produkten tillverkas i Kina eller Sverige. 

Under arbetet med processkartläggningen på både byggarbetsplatsen och i fabriken 

noterades en hög variation bland materialens ursprung. Därför ansågs det viktigt att 

tillägga kriteriet till modellen. 

 

• Kriteriet mellanlagring lades till efter att intervjuer med främst respondent B enligt 

tabell 6 gjordes. Det kom fram att emballaget inte klarar längre mellanlagring eftersom 

det läcker in vatten vid större väderväxling. Det kan bli både en kostnadsfråga och 



42 
 

social fråga om exempelvis volymer skadas vilket leder till förseningar och ökade 

kostnader samt eventuellt sämre rykte. 

 

4.4 Studie av alternativ för väderskydd av volymer 

4.4.1 Produkter för bedömning 

I examensarbetet studeras olika alternativa produkter för att använda under bedömningen av 

väderskydd för volymer. Under observation skapades hypotetiska alternativa väderskydd inför 

beslutsfattandet. Det handlade främst om hur rimliga alternativen var gentemot den nuvarande 

metoden. Vid sidan av litteraturstudien utfördes en generell undersökning om olika metoder 

för väderskydd som används inom andra branscher än byggbranschen. Det framkom dock 

tidigt att flera av metoderna inte ansågs optimala då volymerna är stora och diverse lösningar 

inte ansågs optimerade för en sådan produkt. Produkterna som studeras som alternativ till 

nuvarande system analyserades mot den lösning som används idag med täckfolie, volymfolie 

samt lättviktspresenning. Valet av produkterbaserades främst på egna observationer vid 

byggarbetsplatsen samt fabriken men även intervjuerna med tillhörande frågor, se bilaga 3–4. 

Tanken var att studera lösningar som verkade rimliga, om leverantören ansågs ha möjlighet 

att kunna tillhandahålla ett större antal produkter till företaget i fallstudien och om lösningarna 

kunde tillämpas på produkter av volymens storlek.  

Först studerades möjligheter kring det nuvarande systemet, om det fanns miljöplast eller något 

annat miljövänligt alternativ likt produkterna som används idag. Undersökningarna 

resulterade i att författaren inte kunde hitta produkter som ansågs bättre än nuvarande. 

Volymfoliet samt täckfoliet jämfördes mot miljöplast som alternativ eller andra produkter lika 

de som används idag. Det uppdagades att flertalet av de produkter som hittades inte fanns i 

samma dimensioner som de som används idag eller att de hade mycket högre priser än 

nuvarande produkter. Miljöplast visade sig till stor del bestå av återvunnen polyetenplast (som 

volymfoliet och täckfoliet består av), och sågs inte som mer gångbart då dimensionerna inte 

var anpassade likt nuvarande system. Volymfoliet som används som heltäckande skydd, se 

figur 17, är specialanpassat mot volymerna, vilket observerades under processkartläggningen 

och besvarades via en allmän fråga vid rundturen i fabriken. Författaren kunde inte hitta en 

likvärdig produkt för volymfoliet att använda i jämförelsen. Gällande täckfoliet kunde 

författaren inte hitta en produkt med samma dimensioner, se tabell 6. Det skulle eventuellt 

leda till förhöjda kostnader och sållades därmed bort. Gällande lättviktspresenningen som 

används är priset som tillhandagavs av företaget på 238 kr/st det lägsta priset som kunde 

hittas, vilket innebar att utifrån ett kostnadsperspektiv ansågs den som den mest optimala. 

Krympplast undersöktes även men, utifrån dialog under intervju med miljö, kvalitet och 

arbetsmiljöchef besvarades det i en av intervjufrågorna att denna metod redan beaktas men 

utfallet inte var önskvärt vilket innebar att författaren utelämnade denna idé. Slutligen 

studerades en rad olika presenningsallternativ som eventuell lösning. I tabell 7 presenteras 

vilka lösningar som slutligen valdes att beakta vid val av väderskyddslösning. 

De lösningar som bestod av presenningar valdes ut eftersom de ansågs mer slittåliga. 

Författaren studerade en rad produkter, en tanke var att enbart använda lättviktspresenning för 

hela processen men, den tanken övergavs efter att det framkommit under intervjuerna att det 
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inte skulle vara vattentätt nog under transport. Därav valdes enbart tyngre men mer slittåliga 

presenningar att studeras då en mycket viktig egenskap är att dessa håller under en längre 

period, annars anses inte investeringen tänkbar för företaget i fallstudien. Olika alternativ 

studerades där två presenningsmaterial ansågs vara de bästa alternativen utifrån leverantörs 

förmåga att leverera. Det då företaget i fallstudien skulle behöva köpa in ca 250 stycken som 

nämndes av respondent a vilket sågs som avgörande för att välja ut leverantör för specifik 

produkt. 

Tabell 7 Utvalda alternativ för bedömning 

 Produkt Leverantör 

Nuvarande emballering (se kapitel 4.1) T-Emballage 

PVC-Presenning 10x15m Jensen Protect 

PVC Extreme 10x15m Plastman 

 

4.4.2 Viktning av kriterier vid bedömning 

Vid starten av examensarbetet påtalades en önskan från företaget i fallstudien att undersöka 

hur de ska väderskydda sina volymer utifrån ett kostnads, miljö och ett arbetsmiljöperspektiv. 

Utifrån diskussioner med respondenter inom organisationen tolkades kostnadsfrågan och 

miljöfrågan som de punkter där störst fokus skulle läggas för de undersökta produkterna. Det 

innebär att kriterier rörande kostnad samt miljö givits en hög prioriteringsgrad, det vill säga 

viktning, i användningen av beslutsmodellen. Att ekonomiska samt miljömässiga frågor anses 

ha hög prioritet jämfört med sociala frågor i sammanhanget innebär att dessa har störst vikt 

när beslut om väderskydd tas genom den slutgiltiga beslutsmodellen för det specifika fallet 

med väderskydd av lägenhetsvolymer. 

4.4.3 Bedömning genom beslutsmodell 

I tabell 8 och 9 presenteras bedömningen genom beslutsmodellen med tillhörande 

kommentarer. Utifrån bedömningen fick Jensen Protect presenning bäst betyg med 57 poäng, 

den nuvarande lösningen fick 56 poäng och det tredje alternativet 48 poäng. I kapitel 4.4.4 

presenteras viktiga anmärkningar tillhörande bedömningen som inte ansågs passa i 

kommentarsfältet för bedömningen. Se bilaga 5 för tom beslutmodellsmall vid behov. 
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Tabell 8 Beslut genom beslutsmodellen med de utvalda kriterierna 

 

 

  

A B C

(F) Totalpoäng: 56 57 48

(E) Produkt Produktlista Företag

A Nuvarande emballering(se 4.1) T-emballage

B PVC-presenning 10x15m Jensenprotect

C PVC Extreme 10x15m Plastman

2 1 3 3Mellanlagring

Inköpspris emballering modul 3 3 2 1

(C,D) Produkter 

Område att utvärdera: Väderskydd av lägenhetsmoduler

(A) Beslutande kriterier (B) Prioriteringsgrad

Tillkommande kostnader

Kostnad avfallshantering

Ursprungsland produkt

3 3

3 23 2

Arbetsbelastning bygge 

2 2

1

1

3

1Avfallshantering 

3

1

3

3

3 2 2

3 2 2

2 1Möjlighet till återanvändning

1 3 2 2

Totalt inköpspris emballering 3 3 2 1

1 13 2Miljöbedömning produkt

Arbetsbelastning i fabrik
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A B C

Enligt egna anteckningar samt anmärkningar utifrån diskussioner samt intervjuer med miljö och arbetsmiljöchef samt projektledare (se 

tabell 5-6) påpekades det att fuktproblem kan uppstå vid mellanlagring på byggarbetsplats. Plasten tål inte för mycket regn då vatten 

läcker in trotts tre lager i emballaget. Det innebär att produkten inte kan mellanlagras för länge då risker finns för fuktskador. Problemet 

drar ner betyget då det ur ett kostnadsperspektiv samt miljöperspektiv inte anses bra.

Presenningar anses mer fuktsäkra och därav kan lägenhetsmodulerna mellanlagras längre på ett bygge. Presenningar klarar längre 

transporter och värre oväder än nuvarande system. Skyddet kan även tas på igen vid väderväxling som avbryter montaget.

Presenningar anses mer fuktsäkra och därav kan lägenhetsmodulerna mellanlagras längre på ett bygge. Presenningar klarar längre transporter 

och värre oväder än nuvarande system. Skyddet kan även tas på igen vid väderväxling som avbryter montaget.

Täckfoliet samt modulfoliet har nästan liknande innehåll vid tillverkning. Enligt leverantör är det 100 % polyeten i täckfoliet medan 

modulfoliet har 80 % polyeten, 10 % färgpigment och 10 % stabilisatorer. Ett antagande görs att de båda påverkar miljön likvärdigt vid 

produktion eftersom innehållet av ämnen är likt. Innehållet av hälsofarliga ämnen anses lika av samma antagande eftersom det inte är 

givet vilka ämnen som finns i stabilisatorerna samt färgpigmentet och hur farliga dessa är för miljön/hälsan. I täckfoliets bedömning 

påtalas inte heller stabilisatorerna som ett problemämne utan enbart antioxidanterna. Det finns enligt bilaga 7 inte tillräckligt med data 

vilket innebär att en "worst case"-bedömning utförs för produkten av SundaHus. Enligt leverantören existerar inte hälsofarliga ämnen 

utöver en brandfarlig gas som finns i produktionsfasen. Eftersom Sundahus gör en bedömning genom "worst case"-scenario kan det 

vara så att materialets produktion inte är så farlig som anges i bedömningen, vilket beaktas i betygsättningen. Författaren väljer att göra 

en hårdare bedömning för att vara på den säkra sidan även om det inte är helt säkert att ”worst case”-scenariot överstämmer med den 

faktiska produkten. Innehållet i täckfoliet är även enligt uppgifter från leverantörens hemsida lik lättviktspresenningen gällande 

polyetenplasten och uppges innehålla 100 % för båda produkter. Lättviktspresenningen innehåller enbart den giftiga gasen etylen vid 

produktion vilket tolkas som att täckfoliet har likvärdig bedömning då inget ”worst case” fanns för lättviktspresenningen enligt 

SundaHus. Utsläpp för samtliga produkter har inte studerats då information inte funnits tillgänglig eller givits av leverantören. 

Naturskyddsföreningen (2014) påpekar att Polyeten (PE) inte är ett giftigt ämne om inte farliga tillsatser används som exempelvis 

antioxidanter, vilket i detta fall inte verkar vara fallet för samtliga produkter enligt leverantör men de beaktas i ”worst case”-

bedömningen.

Det finns inte angivet för produkten vilket innehåll den har vid tillverkning eller vilket utsläpp den har under produktion. Det innebär att data 

inte är tillräckligt för en grundlig bedömning gällande påverkan på hälsa/miljö eller klimat.  Miljöstyrningsrådet (2012) uppger att PVC är den 

plast som kräver flest tillsatsämnen. Enligt Naturskyddsföreningen (2014) samt Miljöstyrningsrådet (2012) finns det påtagliga risker vid 

tillverkning av samt i slutprodukten PVC. Enligt Naturskyddsföreningen (2014) finns risker vid produktion av PVC där olika cancersorter är 

klassificerade. Vidare lyfts det att additiven som används i tillverkningsprocessen kan klassas som problematiska. Vidare påpekas det att 

stabilisatorer är det största additivet där miljö-/hälsofarliga ämnen som bly kan existera men enligt Miljöstyrningsrådet (2012) används det 

inte längre i svensktillverkad PVC. Vidare är även flertalet ftalater, mjukgörare, flamskyddsmedel samt andra additiv direkt farliga för 

miljön/hälsan i tillverkningsfasen. Under användningsfasen kan det finnas problem där olika additiv kan spridas i luften vilket är skadligt för 

miljön samt hälsan hos djur och människor om dessa är klassade som problematiska enligt naturskyddsföreningen. Jensen Protect anger att 

duken motstår rötsvamp,humussyra, UV-ljus, nitrösa gaser samt dieselgaser och detta tyder på att det existerar en rad additiv i 

tillverkningen. Eftersom det inte är givet vilka tillsatsämnen som existerar antas ett "worst case"-scenario där författaren bedömer enligt de 

rapporter som lyft problematik med PVC. Betyget kan i senare fall ändras om mer information skulle finnas tillgängligt. Företaget 

tillhandahåller ingen information om innehåll efter kontakt då detta anses som företagshemlighet. Betyget som ges blir lågt med hänsyn till 

tidigare nämnd fakta.

Det finns inte angivet för produkten vilket innehåll den har vid tillverkning eller vilket utsläpp den har under produktion. Det innebär att data 

inte är tillräckligt för en grundlig bedömning gällande påverkan på hälsa/miljö eller klimat.  Miljöstyrningsrådet (2012) uppger att PVC är den 

plast som kräver flest tillsatsämnen. Enligt Naturskyddsföreningen (2014) samt Miljöstyrningsrådet (2012) finns det påtagliga risker vid 

tillverkning av samt i slutprodukten PVC. Enligt Naturskyddsföreningen (2014) finns risker vid produktion av PVC där olika cancersorter är 

klassificerade. Vidare lyfts det att additiven som används i tillverkningsprocessen kan klassas som problematiska. Vidare påpekas det att 

stabilisatorer är det största additivet där miljö-/hälsofarliga ämnen som bly kan existera men enligt Miljöstyrningsrådet (2012) används det 

inte längre i svensktillverkad PVC. Vidare är även flertalet ftalater, mjukgörare, flamskyddsmedel samt andra additiv direkt farliga för 

miljön/hälsan i tillverkningsfasen. Under användningsfasen kan det finnas problem där olika additiv kan spridas i luften vilket är skadligt för 

miljön samt hälsan hos djur och människor om dessa är klassade som problematiska enligt naturskyddsföreningen. Det framkommer enbart 

att det förekommer flamskyddsmedel i plastmans presenningsduk. Etersom produkten antas innehålla en rad additiv där det saknas 

information gällande ingående ämnen antas betyget vara lägre även för denna produkt med samma motivering som för produkt b. 

Leverantören tillhandahåller inte information gällande innehåll men hänvisar till att innehållet i duken är REACH-godkändt (REACH är en 

europeisk kemikalielagstiftning med ett regelverk gällande olika kemikaliska ämnen i produkter).

Inte någon markant påverkan, ingen påtalad problematik avseende arbetsmiljö eller frågor som berör säkerhet. Under observation, 

iakttagelser samt intervjuer (se tabell 5) påtalades inga större problem med nuvarande system förutom att modulfoliet eventuellt är lite 

tungt när det ska dras ner.

Inga större påtalade problem gällande säkerhet och belastning om presenningshuv skulle införas. Det tolkas av intervju med respondent a, 

se tabell 5. Hanteringen lär bli lite svårare i jämförelse med nuvarande metod med tanke på att vikten är runt 90 kg vilket författaren anser 

drar ner betyget något.

Inga större påtalade problem om presenningshuv skulle införas gällande belastning eller säkerhet. Det tolkas av intervju med respondent a, se 

tabell 5. Hanteringen lär bli lite svårare i jämförelse med nuvarande metod med tanke på vikten är runt 100 kg vilket beaktas i 

betygsättningen.

Samtliga produkter kan återvinnas enligt leverantör. Svenska Miljöinstitutet (2017) påpekar att det inte är någon större problematik att 

återvinna produkter av polyeten. Gällande de tre produkterna uppges det att inga större problem finns enligt leverantören som ger 

exempel på hur produkterna kan materialåtervinnas. Leverantören anger att exempelvis täckfoliet kan nyttja regnaluering och 

presenningen samt modulfoliet polymeråtervinning.  Naturskyddsföreningen (2014) samt Miljöstyrningsrådet (2012) uppger att 

polyeten, som är huvudkomponenter i samtliga av produkterna inte är en farlig plast för miljön eller hälsan, så länge inte det finns 

farliga tillsatser. Det har inte observerats för nuvarande produkter förutom i ”worst case”-bedömningen som beaktas i betygsättningen. 

Genom ett övervägande där modulfoliet anses likvärdig täckfoliet vilket betyder att båda beaktar ”worst case”-bedömningen ges totalt 

ett något lägre betyg som inte behöver överstämma med den faktiska produkten. För nuvarande slängs samtliga produkter i brännbart i 

fabriken och på bygget vilket uppdagades under intervju med respondenter samt observation. Det beaktas i betygsbedömningen 

eftersom möjligheten till återvinning finns men inte används idag. Vidare påtalar Svenska Miljöinstitutet (2017) att det idag finns 

ekonomiskt värde att återvinna dessa produkter vilket även beaktas i bedömningen. Öljetterna i lättviktspresenningen antas inte 

problematisk vid återvinning då de antas vara tillverkade av metall enligt leverantör.

PVC kan innehålla olika farliga ämnen som kan vara cancerogena, hormonstörande eller direkt farliga mot miljön eller hälsan hos levande 

organismer. Det kan handla om tillsatsämnen som mjukgörare, ftalater, flamskyddsmedel, stabilisatorer m.fl. Vid förbränning skapas 

dioxiner som avger klor och anses enligt Naturskyddsföreningen (2014) som en anledning till bland annat försurning och utsläpp av farliga 

ämnen. Askan som bildas måste tas hand om då den klassas som giftig, beskriver Naturskyddsföreningen (2014). Det innebär att det finns 

påtalade risker som måste beaktas i bedömningen. Leverantören anger att det finns flamskyddsmedel i produkten- Även andra tillsatser 

finns för att motstå rötsvampar, dieselgaser, nitrösa gaser samt UV-ljus. Eftersom leverantörerna inte anger information gällande möjlig 

återvinningsprocess eller miljö-/hälsofarlig påverkan vid avfallsskedet antas bedömningen baseras på tidigare punkter vilket ger produkten 

ett lågt betyg eftersom risken med samtliga tillsatser i produkten inte finns presenterad. Sadat-Shojai, M., & Bakhshandeh, G. R. (2011) 

anger att när man återvinner PVC finns effektiva metoder för att återvinna materialet (t.ex. kemisk återvinning) men dessa är kostsamma 

och inte vidare accepterade. Det finns även risker med utstläpp av giftiga ämnen i vissa processer (t.ex. förbränning). Svenska miljöinstitutet 

(2017) påpekar att mekanisk återvinning är fördelaktigt men att enbart en liten del återvinns i Sverige, främst är det kontrollerad 

förbränning som sker där då dioxiner är ett problem att beakta. Eftersom leverantören inte heller tillhandahåller innehållet ges ett lägre 

betyg som bygger på de nämnda källorna. Öljetterna är tillverkade av metall vilket inte ses som problematiskt vid återvinning då inget annat 

framkommit.

PVC kan innehålla olika farliga ämnen som kan vara cancerogena, hormonstörande eller direkt farliga mot miljön eller hälsan hos levande 

organismer. Det kan handla om tillsatsämnen som mjukgörare, ftalater flamskyddsmedel, stabilisatorer m.fl. Vid förbränning skapas dioxiner 

som avger klor och anses enligt Naturskyddsföreningen (2014) som en anledning till bland annat försurning och utsläpp av farliga ämnen. 

Askan som bildas måste tas hand om då den klassas som giftig, beskriver Naturskyddsföreningen (2014). Det innebär att det finns påtalade 

risker som måste beaktas i bedömningen. Leverantören anger att det finns flamskyddsmedel i produkten Även andra tillsatser som 

mjukgörare antas finnas då PVC enligt Miljöstyrningsrådet (2012) är den plast som kräver flest tillsatsämnen. Eftersom leverantörerna inte 

anger information om möjlig återvinningsprocess eller miljö-/hälsofarlig påverkan vid avfallsskedet samt vilka ämnen som produkten 

innehåller, baseras bedömningen på tidigare punkter vilket ger produkten ett lågt betyg eftersom risken med samtliga tillsatser i produkten 

inte finns presenterat. Sadat-Shojai, M., & Bakhshandeh, G. R. (2011) anger att när man återvinner PVC finns effektiva metoder för att 

återvinna materialet (t.ex. kemisk återvinning) men dessa är kostsamma och inte vidare accepterade. Det finns även risker med utstläpp av 

giftiga ämnen i vissa processer (t.ex. förbränning). Svenska miljöinstitutet (2017) påpekar att mekanisk återvinning är fördelaktigt men att 

enbart en liten del återvinns i Sverige, främst är det kontrollerad förbränning som sker.  Öljetterna är tillverkade av metall vilket inte ses som 

problematiskt vid återvinning då inget annat framkommit.

Nej, emballeringen kan inte återanvändas. Dock kan lättviktspresseningen som ingår i lösningen återanvändas, det framkom dock inte 

om så görs idag. Därför antas lättviktspresenningen inte återanvändas då information om detta saknas.

Används en längre period om inga allvarligare skador uppkommer. Produkten skulle även kunna nyttjas på bygget vid montering. PVC har 

även generellt lång livslängd vilket ur ett miljöperspektiv ses som en god egenkap då produkten kan nyttjas en längre tid.

Används en längre period om inga allvarligare skador uppkommer. Kan även eventuellt nyttjas på bygget utöver modultäckning. PVC har även 

generellt lång livslängd vilket ur ett miljöperspektiv samt totalkostnadsperspektiv ses som en god egenkap.

Anses vara låg utifrån diskussioner bland annat vid intervju med respondent b samt mailkonversation. Emballaget avemballeras direkt 

på lastbilen, ingen markant svårighet vid hantering av skyddet vid avemballering.

Ingen större belastning, dock tyngre än nuvarande system vilket påverkar hanterbarheten något. Säkerheten bör inte påverkas genom att 

man fastställer rutiner för arbetet.

Ingen större belastning, dock aningen tyngre än lösning b samt a vilket påverkar hanterbarheten något i jämförelse med nuvarande system. 

Säkerheten bör inte påverkas genom att man fastställer rutiner för arbetet.

Inga ytterligare tillkommande kostnader beräknas då nuvarande system redan används vilket innebär att betyget anses högt.

Tillverkas ca 1500 moduler 2019, se tabell 6. En rulle modulfolie samt täckfolie räcker till tre moduler och ett antagande görs att en 

lättviktspressening  går åt per modul eftersom det är osäkert om dessa återanvänds. Det skulle innebära en kostnad på 

(2076*500+870*500+238*1500) totalt:1,83 miljoner kr.

2 212 500 kr om man räknar på 250 st (som framkom under intervju med respondent a när det tillfrågades hur många som skulle tänkas 

behövas). Här beaktas inte leverantörens leveranskostnad då denna uppgift inte framkom i kontakt med leverantören.

4 125 000 kr om man räknar på att 250 st. Här beaktas inte leverantörens leveranskostnad då denna uppgift inte framkom i kontakt med 

leverantören utan enbart det totala inköpspriset ifrån leverantörens hemsida.

Modulfolie: 2076 kr, Täckfolie: 870 kr, Lättviktspresenning: 238 kr. Totalt ca 3184 kr 8850 kr exkl. moms + tillkommande frakt från leverantör 16500 kr exkl. moms

(D) Kommentarsfält för lösning

Kina (lättviktspresseningen), Finland (modulfoliet) och Sverige (täckfoliet) Sverige Tyskland

Eftersom huvarna har en lång potentiel livslängd (exv. ca 25 gånger) och möjlighet till reparation finns antas inga tillkommande kostnader. 

Tyget är även tjockare än hos produkt b vilket eventuellt kan betya att livslängden är längre. Leverantören påstår även att duken är mycket 

slitstark och tålig vilket kan kopplas samman med den långa livslängden.

Eventuell utbyggnad med installation av lyftdon (exv. traverslyft), hanteringskostnader, underhåll genom reparation samt tvätt av huvar. 

Kostnaden för reparation är svår att uppskatta vilket innebär att den inte tas med i beaktning av betyget. Genom mailkonversation med en 

projekteringsledare antas inte heller kostnader på bygget öka nämnvärt med denna lösning, se tabell 6. De tillkommande kostnaderna anses 

inte behöva bli stora då det redan fanns tydliga lösningar i fabriken enligt observation exv. tvättstation som skulle kunna kombineras med 

trucktvätten.

Eventuell utbyggnad med installation av lyftdon (exv. traverslyft), hanteringskostnader, underhåll genom reparation samt tvätt av huvar. Se 

produkt b.

Det fanns ingen data tillgänglig på vad kostnaderna är för avfallshanteringen, specifikt inte för modulemballaget. Det som fanns givet 

var att en modul genererar ungefär 5kg/BTA i total emballeringsavfall, vilket framkom i mailkonversation med kontaktperson på 

företaget. Det skulle behövas undersökas vad den faktiska avfallskostnaden för plasten i emballaget motsvarar på byggarbetsplats samt 

i fabriken. I fabriken var den totala avfallskostanden ca  50 000 kr under en månad. Eftersom mer exakt data inte finns tillgängligt ges 

ett lågt betyg i bedömningen. En anmärkning från egen observation var att det också genereras en stor del spill vilket inte är optimalt ur 

totalkostnadsperspektiv eller miljöperspektiv.

Eftersom huvarna har en lång potentiell livslängd samt att det påpekades av en kunnig person att man bör kunna använda dem ca 25 gånger 

eller fler och möjlighet till reparation finns, antas inga tillkommande kostnader i avfallskedet. Eventuella reparationer eller avfallskostnader 

är svåra att spekulera i då det inte är säkert att produkten skadas eller måste kasseras inom en lång tid. Leverantören påstår att öljetterna 

har mycket hög slitstyrka jämfört med traditionella öljetter samt att duken tål tuffa tag vilket ger högt betyg i bedömningen.

Tabell 9 Kommentarer till beslut genom beslutsmodellen, observera att första raden tillhör kriterie ett andra raden kriterie två o.s.v. 
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4.4.4 Anmärkningar 

I detta underkapitel summeras en rad anmärkningar gällande nuvarande lösning och de andra 

undersökta lösningarna. Anmärkningarna bygger på egna tankar, fakta från relevanta källor, 

observationer eller andra iakttagelser samt samtal som skett genom mailkonversationer eller 

fysiskt med olika personer inom organisationen. Anmärkningarna presenteras separat från 

beslutet i modellen. Enbart vad författaren anser viktigt i sammanhanget gällande de tre 

produkterna presenteras i detta underkapitel. 

• I fabriken sågs det att operatörerna häftar samt skruvar fast läkt på sidorna av 

volymerna för att spänna plasten. Där finns en eventuell källa för fuktproblem. Det 

noterades även att bottenplatsen ofta var trasig under observationerna vilket inte är 

optimalt ur fuktsynpunkt. Dessa faktorer bör se över då de enligt författaren är en risk. 

 

• Det slängdes mycket plast vilket ses i figur 16. Ett förslag kan vara att diskutera med 

leverantören om det går att minimera måtten för att få en rulle som är mer exakt 

anpassad till de dimensioner som lägenhetsvolymerna har. Det skulle bidra till en 

minskning av plastavfallet vilket är intressant både ur ett kostnads- och 

miljöperspektiv eftersom överbliven plast energiförbränns istället för att återvinnas.  

 

• Ett annat förslag, för att minska miljöpåverkan från plasten, skulle vara att se över om 

leverantör eller någon annan aktör skulle kunna tänkas hämta överbliven plast i 

processen för att återvinna. Enligt leverantörens hemsida anges det i 

byggvarudeklarationen att i volymfoliet samt lättviktspresenningen kan polyeten 

återvinnas och att täckfoliet kan regranuleras. Där finns potential genom att man 

”skapar” en cirkulär ekonomi vilket både gynnar miljön (mer återanvändning) men 

även företaget genom minskat avfall. 

 

• Vid val av presenningshuvar antas tillkommande kostnader ske i form av lyftdon i 

fabriken, hanteringskostnader, underhåll och reparationer samt dolda kostnader. Dock 

presenteras ingen totalkostnad då dessa är antaganden. Exempelvis skulle kanske en 

travers eller annan lyftanordning behövas köpas in för att lyfta på huvarna på 

volymerna men det är oklart om det krävs och i så fall i vilken omfattning. Vidare 

kostnader måste undersökas vidare genom att exempelvis testa en lösning för att se 

över om den fungerar. Kostnader som specialanpassningar mot volymerna, extra 

öljetter eller företagsloggor har inte heller beaktats då det är svårt att veta på förhand 

exakt vad som skulle behövas. Gällande nuvarande system med emballeringen antas 

inga tillkommande kostnader då inga förändringar av systemet undersökts. Värt att 

notera är att lättviktspresenningen bör gå att återanvända vilket borde innebära att inte 

1500 stycken köps in men det antas ske eftersom inget annat var givet. Under 

intervjun med respondent A uttryckte hen att lösningen med lättviktspresenning kan 

anses överflödig. Operatör som sköter emballeringen påpekade att det skyddar 

volymens kanter från att skada volymfoliet men respondent A ansåg att volymfoliet är 

slittåligt nog ändå. Eventuellt skulle lättviktspresenningens nytta behöva ses över då 

det eventuellt är en onödig kostnad samt miljöpåverkan eftersom produkten kommer 
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från Kina. 

 

• PVC-presenningarna som valdes hade ingen dokumentation över ingående kemikalier 

vid produktion eller i slutprodukten. I detta fall användes Naturskyddsföreningen 

(2014) samt Miljöstyrningsrådet (2012) beskrivningar och fakta kring PVC. Det gäller 

bland annat mjukgörare (flataler) och andra additiv och eventuella problem i samtliga 

faser hos produkten. För att göra en mer detaljerad beskrivning vilket resulterar i en 

mer noggrann bedömning skulle data om ingående tillsatser behövas, exempelvis hur 

dessa tillsatser påverkar miljön och hälsan från tillverkningsskedet till avfallsskedet. 

Eftersom det finns en osäkerhet kring ingående ämnen bedöms produkterna hårdare 

och antas därav vara sämre än vad som eventuellt är riktigt i deras betygsättning. 

Gällande återvinning av systemet finns flera metoder vilket Sadat-Shojai & 

Bakhshandeh (2011) lyfter fram. Problemet är dock som Svenska Miljöinstitutet 

(2017) påtalar, kostnaderna. De mer miljövänligare samt effektivare metoderna är 

dyrare vilket innebär att stor del av PVC-avfallet förbränns i Sverige vilket måste 

beaktas när huvarna kasseras. Sadat-Shojai & Bakhshandeh (2011) påpekar att 

återvinningen av PVC ökat och att bl.a. farliga utsläpp minskat. De nämner också att 

forskning fortsätter inom området för att minska farliga additiv, då PVC anses vara en 

av de viktigaste plasterna. Det är något som skulle kunna påverka en framtida 

bedömning att trots om materialen är skadliga vid tillverkning skulle en förbättring i 

hur kemikalierna tas hand om öka återvinningen vilket är positivt ur ett 

miljöperspektiv. 

 

• Under examensarbetet fick författaren kontaktuppgifter via personer inom 

organisationen, en av dessa kontakter är kunnig inom bland annat PVC som material. 

Personen i fråga presenterade en lösning med ftalater-fri PVC gjord på delvis/helt 

förnybara råvaror (flataler är mjukgörare som verkar för att göra plasten mjuk). 

Naturskyddsföreningen (2014) utvecklar att ftalater misstänks vara cancerogena samt 

hormonstörande. Om ett eventuellt samarbete med tillverkare av presenningshuvar 

samt leverantör av denna mjukgörare skulle tänkas införas skulle en minimering av 

hälsofarliga-och miljöfarliga ämnen kunna ske om produkten kan användas inom 

tillverkningen av presenningar. Det skulle i framtiden kunna ändra betyget i 

miljöbedömningen eftersom det är ett steg mot en mer hållbar produkt. Även andra 

eventuella tillsatser skulle kunna studeras för att se om det finns hållbara, icke miljö-

/hälsofarliga tillsatser som kan ersätta nuvarande potentiella problemämnen, och även 

generellt bidra i arbetet mot klimatsmarta lösningar för en hållbar framtid. 

 

• För samtliga presenterade lösningar fanns inte information tillgänglig gällande utsläpp 

vid produktion. För nuvarande emballage fanns enbart miljödata för kemikalier och 

ämnen som används och om det existerar farliga ämnen vid tillverkning, användning 

och avfallskedet. Om data skulle funnits tillgängligt vid bedömningen skulle detta 

påverkat vilket betyg kriteriet miljöbedömning fick för samtliga lösningar och därmed 

även påverkat produkternas slutbetyg. Det skulle behöva ses över om leverantörerna är 

villiga att ge ut information gällande utsläppen vid produktion eftersom det hade 
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kunnat inverka vid beslutet. De utvalda producenterna tillhandahöll inte denna 

information vid författarens förfrågan. 

 

• Returflödet från byggarbetsplats till fabrik skulle behöva studeras om man väljer att 

använda en lösning med presenningshuvar. Presenningarna kommer behöva vikas och 

transporteras tillbaka till fabriken vilket kan innebära ökade kostnader om samma 

lastbilar måste köra tillbaka igen eller om antalet transporter tillbaka skulle öka i 

jämförelse med nuvarande system. Utifrån intervjun med respondent B, se tabell 6, 

samt ytterligare information från respondent A framkom det att det kommer behövas 

ca 250 huvar i rörelse och därav behövs det ses över hur mycket detta skulle kosta. 

Fördelen med huvar skulle kunna vara att man kan ha projekt som är längre bort från 

fabriken. Det eftersom huvarna skyddar bättre mot fukt jämfört med nuvarande system 

som inte klarar längre mellanlagringar då vatten eventuellt läcker in. Det skulle dock 

behövas undersökas om kostnaderna blir högre så bostadspriserna måste höjas, vilket 

talar mot företagets konceptet att bygga billigare bostäder. 

 

• Det påpekades under intervjuerna att det nuvarande volymfoliet blir skört under 

vintertid. De PVC-lösningar som studerats har enligt leverantörerna hög köldtålighet. 

Det gör att produkterna blir mindre känsliga vilket kan sänka kostnader för skadade 

volymer under transport i jämförelse med nuvarande emballeringsmetod. Detta är 

viktigt att beakta i ett totalkostnadsperspektiv. 

4.4.5 Slutlig rekommendation av väderskyddslösning 

Den slutliga rekommendationen baseras på beslut i beslutsmodellen 4.4.3 samt anmärkningar 

i 4.4.4 där viktiga punkter som inte passade i modellen lyfts. Flertalet av bedömningarna ur 

beslutsmodellen baseras till viss del på osäkerheter då inte tillräckligt med information/data 

funnits för att göra en mer noggrann bedömning. Med mer information skulle betygen kunna 

ändras och en lösning hade slutligen kunnat få bättre/sämre betyg. Författaren rekommenderar 

att företaget försätter att använda den metod som idag används för väderskydd, men 

undersöker möjligheten att använda presenningshuvar från Jensen Protect som fick bäst 

resultat i beslutsmodellen. Plastman ses inte som ekonomiskt rimlig då den var för dyr jämfört 

med nuvarande samt jämförd produkt, det bör också beaktas att ytterliga kostnader som bör 

undersökas tillkommer. Det kan öka den totala kostnaden till en nivå som inte anses 

ekonomiskt hållbar då slutkunden eventuellt blir drabbad. Författaren anser att det finns flera 

viktiga frågor som saknar tillräckligt med underlag eller data för att kunna ta ett beslut om den 

bästa metoden för att väderskydda lägenhetsvolymerna. Under kapitel 4.4.4 lyfts viktiga 

punkter gällande de lösningar som undersökts.  

För nuvarande lösning bör man om det väljs att systemet inte ändras, fokusera på att minimera 

det onödiga spill som sker i produktionen. Ett förslag är att föra dialog med leverantören om 

att bättre anpassa dimensionen på volymfolierullarna så det blir mer precist vid täckning, för 

att undvika svinn som är kostsamt och ej hållbart ur ett miljöperspektiv. Gällande 

presenningshuvarna bör det studeras vidare hur tillverkningsprocessen påverkar miljön, 

eftersom flertalet studier lyfter problem med PVC. Det behöver dock inte vara så att Jensen 

Protects presenning är så pass dålig som bedömt, men då inte tillräckligt med information 

fanns sänks betyget. Hur stora de tillkommande kostnaderna (bl.a. hantering, lyftdon och 
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transporter) skulle bli måste även undersökas ur ett totalkostnadsperspektiv. Det 

rekommenderas att man utför ett test med en huv under hela väderskyddsprocessen för att 

kunna mäta kostnaderna samt se huruvida lösningen praktiskt skulle passa organisationen.  
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5 Diskussion och slutsats 

5.1 Resultatdiskussion 

Beslutsmodellens kriterier för väderskydd baseras på teori från omvänd logistik och 

beslutsteori. Empiri, från platsbesök, intervjuerna samt processkartläggningen indikerar att 

modellen behöver anpassas mot den verkliga organisationen. Vissa komponenter i 

analysmodellen fungerade inte som helt separata kriterier kopplat mot ekonomi, miljö samt 

sociala aspekter.  

Dock kan det också påpekas att eftersom underlaget är begränsat till en fallstudie samt att 

författarens egna bedömningar är påverkade av de egna personliga erfarenheterna och 

åsikterna så kan det ha påverkat valet, formulering och bedömning av kriterier. Inga kriterier 

raderades utan slogs istället ihop med existerande kriterier då författaren främst ville 

minimera antalet kriterier men även sammanslå punkter som ansågs vara liknande för ett mer 

greppbart resultat. Den analysmodell som framtogs utvecklades för att förenkla för 

användaren.  

Intervjuerna gav författaren ökad förståelse om väderskyddsprocessen på byggarbetsplatsen 

samt i fabriken. Frågorna som ställdes var av grundläggande karaktär då en detaljerad nivå 

inte ansågs nödvändig, dels på grund av tidsbrist, dels på grund av behovet av information. 

Genom att inte använda mer djupgående frågor än vad informationsbehovet krävde, stärktes 

arbetets validitet. Reliabiliteten hade dock kunnat förbättrats genom att intervjua fler 

respondenter med liknande frågor. Intervjuerna användes för att få en större förståelse kring 

viktiga faktorer att beakta relaterat till väderskyddsprocessen samt att hjälpa författaren vid 

poängsättning för de utvalda kriterierna. Det bidrog till att leverera ett mer konkret beslut 

samt en mer utvecklad analysmodell. När beslutet om väderskydd togs beaktades intervjuerna 

samt anmärkningarna (4.4.4) som inte ansågs passa i beslutsmodellens kommentarfält. 

De teoretiska aspekterna kring drivkrafterna ekonomi, miljö samt sociala faktorer vilka 

Dekker et al. (2013) beskriver som centrala inom omvänd logistik, berör ekonomiska, 

miljömässiga samt sociala frågor som främst riktas mot tillverkningsindustrin (tabell 3 och 

tabell 4). Om ytterligare litteratur om drivkrafter för omvänd logistik inom byggsektorn hittats 

och använts i studien hade både validiteten och reliabiliteten stärkts.  

Det som är drivkrafter inom omvänd logistik relateras som tidigare nämnts till främst 

ekonomiska samt miljömässiga aspekter. Dessa aspekter strävar till att åstadkommas genom 

delkriterier. Exempelvis lyfter Hosseini et al. (2014) att använda mindre råmaterial i 

tillverkningen. Det tolkas som främst ett ekonomiskt och miljömässig kriterium, vilket svaras 

med delkriterier som till exempel lägre kostnader genom att använda återvunnet material. Det 

visar på att drivkrafterna går hand i hand med kriterierna, vilket i detta fall är tanken med de 

utvalda kriterier som användes i beslutet för väderskydd (bilaga 5).  

Det innebär att flertalet av kriterierna i den egna beslutsmodellen berör huvudområdena men, 

någon direktöverföring av kriterier som används inom tillverkningsindustrin till modellen var 

inte möjlig då det råder stora skillnader mellan byggindustrin och tillverkningsindustrin. 

Hosseini et al. (2014) lyfter drivkrafter samt aspekter som är viktiga vid beslutsfattning 

relaterat till byggindustrin. Kriterier kopplas till ekonomiska, sociala samt miljömässiga 
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aspekter (kapitel 2.2). Det kan tolkas ur teorin att den forskning som finns inom området 

omvänd logistik riktat mot byggbranschen främst berör den traditionella byggsektorn. När 

bland annat Hosseini et al. (2014), Sharma et al. (2011) samt Schultmann och Sunke (2007) 

beskriver barriärer till implementering av omvänd logistik i byggsektorn tolkas det av 

författaren som att det främst gäller traditionellt byggande och inte industriellt byggande. 

Hosseini et al. (2014) lyfter samt diskuterar viktiga drivkrafter för implementering av 

systemet inom byggbranschen. De rör bland annat att möta krav, regleringar kring 

miljöpåverkan och minskade totala utsläpp. Det kan uppnås genom exempelvis 

materialåtervändning eller återvinning som ger lägre kostnader och ökade intäkter, 

ekonomiska incitament samt sociala incitament som förbättrar den gröna bilden av företaget. 

De kriterier som ansågs viktiga vid slutlig rekommendation genom beslutsmodellen är 

teoretiskt kopplade till flertalet presenterade argument. Det som saknas är en direkt koppling 

mot industriellt byggande och synnerligen mot väderskydd. Eftersom väderskydd är en sådan 

specifik produkt/område att granska innebär det att kriterierna är formade att främst svara mot 

frågan som undersöks i fallstudien. Den skulle dock även fungera att använda i andra slags 

beslut. Sociala faktorer valdes att främst relateras till frågor som ansågs viktiga för den 

specifika produkten. De var hantering, vikt, arbetsbelastning och säkerhet (tabell 3). 

De miljömässiga samt ekonomiska kriterierna tolkades tidigt som viktiga genom samtal med 

företaget vid början av examensarbetet. Genom att fokusera på de två aspekterna och utveckla 

ett grönt varumärke kan företaget, enligt teorin, även tjäna på det socialt. Det innebär att 

företaget kan få fördelar ekonomiskt genom att sträva mot miljömässiga lösningar rent 

allmänt. Kriterier specifikt för att uppfylla detta valdes inte att lyftas i beslutsmodellen. Dock 

kan fortsatt arbete med att hitta miljömässiga lösningar som är ekonomiskt hållbara eller 

processer som exempelvis återvinning av nuvarande plastemballage i stället för 

energiförbränning, eller val av material med lång livslängd eller återanvändning, indirekt 

kopplas mot stärkt varumärke.  

Arbetet med att ta fram olika produkter för bedömning utfördes genom att författaren försökte 

efterlikna det system som används idag och undersökte om det gick att ersätta nuvarande 

produkter med mer ekonomiska samt miljömässigt bättre produkter. Det visade sig snabbt att 

de dimensioner som används för täckfoliet samt volymfoliet är specialanpassade mot 

företaget. Det undersöktes om en mindre dimension kunde användas men, det ansågs inte 

effektivt utifrån kostnadsperspektiv eller miljöperspektiv att minska dimensionera för att 

ersätta täckfoliet. Det studerades även om det fanns biobaserade alternativ eller produkter av 

återvunnen polyeten, det visade sig dock att flertalet miljövänligare plaster inte kunde anses 

rimliga då de inte motsvarade nuvarande mått. Gällande volymfoliet existerar inte likvärdiga 

alternativ då leverantören specialtillverkat det åt företaget. Ett noggrant arbete utfördes för att 

undersöka en rad olika produkter från olika branscher, det framkom dock genom detta arbete 

att volymtillverkningsbranschen är relativt specifik och att flertalet lösningar därför inte 

kunde ses som lönsamma att studera. Andra lösningar studerades men valdes bort dels efter 

intervjuerna dels efter allmän dialog mellan författaren och kunniga personer i organisationen 

under fältobservationer. 
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Resultatet visade att bedömningen genom beslutsmodellen gav Jensen Protects 

presenningshuv det högsta resultatet men att det inte var någon stor poängskillnad mellan 

nuvarande system och presenningsalternativet. Eftersom det fanns en rad osäkerheter vid 

bedömningen som påverkade resultatets och analysens reliabilitet, utgick författaren från att 

göra en så objektiv bedömning som möjligt. Beslutsmodellen ansågs användbar men den 

teoretiska modellen var begränsad vilket resulterade i att den fick utvecklas för att spegla 

verkligheten. Ytterligare en synpunkt är att en del av kriterierna inte hade tillräckligt med data 

för att kunna leverera en mer preciserad bedömning. 

5.2 Metoddiskussion 

I examensarbetet gjordes en avgränsning till att enbart studera processen från när 

väderskyddet appliceras på färdig lägenhetsvolym i fabrik till att det avlägsnas vid 

byggarbetsplats. Detta gjordes för att säkerhetsställa att arbetet kunde levereras inom 

tidsramen för examensarbetet och att det svarar på den frågeställning som företaget i 

fallstudien hade det vill säga hur de bäst ska väderskydda sina lägenhetsvolymer ur ett 

kostnads-, miljö- samt arbetsmiljöperspektiv.  

En viktig anmärkning är att olika logistiska delar av processen har beaktats när lösningar setts 

över, exempelvis om det finns utrymme för lösningarna, om linan måste ändras, om fabriken 

måste byggas om eller andra faktorer. Områdena har inte studerats i detalj men ändå beaktas 

för att säkerhetsställa att viktiga faktorer inte ignorerats. Det som kan inverka på resultatdelen 

är exempelvis hur presenningshuvarnas logistiska flöde d.v.s. transporterna tillbaka till fabrik 

inte beaktats eller hur avfallsprocessen faktiskt går till eftersom det baseras på generell 

information vilket kan påverka tillförlitligheten. 

Processkartläggning av emballering utfördes på ett övergripande sätt där processen beskrevs 

med löpande text och bilder istället för att följa någon teoretisk etablerad metod såsom 

exempelvis Värdeflödesanalys (Erikshammar et al., 2013), Business Process Modeling 

(BPMN) eller Icam DEFinition for Function Modeling (IDEF0). Det övergripande målet med 

kartläggningen var att observera processen för att få en ökad förståelse för den nuvarande 

emballeringsmetoden, eventuella konsekvenser och möjligheter. Processkartläggningen var 

delvis en grund för vidare utveckling av den teoretiska beslutsmodellen eftersom den delen av 

examensarbetet gick hand i hand med observationsprocessen. Under kartläggningen för 

väderskyddsprocessen ställdes även frågor till personer som arbetade på byggarbetsplats och i 

fabrik, vilket gav författaren en ökad förståelse som sedan kunde appliceras när beslut skulle 

tas genom modellen. Det bidrog även till listan med anmärkningar som beaktades då 

produkterna granskades innan den slutliga rekommendationen (4.4.4).  

Andra metoder inom processkartläggning som skulle kunnat beaktats och hela 

volymbyggnadsprocessen hade också kunnat tas upp. Eftersom området i studien berörde just 

väderskyddsprocessen valdes dock enbart detta att tas upp. Det som hade kunnat göras mer 

noggrant i studien om det fanns tid hade varit att bland annat undersöka processen för hur 

truckförarna lastarvolymerna från lagring till lastbil för att få med det sammanhanget. Även 

transportaspekten hade kunnat framkalla nya kriterier/anmärkningar att beakta. Under studien 

utfördes en kartläggning på en byggarbetsplats, tyvärr fanns ej möjlighet att besöka en 

byggarbetsplats där volymer med väderskydd fanns tillgängliga för montering där 
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avemballering kunnat studeras på plats. Det bidrar till att resultatet enbart kan uttala sig om 

det som framkommit under observationerna, och det innebär att vissa viktiga faktorer som 

eventuellt borde tagits upp och haft betydelse att beakta inte beaktats i resultatet.  

Om mer tid funnits eller om examensarbetet gjorts annorlunda hade fler personer kunnat 

intervjuas och eventuellt hade samma personer kunnat intervjuas fler gånger. Under studien 

utfördes endast två intervjuer, dels för att det planerades enbart en resa till företaget vilket 

innebär att författaren förberedde frågor som då ansågs relevanta. Eftersom frågorna 

förbereddes innan resan saknades en insikt om hela processen. Ett besök innan detta eller fler 

besök hade bidragit till mer detaljerade och precisa intervjufrågor till de två respondenterna. 

Då hade mer specifika svar kunnat fås som eventuellt hade kunnat bidra med en ännu mer 

preciserad rekommendation. Fler besök med nya intervjufrågor hade varit något som 

författaren i efterhand anser hade ökat tillförlitligheten. Nya förbättrade frågor när mer arbete 

skett med utveckling av beslutsmodellen eller undersökning av alternativa 

väderskyddsmetoder hade kunnat bidra till att utveckla modellen ytterligare. Det hade kunnat 

påverka analysmodellen samt resultatet.  

Vidare hade det även varit intressant att intervjua operatörer i fabriken som jobbar med 

väderskyddet för att ta reda på deras åsikter gällande nuvarande lösning samt eventuella 

förslag på nya metoder. Examensarbetets validitet anses stärkt då de intervjuade 

respondenterna hade god kunskap inom området men den hade stärkts mer om fler personer 

intervjuats. Det hade även gynnat examensarbetet att vidare kontakta olika leverantörer av 

väderskydd för att se om de hade åsikter eller eventuella idéer på lösningar. Validiteten kunde 

ha stärkts ytterligare genom att andra experter inom olika områden kontaktas för deras åsikter 

om hur processen skulle kunnat förbättras utifrån de främsta huvudaspekterna ekonomi och 

miljö. 

 

Källorna som valdes i litteraturstudien anses ha god pålitlighet eftersom fokus låg på att välja 

högt citerade vetenskapliga artiklar, vilket stärker den teoretiska validiteten. Samtliga artiklar 

lästes genom innan de valdes att användas. Enbart en webbsida användes vid litteraturstudien, 

där reliabilitet kan anses begränsad. Dock användes den mest som inspiration till hur 

beslutsmodellen kunde utformas vilket anses godtagbart i sammanhanget och genom att 

triangulera teori, observationer och intervjuer begränsas viss bias.  

Vidare användes källor för att öka förståelsen kring främst PVC men även polyeten, dessa var 

bland annat publicerade av Miljöstyrningsrådet vilket var en statlig organisation samt 

Naturskyddsföreningen. Även en vetenskaplig rapport om återvinning av PVC användes och 

slutligen en rapport om materialåtervinning från Svenska Miljöinstitutet. Rapporterna från 

Miljöstyrningsrådet och Naturskyddsföreningen kan anses ha hög validitet eftersom de stärks 

upp av vetenskapliga fakta, men då ursprungskällor inte har kontrollerats kan detta ha 

påverkat studiens reliabilitet.  

Insamlingen av data skulle kunnat ha gjorts annorlunda exempelvis genom att ringa flertalet 

leverantörer för att se om dessa kunnat anpassa eller specialtillverka exempelvis täckfolie mot 

företaget i fallstudien. Ett fåtal källor vid intervjuer minskar studiens validitet men de 

användes inte vid övervägande gällande bedömningen i modellen eller den slutliga 



54 
 

bedömningen. SundaHus miljödata användes också under examensarbetet som hjälpmedel för 

att utföra miljöbedömningarna. Tjänsten BASTA fanns i åtanke men det saknades där 

nödvändig information för väderskyddsalternativen. 

Sociala faktorer skulle även kunnat studeras noggrannare. Det påpekades i intervjuer (tabell 

5–6) och i diskussioner med operatörerna som emballerar att det inte fanns säkerhetsproblem. 

Arbetsbelastningen för nuvarande system ansågs låg och en mindre ökning ansågs kunna ske 

vid införandet av en presenningslösning. Det skulle kunna vara intressant att undersöka 

exempelvis ergonomiska faktorer för att minimera eventuella arbetsmiljöproblem.  

Några antaganden gjordes i samband med beslutet i beslutsmodellen då data inte var 

tillgänglig för produkterna för ett visst kriterium. Det betyder att vissa delar av 

beslutskriterierna fick betygsättas utan att tillräckligt med data fanns tillgänglig, detta 

påverkar studiens totala validitet.  

För att stärka reliabiliteten i arbetet dokumenterades antaganden samt uppskattningar tydligt, 

främst i beslutsmodellen. Det bidrar till att alla osäkerheter med enkelhet kan följas upp, 

kontrolleras och ändras vid behov. Flera frågor skulle dock behövas undersökas djupare för 

att kunna leverera ett mer precist svar på hur företaget i fallstudien bäst ska väderskydda 

lägenhetsvolymerna under lagring, transport samt på byggarbetsplats. Studiens osäkerheter 

vilket bland annat beskrivs i anmärkningar (4.4.4) kan reduceras med en utökad studie. 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 

Författaren har ett antal idéer på fortsatt forskning som helt eller delvis är kopplade till ämnet 

inom examensarbetet. Nedan följer en lista med några intressanta områden att undersöka 

vidare i eventuell framtida forskning eller examensarbete. 

• Mäta mängden plast i omlopp inkludera plastanvändning som ett kriterium i 

beslutsmodellen för att ta reda på hur mycket plast som används och för att se över 

åtgärder för att minska mängden 

• LCA-analys av väderskyddsprocessen eller eventuellt produkterna för att ge en mer 

detaljerad kartläggning över produkternas klimatpåverkan vilket sedan skulle kunna 

användas i beslutsmodellen för att leverera en mer precis bedömning för 

miljökriterierna. 

• Se över åtgärder för att optimera volymtillverkningen i fabriken, ta fram åtgärder för 

eventuella flaskhalsar för att optimera processen för applicering av väderskydd inom 

fabriken flödet i fabriken 

• Mäta mängden fukt under olika slags lösningar för väderskydd vid lagring, transport 

och byggarbetsplats samt studera åtgärder för att minska fuktrelaterade problem för 

nuvarande eller andra väderskyddsprocesser. 

• Göra kostnadsberäkningar på hur mycket fuktskador påverkar organisationen samt 

undersöka åtgärder då det påpekats tidigare att det funnits problem med volymer som 

fuktskadats under transport samt lagring. 

• Undersöka möjligheten till att införa cirkulär ekonomi för spill i tillverkningsfasen. Då 

mycket spill uppkommer i tillverkningsprocessen exempelvis trä eller plast anses det 

ur ett kostnads- samt miljöperspektiv som en viktig process att analysera hur företaget 

exempelvis skulle kunna sälja spill. 
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• Utreda hur man skulle kunna minimera mängden avfall i tillverkningsfasen av 

volymerna genom att undersöka hur nuvarande process ser ut och om det finns 

förbättringspotential i någon del av kedjan. 

• Undersöka om miljömässiga anpassningar kan stärka företagets konkurrens gentemot 

konkurrerande företag genom att se om det finns marknadsvärde eller strategier för 

hur företagets miljöarbete kan stärka dess konkurrens. 

• Att undersöka den framtagna beslutsmodellen vidare genom ytterligare fallstudier eller 

att modellen testas på andra produkter för att se hur väl den fungerar i det 

sammanhanget 

• Undersöka och utveckla beslutsmodellen genom djupare studier av MCDA och annan 

beslutsteori 

 

5.4 Slutsatser 

5.4.1 Svar på forskningsfrågor 

Vilka kriterier är relevanta för en beslutsmodell inom omvänd logistik i industriellt 

byggande av flerfamiljshus? 

Relevanta kriterier berör kostnader, miljö samt sociala aspekter vilket relateras till 

huvudområdena inom omvänd logistik. Genom arbetet togs flera olika kriterier fram som 

ansågs relevanta för det specifika fallet väderskydd av lägenhetsvolymer fram. Då arbetet 

avgränsats mot det specifika fallet undersöktes främst kriterier som sågs viktiga för beslut 

om väderskydd. De viktiga kriterierna presenteras i den utvecklade beslutsmodellen 

(bilaga 5) De är följande: 

• Inköpspris emballering volym 

• Totalt inköpspris för emballering 

• Miljöbedömning produkt 

• Arbetsbelastning i fabrik 

• Avfallshantering 

• Möjlighet till återanvändning 

• Arbetsbelastning bygge 

• Tillkommande kostnader 

• Kostnad avfallshantering 

• Ursprungsland produkt 

• Mellanlagring 

 

Vilka konsekvenser innebär de olika alternativa väderskyddslösningarna?  

För nuvarande samt förslagna väderskyddsmetoder framkom genom arbetet viktiga 

konsekvenser och anmärkningar som beaktas vid beslutsfattandet. För den nuvarande 

väderskyddsmetoden noterades följande: 

• Det finns både befintliga fuktproblem i processen då volymfoliet inte håller tätt samt 

ytterligare fuktrisker p.g.a. att man skruvar rakt genom väderskyddet eller av att 

plasten skadas vi applicering på en volym 

• Mängden spill från väderskyddsprocessen är stor vilket inte är hållbart ur ett miljö- 

samt kostnadsperspektiv 
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• Arbetsbelastning i fabrik och på byggarbetsplats anses låg 

• På grund av att väderskyddslösningen innefattar tre olika produkter från tre olika 

tillverkningsländer kan miljöpåverkan från transporter vara omfattande. Det är även 

svårt att bedöma ingående ämnen i hela väderskyddslösningen då dokumentation om 

ingående ämnen i de olika materialen både är bristfällig och skiljer sig åt mellan dem. 

För presenningslösningarna noterades följande: 

• Det tillkommer kostnader både i implementeringsfas (exempelvis anpassning i 

fabriken, inköp av lyftkranar) samt under användningsfas (exempelvis underhåll, 

transporter) 

• Den totala inköpskostnaden för väderskyddsmaterial bör minska över tid då 

lösningarna återanvänds under lång tid 

• Mängden spill minskar kraftigt vilket minskar miljöpåverkan och kostnad från denna 

del av processen 

• Materialen är kraftigare och tåligare än den nuvarande väderskyddsmetoden och klarar 

kyla och fukt bättre vilket bör minska miljöpåverkan och kostnad i ett 

totalkostnadsperspektiv 

• Möjliggör mellanlagring av lägenhetsvolymer på byggarbetsplats vid behov 

• Arbetsbelastningen ökar troligen något eftersom materialen är tyngre än det nuvarande 

• Miljöpåverkan är påtaglig främst i tillverknings- samt avfallsskede då lösningarna 

består av PVC-plast. Dock är de tillverkade i Europa vilket innebär hårdare 

miljöregleringar samt kortare transporter än exempelvis produkter från Kina. 

• Transportkedjorna måste utredas för att hantera återvändande presenningar på ett 

miljö- och kostnadseffektivt sätt 

 

Går beslutsmodellen att tillämpa i omvänd logistik för väderskydd inom industriellt 

byggande? Hur skulle den även vid ett senare skede kunna användas vid ett annat 

beslut? 

Beslutsmodellen gick att tillämpa, dock fanns många oklarheter i ingångsdata vilket gjorde att 

beslutet som togs baseras på en del antaganden. För att leverera ett trovärdigare svar skulle 

mer undersökningar krävas. Beslutsmodellen är anpassad mot det specifika fallet med 

väderskydd men skulle med enkelhet kunna riktas mot en annan frågeställning. Kriterierna 

samt prioriteringsgraderna måste då ses över för att säkerställa att de är relevanta för det nya 

beslutet. 

 

5.4.2 Slutliga kommentarer 

Slutsatsen av arbetet är att beslutsmodellen gick att tillämpa men att det finns en rad 

oklarheter att beakta kring beslut om väderskydd av lägenhetsvolymer. Rekommendationen är 

att företaget fortsätter att använda nuvarande metod men undersöker presenningshuvar som 

alternativ.  

För att leverera en mer precis bedömning genom kriteriet miljöbedömning skulle djupare 

undersökningar behövas gällande produkternas tillverkningsfas, innehåll och utsläpp. En 

djupare kostnadsanalys rekommenderas vid förändring från det nuvarande systemet till att 

använda presenningshuv. Den undersökningen kan sedan fortsatt analyseras mot det 
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nuvarande systemet med hjälp av modellen. Författaren rekommenderar att man utför tester 

med presenningshuv för att se vad utfallet blir. Om det då visar sig vara mer rimligt att 

fortsätta använda det nuvarande systemet bör främst åtgärder gällande att hitta alternativa 

plastprodukter utföras. Det inkluderar att mäta mängden plast i användning och svinn samt 

föra diskussion med leverantören om det går att minska dimensioner eller starta ett samarbete 

om återvinning av överbliven plast istället för den nuvarande förbränningen av spill i hela 

processen.  

Om mer tid funnits hade arbetet kunnat identifiera fler kriterier genom exempelvis fler besök, 

fler intervjuer med fler yrkesgrupper samt ytterligare observationer av transportprocessen 

eller när emballeringen hämtas för avfallshantering. Det hade kunnat påverka beslutet av 

väderskyddslösning som togs genom beslutsmodellen. 
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1 Inledning 
 

SundaHus Miljödata är ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval. Med ett 

webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera 

arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. 
 
I detta dokument beskrivs symbolerna som används för presentationen av produkternas miljöinform- 

ation i SundaHus Miljödata. 

 
 

2 Sammanfattning av symbolförklaringar 
 

Tabell 1. Tabell över de symboler som visas i SundaHus Miljödata. 
 

Symbol Innebörd Kriterier för symbolen 
   

 Produkten innehåller minst ett Egenskaper som uppfyller kriterierna för prioriterat 

 prioriterat riskminskningsämne riskminskningsämne. 

 eller ämnet/materialet är/har  

 minst ett prioriterat riskminsk-  

 ningsämne.  
   

 Minst ett prioriterat riskminsk- Egenskaper som uppfyller kriterierna för prioriterat 

 ningsämne har använts för till- riskminskningsämne. 

 verkningen av produkten och är  

 icke kvarvarande i produkten.  
   

 Produkten innehåller minst ett Egenskaper som uppfyller kriterierna för utfas- 

 utfasningsämne eller äm- ningsämne. 

 net/materialet är/har minst ett  

 utfasningsämne  
   

 Minst ett utfasningsämne har Egenskaper som uppfyller kriterierna för utfas- 

 använts för tillverkningen av ningsämne. 

 produkten och är icke kvarva-  

 rande i produkten.  
   

 Produkten innehåller minst ett Ett ämne som finns upptaget på Europakommiss- 

 ”H1”-ämne. ionens prioriteringslista över hormonstörande äm- 

  nen under kategori 1, vilket innebär att det finns 

  vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i 

  minst en djurart (inklusive människa) finns i pro- 

  dukten. 
   

 Minst ett ”H1”-ämne har an- Ett ämne som finns upptaget på Europakommiss- 

 vänts vid tillverkningen av pro- ionens prioriteringslista över hormonstörande äm- 

 dukten. nen under kategori 1, vilket innebär att det finns 

  vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i 
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 Symbol Innebörd Kriterier för symbolen 
     

    minst en djurart (inklusive människa) har använts 

    vid tillverkningen. 
     

   Produkten innehåller minst ett Ett ämne som finns upptaget på Europakommiss- 

   ”H2”-ämne. ionens prioriteringslista över hormonstörande äm- 

    nen under kategori 2, vilket innebär att det finns 

    vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt vid 

    in vitro försök (provrörsförsök) finns i produkten. 
     

   Minst ett ”H2”-ämne har an- Ett ämne som finns upptaget på Europakommiss- 

   vänts vid tillverkningen av pro- ionens prioriteringslista över hormonstörande äm- 

   dukten. nen under kategori 2, vilket innebär att det finns 

    vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt vid 

    in vitro försök (provrörsförsök), finns i produkten. 
     

   Produkten innehåller minst ett Egenskaper som uppfyller kriterierna för potenti- 

   ”PBT/vPvB”-ämne. ella PBT/vPvB-ämnen. 
     

   Minst ett ”PBT/vPvB”-ämne har Egenskaper som uppfyller kriterierna för potenti- 

   använts vid tillverkningen av ella PBT/vPvB-ämnen. 

   produkten.  
     

   Produkten innehåller minst ett Egenskaper som uppfyller kriterierna för potenti- 

   ”potentiellt PBT/vPvB”-ämne. ella PBT/vPvB-ämnen 
     

   Minst ett ”potentiellt Egenskaper som uppfyller kriterierna för potenti- 

   PBT/vPvB”-ämne har använts ella PBT/vPvB-ämnen 

   vid tillverkningen av produkten.  
     

   Produkten innehåller miljöfar- Riskfraser R50 – R59 

   liga ämnen Faroangivelser: H40-H420 
     

   Produkten innehåller miljöfar- Riskfraser R50 – R59 

   liga ämnen vid tillverkningsske- Faroangivelser: H40-H420 

   det  
     
   

Produkten innehåller förnyelse- Resursen återgenereras inom ett visst tidsintervall    

   bara råvaror med endast solen och naturen som källa. Tidsper- 

    spektivet för det som benämns förnyelsebart är 

    vanligtvis ca 200 - 250 år. Kretsloppsrådets Miljö- 

    program 2010 
     

   Produkten saknar information  

   eller har ofullständig doku-  

   mentation  
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®  
 

  2019-01-10 
   

Symbol Innebörd Kriterier för symbolen 
   

 Ämnet finns upptaget i be- - 

 gränsningsdatabasen.  
   

 Hälsofarliga ämnen i tillverk- Riskfraser R20 – 29, R31 – 49, R60 – 68 

 ningsskedet Faroangivelser: H300-H373 
   

 Hälsofarliga ämnen i byggske- Riskfraser R20 – 29, R31 – 49, R60 – 68 

 det Faroangivelser: H300-H373 
   

 Hälsofarliga ämnen i fastig- Riskfraser R20 – 29, R31 – 49, R60 – 68 

 heten Faroangivelser: H300-H373 
   

 Produkten uppfyller CSR-kriteri- Enligt anvisningarna i eBVD15. Räckvidden av arbe- 

 erna tet med sociala aspekter (CSR) bör sträcka sig minst 

  ett steg tillbaka i leverantörskedjan och innefatta 

  krav på närmaste underleverantör vad gäller någon 

  eller fler av de områden som anges i anvisningarna 

  till eBVD15. 
   

 Produkten är svanenmärkt Produkten är svanenmärkt och är kopplad till ett 

  giltigt licensnummer. 
   

 Produkten är märkt med EU- Produkten är märkt med EU-blomman och är kopp- 

 blomman (EU-Ecolabel) lad till ett giltigt licensnummer. 
   

 Produkten innehåller avsiktligt - 

 ditsatta nanopartiklar  
   

 Produkten innehåller inte nano- - 

 partiklar  
   

 Produkten innehåller ett ämne - 

 eller har en egenskap som be-  

 vakas via funktionen spärrlista  
   

A 
Produkten uppfyller kriterierna Se tabell 2 under kapitel 4 i SundaHus Miljödata 

för bedömning A Bedömningskriterier 6.0 
   

B 
Produkten uppfyller kriterierna Se tabell 2 under kapitel 4 i SundaHus Miljödata 

för bedömning B Bedömningskriterier 6.0 
   

C+ 
Produkten uppfyller kriterierna Se tabell 2 under kapitel 4 i SundaHus Miljödata 

för bedömning C+ Bedömningskriterier 6.0 
   

C- 
Produkten uppfyller kriterierna Se tabell 2 under kapitel 4 i SundaHus Miljödata 

för bedömning C- Bedömningskriterier 6.0 
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  2019-01-10 
   

Symbol Innebörd Kriterier för symbolen 
   

D 
Produkten saknar information Se tabell 2 under kapitel 4 i SundaHus Miljödata 

eller har ofullständig doku- Bedömningskriterier 6.0 

 mentation  
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Bilaga 3 Sammanställning intervjufrågor med miljö, kvalité 

arbetsmiljöchef 
• Hur krävande är arbetsmomentet i fabriken med att lägga på emballaget? 

 

• Vilka är viktiga frågor kopplat till nuvarande system relaterat till arbetsmiljö? Är 

processen mycket fysiskt krävande eller finns det andra problem ur ett 

arbetsmiljöperspektiv? 

 

• Finns det någon uppskattning, dokumentation eller uppfattning om hur den nuvarande 

metoden med inplastning påverkar miljön? 

 

• Vad anses vara konsekvenser/sämre egenskaper med det nuvarande emballagsystemet 

med engångsplast? 

 

• Har ni studerat möjligheten om leverantörer har miljöplast som möjlig engångsplast 

istället för plast av fossila råvaror? 

 

• Har det tidigare utförts tester av nya metoder kring hur man skall väderskydda 

volymer? Vad var i så fall utfallet? 

 

• Hur många presenningar skulle behövas för att kunna täcka en volym tillräckligt? 

Vilken storlek krävs på presenningshuvarna? 

 

• Finns det någon uppskattning om vad nuvarande emballaget kostar per volym och hur 

mycket används för en volym? 

 

• Har företaget undersökt möjligheter att använda metoder för väderskydd som andra 

branscher använder sig av? 

 

• Finns det en uppskattning på vad avfallshanteringskostnaden är för nuvarande system? 

 

• Finns det några tekniska svårigheter att applicera volymerna med skyddande 

emballage? Är det en tidskrävande process med nuvarande system? 

 

• Har tillkommande kostnader studerats eller uppskattats om presenningshuvar skulle 

användas istället? (exempelvis tvätthall) 

 

• Är väderskyddets vikt något som har hög eller låg prioriteringsgrad vid val av 

produkt? 

 

• Tror ni att det skulle bli ett mer tidskrävande arbetsmoment om ni började använda 

presenningshuvar? Finns det några förhinder om att använda denna metod i fabriken? 

 

• Vad anser ni om arbetsbelastning gällande nuvarande väderskydd? Är den låg 

mittemellan eller hög? Har ni någon erfarenhet av presenningshuvar och hur anser ni 
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med samma utgångspunkt som i förra frågan hur belastningen skulle kunna vara? 
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Bilaga 4 Sammanställning intervjufrågor med projekteringsledare 

• Hur krävande är det att ta bort emballaget på byggarbetsplatsen? Finns det några 

moment/kriterier som anses viktiga att beakta exempelvis utifrån ett 

säkerhetsperspektiv? Vad anses vara konsekvenser/sämre egenskaper med det 

nuvarande emballagsystemet med engångsplast? 

 

• Har det tidigare utförts tester av nya metoder kring hur man skall väderskydda 

volymer? Vad var i så fall utfallet? 

 

• Har företaget undersökt möjligheter att använda metoder för väderskydd som andra 

branscher använder sig av? 

 

• Finns det en uppskattning på vad avfallshanteringskostnaden är för nuvarande system? 

Vad händer sedan med emballaget? Återvinns det? 

 

• Vad anser ni om arbetsbelastning gällande nuvarande väderskydd? Är den låg 

mittemellan eller hög? Och hur anser ni med samma utgångspunkt som i förra frågan 

hur belastningen skulle tänkas med presenningshuv? 

 

• Skulle en ändring av emballeringsprocessen från nuvarande mot ett 

presenningsalternativ eventuellt påverka projekttiden? Skulle kostnaderna öka? 

 

• Finns det problem med nuvarande plastemballering på byggarbetsplatsen? Exempelvis 

om fuktskador är ett problem eller om det krävs ytterligare täckning för skydda 

volymen på plats 

 

• Finns det några nackdelar med plastemballaget i form av slittålighet? Har ni haft 

problem med skadade volymer under transportprocessen med nuvarande 

täckningsmetod? 

 

• Finns det några problem inom transportprocessen med att använda sig av 

presenningar? 

 

• Är det mer tidskrävande att använda sig av presenningar istället för 

engångsemballage? Vad skulle skillnaden kunna bli om presenningar används istället 

för engångsplast på byggarbetsplatsen? Blir kostnaderna högre? 
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Bilaga 5 Mall av den slutgiltiga beslutsmodellen med kriterier 
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Bilaga 6 SundaHus miljödata Lättviktspresenning i nuvarande lösning 

  

 

 Artikel 

Varumärke: T-emballage 

Namn: Lättviktspresenning, 7,2 x 12 m, grön 

Beskrivning: Täckning 

Artikelnr: 140005 

BSAB-kod: JS - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, 

 duk, plastfilm e d i hus  
BK04:  

 
Tillverkare / Leverantör 

 
Namn: T-Emballage Thureson AB 

Miljöledningssystem: Ja 

EMAS-registrering: - 

ISO 14001 certifiering: Ja 

REPA-registret: Ja 

 

    Sammanfattning    

Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig   

Bedömning: 
 Utbildningslicens  

B        

Bedömningsförklaring: B: Uppgifter om avfall saknas.    

 B: Ofullständig dokumentation.    

Anmärkning:          
        

      Vid tillverkning n I den färdiga produkten 

Utfasningsämnen:    -  -  

Prioriterade riskminskningsämnen:  -  -  

PBT/vPvB-ämnen:    -  -  

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:  -  -  

Hormonstörande ämnen kategori 1:  -  -  

Hormonstörande ämnen kategori 2:  -  -  

Miljöfarliga ämnen:    -  -  

Hälsofarliga ämnen:      Ja  -  
       

Hälsofarliga ämnen förekommer -   Förnyelsebara råvaror:   

produkten i bruksskedet: 
        

    Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är 

Annan miljömärkning: 

      

        okänd. 

Energiklass:          
       

    Redovisad dokumentation   

Typ    Utgåva Kontroll  Status 

Annan miljödeklaration    2000-01-28 2012-07-03 Statiskt 

Produktinformation       2009-02-20 Manuellt 

        

    Ingående ämnen    

Namn    CAS-nr   Mängd Klassificeringar 

polyeten-polymer    9002-88-4     

(etylen)    74-85-1  H220, H336    
 

Emissioner Energiåtgång 
 
VOC: Råvaror:   
TVOC: Tillverkning:   
TVOC 4: Totalt:   
TVOC 26:   
Formaldehyd:  
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2006-09-27 

SundaHus Miljödata B 
Lättviktspresenning, 7,2 x 12 m, grön 

  

 

Emissioner 
 
Uppfyller E0:   
Uppfyller E1:   
Uppfyller M1:   
Uppfyller M2:   
Uppfyller CARB1:   
Uppfyller CARB2:   
EMICODE:  

 

Restprodukter / Avfall 
 

 Vid byggnation Vid rivning 

Avfallsslag:   

Farligt avfall: - -  

 

  Andel återvunnet material   Livslängd 
       

Pre-consumer: 
  Utbildningslicens 

     Livslängd:  

Post-consumer:       
      

   Klassning av produkten  

Faroangivelser:       

Skyddsangivelser:      

Riskfraser:        

Skyddsfraser:        
      

   Företagets Hållbarhet arbete (CSR)  

CSR-policy:        
     

   Övrigt  

Bedömd:  2006-09-27 av Jane Wigren  

Reviderad:  2018-04-22 av Auto Update  

SHMD-nummer: SHMD-4CQFXSQFF  

Kriterier:  SundaHus Miljödata Be ömningskriterier utgåva 6.1.3  
     

   Förklaringar  

 Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.  

 Förekomsten av nanopartiklar är okänd.  
(ämnesnamn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer tillverkningen, inte i den färdiga 

 produkten.      

H220 Extremt brandfarlig gas.  

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
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Bilaga 7 SundaHus Miljödata Täckfolie i nuvarande lösning 

2015-08-13 

SundaHus Miljödata B 
Täckfolie 

  
 

 Artikel 

Varumärke: T-emballage 

Namn: Täckfolie 

Beskrivning: Emballering och täckning. 

Artikelnr: 115001-115030 

BSAB-kod: JS - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, 

 duk, plastfilm e d i hus 

BK04: 01406 - Plastfolie  

 
Tillverkare / Leverantör 

 
Namn: T-Emballage Thureson AB 

Miljöledningssystem: Ja 

EMAS-registrering: - 

ISO 14001 certifiering: Ja 

REPA-registret: Ja 

 
Sammanfattning 

 
Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig   
Bedömning: B   
Bedömningsförklaring: B: mindre än 1 % av produkten består av ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, 

polyester (Irganox 1010) som är miljöfarligt (för A måste halten vara < 0,1 %). 
B: Uppgifter om avfall saknas.   

Anmärkning: Uppgifter om stabilsatorer saknas.     

      Vid tillverkning n I den färdiga produkten 

Utfasningsämnen:    -  -   

Prioriterade riskminskningsämnen:    Ja  Ja  

PBT/vPvB-ämnen:    -  -   

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:  -  -   

Hormonstörande ämnen kategori 1:  -  -   

Hormonstörande ämnen kategori 2:  -  -   

Miljöfarliga ämnen:      Ja  Ja  

Hälsofarliga ämnen:      Ja  -   
        

Hälsofarliga ämnen förekommer -   Förnyelsebara råvaror:    

produkten i bruksskedet: 
         

    Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är 

Annan miljömärkning: 

      

        okänd.  

Energiklass:           
        

    Redovisad dokumentation    

Typ    Utgåva Kontroll   Status 

Byggvarudeklaration 3    2013-11-21 2017-06-20 Statiskt 

Produktinformation    2014-03-06 2017-06-20 Statiskt 

        
    Ingående ämnen    
  Utbildningslicens   

Namn       CAS-nr Mängd Klassificeringar 

polyeten-plast "Worst Case"-ämne       100 %  
fosfitbaserad stabilisator för PA, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS 31570-04-4  <1 %  

(tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)         

ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, polyester 6683-19-8  <1 % H413 

(Irganox 1010)           

Pigment           

polyeten-polymer       9002-88-4    

(etylen)       74-85-1   H220, H336  
 
 

 
Copyright © 2019 SundaHus i Linköping AB (publ) Sida 1 (3) SHMD-WPQLPWDT Utskrivet 2019-02-20 av Mathias Sjöblad Hofacker, Luleå 

tekniska universitet 
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SundaHus Miljödata B 
Täckfolie 

  

 

Emissioner  Energiåtgång 

VOC:  Råvaror: 

TVOC:  Tillverkning: 

TVOC 4:  Totalt: 

TVOC 26:   

Formaldehyd:   

Uppfyller E0:   

Uppfyller E1:   

Uppfyller M1:   

Uppfyller M2:   

Uppfyller CARB1:   

Uppfyller CARB2:   

EMICODE:   

 

Restprodukter / Avfall 
 

Vid byggnation Vid rivning   
Återanvändning:   
Materialåtervinning:   
Energiutvinning:   
Deponering:   
Avfallsslag:   
Farligt avfall: - -  

 

Andel återvunnet material  Livslängd 
   

 
Pre-consumer: Livslängd:   
Post-consumer:  

 

Klassning av produkten 
 
Faroangivelser:   
Skyddsangivelser:   
Riskfraser:   
Skyddsfraser:  

 

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR) 
 
CSR-policy:  

 

Övrigt 
 
Bedömd: 2015-08-13 av Jane W gren   
Reviderad: 2019-02-01 av Auto Update   
SHMD-nummer: SHMD-WPQLPWDT   
Kriterier: SundaHus Miljöda a Bedömningskriterier utgåva 6.1.3  

 

Förklaringar 
 

Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.   
Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett 

prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.   
Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.   
Förekomsten av nanopartiklar är okänd.   
Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.   
Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.   

"Worst Case"-ämne Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör 
 endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i 
 ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den 
 aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi 

 utgå från "worst case".   

(ämnesnamn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga 

 produkten.   
   

Copyright © 2019 SundaHus i Linköping AB (publ) Sida 2 (3) SHMD-WPQLPWDT 

Utskrivet 2019-02-20 av Mathias Sjöblad Hofacker, Luleå tekniska universitet  



75 
 

 

 

2015-08-13 

 SundaHus Miljödata 

B  Täckfolie 

  

 Förklaringar  

H220 Extremt brandfarlig gas.  

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.   


