
Omvänd logistik inom industriellt byggande: En 
fallstudie av väderskydd för volymer inom 
flerfamiljshusbyggande 
 

Jarkko Erikshammar1 och Mathias Hofacker1 

 
1. Luleå tekniska universitet 

Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser 

SE-971 87 Luleå 

0920-491 000 

jarkko.erikshammar@ltu.se; mathias.hofacker@hotmail.com 

 

SAMMANFATTNING 
 

Svensk byggindustri står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan. Omvänd logistik kan bidra 

till minskad klimatpåverkan genom reduktion av avfall. Företagen behöver modeller som 

stöttar beslutsfattande inom omvänd logistik för att säkerställa en långsiktig hållbarhet. Studien 

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

kan tillämpas inom hållbart industriellt byggande. Syftet är att undersöka hur ekonomiska, 

sociala och miljömässiga hållbarhetskriterier kan tillämpas för att utveckla en beslutsmodell 

inom omvänd logistik för industriellt byggande. I studien har valet av väderskydd hos en 

industriell tillverkare av flerfamiljshus använts som fallstudie för att utveckla, analysera och 

verifiera en beslutsmodell för omvänd logistik. Tre olika väderskyddsprodukter analyserades 

och jämfördes med hjälp av beslutsmodellen. Företaget rekommenderas att behålla nuvarande 

emballeringssystem. Beslutskriterierna som är viktiga vid beslutsfattande gällande väderskydd 

kopplades främst till ekonomiska, sociala och miljömässiga drivkrafter. Studien indikerar att 

tillämpad teori, som utvecklats främst mot verkstadsindustrin, går att överföra till 

beslutskriterier för omvänd logistik inom industriellt byggande. Beslutsmodellens kriterier 

stöttar beslut i väderskyddsprocessen, även om kriterierna går att förfina för att leverera ett 

mer precist beslutsunderlag. Vidare forskning behövs för att validera och förfina modellen, 

samt att utöka användningsområdet till andra processer utöver väderskydd. 

 

1. INTRODUKTION 
 
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). Reduktion av avfall ses som viktigt för att nå de uppsatta 

klimatmålen 2045. Det teoretiska fältet omvänd logistik (Eng. reverse logistics) innefattar 

flödet av material och produkter med fokus på styrning av återanvändning. Omvänd logistik 

innefattar förflyttning, samt styrning av produkter och resurser, efter det att leverans till kund 

har genomförts (Blumberg, 2004). Tillämpningen har dock utvecklats främst mot 

verkstadsindustrin (Hosseini et al., 2015). 

 

Industriellt byggande innebär att det som beskrivs som traditionellt projektfokus inom 

byggindustrin ersätts av processfokus, med strävan att på så sätt styra processer på ett 

effektivare sätt genom plattformstänkande och förtillverkning av byggdelar (Erikshammar et 



al., 2013). För industriella byggföretag med förtillverkning i fabrik är det viktigt att skydda 

lägenhetsvolymer under transport och lagring antigen genom inplastning eller täckning med 

presenning. Volymerna ska på så sätt undvika eventuella fuktskador samt fysisk påverkan 

såsom vind och smuts enligt kravet från Boverket (2014). Samtidigt vill företagen standardisera 

och effektivisera täckning, avtäckning och avfallshantering av både produktivitets- och 

hållbarhetsaspekter.  

 

Studien strävar därför mot att skapa en djupare förståelse kring området omvänd logistik och 

hur det kan tillämpas inom hållbart industriellt byggande. Syftet är att undersöka hur 

ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetskriterier kan tillämpas för att utveckla en 

beslutsmodell inom omvänd logistik för industriellt byggande.  

 

2. METOD 
 

Området omvänd logistik är ett relativt nytt fält (Blumberg, 2004) och relativt outforskat inom 

byggindustrin Hosseini et al. (2015). Därför har vi utformat en fallstudie för att utforska 

tillämpningen av teorifältet. Initialt genomfördes en fördjupad litteraturstudie av omvänd 

logistik för att kontextualisera kriterier från teoretiska begrepp till en praktisk beslutsmodell. 

Beslutsmodellen användes sedan för att utvärdera och rekommendera en lösning till företaget 

om hur volymerna skall väderskyddas. Prioriteringen i studien var att skapa en beslutsmodell 

som med enkelhet går att förstå och att anpassa till olika fall av beslutsfattande.  

 

Den initiala sökningen av litteratur nyttjade sökfraserna ”reversed logistics” och ”construction”. 

Utifrån de högst rankande artiklar sorterades nyckelord som användes för att hitta ytterligare 

relevanta artiklar. Litteraturstudien indikerar att teorifältet omvänd logistik inte är väl undersökt 

inom byggande. Även närbesläktade områden till omvänd logistik; ”forward logistics”, ”waste 

managment” och ”green logistics” användes tillsammans med nyckelbegreppen ”drivers” och 

”implementation” för att hitta ytterligare artiklar. De flesta artiklarna var tillämpad forskning 

kopplad till verkstadsindustrin. Därför testades även sökorden ”drivers in construction 

industry” kombinerat med ”reversed logistics” men utan större framgång. 

 

För att påträffa relevanta metoder och för att underlätta arbetet med modellen gjordes sökning 

även på ”easy decision making matrix” och ”decision models”, men även en fördjupning inom 

ämnet MCDA (Multiple-criteria decision analysis). Det visade sig utifrån dessa studier att det 

finns en rad förenklade modeller inom beslutsteori som kan tillämpas i utveckling av modellen, 

där de mest intressanta berörde ”decision making matrix” och ”weighted sum model”.  

 

Data i studien har samlats in genom en processkartläggning, intervjuer och observationer. 

Processkartläggningen gjordes genom att observera, fotografera och samtala med personal i 

anslutning till aktiviteter i fabrik och byggarbetsplats. Processkartläggningen avgränsades till 

att studera processer som involverar väderskydd i fabriksprocessen, under transport och 

slutligen på byggarbetsplats. Observationer av aktiviteter i processen har gjorts både i fabriken 

och på arbetsplats med syfte att skapa en förståelse av helheten och validera 

processbeskrivningen. Intervjuer användes primärt för att validera den teoretiska modellen mot 

industriella krav och för att öka validiteten i studien. Kriterierna från litteraturstudien användes 

för att formulera intervjufrågor. Intervjuer genomfördes på plats, via Skype och kompletterande 

frågor ställdes via e-post. Intervjuerna omfattade två personer, den första är en chef inom miljö, 

kvalitet och arbetsmiljö i fabriken och den andra är en projekteringsledare med teknisk 

kompetens inom byggproduktion. I övrigt ställdes en rad frågor i dialog med olika personer 

inom organisationen.  



 

3. OMVÄND LOGISTIK 
 

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

omvänd logistik då det utförts många praktiska studier men få teoribyggande studier. Blumberg 

(2004) menar att vikten av att förstå omvänd logistik har ökat med ökade krav. Dgitalisering, 

kortare livslängd på olika produkter, förbättrad kundservice och krav på kundvänliga returer 

har gett ett ökat fokus på hantering, lagning samt återvinning av produkter (Blmberg, 2004). 

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

regleringar har haft en inverkan på att omvänd logistik utvecklas 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, 2004). Vidare menar Blumberg (2004) att användandet av omvänd logistik 

som företagsstrategi för att studera nya marknader eller förbättra det ekonomiska slutresultatet 

framkom redan i början av 1990-talet och att en framgångsfaktor för att nå en lyckad 

implementering av omvänd logistik är att granska en produkt över dess fullständiga livscykel. 

 

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

mer kostnadseffektiva och miljövänliga genom att återvinna, återanvända och minska den totala 

användningen av material i tillverkningsprocessen. Dekker et al. (2013) utvecklar begreppet 

vidare och menar att omvänd logistik kan ses som ett verktyg för företag att kunna påverka på 

sett samhället använder och återanvänder produkter på ett effektivt sätt. Roger & Tibben-

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

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

information från konsumenter till ursprunget. Syftet är, enligt Roger & Tibben-Lembke (1999) 

att fånga eller skapa värde genom återanvändning av produkter eller återvinning av material. 

Murphy (1986) beskrivet begreppet som omvänd distribution som att den handlar om rörelsen 

av produkter från konsumenter tillbaka till producenten eller till leverantören inom ett 

distributionsnätverk och var mer fokuserat mot transport och lagerhanteringsprocessen. 

 

Carter och Ellram (1998) påstår att ledare inom den logistiska verksamheten måste ha en 

förståelse kring processer för återanvändning och återvinning eftersom det finns en rad fördelar 

för ett företag att effektivt implementera verktyget omvänd logistik i verksamheten. Även om 

Roger & Tibben-Lembke (1999) menar att ekonomiska fördelar är den största anledningen till 

att företag vill använda omvänd logistik, så menar Carter och Ellram (1999) att även andra 

anledningar blir allt viktigare, såsom att associera ett varumärke med positiva konnotationer 

inom hållbarhet. Vidare menar Carter och Ellram (1999) att företag kan öka konkurrenskraft 

genom att ha grundläggande förståelse om omvänd logistik och dess påverkan på 

kostnadsstrukturen. Minskade investeringar i resurser genom returtänket, minskade 

lagerkostnader och distributionskostnader är ytterligare faktorer som omvänd logistik kan bidra 

till om systemet används effektivt (Genchev, 2009). Effektiv användning av omvänd logistik 

kan alltså, förutom att stärka den ekonomiska kostnadsbilden, också minska miljöpåverkan, 

vilket i sin ger sammantaget en ökad konkurrenskraft och stärkt varumärke.  

 
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 implementera systemet inom den 

rådande organisationen (Genchev, 2009). I slutet på 1990-talet framtog 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.  



Dekker et al., (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 även diskuteras av Pearce och Atkinson (1998). Med hållbar 

utveckling menas att möta dagens mål utan att äventyra den framtida generationens möjlighet 

att möta sina mål. Det kan relateras till att möta hållbarhetsmål som i finns idag utan att äventyra 

den framtida generationens mål (Peace & Atkinson, 1998; Dekker et al., 2013). 
 

3.1. Begreppet omvänd logistik inom byggindustrin 
Inom litteraturen finns få exempel från byggindustrin. En av de anledningarna till detta är enligt 

Hosseini et al. (2015) att tillämpningen av omvänd logistik inom byggindustrin fokuserar på 

fördelar utifrån miljömässiga aspekter. 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 (Hosseini et al., 2015).  

 

Vidare menar Hosseini et al. (2015) att stor del av forskningens kontext har varit 

verkstadsindustrin, vilket innebär att det finns en tydlig brist på djupare studier inom 

byggindustrin. Inom litteratur rörande byggindustrin används begreppet omvänd logistik från 

studier av verkstadsindustrin 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 byggindustrin och specifikt att forskare inom bygg inte betraktar 

omvänd logistik som ett område tillhörande bygg. Eftersom det saknas konsensus av omvänd 

logistik inom sammanhang relaterade till byggindustrin, har missförstånd och förvirring 

uppstått om vad som är tydliga gränser mellan omvänd logistik och likartade fenomen som 

”forward logistics”, grön logistik (Roger och Tibben-Lembke, 2001) eller avfallshantering som 

benämns ”waste management” på engelska (Hosseini et al. (2014).  

 

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 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. Omvänd logistik handlar om 

tillverkning, återanvändning, ekonomiska och miljömässiga 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 (Genchev, 2009). 

  

3.2. Kriterier och delkriterier för tillämpning av omvänd logistik 
Att använda konceptet omvänd logistik inom byggindustrin har visat sig innebära ett antal 

svårigheter då man direkt applicerar det tankesätt som används inom verkstadsindustrin 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 verkstadsindustrin och 

byggindustrin 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.), speciellt 

då en temporär fabrik etableras vid varje projekt.  

 

De främsta drivkrafterna för omvänd logistik är baserat på ekonomisk, ekologisk eller social 

hållbarhet (Dekker et al. 2013; Dowlatshahi, 2005; Agrawal et al. 2015; Schamne och Nagalli 

2016). Dekker et al. (2013) påpekar att inom flertalet vetenskapliga publiceringar rörande 

ämnet, diskuteras ofta de tre huvudkriterierna och hur dessa bryts ner i delkriterier som 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 

huvudkriterierna. 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 

verkstadsindustrin och byggindustrin (ibid.). 

 

Byggsektorn använder omvänd logistik som ett system direkt taget från 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 relateras till de viktiga kriterier som påpekas inom övrig tillverkningsindustri 

(ibid.). Det som varierar mellan verkstadsindustrin och byggindustrin är vissa av de generella 

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

 

Ekonomiska kriterier 
 
Inom byggindustrin påpekar Hosseini et al. (2014) att de ekonomiska drivkrafterna till att 

använda omvänd logistik främst berör 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. 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. 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 

 



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

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

värderingar, att minimera sin miljöpåverkan. Att implicera systemet i byggindustrin 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.). Vidare lyfter 

Hosseini et al. (2014) och Chileshe et al. (2018) viktiga aspekter att beakta vid beslutsfattande 

inom omvänd logistik rörande miljömässig inverkan kopplat till byggsektorn: 

 Möta krav och regleringar gällande miljöpåverkan 

 Använda mindre råmaterial i tillverkning 

 Minimera energianvändningen för att producera produkter och transportera varor 

 Verka för att generera mindre avfall och minska de totala utsläppsnivåerna 

 Miljömässiga styrdokument 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 

 

Sociala kriterier 
 

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

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

syftar på att förbättra den allmänna synen av företaget (Chileshe et al. 2018; Chiou et al., 2012) 

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 

(Roger och Tibben-Lembke (1999). 

 

Samverkande drivkrafter 
Drivkrafterna är ömsesidigt beroende och ibland svåra att skilja åt i delkriterier eller härleda 

vilket delkriterium tillhör vilken drivkraft. 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 är att delkriterierna varierar eftersom industrierna 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.). 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 

kontext.  

 

3.3. Beslutsmodellen 
 

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

inom beslutsteori har ett ursprung i ”Multiple-criteria decision analysis” (MCDA). 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. 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, för att 

underlätta beslutsfattande samt att lyfta fram viktiga faktorer som inverkar på det slutgiltiga 

beslutet. (ibid). En beslutsmatris är en förenkling av MCDA; vilket innebär att den metod som 

används i studien härstammar från en förenklad version av MCDA. Genom att använda sig av 

en simplare modell är det också enklare för mottagaren att förstå samt använda modellen till 

beslutsfattning.  

  

Beslutsmodellen 
 
Beslutsmodellen består av ett antal analyssteg och kriterier delkriterier som utvärderas. De 

utvalda beslutskriterierna är:  

 Inköpspris per volym.  

 Miljöbedömning baserat på SundaHus miljödata.  

 Arbetsbelastning i fabrik.  

 Materialets vikt.  

 Möjlighet till återanvändning.  

 Hanterbarhet (enkel/svår). 

 Arbetsbelastning bygge.  

 Tillkommande kostnader, exempelvis utbyggnad av fabriken eller andra investeringar i 

processen. 

 Antal per volym.  

 Miljö-/hälsofarliga ämnen 

 Kostnad avfallshantering.  

 

Beslutskriterierna är en av de viktigaste delarna i modellen (figur 1). Kriterierna kan generellt 

röra allt som i fallstudien syftar på att besvara viktiga frågor som rör väderskydd av volymer i 

hela processen. Kriterierna prioriteras i en skala (1–3). Där 3 är det viktigaste området och 1 

det minst viktigaste. Om frågan är av karaktär ja/nej, används 3 eller 1 vid betygssättning. Vid 

betygsättning används ett poängsystem med skala 1–3 för de inblandade produkterna. Om det 

saknas tillräckligt med information vid bedömning gällande ett specifikt kriterium under 

kategorin produkt, skriv en kommentar samt använd 0 som betyg om inte ett antagande görs. 

Vid antagande, kommentera detta i produktens kommentarsfält.  

 

Modellen används sedan 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. Fyll i produkterna i listan, den kan utökas eller minskas vid behov. 

 



Totalpoängen beräknas genom att för varje kriterium multiplicera prioriteringsgrad med det 

betyg produkten ges genom värdering, och sedan lägga ihop poängen från alla kriterier. Utfallet 

varierar beroende på prioriteringsgrader och produkternas betyg. 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.  

 

 

 
 
Figur 1: Komponenter i modell för beslutsfattande inom omvänd logistik 

 

4. RESULTAT 
 

Emballeringsprocessen (Figur 2) börjar vid takmonteringen där taket till volymen färdigställs. 

När volymtaket är färdigproducerat startar processen där det appliceras ett lager täckfolie, över 

används en lättviktspresenning med måtten 7.2x12 m. Slutligen appliceras volymfolie som är 

den övergripande heltäckande emballeringen. 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.  

 

Taket transporteras sedan till produktionslinan där volymmontage sker. Volymen går genom 

monteringsprocessen med installationer, 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. 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. 

Slutligen viks volymfoliet runt volymen. Det spänns fast runt volymen genom att läkt skruvas 

fast runt hela volymen för att förhindra att plasten lossnar vid transport och lagring. 



 
Figur 2: Översiktlig processbeskrivning av väderskyddsprocessen. 

 

När volymen är färdigproducerad lastas den in på lager med hjälp av en truck innan den lastas 

upp på lastbilssläp för vidare transport till byggarbetsplats. På byggarbetsplatsen anländer 

volymerna med lastbil. 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 eller omplanering av monteringssekvens. Avemballerad 

volym lyfts med kran till avsatt monteringsposition. Emballeringen slängs i en container för 

brännbart material. Plastsortering sker inte för emballeringen på bygget, utan avfallet hämtas 

och skickas till energiförbränning sedan. 

 

4.1. Kriterier  
Under studien 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. Förändringarna av modellens kriterier presenteras 

nedan: 

 

 Inköpspris produkt har omformulerats till inköpspris emballage volym. Detta är ett 

konkret kriterium. Frågan fokuserar på vad inköpspriset för emballeringen är totalt per 

volym istället för per produkt.  

 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. 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 lyfter fram hur lösningen kan hanteras vid avfall och 

eventuella konsekvenser. Exempelvis om lösningen kan återvinnas eller om enbart 

energiförbränning kan utföras. 

 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. Det innebär att ursprungslandets beskrivning 

av miljöpåverkan i produktion klassas.  

 Kriteriet mellanlagring är en kostnadsfråga och social fråga om exempelvis volymer 

skadas vilket leder till förseningar och ökade kostnader samt eventuellt sämre rykte. 

 

4.2. Produkter för bedömning 
I studien undersöks olika alternativa och rimliga produkter för att använda under bedömningen 

av väderskydd för volymer. Vid sidan av litteraturstudien utfördes en generell undersökning 

om olika metoder för väderskydd som används inom andra branscher än byggindustrin. 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 (Tabell 1). Valet av produkter baserades främst på egna 

observationer vid byggarbetsplatsen, fabriken men även intervjuerna för att undersöka 

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.  

 
Tabell 1: Alternativa lösningar 

Produkt Leverantör 

Nuvarande emballering A 

PVC-Presenning 10x15m B 

PVC Extreme 10x15m C 

 

Först studerades möjligheter kring det nuvarande systemet, om det fanns miljöplast eller något 

annat miljövänligt alternativ likt produkterna som används idag. Volymfolie samt täckfolie 

jämfördes med miljöplast som alternativ eller andra produkter lika de som används idag. 

Miljöplast visade sig till stor del bestå av återvunnen polyetenplast (som volymfolie och 

täckfolie), och sågs inte som mer gångbart då dimensionerna inte var anpassade likt nuvarande 

system. Volymfolie som används som heltäckande skydd är specialanpassat mot volymerna. 

De lösningar som bestod av presenningar valdes ut eftersom de ansågs mer slittåliga. Enbart 

tyngre men mer slittåliga presenningar 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. 

 

4.3. Viktning av kriterier vid bedömning 
 

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 har hög viktning i 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 (Figur 

3). 

 

 
 

Figur 3: Bedömning av lösningar. Leverantör B presenning bäst betyg med 57 poäng, den 

nuvarande lösningen fick 56 poäng och det tredje alternativet 48 poäng.  

 

4.4. Rekommenderad lösning 
 

Den slutliga rekommendationen, baseras utfallet i beslutsmodellen; både den kvantitativa och 

den kvalitativa analysen, är att företaget försätter att använda den metod som idag används 

(Leverantör A) för väderskydd, men att företaget undersöker möjligheten att använda 

presenningshuvar från Leverantör B som fick bäst resultat i beslutsmodellen, det finns flera 

viktiga frågor som saknar tillräckligt med underlag eller data för att kunna ta ett beslut om den 

bästa metoden för lägenhetsvolymerna. Leverantör C 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. 

 

5. ANALYS 
 

Arbetet med att ta fram olika produkter för bedömning utfördes genom att författarna 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 täckfolie samt volymfolie är specialanpassade mot företaget. 

Andra lösningar studerades men valdes bort dels efter intervjuerna dels efter allmän dialog 

mellan författarna och kunniga personer i organisationen under fältobservationer. 

 



Resultatet visade att bedömningen genom beslutsmodellen gav Leverantör B:s presenningsväv 

det högsta resultatet men att det inte var någon stor poängskillnad mellan nuvarande system och 

presenningsalternativet. Beslutsmodellen ansågs användbar men den teoretiska modellen var 

begränsad vilket resulterade i att den fick utvecklas för att spegla verkligheten. För nuvarande 

samt förslagna väderskyddsmetoder framkom genom arbetet viktiga konsekvenser och 

anmärkningar som beaktas vid beslutsfattandet (Tabell 2). Transportkedjorna måste utredas för 

att hantera återvändande presenningar på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt. 

 
Tabell 2: Konsekvensanalys och jämförelse mellan metoder 

 

Nuvarande metod Föreslagen metod 

 Fuktproblem i befintlig process vid 

läckage eller skador 

 Materialen är kraftiga och tåliga 

vilket för att den klarar kyla och fukt  

 Mängden spill från processen är stor 

vilket inte är hållbart ur ett miljö- 

samt kostnadsperspektiv 

 Mindre mängd avfall per modul men 

också mindre inköpskostnader med 

lösningarna som återanvänds 

 Arbetsbelastning i fabrik och på 

byggarbetsplats anses låg 

 Tyngre material ger ökad arbets-

belastning 

 Lösningen innefattar tre olika 

produkter från tre olika tillverknings-

länder vilket kan göra det svårt att 

bedöma miljöpåverkan. 

 Miljöpåverkan är påtaglig främst i 

tillverknings- och avfallsskede då 

lösningarna består av PVC-plast. 

 Tillkommande kostnader både vid 

införande (processanpassning) samt 

under användningsfas (returer) 

  Möjliggör mellanlagring av 

lägenhetsvolymer på byggarbetsplats 

vid behov 

 

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 verkstadsindustrin. 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 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. Det innebär att flertalet av kriterierna i den 

egna beslutsmodellen berör huvudområden men, någon direktöverföring av kriterier som 

används inom verkstadsindustrin till modellen var inte möjlig då det råder stora skillnader 

mellan byggindustrin och verkstadsindustrin.  

 

Hosseini et al. (2014) lyfter fram viktiga drivkrafter för implementering av systemet inom 

byggindustrin. 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 

stärker företagets varumärke. 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. 

 

De miljömässiga samt ekonomiska kriterierna tolkades tidigt som viktiga genom samtal med 

företaget vid början av studien. 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 varumärket.  

 

6. DISKUSSION 
 

Studien omfattar endast processen från det att väderskyddet appliceras på färdig 

lägenhetsvolym i fabrik till att det avlägsnas vid byggarbetsplats. Anledningen till denna 

avgränsning var att utvärdera tillämpningen av omvänd logistik inom industriellt byggande på 

en process som är relativt lika för alla aktörer i Sverige.  

 

Syftet med processkartläggning var att få en ökad förståelse. 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) vilket kan ha påverkat tolkning av kriterier och 

resultat. Kartläggning utfördes på en byggarbetsplats vilket gör att resultatet enbart kan uttala 

sig om det som framkommit under observationerna och andra kriterier kan ha försummats.  

 

Även om intervjufrågorna var systematiskt framtagna hade fler personer kunnat intervjuas. 

Intervjustudien omfattar endast två intervjuer. Det kan ha påverkat analysmodellen samt 

tolkningen av resultatet. Studiens validitet stärks visserligen av att respondenterna hade god 

kunskap inom området, men den hade stärkts mer om fler personer i processen hade intervjuats 

Fler leverantörer av väderskydd hade kunnat kontaktas för att validera kriterier.  

 

SundaHus miljödata användes under studien som hjälpmedel för att utföra 

miljöbedömningarna. Tjänsten BASTA fanns i åtanke men det saknades där nödvändig 

information för väderskyddsalternativen. 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, vilket påverkar studiens totala validitet. 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.  

 

Sociala faktorer skulle även kunnat studeras noggrannare. Det påpekades i intervjuer 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.  

 

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.  

 

7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATION 
 
Studien indikerar att en beslutsmodell baserat på kriterier från verkstadsindustrin går även att 

tillämpa för beslutfattande om väderskydd av lägenhetsvolymer för industriellt byggande. 

Rekommendationen är att företaget fortsätter att använda nuvarande metod men att företaget 

undersöker presenningshuvar som alternativ. Produktinformationen är i dagsläget baserat på 

tillgänglig data och en djupare livscykelanalys skulle behövas för en mer precis bedömning. 

Beslutsmodellen är visserligen anpassad mot det specifika fallet, men kriterierna samt 

prioriteringsgraderna kan anpassas. Relevanta kriterier (tabell 3) för väderskydd inom 

industriellt byggande berör ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

 
Tabell 3: Relevanta kriterier 

Inköpspris emballering volym Avfallshantering  

Totalt inköpspris för emballering Arbetsbelastning i fabrik och byggarbetsplats 

Miljöbedömning produkt Möjlighet till återanvändning 

Kostnad avfallshantering Mellanlagring Ursprungsland 

 

Forskningen är finansierad inom ramen för Vallacoach. Ett Smart Built Environment 

testbäddsprojekt i samverkan mellan Bo Klok, Ikano Bostad, NCC, Veidekke, Luleå tekniska 

universitet, Linköpings universitet och Chalmers tekniska högskola.  

 

7.1. Framtida forskning 
 

Det är viktigt att testa och validera beslutsmodellen genom ytterligare studier, för att därefter 

utveckla beslutsmodellen genom djupare studier inom beslutsteori. Modellen baseras på endast 

ett fåtal intervjuer och observationer. Dessa bör ökas genom att identifiera fler kriterier genom 

exempelvis fler observationer och djupare intervjuer med fler yrkesgrupper. Vidare föreslår vi 

fortsatt forskning där beslutsmodellen utvecklas delvis genom att tillföra kriterier där mängden 

plastemballage viktas i modellen då reduktion av plast är ett industribehov och en utmaning för 

att nå klimatmålen 2045. En LCA av väderskyddsprocessen och produkterna bör göras för en 

mer precis bedömning för miljökriterierna och på så sätt öka modellens reliabilitet. 

 

Vidare bör alternativa processer undersökas för att på så sätt bygga kunskap inom industriellt 

byggande. Exempelvis bör mängden fukt under olika slags lösningar för väderskydd vid 

lagring, transport och byggarbetsplats samt åtgärder för att minska fuktrelaterade problem 

undersökas Dessutom bör fortsatt forskning undersöka hur koncept cirkulär ekonomi kan 

tillämpas i processen för att på så sätt undersöka om miljömässiga anpassningar kan stärka 

företagens varumärke och konkurrenskraft. Slutligen bör sociala faktorer studeras noggrannare 

för at undersöka kriterier och deras viktning i en beslutsmodell med hänsyn tagen till säkerhet, 

arbetsbelastning samt ergonomiska faktorer för att minimera eventuella arbetsmiljöproblem. 
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