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SAMMANFATTNING 
Den ökade konsumtionen i dagens samhälle leder till en större efterfrågan på nya råvaror. Samtidigt 
är jordens resurser begränsade och råvarupriserna höjs i samband med att resurserna håller på att 
ta slut. Därför är det viktigt att ta till vara på de resurser som finns genom att öka nyttjandegraden 
av material och sluta produkters livscykler, då kan materialet återvinnas och återanvändas vid 
tillverkning av nya produkter.  

Om tillverkande företag väljer att använda återvunnet material i sin produktion sparas jordens 
resurser in eftersom inte en lika stor mängd jungfruligt material behövs. Det bidrar till en ekologisk 
vinst som i vissa fall också kan leda till en ekonomisk vinst. 

Syftet med arbetet var att undersöka om materialåtervinningen kan göras ekonomiskt lönsam för 
de företag som väljer att sluta produkters livscykler och samla in returmaterialet. Detta 
genomfördes genom att undersöka vilka faktorer som påverkar den ekonomiska lönsamheten i 
värdekedjan och hur insamlingssystemet bör utformas för att maximera mängden insamlat 
installationsspill.  

För att kunna genomföra arbetet har vetenskaplig litteratur i form av rapporter och artiklar studerats 
för de ämnesspecifika områdena som studien behandlar, dessa stod till grund för rapportens 
teoretiska del. Sedan genomfördes en empirisk datainsamling i form av kvalitativ numerisk data, 
intervjuer hölls med golvläggare och logistikansvarig för extern returmaterialshantering. Utöver 
detta genomfördes observationer av uppvisade beteenden relaterat till insamling av 
installationsspill ute på byggarbetsplatser. En kvantitativ fältstudie genomfördes också som 
inkluderade respektive installationsprojekt.  

Resultatet av studien visar att generellt sätt är golvläggare positiva till att samla in returmaterial 
utan att företaget får betalt genom ekonomiska styrmedel så länge insamlingen inte medför något 
extra arbete. De resterande aktörerna i den omvända flödeskedjan har ett större ekonomiskt 
incitament än ett ekologiskt incitament till att medverka för att samla in returmaterial. Det försvårar 
för producenten att skapa en ekonomiskt lönsam returmaterialshantering då det skapas höga 
kostnader som produktens vinstmarginal ska klara av att täcka. Transport är den faktor som 
ackumulerar störst kostnad per insamlad enhet. För att sänka kostnaderna är det nödvändigt att 
returmaterial i höga kvantiteter och med hög kvalitet samlas in. Om ett företag lyckas skapa en 
lönsam returmaterialshantering kan det leda till minskade kostnader i form av material- och 
produktionskostnader.  

Resultatets betydelse från studien är viktig då det saknas studier som direkt behandlar och visar hur 
returmaterialshantering kan genomföras och göras ekonomiskt lönsam. Därmed bidrar studien till 
vidare diskussion och inspiration. 

Studien avgränsas till att analysera den ekonomiska lönsamheten av den externa 
returmaterialshanteringen. 

Nyckelord: Cirkulärekonomi, Closed-loop supply chain (CLSC), nudging, returmaterial 

  



 
 

  



 
 

SUMMARY 
The increased consumption in the modern society leads to a higher demand for new raw materials. 
At the same time, the earth's resources are limited and the prices increase when the resources 
decrease. Therefore, it is important to take advantage of the resources by increasing the utilization 
rate of material and close product lifecycles. The material can be recycled and reused in the 
manufacture of new products. 

If manufacturing companies choose to use recycled materials in their production the earth’s 
resources would be saved because less virgin material is needed. This contributes to an ecological 
profit which in some cases may also lead to a financial gain. 

The purpose of this work was to investigate whether recycling of materials could be economically 
profitable for the companies that choose to close product lifecycles and collect the end-of-use 
material. This was done by examining the factors that affect the economic viability of the value 
chain and how the collection system should be designed to maximize the amount of collected 
installation waste.  

In order to implement the work, scientific literature in the form of reports and articles are studied 
in the subject-specific areas that the study covers, these were the basis for the report's theoretical 
part. An empirical data collection was also done in the form of qualitative numerical data, 
interviews were held with flooring contractors and the logistics manager for external recycled 
material, and observations were conducted of exhibited behaviors related to the collection of 
installation waste out on construction sites. A quantitative field study was also conducted which 
included each installation project. 

The results of the study show that the flooring contractors are generally positive to collecting 
recycling material without any financial benefits as long as it does not involve any additional work. 
The remaining companies in the reverse supply chain have a higher financial incentive than an 
ecological incentive to participate and collect recycling material. This makes it difficult for the 
producer to create an economically viable collection system of recycling materials since it creates 
too high costs for the product's profit margin to be able to cover these costs. Transport is the factor 
that accumulates the highest cost per collected unit. To reduce the costs it is necessary to return 
material in high quantities and with high quality. If a company manages to create a profitable return 
of used materials it can lead to reduced costs in terms of material and production costs.  

The impact of the result is important because there are no or just a few previous studies that directly 
treat and show how a system of collecting recycling material can be implemented in a company 
and be economically viable. The study contributes to further discussions and inspiration. 

The study is limited to analyzing the economic viability of the external collection system of 
recycling material. 

Keywords: Circular economy, Closed-loop supply chain (CLSC), Nudging, Recycling material 
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FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR 
 

Användbart material Kvalitativ plastmatta som kan malas ner och återanvändas i produktion 

Avkapsrullar Överbliven plastmatta på rulle som är 2 meter bred 

Break even En analys som presenterar en volym som genererar nollresultat 

Ekologisk lönsamhet När en process eller handling minskar sin negativa miljöpåverkan än vid 
ett tidigare utförande av samma process eller handling 

Ekonomisk 
lönsamhet 

När en process eller handling genererar en ekonomisk vinst 

Eu-pall Europapall, standardiserad lastpall i trä 1200*800 mm 

Gallerbur Ett insamlingskärl i metall 

Insamlingslayout Ett förutbestämt upplägg för hur insamlingen av installationsspill ska 
genomföras på installationsplatsen exempelvis var storsäcken står 
placerad och hur den ser ut 

Installationsprojekt En byggarbetsplats där en golvinstallation av Tarkettprodukter 
installeras 

Installationsspill Överbliven kvalitativ produkt som skapas vid installation 

Jungfruligt material Nyproducerat råmaterial som inte tidigare används 

Kantremsor Material som skärs bort vid installation 

Livscykel Ett material eller produkts kretslopp från det att den skapas till att den 
förstörs 

Miljörapport Underlag för att bedöma en verksamhets belastning på miljön 



 
 

Oanvändbart 
material 

Plastmatta som är beklädd med lim och inte kan användas i produktion 

Plastgranulat Plastmaterial som är nermalt till fina korn 

Returmaterial Material eller produkt där kunden har förbrukat dess initiala värde som 
samlas in och återanvänds 

Spillfaktor Procentuellt genererad överbliven matta i förhållande till installerad yta 

Storsäck En säck som vars volym är 1 kubik och är gjort i plastväv 
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1 INLEDNING  
1.1 Utgångspunkt 
Tarkett är ett globalt världsledande tillverkningsföretag av bland annat homogena plastgolv som 
vill utöka det cirkulärekonomiska ramverket i organisationen. De har utmaningar gällande att skapa 
kontinuerlig ekonomisk lönsamhet vid extern returmaterialhantering för att förbättra sitt 
hållbarhetsarbete och öka sin resurseffektivisering. Extern returmaterialhantering inkluderar 
aktiviteterna utleverans av produkt, användning, insamling och en omvänd flödeskedja där höga 
kostnader för insamling och returnering orsakar en svårighet i att skapa en kontinuerlig ekonomiskt 
lönsam returmaterialshantering.  

1.2 Introduktion av det teoretiska ramverket 
Materialåtervinning blir en allt viktigare råvarukälla i takt med att miljörestriktionerna blir allt 
hårdare för företagen (Tilman, et al., 2002). Den ökade tillväxten i vårt samhälle gör att 
konsumtionen ökar och därmed också avfallsmängden. Jordens naturresurser är begränsade och det 
finns en ökad efterfrågan av råvaror och därför är det viktigt att ta till vara på jordens resurser samt 
de resurser som finns i det genererade avfallet (Rao & Holt, 2005).  

För att minska den negativa miljöpåverkan har samhället och företag börjat skapa miljöanpassade 
processer och system som efterliknar jordens naturliga kretslopp (Savaskan, et al., 2004), då man 
har börjat inse att dagens konsumtion av jordens resurser inte är ekologiskt eller ekonomiskt hållbar 
(Tilman, et al., 2002). Ett flertal modeller och strategier har utvecklats och ett sätt är att företag 
implementerar cirkulärekonomi som sluter produkters livscykler och ökar nyttjandegraden av det 
redan befintliga materialet (Mathews & Hao, 2011). Det icke hållbara beteendet har pågått sedan 
industrialismen började under 1700-talet då man utvecklade processer efter ett linjärt flöde som 
idag kallas linjärekonomi (Jensen, 1993). Det innebär att nytt material bryts, bearbetas till en 
produkt som sedan kasseras efter användning (Pearce & Turner, 1990). 

Cirkulärekonomin inkluderar alla delar i en produkts livscykel: design, produktion, distribution, 
användning samt återvinning för att minimera varje produkts miljöpåverkan. Det innebär att varje 
steg ska ha minimerad mängd material- och energiförluster som lämnar kretsloppet (Yuan, et al., 
2006). Då jordens resurser är begränsade påverkar den ökade efterfrågan materialets inköpskostnad 
vilket har inneburit att materialåtervinning har blivit en viktig del i många företag då det finns en 
möjlighet till en ekonomisk vinst (Huber, 2000). 

Problemet med cirkulärekonomin är att skapa ekonomisk lönsamhet då det adderade returflödet 
genererar höga kostnader i form av distributions- och hanteringskostnader (Ewers, et al., 2001). 
Vinstmarginalen på produkterna behöver även täcka dessa kostnader från returflödet om 
ekonomisk lönsamhet ska uppnås vilket i de flesta fall är en svår utmaning då inte 
vinstmarginalerna höjts i relation till de ökade kostnaderna (Savaskan & Van Wassenhove, 2006). 
De två största problemen med att beräkna lönsamheten i ett retursystem är: vilken procentandel av 
de sålda produkterna kommer att skickas tillbaka samt när. Det är den största skillnaden mot att 



 

2 
 

använda jungfruligt material som kan levereras med hög precision och i en förutsägbar mängd 
(Krikke, et al., 2004).  

För att sluta de olika kretsloppen i ett företag har olika modeller och verktyg tagits fram där Closed-
loop supply chain (CLSC) är en modell som sammanlänkar aktörerna i värdekedjan. Avseendet är 
att sluta en produkts livscykel genom att skapa ett fungerande logistiskt flöde av returmaterial som 
också sätts i relation till de kostnader som uppstår vid returnering (Guide Jr & Van Wassenhove, 
2001). CLSC är ett teoretiskt ramverk som innehåller både en flödeskedja av utleveranser som 
inkluderar tillverkningen av produkter samt en omvänd flödeskedja för insamling av produkter. 
Dessa produkter har kunden förbrukat dess initiala värde av och därför bör de gå tillbaka till 
producenten för återskapande (Krikke, et al., 2003; Thierry, et al., 1995). 

Den största skillnaden med implementering av cirkulärekonomi och CLSC är att producenten är 
initiativtagare till att samla in samt återvinna materialet istället för som tidigare att det var 
slutkunden som var tvungen att ta initiativ om materialet skulle återvinnas (Huber, 2000). Vid 
omvänd logistik för att sluta flödet kan slutkunden istället ses som en leverantör eftersom det är 
slutkunden som förser producenten med material (Zikmund & Stanton, 1971). En stor utmaning 
med att implementera cirkulärekonomi är att förändra samhällets och då personers syn på avfall 
för att öka insamlingskvantiteterna till producenten. Det som anses som avfall i någons ögon kan 
ses som en tillgång i någon annans. Som tidigare nämnts handlar cirkulärekonomi om att knyta 
ihop aktörer i värdekedjan för att skapa ett slutet kretslopp för produkten. Idag kan dessa 
värdekedjor bli komplexa genom att fler aktörer blir involverade under en produkts livscykel där 
varje aktörs bidragande påverkar värdekedjans resultat (Huber, 2000). 

Det är viktigt att förstå hur en handling påverkar de andra aktörerna i en värdekedja (Boulton, 2010; 
Proches & Bodhanya, 2015). Genom att skapa bra relationer ökar förståelsen och därmed också 
kunskapen om de andra aktörerna (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Om inte leverantören (kunden) 
samlar in materialet till producenten blir de övriga aktörernas prestationer meningslösa då det inte 
finns något returmaterial att hantera (De Giovanni, et al., 2015; Hammond & Beullens, 2007) och 
produktens livscykel sluts därför inte. En nyckelfaktor är att lyckas få människor att utföra en 
handling som de inte tycker är väsentlig för att de ser inte handlingens värde för hela värdekedjan 
(Grønhøj & Thøgersen, 2011; Cramton, 2001).    

En individ agerar inte alltid rationellt och på grund av det behöver alternativ strategiskt presenteras 
för att eftersträva en önskad handling eller ett önskat beteende (Thaler & Sunstein, 2008). Nudging 
har blivit ett allt vanligare verktyg för att påverka människors beslut, val eller beteenden på ett 
förutsägbart sätt (Hansen, 2014). Detta görs genom förändringar i den sociala och fysiska miljön 
samt sättet som valalternativen presenteras på (Baker & Nofsinger, 2010). När ett nytt system 
implementeras för insamling av returmaterial är det viktigt att få människor att fatta rätt beslut 
(Thaler & Sunstein, 2008), det handlar om att de ska lägga returmaterialet i det nya insamlingskärlet 
istället för den tidigare använda fraktionen som tidigare har varit det rätta beslutet. Då en aktörs 
agerande påverkar alla andra i en CLSC är det viktigt att rätt beslut fattas för att värdekedjans 
gemensamma mål ska kunna uppnås (Porter & Kramer, 2011). Människan har svårt för 
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förändringar och därför kan nudging vara ett effektivt och inte ett motarbetande verktyg vilket är 
viktigt när en beteendeförändring behöver träda i kraft för att uppnå ett hållbart samhälle (Piderit, 
2000). 

1.3 Företaget Tarkett 
Företaget Tarkett är en global koncern som finns representerad i hela världen och är idag 
världsledande inom bland annat tillverkning av homogena plastgolv. Tarkett AB är ett dotterbolag 
i koncernen som representerar den svenska marknaden och de svenska tillverkningsfabrikerna. I 
detta företag ingår Tarkett i Ronneby som är fabriken som tillverkar homogena plastmattor.  

Koncernen arbetar aktivt med att förbättra sitt hållbarhetsarbete och har satt upp ett mål att för varje 
plastmatta som produceras ska minst 18 % av mängden plastgranulat som används bestå av 
återvunnet material. Tarketts vision är att 50 % av varje nytillverkad plastmatta ska bestå av 
återvunnet material utan att riskera kvalitetsproblem. 

Idag producerar Tarkett i Ronneby runt 21,8 miljoner kvadratmeter (kvm) plastmatta varje år som 
motsvarar 65 400 ton plastgranulat. I Sverige säljs ungefär 2,2 miljoner kvm varje år. Beräknat 
med den vedertagna spillfaktorn att 10 % av installerad yta blir installationsspill uppskattas det att 
det finns 220 000 kvm installationsspill tillgängligt för Tarkett i Ronneby att ta till vara på genom 
ett returmaterialsflöde. 220 000 kvm motsvarar ungefär en vikt på 660 ton då en kvm plastmatta 
väger tre kilogram. Endast statistik för den svenska marknaden presenteras på grund av studiens 
avgränsningar som presenteras i kapitel 1.6. 

1999 var Tarkett i Ronneby med och skapade ett insamlingssystem av installationsspill i Sverige 
tillsammans med Golvbranschen (GBR) som är en branschorganisation som representerar 
golvläggare och återförsäljare. GBR:s huvudfokus är att utveckla och förbättra golvbranschen och 
då bland annat inom miljö. Detta insamlingssystem var Tarketts första steg att implementera 
cirkulärekonomi i organisationen. I detta insamlingssystem är de tre aktörer golvläggarna, GBR 
och Tarkett. Det som är den ena aktörens problem kan vara den andra aktörens affärsmöjlighet. 
Deras gemensamma mål är att samla in installationsspill medan deras behov och incitament skiljer 
sig åt: 

 Golvläggarna – Behovet är att samla in installationsspill för att redovisa bra siffror i 
miljöredovisningen. 

 GBR – Behovet är att förbättra golvbranschens miljöprestanda där golvläggare och 
tillverkningsföretag samarbetar för att förbättra samt öka miljöarbetet. 

 Tarkett – Behovet är att samla in installationsspill för att sänka materialkostnaderna genom 
materialåtervinning för att öka andelen återvunnet material i varje plastmatta från 18 % till 
50 %. 

Idag samlar Tarkett i Ronneby in 276,2 ton returmaterial varav 204,8 ton är Tarkettprodukter och 
131,8 ton går att återanvända. Det finns alltså 455,2 ton installationsspill som inte blir insamlat 
idag. 
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1.4 Problemdiskussion 
Tillverkningsindustrin står inför en tuff utmaning, då de behöver ta ett större helhetsansvar för sina 
produkter (Huber, 2000) och öka resurseffektiviseringen (Rao & Holt, 2005). Vinstmarginalen på 
produkterna behöver täcka returkostnaderna, då det annars inte blir ekonomiskt lönsamt att 
använda returmaterial istället för jungfruligt material (Krikke, et al., 2004). Konsumentens kunskap 
om hållbarhet (Reh, 2012) och ett medvetet beslutsfattande (Thaler & Sunstein, 2008) är andra 
typer av utmaningar som företagen står inför för att produkterna ska samlas in och returneras till 
producenten. Kvalité, kvantitet och leveransprecision av returmaterialet återspeglar konsumentens 
beteende och skapar en osäkerhet hos producenten (Savaskan & Van Wassenhove, 2006). 
Samtidigt som tillverkningsindustrin belastas med hårdare restriktioner relaterat till hållbarhet och 
resurseffektivisering (Tilman, et al., 2002) skapas en osäkerhet hos konsumenten om en produkt 
innehåller återvunnet material då de blir tveksamma till om produkten kan leva upp till en förväntad 
kvalitetsnivå (Thierry, et al., 1995; Brealy & Myers, 2013). Om producenten kan övertyga 
konsumenten att samma produkt uppfyller förväntad kvalité är konsumenten villig att betala mellan 
5-13 % mer för en hållbar produkt (Laroche, et al., 2001). Genom ett aktivt hållbarhetsarbete och 
tydlig kommunikation mellan producenten och kunden kan detta leda till att nya marknader skapas 
och en ökad möjlighet att skapa en ekonomiskt lönsam returmaterialshantering (Porter & van der 
Linde, 1995). 

Tarkett i Ronneby har ett krav från koncernen att 18 % av varje matta ska bestå av återvunnet 
material. För att Tarkett ska fortsätta att vara marknadsledande inom plastgolvstillverkningen 
arbetar man för att ligga i framkant på marknaden relaterat till hållbar utveckling. Varje vecka görs 
redigeringar i produktionsplaneringen på grund av att inte rätt eller tillräckligt stor mängd 
returmaterial för den specifika körningen finns tillgängligt. Detta problem kan härledas till den 
externa insamlingen av returmaterial som inte genererar tillräckligt stora kvantiteter material i 
förhållande till vad produktionen behöver och vad som finns tillgängligt på marknaden. Då Tarkett 
är verksamma inom tillverkningsindustrin som får allt striktare hållbarhetskrav är det därför viktigt 
att interna och externa resurser effektiviseras så att nyttjandegraden ökar genom en effektivare och 
utökad extern returmaterialshantering för företagets överlevnad på längre sikt. Idag samlar Tarkett 
in externt returmaterial från återförsäljare och golvläggare runt om i Sverige men upplever att den 
insamlade mängden inte har ökat i takt med tillverkningsvolymerna och att kvaliteten på det 
insamlade returmaterialet är varierande. Detta har resulterat i att Tarkett har svårt att finna en 
ekonomisk lönsamhet i den externa returmaterialshanteringen eftersom vinstmarginalerna inte 
täcker kostnaderna för det omvända logistiska flödet.  

1.5 Syfte och frågeställning 
Syftet är att öka förståelsen för hur ett lönsamt returmaterialssystem kan utformas. Detta görs 
genom att analysera värdekedjans behov, utmaningarna samt möjligheterna för att uppnå en 
fungerande CLSC och undersöka vilken layout som genererar störst mängd insamlat 
installationsspill för att sträva efter en optimal insamling av installationsspill.  

De ovannämnda problemen, i form av utmaningar i att skapa en lönsam materialåtervinning samt 
hur förändringar i den fysiska miljön påverkar människan att fatta rätt beslut, har gett upphov till 
följande övergripande frågeställning: 
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Hur kan extern returmaterialshantering göras ekonomiskt lönsam? 

För att besvara den övergripande frågeställningen, samt att specificera arbetets inriktning har 
delfrågor skapats. Dessa frågor kommer att studeras på Tarkett i Ronneby. Frågorna är: 

F1a: Vilka faktorer i en CLSC påverkar den ekonomiska lönsamheten för insamling av 
installationsspill? 

F1b: Vilken insamlingslayout med unika parametrar genererar störst insamlad mängd 
installationsspill på ett installationsprojekt? 

1.6 Avgränsningar 

 

Figur 1.1 De aktiviteter som detta arbete behandlar och undersöker 

Arbetet avgränsas till att enbart undersöka de aktiviteter som figur 1.1 visar. Respektive aktivitet 
avgränsas till att endast analysera data som berör extern insamling av returmaterial inom Sverige. 
Detta på grund av att det logistiska systemet skiljer sig åt nationellt och internationellt vilket skapar 
svårigheter i att jämföra resultat. Historisk data analyseras från 2012-2015 på grund av att Tarkett 
genomförde ett byte av affärssystem vilket medför att äldre data inte är tillgänglig. 

Anledningen till att endast den externa insamlingen av returmaterial studeras är för att om inte det 
externa insamlingssystemet fungerar kan inte den interna materialhanteringen och 
processeffektiviteten förbättras samt optimeras för att minska belastningen på jordens resurser. 

Fältstudien fokuserar på att studera människor beteende och beslutsfattande för insamling av 
returmaterial. Verktyget som används är nudging och de valda nudgingteorierna är utvalda för att 
återspegla mängden insamlat returmaterial för respektive förändring i den fysiska miljön samt att 
variablerna gick att mäta på distans. Detta var nödvändigt för studien eftersom arbetsplatserna 
endast besöktes en gång under pågående installationstid.  
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1.7 Struktur på rapporten 

 

Figur 1.2 Rapportens struktur samt den ordningsföljd som huvudkapitlen presenteras   

Introduktionskapitel 
Introduktionskapitlet syftar till att introducera läsaren till det studerade ämnet och studien i sin 
helhet genom att presentera relevant information relaterat till problemet. Detta för att tillhandahålla 
läsaren med nödvändig information för fortsatt läsning av arbetet. 

Teori 
I teorikapitlet presenteras tidigare publicerad litteratur och forskning inom det givna området för 
arbetet. Kapitlet inleds med en kortare introduktion om vad cirkulärekonomi är. Sedan behandlas 
de delar som krävs för att skapa en framgångsrik cirkulärekonomi ur ett ekologiskt och ekonomiskt 
perspektiv. Teorierna går från ett företagsperspektiv ner till ett personifierat perspektiv. 

Empirisk datainsamling 
I detta kapitel presenteras den insamlade empirin relaterat till studiens avgränsningsområde och 
Tarkett i Ronneby. Den empiriska data består av flödesbeskrivningar samt flödeskartläggningar 
över Tarketts returmaterialhantering. Sedan presenteras också historisk numerisk data för detta 
system. Avslutningsvis presenteras Tarkett i Ronnebys utveckling av cirkulärekonomi och det 
retursystem som resterande del av studien syftar till.  

Metodkapitel 
I metodkapitlet beskrivs den metodik som används i arbetet genom en ingående beskrivning av 
genomförande och databearbetning. Kapitlet avslutas med en analys av de metodval som gjorts 
samt att studiens trovärdighet diskuteras.  

Resultat 
I föregående kapitel undersöktes systemet för returmaterialshantering och de olika aktörernas 
relaterade incitament och åsikter. I detta kapitel presenteras resultatet från de genomförda 
metoderna samt att resultatet analyseras. De problem som framkommit blir belysta för ytterligare 
förbättringar av den omvända logistiken. 

Diskussion 
I detta kapitel diskuteras arbetet som helhet och i synnerhet det framtagna resultatet i relation till 
de tidigare presenterade forskningsfrågorna och teorin. Detta kapitel belyser förslag på åtgärder för 
att uppnå ekonomisk lönsamhet vid returmaterialshantering genom att använda principer som 
presenterats i teorin.  
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Slutsats 
I detta kapitel presenteras de viktigaste resultaten för att besvara de tidigare presenterade 
forskningsfrågorna och syftet med studien. Frågeställningarna har satts i relation till empirisk data, 
teoretiska principer och det mest framgångsrika resultatet. 
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2 TEORETISKT RAMVERK 
2.1 Cirkulärekonomi 
Cirkulärekonomi är ett teoretiskt ramverk som har utvecklats för att lösa olika problem i samhället 
så som avfallsgenerering, resursbrist och upprätthållandet av ekonomisk lönsamhet. Syftet är att 
avfall ska ses som en råvara (Lieder & Rashid, 2015). Genom hårdare hållbarhetsrestriktioner har 
det resulterat i att företag börjat ta ett större ansvar för sina produkter samt sitt avfall och börjat 
implementera slutna kretslopp (Mathews & Hao, 2011).  Cirkulärekonomin handlar om att sluta en 
produkts livscykel där företagen vill minimera material- och energiförluster i varje steg (Yuan, et 
al., 2006; Geng & Doberstein, 2008) för att få en högre avkastning på råvaror och energi (Huber, 
2000). Med cirkulärekonomin blir livscyklerna längre och en mindre mängd avfall per tidsenhet 
genereras (Huber, 2000). Cirkulärekonomi kan implementeras internt och externt i hela 
organisationen för att reducera material- och energiförluster (Mathews & Hao, 2011). 

Det vanligaste steget i dagens samhälle är att slutkund kasserar sin produkt när produkten har 
uppfyllt ett behov och tappat sitt initiala värde (Reap, et al., 2008). Genom att företag erbjuder 
önskade alternativ och skräddarsydda lösningar till sina kunder kan avfallsgenereringen minska då 
produkterna eller materialet utnyttjas effektivare (Jovane, et al., 2008). Om kunden inte kan välja 
önskad mängd av produkterna finns det en risk att mängden avfall ökar då kunden har köpt mer än 
vad som efterfrågades. Därför bör rätt mängd av produkten erbjudas till kunderna då det kan 
reducera mängden avfall om kunden kan använda allt inköpt material (Jovane, et al., 2008; 
Fredriksson & Höglund, 2012; Lindhe, 1996). Vid implementering av cirkulärekonomi förändras 
flödet och de kasserade och överblivna produkterna samlas in av initiativtagaren för återvinning 
eller återanvändning (Strasser, 2000; Braungart, et al., 2007).  Detta material går sedan tillbaka in 
i produktion för återskapande vilket skapar ett slutet kretslopp, se figur 2.1 (Yuan, et al., 2006). 
Det resulterar i en högre nyttjandegrad av resurser samt ett hållbarhetstänk där företag inte 
systematiskt utvinner nytt råmaterial då returmaterialet ersätter nya råvaror (Yuan, et al., 2006).  

 

Figur 2.1 Cirkulärekonomi handlar om att skapa ett slutet kretslopp i varje steg i en produkts 
livscykel så som tillverkning, distribution, användning och återvinning/återanvändning. 
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Det finns två olika lönsamhetsaspekter vid implementering av cirkulärekonomi: ekologisk och 
ekonomisk lönsamhet (Ewers, et al., 2001; Guide Jr, et al., 2003; Finnveden, 2000). Den ekologiska 
lönsamheten innebär att handlingar utförs som inte påverkar naturen och samhället negativt, då har 
ekologisk lönsamhet uppnåtts (Finnveden, 2000; Ewers, et al., 2001). Ekonomisk lönsamhet 
innebär att det slutna kretsloppet samlar in returmaterialet billigare än vad det kostar för företag att 
köpa in jungfruligt material vilket kan generera en ekonomisk vinst samt en ökad nyttjandegrad av 
resurserna (Allwood, et al., 2013; Ewers, et al., 2001). Den ekonomiska lönsamheten är svårast att 
skapa då det returnerande flödet inkluderar höga distributions- och återvinningskostnader som 
genererar högre kostnad per insamlad enhet jämfört med inköpskostnaden av ny råvara (Ewers, et 
al., 2001; Porter & van der Linde, 1995).  

Tillvägagångssättet för hur ett företag väljer att utveckla hållbara produkter kan variera beroende 
på hur företaget väljer att angripa problemet. Ett sätt är att utveckla produkten och 
produktionsprocessen internet genom att exempelvis minimera och effektivisera produktens 
materialförbrukning och att använda förnyelsebar energi (Fiksel, 2012). Ett annat sätt är att 
fokusera externt på att samla in produkter för att återvinna material och på så sätt utveckla hållbara 
produkter genom att nyttjandegraden av redan befintligt material ökar och materialets livscykel 
förlängs (Guide Jr & Van Wassenhove, 2001). I denna studie har closed-loop supply chain (CLSC) 
valts som teoretiskt ramverk då huvudfokus är att skapa ett fungerande returflöde där olika aktörer 
är inblandade vilket var aktuellt för denna studie och dess problem.  

2.2 Uppbyggnad av värdekedjor och CLSC 
Konceptet värdekedja utvecklades av Michael Porter som är en flödesmodell som beskriver ett 
företags fysiska flöde samt de aktiviteter som utförs i företaget för att skapa ett värde (Porter, 1998). 
Den traditionella värdekedjan bygger på att respektive aktör i ett linjärt flöde tar separata beslut då 
varje aktör vill optimera sin kostnadsfunktion per skapat värde, se figur 2.2. Besluten kan leda till 
att hela värdekedjans totala kostnader ökar då parterna inte samarbetar, därför tas inte kostnaderna 
i beaktan när beslut fattas (Taleizadeh & Noori-daryan, 2015).  

 

Figur 2.2 Den traditionella värdekedjan som består av ett linjärt flöde mellan aktörerna 
(Taleizadeh & Noori-daryan, 2015) 
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Företag har arbetat mycket med att utveckla sina värdekedjor för att skapa mervärde för kunden 
genom att centralisera beslutsfattningen vilket innebär att vid samtliga beslut som fattas tas alla 
aktörerna i beaktan för att öka resurseffektiviteten och minska de totala kostnaderna i värdekedjan 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004). Cachon och Fisher (2000) menar att idag tror företagen på att 
informationsdelning är en nyckelfaktor för att förbättra värdekedjans utförande. De olika aktörerna 
kommer i kontakt med olika typer av information som kan vara väldigt viktig för de andra aktörerna 
då de kan förbättra sitt utförande vilket kan leda till att slutprodukten skapar ett högre värde för 
kunden (Cachon & Fisher, 2000).  

För att sluta olika kretslopp i ett företag har olika modeller och verktyg tagits fram där Closed-loop 
supply chain (CLSC) är en modell som sammanlänkar aktörerna i värdekedjan. Avseendet är att 
sluta en produkts livscykel genom att skapa ett fungerande logistiskt flöde av returmaterial som 
också sätts i relation till de kostnader som uppstår vid returnering (Guide Jr & Van Wassenhove, 
2001; Savaskan, et al., 2004; Schultmann, et al., 2006). CLSC är ett teoretiskt ramverk som 
innehåller både en flödeskedja av utleveranser som inkluderar tillverkningen av produkter samt en 
omvänd flödeskedja för insamling av produkter eller material som kunden har förbrukat dess 
initiala värde av som går tillbaka till producenten för återskapande (figur 2.3) (Krikke, et al., 2003; 
Thierry, et al., 1995). CLSC bör implementeras i de fall då producenten kan förädla returmaterialet 
så att materialet åter kan sättas in i produktion (Krikke, et al., 2003). De materiella kretsloppen kan 
slutas på olika sätt genom att återanvända hela produkten, komponenter eller vissa material. Vilken 
typ av kretslopp som företag väljer att sluta genom CLSC beror främst på vilket alternativ som 
skapar störst ekonomiskt och ekologisk lönsamhet (Krikke, et al., 2004; Guide Jr, et al., 2003).  
Den ekonomiska lönsamheten är starkt relaterad till hur den omvända logistiken och returflödet är 
utformat där insamling, distribution och sortering är inkluderat (Zikmund & Stanton, 1971; 
Dowlatshahi, 2005; Geyer & Blass, 2010). Aktiviteterna sker externt och därför har inte 
producenten möjlighet att aktivt påverka dessa handlingar. Det är viktigt att kvalitativt och 
kvantitativt material samlas in då det har en direkt påverkan på lönsamheten gällande den omvända 
logistiken (Dowlatshahi, 2005; Jawahar & McLaughlin, 2001). Det oanvändbara materialet som 
uppkommer kan sedan säljas vidare eller energiåtervinnas. Det innebär att produktens livscykel 
inte sluts men att materialets nyttjandegrad ökar vid försäljning vilket är positivt ur ett ekologiskt 
perspektiv då livstiden på materialet förlängs (Thierry, et al., 1995; Krikke, et al., 2004). 
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Figur 2.3 Closed loop supply chain – En modell med ett utgående samt ett returnerande flöde 
av material eller produkter som sluter en produkts livscykel (Krikke, et al., 2003) (Thierry, 
et al., 1995) 

Guide Jr och Van Wassenhove (2006) beskriver tre steg för att skapa den omvända flödeskedjan: 
Hantering av produktreturer, tillverkning genom returmaterial och marknadsutveckling (Guide Jr 
& Van Wassenhove, 2006). Studiens syfte är att undersöka den ekonomiska lönsamheten i det 
externa returflödet och därför är inte tillverkning genom returmaterial behandlat. Empiriska studier 
är genomförda, där företag arbetar för att sluta en produkts livscykel. Majoriteten av studierna 
fokuserar på den interna processen och har inte framhållit hur det returnerande flödet är utformat 
eller vilka kostnader som ackumulerats. Därför har författarna valt att utesluta empiriska studier i 
denna studie då de inte medför någon relevant eller jämförbar information.  

I den omvända flödeskedjan är målet att skapa ett system för hantering av produktreturer där fokus 
ligger på precision, kvantitet och kvalitet (Guide Jr & Van Wassenhove, 2006). Att integrera 
hantering av produktreturer mellan organisationer kan vara svårt och kan skapa problem. Mellan 
aktörerna i värdekedjan kan det uppstå konflikter om inte ett lyckat samarbete skapas. Konflikterna 
mellan aktörerna uppstår då deras behov samt intresse av att samla in produkter och material skiljer 
sig åt (Thierry, et al., 1995). Detta i sin tur påverkar kvantiteten samt kvaliteten av returmaterial 
och med minskade kvantiteter blir också precisionen av inleveranser av returmaterial lägre (Krikke, 
et al., 2004). För att det ska vara möjligt för företag att integrera hantering av produktreturer i ett 
existerande system måste företaget klara av att framgångsrikt samarbeta med de andra aktörerna i 
värdekedjan (Thierry, et al., 1995). 

Thierry et al. (1995) nämner att det finns olika bearbetningsalternativ för vilken typ av produkter 
eller material företag samlar in där alternativen är att reparera, uppdatera/renovera, återskapa, 
sortera ut fungerande komponenter eller att återvinna det insamlade materialet (Thierry, et al., 
1995). Produkter som består av ett homogent material är lämpligast att återvinna då det kan 
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bearbetas till nytt råmaterial (Kumar & Putnam, 2008; Attaria, et al., 2010) som kan användas till 
att producera nya produkter (Thierry, et al., 1995).  

Återvinning och återanvändning har en direkt påverkan på ett företags resursförbrukning då 
inköpsvolymerna av jungfruligt material minskar och resursanvändningen ökar (Rusinko, 2007). 
Guide Jr et al (2008) och Krikke et al (2003) skriver att återvinningsmaterialet som samlas in måste 
vara av hög kvalitet för att sänka returkostnaderna då returmaterial med lägre kvalitet inte kan 
användas i den interna produktionen vilket skapar högre totala materialkostnader (Guide Jr, et al., 
2008; Krikke, et al., 2003). För vilken anledning ett företag väljer att samla in sitt returmaterial 
beror främst på hur effektivt och kostnadsbesparande materialet kan hanteras (Krikke, et al., 2004). 
Intern effektivitet handlar om att producera så mycket som möjligt till en så låg kostnad som möjligt 
och därför har företag utvecklat extern returmaterialshantering (Christopher & Towill, 2001; Porter 
& van der Linde, 1995). Ett företags totala effektivitet granskas oftast genom avkastningen eller 
lönsamheten i verksamheten där effektivitet är graden av måluppfyllelse i förhållande till använda 
resurser (Ax, et al., 2006).  

Varje process har minst en trång sektion, en så kallad flaskhals som hämmar systemet från att 
prestera bättre. En process faktiska kapacitet begränsar systemets förmåga att generera en  
förbättrad omsättning (Rahman, 1998). Krajewski et al (2007) skriver att det finns tre olika typer 
av trånga sektioner: fysiska (maskiner, mänsklig arbetskraft, kvalitet och materialbrist) marknaden 
(då efterfrågan antingen är lägre eller högre än tillverkningskapaciteten) och styrning av produktion 
(dålig planering som hämmar arbetsflödet) (Krajewski, et al., 2007). Denna trånga sektion kan 
relateras till företagens returflöde där Savaskan och Van Wassenhove (2006) menar på att 
kvaliteten, kvantiteten och leveransprecisionen kan vara en kritisk del i den ekonomiska 
lönsamheten (Savaskan & Van Wassenhove, 2006). 

Varför inte majoriteten av de producerande aktörerna på marknaden genomför hantering av 
returmaterial kan vara på grund av att efterfrågan av miljövänligare produkter fortfarande är lägre 
jämfört med icke miljövänliga produkter (Young, et al., 2010) då människor håller kvar vid sitt 
gamla beteende (Thaler & Sunstein, 2008). Kunderna är också skeptiska till om produkter med 
återvunnet material håller samma kvalité som produkter med endast nytt råmaterial och nya 
komponenter (McDougall, 1993). Denna förändring sker långsamt men ökar i takt med att 
kunskapen och intresset för miljövänliga produkter ökar allt mer (Reh, 2012). Enligt D’Souza et al 
(2007) finns det kunder som är villiga att betala mer för ekologiska och hållbara produkter om 
standarden och kvaliteten är samma som ursprungsprodukterna (D’Souza, et al., 2007). Tidigare 
forskning gjord av Laroche et al (2001) visar på att människor är villiga att betala upp till 13,1 % 
mer för miljövänligare alternativ (Laroche, et al., 2001) och enligt Roberts (1996), Zhu et al (2013) 
och Meyer (2001) är kunder villiga att betala mellan 5-13 % mer för en produkt som kommunicerar 
hållbarhet (Roberts, 1996; Zhu, et al., 2013; Meyer, 2001). Kunder är mer måna om att bojkotta 
produkter och fabrikat som inte involverar ett aktivt arbete med att utveckla hållbara 
produktalternativ då intresset kring klimat och miljö har blivit en väsentlig del i människors vardag 
(Laroche, et al., 2001; D’Souza, et al., 2007). 
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2.2.1 Closed-loop supply chain modeller  
Enligt Savaskan och Wassenhove (2006) är det viktigt att ha ett effektivt insamlingssystem av 
returmaterial för att öka kvantiteten och kvaliteten på returmaterialet så att det insamlade 
returmaterialet kan återanvändas i produktion. Det returnerande flödet bör utformas efter hur 
insamlingen av returmaterialet genomförs för att sträva efter ekonomisk lönsamhet då det handlar 
om att transportera kvalitativt och kvantitativt material till en så låg kostnad som möjligt (Savaskan 
& Van Wassenhove, 2006). 

Att samla in returmaterial genom CLSC och sluta produktlivssyceln kan genomföras på olika sätt 
Savaskan, Bhattacharya och Van Wassenhove (2004) exempliferar 4 olika modeller för att samla 
in returmaterial, se figur 2.4. Den första modellen (a) beskriver de företag som både tillverkar och 
säljer produkter direkt till slutkund. Flödet av returmaterial sker därför mellan slutkund och 
producent utan mellanlagring. Modell (b) visar på ett direkt flöde av returmaterial som innebär att 
returmaterialet skickas från slutkunden direkt tillbaka till producenten utan mellanlagringar. 
Skillnaden mot utleveransen är att returmaterialet inte hanteras av återförsäljaren. Modell (c) visar 
på ett indirekt flöde av returmaterial vilket innebär att returmaterialet går från slutkund till 
återförsäljare för mellanlagring och sedan skickas materialet till producenten vid kompletta partier. 
Slutligen har vi modell (d) som grundar sig på att en tredje part anlitas för att endast transportera 
tillbaka returprodukterna direkt till producenten från slutkunden (Savaskan, et al., 2004). Enligt 
Seitz och Peattie (2004) blir vinstmarginalerna för returmaterialet lägre och mer uppdelat då fler 
aktörer är involverade i returflödet (Seitz & Peattie, 2004).  

 

Figur 2.4 - Olika strukturer och hanteringsflöden för CLSC (Savaskan, et al., 2004)  

Respektive CLSC-modell lämpar sig för olika kontexter beroende på vilken typ av produkt som 
flödet är ämnat för samt hur strukturen i flödeskedjan är uppbyggd. Företagens lönsamhet i CLSC 
definieras av flera olika faktorer som försäljningspriser, försäljningsvolymer, returnerad mängd 
och antal inblandade aktörer (Savaskan, et al., 2004). När insamling av returmaterial skickas direkt 
tillbaka till producenten enligt modell (a) och (b) ökar transportkostnaderna då fler inleveranser av 
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returmaterial uppstår men medför att inga andra aktörer är inblandade i returflödet. Modell (c) kan 
innebära att producenten kan behöva betala en viss summa per returnerad enhet då återförsäljaren 
ansvarar för mellanlagring, hantering och sortering vilket kan medföra att kvaliteten ökar på det 
returnerade materialet  (Savaskan & Van Wassenhove, 2006).  

2.2.2 Faktorer som påverkar den ekonomiska lönsamheten i en CLSC 
Initiativtagaren till en CLSC som har ett ekonomiskt incitament som huvudsaklig drivkraft vill 
samla in returmaterialet så kostnadseffektivt som möjligt för att sänka de interna inköpskostnaderna 
av jungfruligt material (Krikke, et al., 2004; Jayaraman & Luo, 2007). Utfallet kommer att 
återspeglas av de valda aktörernas samarbetsvilja. De flesta aktörerna har ett ekonomiskt 
incitament till att bidra och det medför att det inte är lätt att skapa ett kostnadseffektivt returflöde 
(Krikke, et al., 2004). De ekologiska fördelarna uppskattas inte genererar lika stora 
affärsmöjligheter som de ekonomiska. Utan det ekonomiska incitamentet blir det svårare att skapa 
en värdekedja med ett gemensamt hållbarhetsarbete (Zhu, et al., 2013). Valet av aktörer är av dessa 
anledningar viktigt att ta i beaktan och om en CLSC kan skapas med ekologiska incitament och att 
aktörerna arbetar mot samma mål kan ett kostnadseffektivt returflöde skapas (Tseng, et al., 2015).  

En stor del av returflödet handlar om att samla in, distribuera och separera returmaterialet och detta 
har en direkt påverkan på återvinningens och återanvändningens ekonomiska lönsamhet (Allwood, 
et al., 2013; Dowlatshahi, 2005; Krikke, et al., 2004). För att få högre avkastning och ekonomisk 
lönsamhet i returflödet bör returkostnaderna vara lägre än inköpskostnaden av jungfruligt material 
(De Giovanni, et al., 2015; Zikmund & Stanton, 1971).  

En viktig aspekt för att skapa en lönsam CLSC är transportkostnaderna för returmaterialet. 
Transportkostnaderna har en direkt påverkan på om ett företag ska använda sig av direkt eller 
indirekt returflöde (Savaskan, et al., 2004). Savaskan och Van Wassenhove (2006) menar att om 
delar av returmaterialet inte är brukbart för producenten och detta material skickas till 
energiåtervinning bör ett indirekt logistiskt flöde tillämpas för att sortering av returmaterial ska ske 
högre upp i flödeskedjan för att minska transporter av icke brukbart returmaterial. Genom att endast 
transportera användbart returmaterial ökar nyttjandegraden för tillverkaren och en högre lönsamhet 
i flödeskedjan kan uppnås. Genom att involvera återförsäljaren kan transporterna optimeras då 
återförsäljaren kan samla in, sortera och lagra returmaterialet tills ett parti är komplett för transport 
(Savaskan & Van Wassenhove, 2006). Jonsson och Mattsson (2011) beskriver att transporter bör 
nyttjas effektivt för att reducera transportkostnaderna. Genom att öka nyttjandegraden av det 
transporterade godset kan transportkostnaderna reduceras (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Utöver dessa direkta kostnader behöver även indirekta kostnader så som transportkostnader samt 
lagerkostnader tas i beaktan (Ewers, et al., 2001). Transporterna bör endast transportera kvalitativt 
och kvantitativt material för att fördela kostnaderna per insamlad enhet (Savaskan & Van 
Wassenhove, 2006). Hines et al. (2004) nämner sju slöserier som bidrar till kostnader men inte ett 
ökat värde och bör därför elimineras i processer (Hines, et al., 2004). Studiens syfte är att studera 
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den ekonomiska lönsamheten i det externa flödet av returmaterial och där kan följande tre slöserier 
appliceras: 

 Transporter: Onödiga transporter kostar både tid och pengar. 
 Onödiga förflyttningar: Förflyttningar av material eller människor bör undvikas då de aldrig 

är värdeskapande. 
 Felaktiga produkter: Produkter som inte uppnår förväntad kvalité medför kassationer och 

eventuellt reklamationer. Oavsett vilket bidrar det till ökade kostnader.  

(Hines, et al., 2004) 

Vid insamling av oanvändbart material och där sorteringen sker sent i returflödet ackumulerar 
dessa tre slöserierna en ökad kostnad (Hines, et al., 2004). De felaktiga produkterna förflyttas och 
transporteras sträckor som är kostnadsbelastade och som i slutet inte skapar något värde för 
producenten, det genererar en svårighet till att skapa ett ekonomiskt lönsamt returflöde (Savaskan, 
et al., 2004).   

I returflödet uppstår direkta och indirekta kostnader som alla påverkar den ekonomiska 
lönsamheten. En dyr direkt kostnad är personalkostnaden i separationsprocessen då processen 
vanligtvis kräver mycket arbetskraft i förhållande till vad processen genererar (Brealy & Myers, 
2013). Enligt Hines et al (2004) bör onödiga förflyttningar och felaktiga produkter reduceras då 
det aldrig är värdeskapande och ger upphov till extra kostnader (Hines, et al., 2004). En 
separationsprocess skapar inte enbart kostnader, det kan också skapa ekonomiska intäkter genom 
återanvändning av kvalitativt material i produktion samt att oanvändbart material kan säljas vidare 
till andra intressenter för att reducera kostnader och skapa andra användningsområden (Ewers, et 
al., 2001). En viktig aspekt ur ett ekonomiskt perspektiv relaterat till returmaterialet är att det har 
en låg status i samhället då kvaliteten på materialet är ifrågasatt och detta kan medföra att 
producenten inte får betalt för det faktiska värdet vid försäljning av vad det oanvändbara materialet 
eller produkten är värd (Brealy & Myers, 2013). Brealy och Myers (2013) menar att det endast går 
att skapa en lönsam separationsprocess om det finns en marknad som betalar det faktiska värdet 
för returmaterialet för att systemet ska vara självbärande och inte behöva ekonomiskt underskott 
(Brealy & Myers, 2013) 

2.3 Utmaningarna med att skapa en fungerande värdekedja med flera 
olika aktörer 
Att klara av att hantera komplexiteten i värdekedjan är grunden för att skapa en framgångsrik CLSC 
(Matos & Hall, 2007). De flesta problem som uppstår i flödet av returmaterial är på grund av att 
företagen vill samla in högkvalitativt material i stora kvantiteter till en så låg kostnad som möjligt 
(Krikke, et al., 2004). Komplexiteten speglas främst genom att det är ett flertal aktörer som ska 
klara av att samarbeta mot ett eller flera gemensamma mål i ett icke-linjärt interaktionsflöde mellan 
aktörerna (Van Wassenhove & Besiou, 2013). I en värdekedja har aktörerna oftast olika incitament 
till varför de går med eller är med i en CLSC eftersom aktörerna är delaktiga under olika processer 
i flödet. Enligt Schenkel et al (2015) finns det två typer av incitament som bör vara möjliga att 
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integrera mellan aktörerna i en CLSC vilket är ekonomiska och ekologiska incitament som 
återspeglas från den övergripande cirkulärekonomin (Schenkel, et al., 2015). Genom att företagen 
har olika incitament och drivkraft går det ändå att skapa lönsamhet för båda parterna (Elkington, 
1994) då den ena aktören kan tjäna pengar i form av högre nyttjandegrad av material och minskade 
produktionskostnader och den andra aktören kan erbjuda bättre kundvärde och rykte som kan 
resultera i nya affärsmöjligheter (Schenkel, et al., 2015; Kumar & Malegeant, 2006). På grund av 
aktörernas olika incitament har de oftast också olika individuella mål och drivkrafter som kan göra 
det svårt att samordna ett slutet kretslopp då de flesta aktörerna i en värdekedja har en ekonomisk 
drivkraft (De Giovanni, et al., 2015; Tseng, et al., 2015). Det är viktigt att respektive aktörs mål 
uppfylls i linje med att värdekedjans mål och resultat uppnås (Porter & Kramer, 2011). En 
nyckelfaktor är att skapa ett gemensamt systemsynsätt för att respektive aktör ska förstå hur deras 
handlingar påverkar resterande aktörer i värdekedjan samt att deras handlingar bidrar till att 
uppfylla värdekedjans mål (Senge, 2006) då aktörerna är starkt beroende av varandra (Proches & 
Bodhanya, 2015).  

Det är vanligt förekommande att den ekonomiska drivkraften är en av de största anledningarna till 
att medverka i en CLSC, på grund av detta har också några problem analyserats som till exempel 
att minskad hänsyn visas mot värdekedjan och att företag tenderar att lägga störst fokus på 
handlingar som gynnar sin egen verksamhet (Kumar & Malegeant, 2006). Detta kan leda till en 
stor börda för värdekedjan då de andra aktörerna kan uppleva minskad tillfredställelse att vara 
delaktiga i värdekedjan, lägre upplevd produktivitet, missförstånd och uppkomst av konflikter 
(Cramton, 2001). För att minska risken för att dessa beteenden ska uppstå är det viktigt att skapa 
bra relationer mellan aktörerna. Det kan främst göras genom att skapa en transparent syn i 
värdekedjan relaterat till marknadsföring och kommunikation, ingen aktör är viktigare än någon 
annan och alla aktörerna står bakom de beslut som fattas (Smith, et al., 2011; Cramton, 2001). 
Processrelaterad kommunikation framhålls som en väldigt viktig faktor för att skapa bra relationer 
som innebär att parterna utbyter mer än så kallad orderinformation, det kan vara upptäckta problem 
eller andra erfarenheter från kunderna som kan vara viktig kunskap för andra aktörer att veta om 
(Nahapiet & Ghoshal, 1998). Denna typ av kommunikationsflöde är inte alltid utvecklad på ett 
effektivt sätt i värdekedjan vilket resulterar i ineffektivitet och frustration. Inom värdekedjan är det 
viktigt att det är ett fritt flöde av information, låga kontrollnivåer, öppenhet och kapacitet för att 
hantera olika typer av information (Cramton, 2001). Drivkrafterna måste vara fördelade över alla 
intressenterna i kedjan då det måste finnas en gemensam anda att vilja delta (Boulton, 2010). 

En CLSC som skapas i syfte till att samla in kasserade produkter för återvinning eller 
återanvändning har oftast ett företag som är initiativtagare och vill generellt sett undvika 
kostsamma returer då de vill göra returflödet ekonomiskt lönsamt (Fergson, et al., 2006). 
Downlatshahi (2005) och Zikmund och Stanton (1971) menar på att företagens lönsamhet i ett 
returflöde speglas av slutkundens och återförsäljarens handlingar gentemot sortering och insamling 
eftersom det är i direkt relation till kvantiteten och kvaliteten av det insamlade materialet 
(Dowlatshahi, 2005; Zikmund & Stanton, 1971). Vid det omvända flödet av returmaterial bör 
slutkunden istället ses som en leverantör av material (Zikmund & Stanton, 1971).  



 

17 
 

För att i större utsträckning kunna öka möjligheten för att material eller produkter samlas in från 
kunden kan till exempel ekonomiska styrmedel tillämpas (Dowlatshahi, 2005; Calcott & Walls, 
2005). Det kan resultera i att kvantiteterna av insamlat returmaterial ökar vilket kan leda till att 
leveransprecisionen av returmaterial till producenten förbättras som annars anses som en kritisk 
del av returflödet (De Giovanni, et al., 2015; Hammond & Beullens, 2007). Värdekedjor är 
komplexa system för att det är många aktörer och aktörerna baseras på människors handlingar. En 
människa är inte linjär i sitt agerande och påverkas av utomstående faktorer vilket medför att det 
är svårt att förutse ett beteende (Cairney, 2012). 

Att företagen har en förmåga till att vilja förändras är väldigt viktigt för skapa en fungerande 
värdekedja. Förändringsförmågan kan speglas genom flexibilitet, drivkraften att lyckas och 
analysen av marknadstrender (Boulton, 2010). En stor barriär och utmaning när det gäller 
förändringar är att få drivkraft i nya koncept där relationerna mellan intressenterna är en 
nyckelfaktor (Fidler, 2013). Genom att använda verktyget nudging kan alternativ implementeras i 
människors vardag som förespråkar förändringen genom att alternativen presenteras på ett sådant 
sätt att personen gör ett eget aktivt val och ett önskat beteende uppnås utan personens medvetenhet 
(Goldstein, et al., 2008) 

2.4 Beteendeekonomi 
Den ekonomiska lönsamheten i returflödet speglas av kvaliteten samt kvantiteten av det insamlade 
returmaterialet. För att besvara forskningsfrågan vilken insamlingslayout med unika parametrar 
som genererar störst insamlad mängd installationsspill ute på byggarbetsplatser har faktorer 
studerats som eventuellt kan påverka beteende och beslutsfattande på individnivå. Insamlingen och 
återvinningen sker på individnivå baserat på att golvläggarna lägger rätt matta i rätt insamlingskärl 
vilket är i direkt påverkan till om Tarkett kan uppnå ekonomisk lönsamhet i returflödet. Därför är 
det viktigt att styra och kontrollera detta agerande så att det utförs och att det utförs på ett önskat 
vis eftersom en aktörs beteende påverkar hela värdekedjan (Goldstein, et al., 2008). Det vanligaste 
sättet att styra och kontrollera en människa är genom lagar och regler eller politiska beslut 
(Esposito, et al., 2015). Ett relativt nytt verktyg för att påverka människors beteende och 
beslutsfattande är genom nudging (Thaler & Sunstein, 2008; Hansen, 2014). 

”En nudge är ... någon åtgärd som görs för att påverka människors beslut, val eller beteende på 
ett förutsägbart sätt och (1) som är möjligt på grund av den kognitiva partiskhet som individers 
och samhällets beslutsfattande grundar sig på och vilken utgör ett hinder för individer att agera 
rationellt och för egen vinning, och (2) som fungerar genom att man drar nytta av denna partiskhet 
som en integrerad del av sådana åtgärder”    (Hansen, 2014) 

Beteendeekonomi är ett begrepp som kopplar samman social och kognitiv psykologi med 
ekonomiska frågor i beslutsfattande situationer (Kahneman, 2013; Thaler & Sunstein, 2008; Thaler 
& Benartzi, 2004). För att förstå hur människor fattar beslut och tänker finns det enligt Kahneman 
(2011) två tankesystem: System 1 innebär att människor använder tumregler och mentala genvägar 
för att lyckas hantera vardagliga sysslor som sker snabbt, automatiskt och intuitivt. Exempel på 
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detta kan vara att köra bil, cykla och duscha då vår hjärna slipper anstränga sig för att analysera 
varje situation. System 2 innebär att människor analyserar och gör medvetna val där större mentala 
ansträngningar görs och detta sker långsamt, avsiktligt och eftertänksamt (Kahneman, 2011). 
Exempel på detta är att räkna dricks och planera morgondagens händelser (van Bavel, et al., 2013). 
Dessa två tankesystem skiljer sig åt och märks främst vid bland annat konsumenters beteende i 
olika situationer (Kahneman, 2011) och dessa tankesystem bör tas i beaktan vid implementering 
av nya affärsstrategier då människor uppfattar och agerar olika  (van Bavel, et al., 2013).  

Beteendevetenskap är en del av beteendeekonomi där människor kan studera viktiga faktorer som 
påverkar individers val i en specifik miljö. För att öka möjligheten att ett visst alternativ väljs kan 
förändringar göras i den sociala och fysiska miljön samt sättet som valalternativen presenteras på 
(Baker & Nofsinger, 2010; Johnson, et al., 2012). Människans beteende påverkas allt mer av 
vardagliga rutiner (Shove & Warde, 2002) värderingar, sociala normer (Ariely, et al., 2009), genom 
infrastrukturen (Mont & Power, 2013) och olika typer av marknadsföring (McKinzie-Mohr, 2011). 
Därför kan beteendevetenskapen ses som ett viktigt styrmedel vid marknadsetablering och vid olika 
politiska beslut för att främja den hållbara utvecklingen (Sunstein & Reisch, 2014; Heiskanen, et 
al., 2011; Wolff & Schönherr, 2011).  

Nudging är ett verktyg som har blivit allt vanligare att använda sig av när man vill förändra ett 
beteende omedvetet hos en människa istället för att göra det genom lagstiftning eller andra 
restriktioner som oftast väcker större motstånd hos människor (Goldstein, et al., 2008). 
Nudgingverktyget grundar sig på idén att erbjuda möjligheter i infrastrukturen eller miljön för att 
få till en beteendeförändring där målet är att man försöker styra individens val så att det nästan sker 
automatiskt (Thaler & Sunstein, 2008; Hausman & Welch, 2010). Att förändra miljön samt hur 
valalternativen presenteras kallas valarkitektur, det handlar inte enbart om miljön eller 
presentationen det handlar också om att förenkla samt förtydliga informationen för att styra 
människor till ett tilltänkt strategiskt val (John, et al., 2009). Enligt Thaler och Sunstein (2008) 
innebär nudging att vägleda individers beteende till ett bättre alternativ som de själva har ansett 
vara bättre utan att begränsa deras valmöjligheter (Thaler & Sunstein, 2008).  

Vad som är viktigt att vara medveten om med nudging, är att verktyget inte syftar till att förändra 
individers värderingar eller öka flödet av information, det handlar istället om att möjliggöra 
beteenden och enskilda beslut på ett sätt som både är fördelaktigt för individen men också för 
samhället (Thaler & Sunstein, 2008). I vissa fall kan nudgingeffekter utebli då det mänskliga 
beteendet är för starkt kopplat till invanda vanor och rutiner. Alla människor har personliga 
värderingar samt vanor som påverkar de beslut som fattas, detta ursprungsläge kallas status quo 
vilket människor gärna håller kvar vid (Samuelson & Zeckhauser, 1988). Om en person inte har 
tid, förståelse eller resurser för att genomföra eller sätta sig in i en förändring ändrar inte personen 
sitt beteende eller sina vanor om de inte måste, de behåller alltså status quo (Samuelson & 
Zeckhauser, 1988). I dessa fall lämpar det sig bättre att prata om vanebeteende istället för aktiva 
val (Thaler & Sunstein, 2008). Verplanken och Wood (2006) påpekar att runt 45 % av våra 



 

19 
 

alldagliga handlingar inte är ett aktivt val utan snarare är invanda rutiner som exempelvis kan vara 
att folk medvetet glömmer att släcka lampor när de går ut från ett rum eller att människor medvetet 
väljer att äta mycket av fel sorts mat (Verplanken & Wood, 2006). Människor ger ofta efter för 
dåliga vanor då de oftast ger en snabb och kortsiktig tillfredsställelse. Människan har tidigare gjort 
tydliga val för att inte avstå dessa beteenden som sedan har utvecklats till en betingelse (Thaler & 
Sunstein, 2008) och sker därför utan vår kontroll (Elster, 1984). 
 
Ur ett hållbarhetsperspektiv kan nudging användas för att öka chanserna till att konsumenter väljer 
miljövänligare alternativ (Sunstein & Reisch, 2014; Whitmarch & O´Neill, 2010; Hall, 2013) då 
konsumenter oftast är bekväma och mängden av ansträngning får inte vara för hög vid bland annat 
återvinning och sortering (Oskamp, et al., 1996; Dowlatshahi, 2005). Enligt Hall (2013) kan 
nudging och förändringar i valarkitekturen leda till en minskad miljöpåverkan då hållbara alternativ 
erbjuds på ett attraktivare sätt än de vanliga standardalternativen (Hall, 2013) och detta går att 
implementera utan signifikanta kostnader (Dolan, et al., 2010).  Det största problemet när det gäller 
mänskligt beteende och hållbarhet är människans beteende och attityd då människor inte ser 
fördelar med hållbarhet utan det är ett vagt begrepp där begränsad information och kunskap är en 
bidragande roll till detta dilemma (Hall, 2013). Beteendeekonomer påpekar att människor har 
begränsat förnuft (Conlisk, 1996) och engagerar sig främst i ett tillfredsställande beteende (Simon, 
1965) som enligt Folmer och Johannsson-Stenman (2011) kanske inte alltid leder till de mest 
kostnadseffektiva besluten med högst ekonomiskt vinst både ur ett företagsperspektiv och 
individuellt perspektiv (Folmer & Johansson-Stenman, 2011; Dowlatshahi, 2005).  

2.4.1 Nudgingteorier  
Stora delar av det mänskliga beteendet och beslutsfattandet är inte rationellt. Det beror främst på 
att människor saknar självkontroll eller att de påverkas i så pass stor utsträckning av den miljö de 
befinner sig i vilket gör det svårt att fatta ”rätt” beslut för individen eller samhället. Detta skulle 
kunna vara ett potentiellt område att använda verktyget nudging (Reisch & Gwozdz, 2013). 
Människor är i stor utsträckning omedvetna om hur miljön eller valmöjligheterna påverkar deras 
handlingar och därför handlar nudging om att förändra den automatiska, intuitiva och de 
rutinmässiga besluten i en individs handling (House of Lords, 2011). Flera olika nudgingteorier 
har utvecklats för att påverka utfallet av de beslut som fattas i bästa mån och några av dem 
presenteras nedan: 

Psykologisk diskontering är ett fenomen inom mänskligt beteende, som innebär att när människor 
skall fatta ett beslut lägger individer större vikt vid de kortsiktiga konsekvenserna än de 
konsekvenser som uppkommer på längre sikt (Frederick, et al., 2002; Frederiks, et al., 2015). 
Thaler (1981) menar på att individer hellre ser till det som individen kan få direkt istället för att 
vara öppna och reflektera över vad besluten och valen kan resultera i på längre sikt, ett äpple idag 
eller två äpplen imorgon (Thaler, 1981). Detta beror främst på att människor prioriterar kortsiktig 
tillfredsställelse högre än långsiktig tillfredsställelse (Thaler, 1981). Människor har svårt att tänka 
i en helhet och tänker mer här och nu (Frederick, et al., 2002). Detta gäller även för konsumtion då 
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människor är mer benägna till kortsiktig tillfredställelse gentemot långsiktig tillfredställelse 
(O’Donoghue & Rabin, 1999). Människor är inte villiga att investera långsiktigt i form av tid och 
pengar då det tar längre tid att se resultat samt att resultatet inte alltid kan garanteras. Därför fattas 
oftast de beslut som genererar ett garanterat och snabbt resultat och tillfredsställelse fast dessa 
beslut oftast är betydligt mer kostsamma. Mont et al. (2014) nämner några olika verkliga exempel 
på vad pyskologisk diskontering är och kan innebära där ett av fallen är att människor hellre köper 
snabbmat eller godis när de är hungriga istället för att köpa något som eventuellt tar längre tid att 
anskaffa men på längre sikt ger bättre tillfredställselse i form av energi och mättnadskänsla än vad 
godis gör (Mont, et al., 2014). Ur individens perspektiv handlar det främst om tillgänglighet till 
olika valmöjligheter då individer oftast tar det bekvämaste och minst tidskrävande alternativet 
(Rubinstien & Ariel, 2003). Sunstein och Thaler (2008) menar att genom att förenkla information 
och visa tydliga riktlinjer kan detta beteendet styras så att människor fattar långsiktigare beslut 
genom att bättre valmöjligheter erbjuds (Thaler & Sunstein, 2008). Enligt Oskamp et al (1996) är 
ett sätt att öka individers aktiva beslutsfattande och bidragande gällande återvinning att öka 
tillgänglighet till avfallskärl då syftet behöver vara att minimera människornas arbetsbörda i form 
av transporter och tid vilket påstås ha resulterat i att en större andel material återvinns (Oskamp, et 
al., 1996). Förändringar i den fysiska miljön ger upphov till att förändra en individs beteende då en 
positionseffekt implementeras (Colman, 2015). Vid erbjudande av flera olika alternativ har 
människor en förmåga att endast minnas det första och sista alternativet som presenteras, därför 
väljs vanligtvis något av dessa alternativ och detta speglas av positionseffekter då det första vi ser 
har en större chans att bli valt. Besluten sätts då inte i relation till vilket resultat det genererar på 
kort eller lång sikt (Colman, 2015).  

Kognitiv konsekvens är också ett fenomen som påverkar hur människor agerar och fattar sina beslut. 
När ett beslut skall fattas söker människor efter överensstämmelse mellan sin tro och sitt beteende 
(Festinger, 1957). Festinger (1957) påpekar att en människa kan genomföra ett felaktigt agerande 
medvetet då individen saknar motivation att förändra sin tro för att skapa överensstämmelse mellan 
tro och beteende och förnekar därför det felaktiga genomförandet för sig själv. Eftersom en 
människas beteende är väldigt svårt att förändra är det vanligast att människan ändrar sin tro om 
dessa två faktorer inte stämmer överens, så kallad kognitiv dissonans. Då dessa faktorer stämmer 
överens känner människor att de har fattat ”rätt beslut” (Festinger, 1957). Att skriva ett skriftligt 
avtal kan vara en lösning till att människor förändrar sin tro och sina uttalade åsikter eftersom 
personen har bundit upp sig till avtalets innehåll och därför förändrar sitt beteende för att tro och 
beteende ska stämma överens. Människor har större chans att förändra sina tidigare rutiner och 
åsikter om det finns ett avtal om vad som gäller gentemot att inte ha ett skriftigt avtal då ett 
bristande beteende och agerande kan medföra andra konsekvenser i form av bestraffningar 
(Dawnay & Shah, 2005). Människor känner sig därför tvungna att följa avtalet och måste då 
förändra sig och anpassa sig efter vad som är skrivet i avtalet och bryta ner sina tidigare rutiner 
(Hetzner, et al., 2011). Ur ett återvinningsperspektiv är detta en bra lösning då insamling av avfall 
kan öka då individen har tecknat ett avtal om vad som ska sorteras och samlas in. Detta ökar då 
mängden insamlat material och om sortering och insamling utförts på rätt sätt kan också andelen 
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användbart material öka. Om sorteringen och insamlingen utförs på fel sätt kan eventuella 
konsekvenser uppstå till den som misskötte insamlingen genom exempelvis ekonomiska 
bestraffningar (Domberger, et al., 1986).  

Information är en annan faktor som är väldigt viktig att beakta när det handlar om mänskligt 
beteende och att styra människor till att fatta ett önskat beslut. Om en människa blir överbelastad 
med information är de vanligaste reaktionerna passivitet och rädsla (John, et al., 2011). Detta är 
främst på grund av att människan har svårt att skapa sig en uppfattning om all information, därför 
backar hellre människan och blir passiv och håller kvar vid det den har för rädslan och osäkerheten 
att förlora tar överhand (Thaler & Sunstein, 2008). För att underlätta för människan är en vanlig 
lösning att erbjuda standardalternativ för då skapas ett förtroende att det alternativet är bra, inte 
bäst men inte heller sämst. Därför är sättet som informationen presenteras samt hur den ramas in 
på väldigt viktig vid användandet av nudging, då det i stor utsträckning påverkar människors beslut 
(Samuelson & Zeckhauser, 1988). Ofta fattar människor beslut som inte är i deras intresse eftersom 
de saknar självkontroll eller påverkas av omgivningen eller sammanhanget i beslutsfattande 
situationer då de har fått för mycket information som gör det svårare för människor att fatta beslut 
(Reisch & Gwozdz, 2013).  

Att märka produkter och alternativ med symboler som förmedlar tydlig och förenklad information 
gör att människor lättare väljer dessa alternativ framför andra alternativ då individen vet vad som 
erbjuds och vilka fördelar det medför (Thaler & Sunstein, 2008). Det grafiska utseendet är en starkt 
påverkande faktor då utseendet är en kommunikationskanal som bidrar väsentligt när en människa 
ska fatta ett beslut eller utföra en handling. Denna faktor är av en mer uttryckande karaktär och 
handlar om att kommunicera ett positivt eller negativt budskap genom text eller bild (Sunstein, 
2014). En tilltalande design, tydliga riktlinjer samt bekvämlighet för användaren är identifierade 
framgångsfaktorer för att en person ska välja produkten eller att utföra handlingen (Oskamp, et al., 
1996). Färgerna rött, orange och grönt förstår de flesta människorna innebörden av när de 
signaleras vid trafikljusen. Denna association har även applicerats inom grafisk design för att 
påverka människors val genom att använda rött för förbjudet samt grönt för något bra eller positivt 
(Sacks, et al., 2009). Förenkling av layouter är en annan viktig detalj för en framgångsrik design, 
där endast den mest väsentliga informationen och symbolen ska förmedlas på produkten eller 
förpackningen för att uppmuntra till en specifik handling (Chkanikova & Lehner, 2015; Lindahl & 
Stikvoort, 2015). 

Feedback är en annan faktor som är mycket effektiv när ett beteende behöver förändras. Genom 
att personen får direkt återkoppling av sin handling kan det uppmuntra till att beteendet ökar 
(Kazdin, 2013). Negativ feedback är inte dåligt då det är viktigt att upplysa personen om sitt 
misstag samt ge information och tips om hur det kan undvikas till nästa gång. Det handlar om att 
människor måste se konsekvenserna av sina handlingar. Positiv feedback gör att individer blir 
stimulerade och ännu mer benägna till att förbättra sig (Gilovicha, et al., 2002). Återkoppling kan 
ske genom direkt och indirekt feedback där indirekt feedback är att återkopplingen sker efter en tid 
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och direkt feedback är när feedbacken presenteras direkt vid utförd handling (Darby, 2006; 
Ehrhardt-Martinez, et al., 2010). Enligt Ayres et al (2013) kan olika feedbackalternativ i form av 
färger och symboler göra så att konsumenters beteende förbättras. En annan aspekt som Ayres et 
al (2013) också nämner är att presentera statistik mellan olika människors resultat och 
tillvägagångssätt kan resultera i att människor vill förbättra sig jämfört med sina medmänniskor 
(Ayres, et al., 2013). Ett annat förslag på feedback är att förklara hur bidragandet påverkar 
omgivning, ekonomin eller miljön för att människan ska förstå att deras bidragande har en positiv 
effekt och inte ska ses som en oväsentlig handling (Grønhøj & Thøgersen, 2011). En studie 
presenterad av Frey och Meier (2004) förklarar att folk blir mer benägna att bidra och förändra sig 
om det finns andra människor som gör på ett visst sätt som också är bekräftat att vara framgångsrikt 
(Frey & Meier, 2004). 

2.5 Teoretisk syntes  
I detta avsnitt kommer det redogöras hur bakomliggande teorier är sammankopplade för att besvara 
rapportens övergripande syfte och frågeställning “ Hur kan extern returmaterialshantering göras 
ekonomiskt lönsam?”. 

Kostnaderna som uppstår i flödet av returmaterial vid implementering av CLSC och de 
nudgingvariabler som grundar sig i olika nudgingteorier som används för att undersöka 
beteendeförändringar och beslutsfattande knyts samman enligt figur 2.5. Teorierna knyts samman 
genom att data samlas in för respektive kategori, kostnader samt insamlingsstatistik för respektive 
insamlingslayout som har skapats genom att olika nudgingvariabler satts samman. Layouten 
genererar ett resultat som analyseras genom den insamlade vikten, denna variabel granskas genom: 
nyttjandegrad, antal säckar, vikt per säck, spillfaktor och antal produkter i säcken. Vidare sätts 
kostnaderna i relation till det insamlade resultatet för att en returkostnad ska kunna beräknas, vad 
har det kostat i kronor per kilo att samla in materialet? Denna siffra jämförs sedan med 
inköpskostnaden för jungfruligt material för att definiera om en ekonomisk lönsamhet i returflödet 
har uppnåtts. Om returmaterialet kan distribueras in billigare än inköpspriserna för jungfruligt 
material kan en större ekonomisk lönsamhet uppnås vilket i många fall är en svår utmaning då 
returflödet oftast omfattar höga returkostnader (Savaskan, et al., 2004) där målet är att 
kostnadsreducera returflödet för att lättare uppnå en ekonomisk lönsamhet (Allwood, et al., 2013; 
Dowlatshahi, 2005).  

För att öka chanserna till att ett korrekt och önskat beteende angående insamling av returmaterial 
som sker på individnivå kan olika nudgingtekniker implementeras för att lättare uppnå ett önskat 
utfall. Vi har valt att studera följande nudgingteorier för att kunna genomföra fältobservationerna 
på distans. Ett skriftligt avtal har implementerats vilket kan bidra med att människor lättare 
förhåller sig till nya förändringar (Dawnay & Shah, 2005). Positionseffekt, förenklingar av 
valarkitekturen och bekvämlighet gör att människor fattar önskade beslut vilket är studerat genom 
insamlingskärlets placering och struktur (Reisch & Gwozdz, 2013; Oskamp, et al., 1996). Att 
presentera rätt sorts information och kommunicera ett tydligt budskap till individerna ökar 
förståelsen och minskar risken till osäkerhet (Thaler & Sunstein, 2008). Designen av storsäcken 
har varierat genom att olika typer av information kommunicerats. Att ge feedback i form av 
symboler, färger och återkopplingar angående individers uppvisade beteende kan leda till att 
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individen blir uppmuntrad samt stimulerad och vill förbättra sig (Ayres, et al., 2013; Gilovicha, et 
al., 2002). Denna teori är studerad genom att golvläggarna har fått återkoppling på sitt genererade 
resultat. 

 

 

Figur 2.5 Teoretisk syntes för att återspegla hur bakomliggande teorier sammankopplas och 
används för att undersöka om materialåtervinningen kan göras ekonomiskt lönsam. 
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3 EMPIRISK DATAINSAMLING – TARKETT I RONNEBY 
I detta kapitel presenteras data samt information om företaget Tarkett i Ronneby som är det 
företaget som är studerat i denna rapport. Data och informationen presenterar och beskriver hur 
Tarkett jobbar med cirkulärekonomi, CLSC och hantering av returmaterial.  

En del av Tarketts miljöarbete är att utveckla hållbara produktalternativ till sina kunder. Det görs 
främst på två sätt, dels genom att tillverka produkter utan PVC och dels genom att en viss andel av 
materialet i plastmattorna är plastgranulat från returmaterial. Tarkett i Ronneby samlar in 
returmaterial från två processer, dels en som är intern i företaget och dels en som är extern där 
fokus ligger på att maximera nyttjandegraden av inköpta råvaror, se figur 3.1. Den interna 
processen för insamling av returmaterial är från produktionsprocessen. Detta flöde anser Tarkett 
vara välfungerande då materialet skickas till återvinningsavdelningen på Tarkett i Ronneby för 
bearbetning så att materialet åter kan sättas in i produktion. Den externa processen för insamling 
av returmaterial är riktad mot golvläggare och återförsäljare för att samla in installationsspill som 
uppkommer vid installation av en plastmatta. Detta material är ett högkvalitativt material som bara 
genom en bearbetningsprocess är klart för att användas i produktion igen.  

 

Figur 3.1 En illustration av Tarkett i Ronnebys interna och externa återvinningsprocesser av 
spillmaterial. Båda processerna resulterar i att materialet bearbetas och åter sätts in i 
produktionsprocessen. 

Företaget har på så sätt implementerat en cirkulärekonomisk modell för att minimera avfall som 
uppstår vid en golvinstallation.  Anledningen till att Tarkett endast fokuserar på att samla in 
installationsspill och inte förbrukad och kasserad matta är att installationsspillet fortfarande är av 
hög kvalité samt en homogen produkt. Det är inte en förbrukad matta på grund av att mattan har 
lim eller murbruk på baksidan.  
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När en plastmatta produceras har Tarkettkoncernen bestämt som regel att minst 18 % av den totala 
mängden plastgranulat som behövs för att tillverka plastmattan ska bestå av återvunnet material 
som kommer från den interna och externa returmaterialsprocessen. I takt med att processen med 
att nyttja återvunnet material i produktion har förbättras är företaget nu i en situation som gör att 
de har kapacitet att återinsätta mer material än vad som finns tillgängligt för dem. Tarkett i 
Ronnebys tillverkningsvolymer har ökat under de senaste åren vilket har resulterat i att 
återvinningsmaterialet inte längre räcker till för att uppnå koncernens mål med 18 % återvunnet 
materialet i varje tillverkad produkt. I dagsläget klarar Tarkett i Ronneby det övergripande målet 
gällande mängd insatt återvunnet material på grund av att vissa tillverkade produkter har en större 
andel återvunnet material vilket markant överstiger 18 %. På detta sätt kompenseras de produkter 
som har mindre än 18 % insatt återvunnet material. Produktionskapaciteten när det gäller hantering 
av återvunnet material beräknas kunna motsvara 50 % utan att riskera kvalitetsproblem. Därför 
anses denna process som en trång sektion då det begränsar effektiviteten i den interna 
produktionen.  

3.1 Extern returmaterialhantering 
Med dagens golvläggningsteknik beräknar golvbranschen att 10 % av plastmattan som installeras 
blir till installationsspill (Golvbranschen, 2015). Denna procentsats, som är spillfaktorn, kan 
variera och brukar ligga mellan 6-10%. Anledningarna till varför spillfaktorn varierar är 
installationsplatsens utformning, golvläggarnas installationsteknik och vilken typ av produkt som 
installeras. Det är endast detta överblivna material som är intressant för Tarkett då detta 
installationsspill fortfarande är ett homogent material samtidigt som materialet är oanvändbart för 
golvläggarna. Installationsspillet består främst av kantremsor och överbliven plastmatta som inte 
går att använda vid fler golvinstallationer, se figur 3.2.  
 

 
Figur 3.2 Installationsspill i form av kantremsor och överbliven matta 

Dagens insamlingssystem är endast riktat till Tarketts ena kundsegment vilket är återförsäljare och 
golvläggare. Anledningen är att vid entreprenadsprojekt förändras ägarstrukturen, golvläggarna är 
endast anlitade för golvinstallationen och har ingen äganderätt av materialet som installeras. 
Samtidigt ställer inte entreprenaderna några krav på golvläggarna angående insamling och 
returhantering av installationsspill vilket leder till att installationsspillet går till energiåtervinning, 
se figur 3.3.  
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Figur 3.3 Flödet av material och installationsspill från respektive aktör under materialets 
livscykel. De streckade pilarna indikerar att majoriteten av materialet inte går den vägen. 
De heldragna pilarna indikerar den väg som majoriteten av materialet hanteras. 

Golvbranschen (GBR) är en organisation som jobbar med frågor angående praktiska 
serviceåtgärder inom golvindustrin. GBR:s huvudfokus är att utveckla och förbättra golvbranschen 
och förse anslutna golvläggare med verksamhetsnyttig data. GBR:s miljöengagemang inkluderas i 
det ovannämnda insamlingssystemet där de större golvtillverkarna, bland annat Tarkett, har gått 
ihop för att tillsammans samla in och återvinna installationsspill från registrerade golvläggare. 
Målet med GBR:s återvinningssystem är att öka insamlingen av installationsspill från 
golvläggarna, öka återvinningsandelen av installationsspill samt att kretsloppsmärka 
golvläggningsföretag. Generellt sätt är GBR:s återvinningssystem till för att förbättra 
golvbranschens miljöprestanda där golvläggare och tillverkningsföretag samarbetar.  
 
Sedan 1999 har Tarkett varit aktiva i golvåtervinningsbranschen och har tagit det nationella 
ansvaret för att samla in installationsspillet i Sverige för alla anslutna tillverkare i GBR. Tarkett 
har sedan utvecklat insamlingssystemet på eget initiativ på den internationella marknaden. I slutet 
av varje år skickar Tarkett tillbaka det insamlade materialet till respektive ansluten producent och 
fakturerar dem en kostnad på 1 kr/kg för omhändertagande samt sortering. Utformningen av 
systemet grundar sig på att golvläggningsföretaget förvaltar en gallerbur för insamling av 
installationsspill. När gallerburen är full kontaktar återförsäljarna eller golvläggarna Tarkett för 
hämtning av gallerburen. Gallerburen hanteras sedan internt på Tarkett där en manuell sortering 
och återvinningsprocess sker. Då Tarkett har ansvar för insamlingen av de andra leverantörernas 
produkter kan flera olika fabrikat finnas i gallerburen.   

3.2 Tillverknings- och försäljningsstatistik 
Tarkett i Ronneby tillverkar homogena plastgolv, våtrumsgolv och våtrumsväggar. 2015 slog 
fabriken nytt rekord i tillverkningsvolym vilket uppgick till 21,8 miljoner kvm. Från 2012 till 2014 
har tillverkningsvolymerna legat på en relativt stabil nivå, se figur 3.4. Av tillverkningsvolymen 
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säljs 2,2 miljoner kvm i Sverige varje år vilket motsvarar ungefär 10 % av tillverkad volym. 
Försäljningsvolymen i Sverige från de senaste fyra åren har nästintill varit oförändrad. Av de 2,2 
miljoner kvm som säljs i Sverige kan en uppskattning göras att det finns 220 000 kvm 
installationsspill tillgängligt för Tarkett att ta vara på. Denna siffra är beräknad utifrån att 10 % av 
installerad matta blir till installationsspill. 220 000 kvm motsvarar en vikt på 660 ton då 
genomsnittsvikten för en kvm matta ligger på 3 kg.  

 

Figur 3.4 Tillverkningsvolymer för Tarketts fabrik i Ronneby 2012-2015 

Av den totala årsproduktionen för Tarkett i Ronneby kan vi se att insättningen av 
återvinningsmaterial har legat på ett snitt runt 22,9 % under de senaste fyra åren, se tabell 3.1. 

Tabell 3.1 Andel insatt returmaterial i nyproduktion 

 

 

Tarketts inköpspriser av råmaterial varierar då deras produktportfölj består av flera olika 
produkttyper. Intervallet för inköpskostnaderna av jungfruligt material för de mest producerade 
produkterna på Tarkett i Ronneby ligger mellan 5,80 - 7,99 kr/kg.  

3.3 Insamlingsstatistik för Tarketts befintliga insamlingssystem av 
installationsspill 
Tarketts nuvarande insamlingssystem av installationsspill har genererat mellan 359 till 416 ton per 
år från samtliga länder som är delaktiga i Tarketts insamlingssystem av installationsspill under 
tidsperioden 2012-2015, se figur 3.5. Insamlingen från svenska återförsäljare eller golvläggare har 
genererat mellan 271,5-288,7 ton/år under tidsintervallet 2012-2015. Majoriteten av det totalt 
insamlade installationsspillet kommer ifrån svenska återförsäljare eller golvläggare och av det 
insamlade installationsspillet är majoriteten av det generade installationsspillet Tarkettprodukter.  
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Figur 3.5 Insamlingsstatistik av installationsspill för det nuvarande insamlingssystemet år 
2012-2015  

Av de insamlade Tarkettprodukterna från svenska återförsäljare eller golvläggare under 
tidsintervallet 2012-2015 (figur 3.6) har 115,4-136,4 ton varit användbart för Tarketts fabrik i 
Ronneby. En viss andel av det insamlade materialet går inte att använda i fabriken i Ronneby utan 
får skickas vidare till Tarketts fabrik i Clervaux då fabrikerna tillverkar olika typer av produkter 
inom koncernen. Även detta material säljs för 1 kr/kg. Av det insamlade materialet är 66,8 - 95,2 
ton oanvändbart material då gamla och kasserade mattor skickas tillbaka som inte Tarkett kan 
återvinna, denna mängd får Tarkett sedan betala 1kr/kg för energiåtervinning.  

 

Figur 3.6 Insamlingsstatistik av Tarkettprodukter från svenska återförsäljare/golvläggare 
2012-2015 

Den omvända logistiken år 2015 resulterade i totalt 276,2 ton insamlat installationsspill varav 131,8 
ton var användbart i Ronneby. Nyttjandegraden för Tarkett i Ronneby av de insamlade 
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Tarkettprodukterna beräknades 2015 till 60%. Transportkostnaderna uppgick till 1,11 miljoner 
kronor för att samla in allt material. Inleveranser av insamlingskärl sker inte kontinuerligt vilket 
medför att personalen som arbetar på återvinningsavdelningen ibland har en mindre mängd 
arbetsuppgifter då inga insamlingskärl finns tillgängliga att sortera och krossa material. 

Under 2015 samlade Tarkett totalt in 276,2 ton material för en transportkostnad av 1,11 miljoner 
kronor. Av det insamlade materialet ingår fyra olika fraktioner: Tarkettprodukter, 
avfall/oanvändbart material, material till Clervaux och material från konkurrenter, se tabell 3.2.  

Tabell 3.2 Insamlingsandelar av returmaterialet från 2015 

 

 

 

 

Kostnaden per insamlat kilo för insamlingssystemet som är riktat mot golvläggare och 
återförsäljare är beräknad till 4,02 kr/kg och är beräknad enligt nedanstående ekvation (ekvation 
3.1).  

Ekvation 3.1 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑚𝑙𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑
=

1 110 000

276 200
= 4,02 𝑘𝑟/𝑘𝑔 

Kostnader för Tarkett i Ronneby som ackumuleras från insamlingssystemet är transportkostnader 
och avfallskostnader. Tarkett i Ronneby får betala eller får betalt 1 kr/kg för allt oanvändbart 
material. Intäkter som uppstår genom återvinningssystemet är att konkurrenterna och Tarketts 
fabrik i Clervaux köper tillbaka deras insamlade material, se tabell 3.3. Av det totala returmaterialet 
är endast 131,8 ton användbart material i Ronneby. 

Tabell 3.3 – Intäkter och kostnader (kr) för återvinningssystemet som är riktat mot 
återförsäljare och golvläggare 

Intäkter Kostnader  
Clervaux 15 400 x 1 kr Transportkostnader 1 110 000 kr 
Konkurrenter 56 000 x 1 kr Avfallskostnader 73 000 x 1 kr 
Total summa 71 400 kr  1 183 000 kr 

Resultatet för det insamlade materialet från kundsegment återförsäljare och golvläggare kostar 
Tarkett i Ronneby 1 111 600 kronor, se ekvation 3.2.  

Total mängd insamlat returmaterial (2015)  276,2 ton 
Tarkettprodukter 131,8 ton 
Avfall/oanvändbart material 73 ton 
Material till Clervaux 15,4 ton 
Material från konkurrenter 56 ton 
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Ekvation 3.2 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 = 𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 = 71 400 − 1 183 000 = −1 111 600 𝑘𝑟 

Tarketts totala kostnad i kronor per kilogram för det insamlade materialet beräknas till 8,43 kr/kg 
(ekvation 3.3) vilket innebär att Tarkett betalar mer för returmaterialet jämfört med att köpa in nytt 
jungfruligt material som köps in för 5,80 – 7,99 kr/kg.  

Ekvation 3.3 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑏𝑎𝑟𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
=

1 111 600

131 800
= 8,43 𝑘𝑟/𝑘𝑔 

3.4 Flödet av returmaterial vid entreprenadsprojekt  
Tarkett i Ronneby har analyserat ett problem, det är att det nuvarande insamlingssystemet av 
installationsspill endast samlar in runt 204,8 ton installationsspill av potentiella 660 ton i Sverige 
av homogena produkter som produceras i Ronneby, se figur 3.7. Den potentiella mängden 
installationsspill har uppskattningsvis varit 660 ton varje år 2012-2015  eftersom 
försäljningsvolymen har varit relativt oförändrad under samma period. En stor anledning till att 
ungefär 455 ton installationsspill inte samlas in beror på att vid en golvinstallation på ett 
entreprenadsprojekt äger golvläggarna varken materialet eller har ansvar för att sortera det. Det 
nuvarande insamlingssystemet riktar sig bara till kundsegmentet återförsäljare och golvläggare och 
det är till kundsegmentet entreprenadsprojekt som Tarkett i Ronneby vill utöka sin insamling av 
installationsspill.  

 

Figur 3.7 – Andel insamlat material av vad som finns potentiellt tillgängligt i Sverige 

Det nya insamlingssystemet är utformat genom att Tarkett analyserar sina orderbokningar och vid 
en större orderbekräftelse kontaktar Tarkett ansvarig golvläggare och entreprenad för tillåtelse att 
ta tillvara på installationsspillet som uppstår vid en golvinstallation. Vid ett positivt svar skickar 
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Tarkett ut en storsäck med utleveransen av mattorna och därefter är det upp till golvläggaren att 
fylla säckarna som medföljer mattorna. I början av implementering av systemet kunde inte Tarkett 
själva skicka ut storsäckarna och använde därför sig av återvinningsföretaget Ragn-Sells för denna 
tjänst. Vid färdigt projekt kontaktar golvläggare den angivna transportören som då kommer och 
hämtar upp storsäckarna som sedan skickas tillbaka till Tarkett, se figur 3.8. 

  

Figur 3.8 Tarketts önskade upplägg för insamling av installationsspill från 
totalentreprenadsprojekten. Den streckade pilen indikerar till att allt material inte tar samma 
väg då det finns två transportmöjligheter. 

Tarketts mål med att utöka insamlingen av installationsspill är att inget material från dessa två 
kundsegment ska gå till energiåtervinning utan att allt installationsspill ska skickas tillbaka till 
fabriken för återskapande av mattor, se figur 3.9. 

 

Figur 3.9 Tarketts insamlingsvision där inget användbart material går till förbränning 
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4 METOD 
Detta kapitel beskriver processen för att undersöka Tarkett i Ronnebys insamling av 
installationsspill. Störst betoning ligger på genomförande och databearbetning. Genomförandet 
beskrivs för respektive metod samt bearbetningen av insamlad data. Avslutningsvis beskrivs de 
resultat och samband som framtagits samt en kortare analys av de metodval som gjorts.  

Vårt tillvägagångssätt har varit uppdelat i tre delar där iterationer har gjorts, se figur 4.1. För att 
förstå kontexten av den externa insamlingen av installationsspill var det nödvändigt för oss att både 
förstå orsak och verkan. Därför har en forskningsdesign med blandade metoder genomförts som 
både resulterat i kvalitativ och kvantitativ data, se tabell 4.1. Vi började med att skapa förståelse 
av nuläget genom att sätta oss in i utformningen av dagens insamlingssystem. Detta gjordes genom 
kartläggning av befintliga aktörer och deras relationer med varandra samt en analys över dagens 
materialflöden. När vi förstod dagens situation ville vi också skapa oss en uppfattning om 
utvecklingspotentialen genom att lokalisera potentiella insamlingsprojekt samt skapa en struktur 
för hur den typen av insamling skulle kunna vara genomförbar.  

Andra steget var att utvärdera insamlingssystemet genom intervjuer, observationer samt en 
fältstudie för att samla in data från golvläggarnas perspektiv av insamlingssystemet. 

Tredje steget var att analysera utvärderingen för att definiera den layout som leder till att mest 
installationsspill samlas in samt underliggande variabler. 

 
      

Figur 4.1 Det övergripande tillvägagångssättet för metoddelen som innefattar tre steg samt 
underaktioner för respektive steg 
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Undersökningsprocessen har genomförts i tre steg för respektive installationsprojekt, se figur 4.2. 
De två första stegen var av kvalitativ datatyp (intervju och fältobservation) som genomfördes efter 
att halva installationstiden av installationsprojektet var genomförd. Intervjun genomfördes för att 
få en uppfattning om golvläggarens personliga åsikter relaterat till insamling av installationsspill. 
Fältobservationerna genomfördes på grund av tre anledningar. Den första var att vi endast 
intervjuade en golvläggare från respektive företag och genom fältobservationerna kunde vi se om 
informationen från intervjun var representativ för hela företaget eller bara för respondenten. Den 
andra anledningen var för att falsifiera eller styrka respondentens svar genom att granska om denna 
information stämde överens med respondentens faktiska handlingar. Den sista anledningen var att 
kontrollera så att vårt upplägg av layouterna fullföljdes av golvläggarna. Det tredje steget var 
kvantitativ datatyp (fältstudie) som pågick kontinuerligt under hela installationstiden. Genom att 
vi har implementerat olika insamlingslayouter för insamling av installationsspill ute på 
arbetsplatser vill vi identifiera vilken layout som bidrar till ökad insamling av installationsspill. För 
alla arbetsplatser har samma parametrar studerats men i olika kombinationer. 

 

Tabell 4.1 sammanfattar de datakällor och metodval som har använts i studien. Tabellen presenterar 
också hur den insamlade data senare har analyserats och vilka aktiva val som gjorts för att studien 
ska uppnå forskningskvalitet.  

Figur 4.2 En generell bild över när de olika forskningsmetoderna har genomförts i 
förhållande till installationstiden för respektive insamlingsprojekt. Intervjuerna gjordes 
efter att installationsprojektet varit igång en kortare tid. Därefter genomfördes 
fältobservationerna. Fältstudien startade och pågick under hela installationstiden. 
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 Tabell 4.1 Sammanfattning av datakällor, metoder för analys av data och åtgärder för att uppnå forskningskvalitet 

 Nuläges- 
beskrivning av 
materialflöden 

Dokumentations-
granskning 

Intervjuer med 
golvläggare 

Intervju med 
logistikansvarig 

Fältobservationer Fältstudie 

Källa och 
datatyp 

- Två större och två 
mindre 
rundvandringar för att 
skapa förståelse för 
returmaterials-flödet 
och tillverknings-
processen 

- Insamling av 
numerisk data från 
Tarketts 
affärssystem för att 
besvara 7 
parametrar från 
2012-2015 

- 8 intervjuer med 
personliga åsikter, 
inställning samt behov 
för insamling av 
returmaterial 
- Intervjutid 15-25 min - 
Noterades skriftligt. 

- En intervju om 
hanteringen av 
returmaterial, transporter 
och kostnader. 
- Intervjutid 1 timme 
- Noterades skriftligt 

- 7 fältobservationer med 
dokumenterade beteenden 
samt yttre påverkande 
faktorer för insamling av 
returmaterial  
- Observationstid 1 timme 
- Noterades skriftligt och 
med foto. 

- 8 projekt 
- 4 olika layouter  
- 51 insamlade objekt  

Analys av 
data 

- Flödeskartläggning - Definierade 
kostnader och 
volymer för olika 
områden 

- Sammanställning av 
likheter och skillnader 

- Sammanställning av 
framförd information 

- Sammanställning av 
likheter och skillnader 

- Deskriptiv bild 
- Regressionsanalys 
- Envägs anova 
 

Åtgärder 
för att 
uppnå 
forskning
skvalitet 

- Framtagna flöden 
har bekräftats av 
produktionschef och 
återvinningschefen. 

- Framtagen data har 
bekräftats av högst 
ansvarig för 
respektive område. 

- Slumpmässigt urval av 
respondent på 
arbetsplatsen. 
- Kombinerat öppna samt 
riktade frågor. 
- Geografisk spridning 
av respondenter. 
- Intervjuerna 
genomfördes på 
installationsplatserna. 

- Strategiskt utvald 
respondent på Ragn-Sells 
- Kombinerat öppna samt 
riktade frågor. 
- Intervjun genomfördes 
på Ragn-Sells kontor. 

- Inte presenterat oss som 
representanter från 
Tarkett. 
- Varit ”en fluga på 
väggen”. 
- Använt två 
dokumentationstekniker. 
- Geografisk spridning av 
fältobservationerna. 
- Fördefinierade 
observationsområden.  

- Säkerställt att 
layouterna följs 
genom att besöka 
arbetsplatserna. 
- Projekten är 
strategiskt utvalda 
>1000 kvm. 
- Förstahands-
information. 
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4.1 Empirisk datainsamling 
Vår empiriska datainsamling syftar till att undersöka Tarkett i Ronnebys materialflöde av 
installationsspill. I kapitel 3 presenteras data som är framtagen från de intervjuer samt de 
processflöden som är definierade i vår nulägesbeskrivning. Nulägesbeskrivningen inkluderar både 
den externa samt den interna hanteringen av installationsspill. Vi valde att göra en 
nulägesbeskrivning eftersom en sådan hjälper en att få bättre information och kunskap om hur 
situationen och nuläget ser ut (Sörquist, 2013). Nulägesbeskrivning förklarar hur organisationen, 
processer och resurser är sammankopplade. All insamlad data i den empiriska datainsamlingen 
kommer att vara grunden för att kunna besvara forskningsfrågan om det går att göra 
materialåtervinningen ekonomiskt lönsam. Vi jämför kostnaderna för användning av jungfruligt 
material och återvunnet material i produktionsprocessen. För att vi skulle kunna prata med rätt 
person internt på Tarkett för respektive område har vår utgångspunkt varit vår handledare på 
Tarkett som sedan har rekommenderat oss vidare, tillvägagångssättet tillämpades för att hitta den 
person på Tarkett med djupast kunskap inom det eftersökta området. 

Fallstudier är ofta associerade med beskrivande och förklarande undersökningar (Flyvbjerg, 2006). 
Detta stärker delvis vårt tillvägagångssätt som har varit intervjuer samt observationer som i detta 
fall resulterat i kvalitativ beskrivande data. För oss var kvalitativ data viktigare än kvantitativ data 
på grund av att vi ville kartlägga dagens situation.   

4.1.1 Nulägesbeskrivning av materialflöden 
För att skapa oss en uppfattning om hur Tarkett i Ronneby förädlar samt använder installationsspill 
i tillverkningsprocessen har två huvudsakliga rundturer genomförts tillsammans med kunniga 
medarbetare för att beskriva de olika operativa processerna för oss. De medarbetarna som har varit 
med och beskrivit processerna har arbetat på Tarkett i Ronneby i minst 10 år och har haft olika 
befattningar inom företaget. 

Den första rundvandringen var en heldag där hela produktionsenheten studerades, från råvaror till 
färdig plastmatta. Då det var mycket information att ta in samt en väldigt hög ljudnivå från 
maskinerna valde vi att dokumentera informationen visuellt samt skriftligt. Efter rundturen samma 
dag transkriberades den antecknade informationen i ett digitalt dokument. Se figur 3.1 för 
beskrivningen av dagens materialflöde av installationsspill på Tarkett i Ronneby.  

Den andra rundvandringen var en halvdag där återvinningsprocessen studerades, från insamlat 
installationsspill till nyskapad råvara. Vi bokade en tid med personen som har huvudansvaret för 
materialåtervinningen. Även vid denna rundtur valde vi att dokumentera informationen visuellt 
genom fotografering samt skriftligt i ett anteckningsblock.  

Utöver dessa två huvudsakliga rundturer har mindre rundturer genomförts för att bekräfta eller 
addera information vi inte uppfattade vid dessa tillfällen. Det var bland annat sorteringshastigheten 
och i vilket produktionssteg returmaterialet sätts in. 



  

36 
 

4.1.2 Insamling av data genom dokumentationsgranskning 
För att vi skulle kunna granska det befintliga insamlingssystemet så som kostnader behövde vi 
numerisk data som underlag för detta steg. Då vi inte har haft tillgång till Tarketts affärssystem på 
grund av att vi inte är anställda på Tarkett i Ronneby har vi frågat andra personer att ta fram 
nödvändig information åt oss.  

All information vi har behövt har funnits lagrad i Tarketts affärssystem och för att få rätt 
information har det varit viktigt att veta i förväg vilken typ av information vi eftersökt då det idag 
lagras väldigt stora mängder information i affärssystemet.  

I den teoretiska syntesen (kapitel 2.5) förklarades sambandet mellan kostnaderna och den 
insamlade vikten av installationsspill som leder till att besvara den övergripande forskningsfrågan 
om det går att skapa en ekonomiskt lönsam returmaterialshantering. Följande parametrar 
definierades och eftersöktes data från 2012-2015: 

- Mängd insamlat installationsspill per år 
- Andel användbart installationsspill för Tarkett i Ronneby per år 
- Kostnad för energiåtervinning 
- Transportkostnad 
- Inköpskostnad för jungfruligt material 
- Returkostnad för återvunnet material 
- Potentiell mängd installationsspill i Sverige 

Hinnfors och Ekengren (2006) nämner att data från affärssystem kan presenteras på komplexa vis 
och att denna data kan behöva omarbetas till användarvänliga dokument (Hinnfors & Ekengren, 
2006). Detta har vi främst noterat vid utdrag av transportkostnader där stora mängder övrig 
information är adderad så som klockslag för inleverans och utleverans av gods, transportör, kostnad 
inklusive samt exklusive moms och kostnad med eller utan frakt etc. I dessa dokument har vi 
sorterat informationen för att endast ha det viktigaste kvar. 

4.2 Intervjuer 
Ghauri och Grönhaug (2010) skriver om att en intervju kan skilja sig åt i utformningen från 
ostrukturerad och explorativ till strukturerad och fokuserad (Ghauri & Grönhaug, 2010). Vi valde 
att göra en semistrukturerad öppen intervju för att intervjun skulle behandla några förvalda 
områden samtidigt som vi ville ha fram respondentens åsikter om insamlingssystemet. Björklund 
och Paulsson (2012) stärker vårt val av intervjuns uppbyggnad genom att skriva om att 
ostrukturerade intervjuer ger respondenten full frihet att besvara, förklara och utveckla beteenden, 
åsikter och reaktioner på det givna ämnet (Björklund & Paulsson, 2012). Fördelen som vi såg med 
denna struktur är beskrivandet som kan generera nya synsätt på insamlingssystemet och ge ett djup 
i informationen för personen som intervjuar vilket berikar den insamlade data.  

För att besvara forskningsfråga 1a Vilka faktorer i en CLSC påverkar den ekonomiska lönsamheten 
för insamling av installationsspill? valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer för att lokalisera 
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och definiera de påverkande faktorerna i returflödet för extern returmaterialshantering med de 
aktörer som är aktiva i den aktuella värdekedjan. 

4.2.1 Utformning av intervjuguider 
4.2.1.1 Intervjuguide till intervjuer med golvläggare 
Innan respektive intervju genomfördes utformades en intervjuguide som innehöll följande områden 
som vi ville skulle diskuteras: 

- Golvläggarens övergripande uppfattning om insamlingssystemet för installationsspill 
- Synpunkter samt åsikter gällande insamlingskärlet 
- Synpunkter och åsikter gällande sortering, återvinning och miljöarbete 

Syftet med intervjuguiden var att skapa ett ramverk så att varje enskild intervju behandlade samma 
områden så de skulle vara analytiskt jämförbara. Utformningen av intervjuguiden gjordes med 
utgångpunkt i forskningsfråga 1b samt att Tarkett ville veta hur insamlingssystemet uppfattas av 
golvläggarna. För respektive område skapades frågor som var relativt öppna då vi inte ville 
begränsa respondentens svar. 

4.2.1.2 Intervjuguide till intervjun med logistikansvarig om extern 
returmaterialshantering 
Innan vi genomförde intervjun utformade vi en intervjuguide som innehöll ämnesområden vi ville 
diskutera samt vissa specifika frågor vi ville ha svar på under respektive ämnesområde. 
Logistikpartnern för den externa returmaterialshanteringen var Ragnsells. 

- Transporter för insamling av returmaterial 
o Hur har Ragn-Sells hjälpt Tarkett i Ronneby med transporter för insamling av 

returmaterial? 
- Kostnader  

o Vilka olika kostnader har uppstått vid hantering av returmaterial? 
o På vilka sätt kan Tarkett i Ronneby reducera dessa kostnader? 

- Generella åsikter från Ragn-Sells om samarbetet mellan Ragn-Sells och Tarkett i Ronneby 
för insamling av returmaterial 

o Har Ragn-Sells upptäckt något problem vid insamling av returmaterial? 

4.2.2 Urvalsgrupper för intervjuer 
4.2.2.1 Golvläggare 
Syftet med intervjuerna var att undersöka golvläggarnas attityd till insamlingssystemet av 
installationsspill. Vi planerade att intervjua minst en golvläggare på respektive insamlingsprojekt 
för att samla in så många åsikter som möjligt då de skiljer sig från person till person samtidigt som 
varje insamlingsprojekt är unikt. Golvläggarna som är intervjuade har alla minst 3 års 
arbetserfarenhet av golvläggning för att de skulle kunna jämföra med tidigare hantering av 
installationsspill. De intervjuade golvläggarna har valts ut slumpmässigt då vi inte har kunnat styra 
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vilka personer som befunnit sig på arbetsplatserna när vi har besökt dem. Det kan påverka 
variationen av svar jämfört med att göra ett strategiskt urval (Ghauri & Grönhaug, 2010). 
Intervjupersonerna var mellan 25 till 56 år gamla, en av sju intervjuade golvläggare var en kvinna. 
Vi valde att utföra våra intervjuer över ett stort geografiskt område som sträcker sig från Trelleborg 
till Stockholmsområdet. Eftersom insamlingssystemet ska bli ett nationellt system i hela Sverige 
så har det varit viktigt att få en stor spridning av resultaten då golvläggarna kan ha andra åsikter då 
de stöter på olika typer av problem. Vår avsikt var att intervjua majoriteten av golvläggarna i 
verkligheten för att öka kvalitén av intervjuerna då man även kan tolka kroppsspråk, ansiktsuttryck 
och andra signaler som sänds utöver rösten som delvis går förlorade vid telefonintervjuer. För att 
bättre kunna säkerställa att golvläggaren berättade sina sanna åsikter valde vi att göra en 
semistrukturerad kvalitativ intervju, vi styrde respondenten mot våra intresseområden samtidigt 
som de fick tala fritt inom dessa.  

4.2.2.2 Logistikansvarig för extern materialhantering 
Syftet med intervjun var att undersöka Ragn-Sells åsikter om hur materialhanteringen samt 
leveranser och transporter fungerar. Vi valde att intervjua den person som varit Tarketts 
kontaktperson på Ragn-Sells. Han har ansvarat för alla utleveranser av storsäckar, hämtning av 
material ute på arbetsplatser samt transporter tillbaka till Tarkett i Ronneby. Vi gjorde ett strategiskt 
val av vem vi skulle intervjua då vår kontaktperson är den enda på Ragn-Sells som varit med från 
start och utformat detta system samt haft vetskap om hur hela det logistiska flödet behöver fungera 
för att möta alla aktörers tidigare uttalade behov. Intervjun genomfördes ute på 
installationsprojekten för att kunna tolka alla mänskliga signaler. Det stärker kvalitén på intervjun 
som vi ansåg var väldigt viktigt för att öka vår förståelse gentemot logistikansvarig. Logistiken är 
en avgörande faktor för att uppnå ett välfungerande insamlingssystem. Intervjun var en 
semistrukturerad kvalitativ intervju där vi på förhand hade definierat nyckelområden samt några 
frågor för respektive del i det logistiska flödet. Strukturen på intervjun var efter det naturliga 
logistiska flödet för detta insamlingssystem som är utleverans, insamling och returflödet. 

4.2.3 Genomförande av intervjuer 
I rollen som intervjuare var vi noga med att förhålla oss neutrala i kommunikation då vi 
presenterade oss som studenter och inte representanter från Tarkett, då golvläggaren inte skulle 
uppleva intervjun som ett förhör om deras agerande. Björklund och Paulsson (2012) påpekar att 
detta lätt kan ske om man har fel attityd gentemot respondenten (Björklund & Paulsson, 2012). 
Med denna aspekt i åtanke var vi noga med att förhålla oss till våra bestämda roller för att ha en 
objektiv syn på de svar som respondenten gav oss.  

4.2.3.1 Intervju med golvläggare 
Intervjuerna genomfördes under tidsspannet 24 februari till den 8 april 2016. Varje intervju varade 
i genomsnitt 20 minuter med en variation på 5 minuter. Intervjuerna genomfördes ute på 
arbetsplatserna där plastgolvet installerades, på grund av att golvläggarna inte skulle behöva avsätta 
så mycket av sin arbetstid för denna intervju. Vid varje intervjutillfälle försökte vi hitta så lugna 
platser som möjligt för att få en avslappnad konversation. Vi informerade varje golvläggare om 
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syftet till intervjun samt att det var en anonym intervju. De uttryckta åsikterna kommer endast att 
hänvisas till projektet, inte golvfirma eller golvläggare. Då vi på förhand befarade att ljudnivån 
kunde vara ganska hög på vissa arbetsplatser valde vi att inte spela in intervjuerna och istället valde 
vi att dokumentera respondentens svar genom anteckningar. I vårt fall, då vi var två studenter, 
delade vi upp ansvaret, en av oss ansvarade för att ställa frågor så att intervjun flöt på under samtliga 
intervjuer och den andra personen dokumenterade under alla tillfällen. Vi ansåg också att detta var 
en bra uppdelning eftersom personen som dokumenterade höll sig i bakgrunden vilket gjorde att 
respondenten inte kände sig i underläge då vi blev en intervjuare och en respondent.  

4.2.3.2 Intervju med logistikansvarig för extern materialhantering 
Intervjun genomfördes den 31 mars 2016 och pågick under en timme. Datumet för intervjun 
bestämdes tre veckor innan genomförandet och det var respondenten själv som önskade dag samt 
tidpunkt. Tre dagar före intervjun skickade vi strukturen samt de frågor vi hade förberett så att alla 
skulle kunna förbereda sig på bästa sätt för intervjun. Då vi ville att respondenten skulle känna sig 
bekväm och avslappnad valde vi att genomföra intervjun på respondentens arbetsplats i ett avskilt 
konferensrum så att ingen skulle störa under pågående intervju. Vi informerade respondenten om 
syftet till intervjun samt att den var anonym. De framförda åsikterna kommer endast att knytas till 
företagsnamnet, inte till individen. På grund av att respondent önskade att inte bli inspelad 
antecknade vi även svaren i denna intervju.  

4.2.4 Bearbetning av insamlat material från intervjuerna 
Bearbetningen av insamlad data från intervjun med en golvläggare eller logistikansvarig för extern 
materialhantering gjordes på ett likvärdigt sätt. Efter att en intervju var genomförd läste vi igenom 
de nedskrivna anteckningarna och granskade om allt viktigt från intervjuerna var medtaget. Om 
något var missat adderades det i anteckningarna. Vid några tillfällen kompletterades 
anteckningarna med kortare förklaringar för att vi senare skulle förstå innebörden och 
sammanhanget av vad respondenten svarat. Anteckningarna fördes sedan in i digitala dokument.  

För de två olika intervjuerna hade vi också två olika mål. Målet med att intervjua respektive 
golvläggare var att fånga respondentens åsikter gällande insamlingssystemet av installationsspill. 
Målet med att intervjua den logistikansvarige för den externa materialhanteringen var att skapa en 
ökad förståelse för vad som fungerar bra med insamlingssystemet samt vad som kan förbättras för 
att göra alla parter i returflödet nöjda i en större utsträckning. 

Efter att varje intervju med en golvläggare var genomförd fördes anteckningarna in i punktlistor 
där även vissa citat togs med. Svaren dokumenterades under respektive diskussionsområde (stycke 
4.3.1.1). Samma struktur användes för att anteckna svaren från logistikansvarig för extern 
materialhantering. 

Sammanställningen av insamlad data skiljer sig något åt främst på grund av att intervjun med 
golvläggarna hade fler respondenter. Efter att alla intervjuer med golvläggarna var genomförda 
började vi sammanställa svaren under respektive diskussionsområde för att identifiera likheter samt 
skillnader i respondenternas svar. När vi hade separerat unika samt gemensamma åsikter 
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analyserade vi informationen för att hitta problem men också positiva aspekter med systemet för 
insamling av installationsspill. För respektive bearbetningssteg skapades nya dokument för att 
alltid kunna spåra informationen. 

Efter att anteckningsmaterialet från intervjun med logistikansvarig för extern materialhantering var 
renskrivet började vi kategorisera positiva samt negativa aspekter som framkommit under intervjun 
relaterat till insamlingssystemet.  

4.3 Observationer 
Observationer är ett datainsamlingsverktyg där man lyssnar eller studerar en person eller flera 
personers beteende i en specifik kontext som är relevant för att besvara forskningsfrågan. Den 
största fördelen med att göra observationer är att man samlar in förstahandsinformation (Ghauri & 
Grönhaug, 2010). Syftet med att genomföra observationer var att studera om informationen vi fick 
från respektive intervju stämde överens med det verkliga beteendet vid insamling av 
installationsspill på byggarbetsplatsen. Genom att göra observationerna kunde vi granska om 
informationen vi fått från intervjun på en specifik arbetsplats kunde appliceras på hela arbetslagets 
beteende eller om informationen endast var representativ för en person. Observationerna 
genomfördes alltså efter att intervjun var gjord för att bekräfta eller dementera de beteenden som 
beskrevs i intervjun.  

Det finns olika typer av observationer där vi valde att göra fältobservationer. Då är observatören 
en naturlig del av situationen och detta innebär att personerna vet om att observationer kommer att 
göras. För att forskarna ska kunna jämföra observationerna med varandra och generalisera 
resultatet behöver observatörerna observera samma saker eftersom detta ger upphov till en 
gemensam sammanställning av resultatet (Ghauri & Grönhaug, 2010). Det är viktigt att planera 
och definiera målen innan observationerna börjar annars får man information med låg validitet. Ett 
sätt att planera och strukturera sina observationer är att i förväg bestämma ett observationsschema 
för att lättare kartlägga viktiga delar som behöver observeras så att inga vitala delar glöms bort 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

4.3.1 Observationstillfällen 
För respektive projekt genomfördes en observation på varje arbetsplats under 20 minuter. Målet 
var att studera golvläggarnas beteende för att definiera problem eller andra aspekter som påverkade 
insamlingen av installationsspill både positivt och negativt. Detta resultat är ämnat för att ge data 
för forskningsfråga 1a samt bekräfta att insamlingslayouterna för forskningsfråga 1b följdes. 

4.3.2 Genomförande av observationer 
Från den 24:e februari till den 8:e april 2016 har vi åkt ut till pågående projekt runt om i Sverige 
för att genomföra observationer. Antalet aktiva golvläggare på arbetsplatserna har varierat mellan 
2 och 10 stycken. För att i minsta möjliga mån påverka golvläggarnas beteende valde vi att 
presentera oss som två studenter och inte som två personer som representerade Tarkett. Personen 
vi tidigare hade intervjuat var självklart medveten om att vi arbetade med Tarkett och var ute och 
studerade insamlingssystemet av installationsspill. Vid varje observation studerades följande 
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frågeställningar som grundar sig på de nudgingteorier vi valt att studera (se kapitel 2.5). Dessa 
teorier sattes samman i olika konstellationer för att skapa fyra olika layouter som sedan skulle 
besvara forskningsfråga 1b. 

 Var står säcken placerad? 

 Vilka aktiviteter sker på byggarbetsplatsen? 

 Är storsäckens innehåll användbart? 

 Slänger golvläggarna installationsspillet i säcken? 

 Minskar eller ökar arbetsbelastningen på golvläggarna på grund av att de ska slänga 
installationsspillet i Tarketts storsäck? 

 Har golvläggarna en positiv eller negativ attityd till sorteringen av installationsspillet? 

Dokumentationen av observationerna gjordes genom att en av oss skrev ner de observationer som 
gjordes. Den andra personen dokumenterade genom fotografering. Vi valde att utesluta människor 
från bilden då de inte visste om att fotografier togs. Eftersom vi dokumenterade genom olika 
tekniker pågick en lågmäld konversation mellan oss för att inte någons perspektiv av observationen 
skulle missas.  

4.3.3. Bearbetning av insamlat material från observationerna 
Efter att en observation var genomförd började vi med att föra över fotografierna från kameran till 
en dator där vi skapade en mapp för respektive observationstillfälle. Nästa steg var att skriva våra 
anteckningar i ett digitalt dokument under de observerade frågeställningarna vi hade förberett. Då 
vi nu hade två typer av information valde vi att skapa ett nytt dokument där vi kopierade in bilderna 
vid den relaterade texten för att skapa ett gemensamt sammanhang för den observerade 
informationen.  

Nästa bearbetningsprocess var att granska om informationen/beteendet som beskrivits i 
intervjuerna motsvarade det beteende vi observerat på arbetsplatsen. Vi gjorde en sammanställning 
om vad som stämde överens samt vad som skilde sig åt.  

När vi hade genomfört alla observationerna ute på arbetsplatserna började vi med att läsa igenom 
alla observationsanteckningarna igen för att skapa oss en helhetsbild av vad som framkommit under 
observationerna. För att göra en sammanställning kategoriserade vi gemensamma samt individuella 
beteenden från de olika arbetsplatserna. 

4.4 Fältstudie 
Vi valde att genomföra en fältstudie eftersom något studeras i sin naturliga miljö. En fältstudie 
bidrar till att skapa en bättre förståelse för användningskontextens olika krav, hur folk vill använda 
systemet eller produkten samt hur det kan utformas på bästa sätt för att stödja användaren. Att 
använda en etnografisk metod besvarar vad folk faktiskt gör i förhållande till vad de säger 
(Blomberg, et al., 1993). Resultatet från fältstudien ska därför analyseras gentemot den 
sammanställda data från intervjuerna och observationerna. Syftet med fältstudien var att skapa ett 
underlag för hur insamlingssystemet bör utformas för en optimal insamling av installationsspill på 
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byggarbetsplatser. Målet med vår fältstudie var att definiera den layout som ökar insamlingen av 
installationsspill. 

4.4.1 Genomförande av fältstudie 
Insamlingen av installationsspill genomförs på individnivå och den insamlade vikten är i relation 
till de ackumulerade kostnaderna för retursystemet samt en direkt påverkan till om ekonomisk 
lönsamhet kan uppnås eller inte (se kapitel 2.5). För att besvara forskningsfråga 1b (Vilken 
insamlingslayout med unika parametrar genererar störst insamlad mängd installationsspill ute på 
byggarbetsplatser?) skapade vi fyra olika insamlingslayouter som vi sedan applicerade ute på olika 
byggarbetsplatser. Kombinationen av variablerna för respektive layout är inte teoretiskt strategiskt 
sammansatta, kombinationen av variabler föll ut genom vad som var möjligt att genomföra ute på 
installationsprojekten. 

För respektive layout undersöktes sex stycken variabler som grundar sig på olika nudgingteorier 
(tabell 4.2) som tillsammans skapade en nudgingteknik. Ytterligare en variabel undersöktes som 
kan kopplas till en ökad mängd insamlat installationsspill vilket är antalet produkter som 
installeras, då fler produkter kan generera mer installationsspill. 

Tabell 4.2 Deklaration av sambandet mellan respektive variabel och nudgingteori 

Variabler Nudgingteori 
Struktur av storsäcken Psykologisk diskontering 
Design på storsäcken Information 
Kommunikation Information 
Placering Psykologisk diskontering 
Återkoppling Feedback 
Skriftliga avtal Kognitiv konsekvens 

Variabeln struktur av storsäck genomfördes praktiskt genom att använda storssäcksstativ eller inte. 
Storsäcksstativet används för att hålla storsäcken upprätt och öppen så att golvläggarna enkelt kan 
lägga i installationsspillet för att slippa att öppna en ihopsjunken storsäck som är resultatet om inte 
storsäcksstativ används. Vår frågeställning var om ett storsäcksstativ påverkar mängden insamlat 
installationsspill då storsäcken hålls öppen eller inte. För om storsäcken inte hålls öppen, väljer då 
golvläggarna andra avfallskärl för att slänga installationsspillet som kan anses som ett lättare 
alternativ. 

Variabeln design av storsäck verkställdes genom att använda två olika storsäckar som skildes åt i 
utseende. Den ena storsäcken var en storsäck från återvinningsföretaget Ragn-Sells som endast 
kommunicerar att avfall ska slängas i storsäcken och den andra storsäcken var en storsäck som 
Tarkett i Ronneby har tagit fram för ett återvinningsprojekt och som tydligt kommunicerar 
återvinning av installationsspill. Vår frågeställning var om informationen som kommuniceras på 
storsäcken påverkar mängden insamlat installationsspill. 
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Variabeln kommunikation har genomförts genom att skicka ut insamling- och sorteringsmanual av 
installationsspill för storsäcken. I en av layouterna skickades ingen manual ut. Utformningen av 
manualerna har skilts åt genom att bestå av text, bilder eller text samt bilder. Vår frågeställning var 
om olika kommunikationstekniker om vad som får slängas i storsäcken samt hur golvläggarna ska 
hantera storsäcken påverkar mängden insamlat installationsspill.  

Variabeln placering genomfördes praktiskt genom att styra om storsäcken placerades centralt inne 
på installationsplatsen eller centralt ute på byggarbetsplatsen. Två av layouterna adderades med att 
golvläggarna också använde mindre säckar som rymde 160 L för att transportera installationsspillet 
mellan installationsplatsen och storsäcken. Vår frågeställning var om storsäckens placering har 
någon påverkan på mängden insamlat installationsspill. Är golvläggarna tillexempel villiga att gå 
ut och slänga installationsspillet i storsäcken eller väljer ett bekvämare alternativ som kan finnas 
tillgängligt inomhus. 

Variabeln återkoppling har utförts när storsäckar för ett projekt registrerats in under pågående 
installation. Den insamlade vikten relaterat till installerad yta genererar en spillfaktor. Om 
spillfaktorn legat mellan 6,0 - 10 % har vi återkopplat med en grön siffra till golvläggningsfirman. 
Om spillfaktorn varit 5,9 % eller lägre har vi återkopplat med ett mail där vi presenterade en röd 
siffra och generell respons angående återvinningssystemet. Vår frågeställning var: påverkar 
återkoppling till golvläggarnas disciplin att lägga installationsspillet i storsäcken för att uppnå 
gröna siffror? 

Variabeln skriftligt avtal har utförts på två layouter där golvläggningsfirmorna har undertecknat ett 
avtal där de förhåller sig till att samla in det genererade installationsspillet i medföljande storsäckar. 
Avtalet har behandlats av Tarketts säljare som är de som har kontakt med kunden samt att detta 
koncept med insamling av installationsspill har sålts in i förhandlingsstadiet i köpprocessen. Då 
ingen av författarna har varit anställda på Tarkett i Ronneby har vi tyvärr inte kunnat lista några 
konsekvenser om avtalet inte skulle följas. Vår frågeställning var om ett skriftligt avtal ökar 
mängden insamlat installationsspill samt att golvläggarna i större utsträckning förändrar 
tillvägagångssätt av hantering av installationsspill.  

De fyra insamlingslayouter som applicerades ute på installationsprojekt presenteras i figuren nedan 
(figur4.3).  
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Layout 1 var utformad att inte ha någon ställning för storsäcken som gör att den hålls upprätt. Det 
var Ragn-Sells storsäck som användes där ingen information om insamlingen av installationsspillet 
framgick eller vad som fick slängas i storsäcken. Vi skickade inte ut någon information till 
golvläggarna om hur installationsspillet skulle sorteras. Storsäcken var placerad på varje våning 
där installation pågick. Vid varje tillfälle då storsäckar vägdes ut för en preciserad installerad yta 
räknade vi ut en spillfaktor som sedan skickades tillbaka som feedback till golvläggarna genom en 
röd eller grön siffra samt respons angående insamlingen. Innan insamlingen av installationsspillet 
påbörjades skrevs ett skriftligt avtal mellan Tarkett i Ronneby och golvläggningsfirman som 
innefattade att de antog sig att sortera installationsspillet i ett separat kärl och inte slänga det i 
fraktionen för brännbart.  

Layout 2 var utformad att inte heller ha någon ställning för storsäcken som gör att den hålls upprätt. 
Det var Tarketts egen storsäck som användes där information om återvinning kommunicerades 
samt att endast installationsspill fick slängas i storsäcken från Tarkettprodukter. Innan insamlingen 
av installationsspillet började skickade vi ut en sorteringsmanual som endast innefattade bilder som 
kommunicerade vad som fick respektive inte fick slängas i storsäcken. Tarketts egna storsäck 
placerades på en central plats ute där även mindre säckar användes för att samla ihop 
installationsspillet och sedan tömma de i storsäcken. Under insamlingstiden skickades ingen 
feedback till golvläggarna om deras uppnådda spillfaktor. Det skrev inte heller något avtal med 
golvläggningsfirman i denna layout.  

Layout 3 var utformad med att ha ställning som håller säcken upprätt. Det var Ragn-Sells storsäck 
som användes för insamling av installationsspill. Innan insamlingen av installationsspillet 
påbörjades skickade vi ut en sorteringsmanual som endast innehöll textrader om vad som fick 
slängas respektive inte slängas i storsäcken. Storsäcken skulle vara placerad centralt inne på 
byggarbetsplatsen. Under pågående insamling av installationsspill fick inte golvläggarna någon 
feedback om deras insamlade spillfaktor. Innan insamlingen av installationsspillet påbörjades 

Figur 4.3 Fyra layouter för insamling av installationsspill som innehåller olika 
parametrar för att studera vilka parametrar som har störst påverkan för en optimal 
insamling av installationsspill 
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skrevs ett skriftligt avtal mellan Tarkett i Ronneby och golvläggningsfirman som innefattade att de 
antog sig att sortera installationsspillet i ett separat kärl och inte slänga det i fraktionen för 
brännbart.  

Layout 4 var utformad med att ha ställning som håller säcken upprätt. Det var Tarketts egen 
storsäck som användes där information om återvinning kommunicerades samt att endast 
installationsspill fick slängas i storsäcken från Tarkettprodukter. Innan insamlingen av 
installationsspillet påbörjades skickade vi ut en sorteringsmanual som innehöll både bilder samt 
text om vad som fick slängas respektive inte slängas i storsäcken. Storsäcken var placerad centralt 
ute på byggarbetsplatsen. Vid varje tillfälle då storsäckar vägdes ut för en preciserad installerad yta 
räknade vi ut en spillfaktor som sedan skickades tillbaka som feedback till golvläggarna genom en 
röd eller grön siffra samt respons angående insamlingen. Det skrev inte något avtal med 
golvläggningsfirman i denna layout.  

När en order runt 1000 kvm registrerades i Tarketts affärssystem tog vi kontakt med ansvarig 
säljare för att få kontaktuppgifter till den golvläggningsfirma som skulle utföra golvinstallationen. 
Vi presenterade Tarketts insamlingssystem och frågade om de ville vara en del av projektet. Vi 
förde också en dialog om vilken av våra layouter som var möjlig att genomföra på just denna 
arbetsplats. Vid positiv respons skickades storsäckar ut till arbetsplatsen och insamling av 
installationsspillet kunde börja. Antalet storsäckar som skickades ut bestämdes utifrån att vi 
uppskattade att en storsäck kunde rymma 150 kg installationsspill, det sattes sedan i relation till 
installationsprojektets yta och den potentiella mängden installationsspill som kunde ackumuleras. 
Vid varje avslutat projekt kontaktade vi golvläggarna för att tacka för deras engagemang.  

När storsäckarna anlände till återvinningsavdelningen på Tarkett i Ronneby skapades ett 
elektroniskt dokument där vi förde in data för följande parametrar: 

 Antal storsäckar 
 Vikt för respektive storsäck 
 Total insamlad vikt 
 Medelvärdet för vikt per storsäck 
 Installerad golvyta 
 Verklig spillfaktor 
 Potentiell mängd installationsspill 
 Antal produkter i säcken 

4.4.2 Bearbetning av insamlat material från fältstudien 
När respektive installationsprojekt var avslutat och storsäckarna anlänt till återvinningsavdelningen 
på Tarkett i Ronneby fördes all insamlad data in i ett Exceldokument som dokumenterades enskilt 
för varje installationsprojekt. De parametrar som beräknades är de åtta ovannämnda samt de sex 
parametrar för den specifika layouten säcken har representerat. Varje layout har representerats på 
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två installationsprojekt och därför gjorde vi en sammanställning för respektive layout för samma 
parametrar som dokumenterats för respektive projekt.  

För att kunna besvara forskningsfråga 1b bearbetades den insamlade data tillsammans med vår 
handledare till användbar data i statistikprogrammet SPSS för att genomföra statistiska analyser. 
Vid granskning av data insåg vi att vissa variabler var överlappande, då genomförde vi en 
variabelsegregering för att möjliggöra genomförandet av statistiska analyser. Det resulterade i att 
det skapades fler än de sex variabler som presenterades för varje layout.  

Den första analysmetoden vi använde var att skapa en deskriptiv bild över de fyra layouterna för 
respektive layouts spillfaktor, medelvärdet för vikt per storsäck samt standardavvikelsen. 
Resultatet sammanställdes i en tabell.  

Den andra analysmetoden vi använde var regressionsanalys, där syftet var att analysera om någon 
av de undersökta variablerna för layouterna påverkade vikten av insamlat installationsspill. 
Resultatet skulle bevisa om någon av variablerna kunde statistiskt bevisas ha en signifikant 
påverkan på resultatet av den insamlade mängden installationspill. Vi började med att göra en linjär 
regressionsanalys där kategorivariabeln var insamlad vikt per storsäck. Denna analysmetod gav 
inget resultat vilket vi tror beror på att storsäckarnas vikt hade en stor spridning och därför 
resulterade det i att ingen variabel blev signifikant. Därför gjorde vi också en logistisk 
regressionsanalys där kategorivariabeln vikt var strukturerad efter medianvärdet av insamlad vikt 
i en storsäck. Storsäckens insamlade vikt fick förhållandet hög eller låg till medianvärdet. Denna 
förändring medför att det endast finns två utfall för variabeln och layouterna blev mer likvärdiga 
att jämföra med varandra.  

Den tredje analysmetoden vi valde att använda var envägs anova, där jämförelser mellan gruppers 
medelvärden genomförs. Vi analyserade de fyra insamlingslayouterna mot den insamlade vikten 
installationsspill. Anledningen till att vi valde att analysera insamlingslayouterna mot varandra och 
inte respektive insamlingsprojekt var för att öka antalet N vilket skapar en mer robust analys. 

4.5 Analys och diskussion av metodval 
Fallföretaget för studien Tarkett i Ronneby valdes för att studiens övergripande problem var möjligt 
att undersöka i deras verksamhet. Valet att endast undersöka ett fallföretag och inte flera eller hela 
branschen var för att Tarkett är ett världsledande företag samt att all data är individuell och gör det 
svårt att genomföra relevanta jämförelser mellan företagen. Att endast studera ett företag kan 
medföra att resultatet blir mer specifikt för Tarkett i Ronneby och inte generellt föra hela branschen.  

För att undersöka ämnesområdet returmaterialhantering i syfte att analysera lönsamheten i 
värdekedjan och dess olika aktiviteter och delmoment har två nivåer av data samlats in, dels ur ett 
företagsperspektiv och dels ur ett personifierat perspektiv. Detta i anledning till att ett 
returmaterialsystem initieras och drivs av olika företag i en värdekedja där insamlingen av 
returmaterial utfärdas på individnivå. Flödeskartläggningen syftar till att definiera och bryta ner en 
aktivitet i delmoment för att identifiera kritiska moment i flödet. De metoder och tillvägagångssätt 
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som valdes för vidare analys ur ett personligt perspektiv var intervjuer, observationer och en 
fältstudie. Intervjuerna var uppbyggda för att skapa kvalitativ data genom att fånga upp 
golvläggarnas personliga åsikter om att utföra handlingar i ett returflöde. Då inte alla golvläggare 
på en arbetsplats kunde intervjuas på grund av att besöket gjordes under en arbetsdag och 
golvläggarna arbetar efter en tidsplan genomfördes också observationer. De genomfördes för att 
falsifiera eller styrka den kvantitativa data som framkommit i intervjun samt för att granska om 
data var representativ för hela golvläggningsföretaget eller bara för respondenten. Fältstudiens 
syfte var att identifiera vilka faktorer som har högst påverkan på en människas beslutsfattande för 
att maximera andelen insamlat returmaterial över hela installationstiden. Den insamlade 
kvantitativa data från fältstudien analyserades statistiskt genom en deskriptiv bild, 
regressionsanalys och envägs anova. Det finns flertalet statistiska analysmetoder, men logistisk 
regressionsanalys och envägs anovan beskriver sambandet mellan variabler för ett visst utfall vilket 
författarna ansåg var en lämplig metod för detta arbete. Fältobservationen var även till för att stärka 
intervjuerna och observationernas resultat genom att jämföra data för att analysera om observerat 
beteende var representativ för hela installationstiden.  

4.5.1 Validitet 
”I vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta” (Björklund & Paulsson, 2012). 
Validiteten är främst viktig att ta i beaktan när undersökningsprocessen utformas eftersom 
undersökningsprocessen är grunden för utredningsprocessen (Ghauri & Grönhaug, 2010). I varje 
process där frågor ställs ska de vara klara och tydliga och utan vinkling. Bedömningen av validitet 
är starkt influerat av läsarens personliga åsikter och görs därför i stor utsträckning på subjektiva 
grunder. För att underlätta bedömningen kan skribenten påvisa flertalet aktiva och strategiska val 
som gjorts för att upprätthålla en hög validitet. Genom att använda flera olika perspektiv som leder 
till samma slutsats anses en hög validitet vara skapad (Björklund & Paulsson, 2012). 

För att besvara respektive forskningsfråga har intervjuer, observationer och en fältstudie utförts. 
Dessa metodval ansåg vi lämpa sig bäst för att skapa en homogen bild till att undersöka om det går 
att skapa en lönsam returmaterialshantering. Datainsamlingsmetoderna definierades i förväg för att 
granska om hela det tänkta undersökningsområdet var täckt samt att frågor, observationsområden 
och variabler var formulerade på rätt sätt för att undvika missförstånd och oklarheter som skulle 
leda till att fel resultat uppnåddes. Data har samlats in från flera olika källor, tidpunkter och platser. 
Grunden har varit att skapa en förståelse både från ett företagsperspektiv samt ett personligt 
perspektiv om hur ett insamlingssystem av returmaterial mottas och hanteras för att försöka skapa 
ett lönsamt returmaterialssystem. Validiteten har diskuterats med extern handledare från Blekinge 
Tekniska Högskola genom kontinuerliga mötestillfällen.   

4.5.2 Reliabilitet 
”Graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet vid eventuell upprepning av undersökningen” 
(Björklund & Paulsson, 2012). Med reliabilitet menas att resultatet är framtaget på ett tillförlitligt 
sätt, resultatet ska inte inkludera omedvetna fel som gör att resultatet är missvisande. Låg 
reliabilitet grundar sig ofta i låg validitet som leder till oklarheter i mätningarna för att man inte 
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mäter det som är avsett att mätas samt att vid flertalet inblandade personer kan skillnader i hur 
mätningarna går till skapas (Ghauri & Grönhaug, 2010). Upprepade mätningar och kontrollfrågor 
är tillvägagångssätt för att höja reliabiliteten (Björklund & Paulsson, 2012). 

Åtta intervjuer genomfördes med golvläggare från olika golvfirmor i Sverige som var delaktiga i 
något av insamlingsprojekten. På sju av de åtta insamlingsprojekten genomfördes också 
observationer av golvläggarnas beteende. Idag finns det över 3000 registrerade golvfirmor i 
Sverige vilket medför att vi inte kan garantera att majoriteten av golvfirmorna kan representera 
vårt resultat. En styrka är att alla golvfirmorna har varit oberoende och ovetande om varandra vilket 
stärker de åsikter som är gemensamma eftersom de inte påverkats av varandra. Ett antagande skulle 
därför vara möjligt att just dessa åsikter kan återspegla en större del av Sveriges golvfirmor.  

Genom att en intervjuguide var skapad och samma person genomförde varje intervju var syftet att 
höja reliabiliteten då intervjuerna genomfördes på väldigt snarlika sätt. Data från intervjuerna har 
samlats in från åtta olika källor, tidpunkter och platser.  

Observationerna som vi utförde genomfördes på arbetsplatserna för installationsprojekten där vissa 
golvläggare var informerade om att två studenter skulle komma på besök vilket kan ha påverkat 
deras beteende och inställning. En annan aspekt som kan ha påverkat golvläggarnas beteende och 
inställning är att Tarketts säljare presenterade insamlingssystemet som ett pilotprojekt vilket kan 
medföra att golvläggarnas engagemang och inställning höjts då detta system skulle utvärderas efter 
avslutat projekt. Då sju observationer har genomförts upplevde vi att det gav oss en omfattande 
uppfattning om hur flöden och beteenden är på en arbetsplats som påverkar insamlingen av 
returmaterial.  

Vi har besökt sju av åtta arbetsplatsprojekt som relateras till vår fältstudie och kan inte garantera 
att vår tilltänkta layout fullföljdes korrekt på arbetsplatsen vi inte fick beträda då vi saknade ID-06 
som är en säkerhetsåtgärd för att minimera arbetsplatsolyckor. Sju olika fältstudieobjekt har 
bekräftats stämma överens med önskad layout där vårt upplägg genomfördes när vi var på plats då 
projektet hade påbörjats. De fältstudieobjekten som var klassade som feedbackprojekt hade fått 
ansvar för att själva rapportera deras totalt insamlade vikt och installationsyta. Detta är siffror vi 
fick förlita oss på då golvläggarna hade tillgång till en våg på arbetsplatsen i form av en 
utvägningsvåg samt att golvläggarna visste hur stor yta varje rum var från byggnadsritningen. Den 
genomförda fältstudien inkluderade sex förbestämda faktorer som kan påverka insamlingsresultatet 
där inga övriga faktorer tas i beaktan som kan påverka resultatet. De sex utvalda variablerna valdes 
på grund av att de var möjliga att mäta och säkerställa på distans. 

4.5.3 Objektivitet 
Objektivitet kan definieras som ”I vilken utsträckning värderingar och personliga åsikter påverkar 
studien” (Björklund & Paulsson, 2012). Objektivitet innebär hur mycket en studie eller 
undersökning påverkats av personliga åsikter och andra perspektiv. Det är inte möjligt att 
genomföra en studie utan att forskaren till viss del påverkar studien. För att upprätthålla en hög 
objektivitet är det viktigt att motivera de val som görs för att läsaren själv ska kunna bilda sig en 
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uppfattning och ta ställning till studiens resultat. Att tänka igenom ordval är viktigt då värdeladdade 
ord bör undvikas (Ghauri & Grönhaug, 2010) 

Under intervjuerna och observationerna tyckte vi att vi höll en neutral ställning där vi presenterades 
oss som två studenter som jobbade med cirkulärekonomi och hade som uppgift att studera och 
fråga dem om hur de upplevde insamling av returmaterial. Från samtliga intervjuer sammanställdes 
likheter och skillnader som framkommit under intervjuerna som baserades på intervjuguiden. Detta 
gjorde att vi kunde hitta intressanta aspekter och faktorer som hjälpte oss vidare i arbetet. 

Valet av de sex variabler som har studerats för att undersöka vilka faktorer som har störst påverkan 
för att öka insamlingen av returmaterial är baserat på litteratur om socialt och psykologiskt 
beteende relaterat till hållbarhet och ökad återvinning. Utöver de valda faktorerna finns det givetvis 
andra aspekter som påverkar insamlingen så som sociala och personliga värderingar samt 
arbetslivserfarenheter. Dessa faktorer är svåra att mäta i numerisk data vilket var nödvändigt för 
oss som utförde undersökningen på distans.  

4.5.4 Generaliserbarhet  
Generaliserbarhet är i hur stor utsträckning ett resultat från en studie kan appliceras på andra 
situationer eller grupper än de som har varit föremål för undersökningen. Generaliserbarhet betyder 
att resultatet och slutsatserna som kommer fram i studien ska återfinnas om forskare gör en 
liknande studie där resultatet ska kunna speglas och överföras till en större kontext (Ghauri & 
Grönhaug, 2010).  

Tillvägagångssättet för att undersöka problemet kan anses generaliserbart till andra företag inom 
samma bransch eller andra producerande företag som tillverkar homogena produkter och som är 
initiativtagare till att sluta produkters livscykler. Resultatet från metoderna anser vi inte är delvis 
generaliserbart då det är starkt anknutet till det empiriska företaget Tarkett i Ronneby. Då urvalet 
av respondenter i detta arbete är branschspecifika anser vi inte att alla framförda åsikter och 
observerade beteenden är generaliserbara. Viss del av resultatet är självklart aspekter som ligger i 
människans natur t.ex. att människor vill ha det så enkelt som möjligt då människan är lat som går 
att generalisera vid andra studier.  

Ingen analysmetod av resultatet från intervjuerna har använts vid sammanställningen där 
sammanfattningen av skillnader och likheter gjordes av författarna. Det anser vi ha låg 
generaliserbarhet då det inte finns ett tydligt tillvägagångssätt vilket skulle kunna innebära att andra 
författare hade sammanfattat och uttryckt åsikterna annorlunda. 
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5 RESULTAT & ANALYS AV INSAMLAD DATA 
5.1 Intervjuer  
5.1.1 Åsikter och synpunkter från golvläggare gällande insamling av 
installationsspill 
Följande intervjuer genomfördes med golvläggare på olika platser runt om i Sverige från den 24:e 
februari till den 8:e april 2016. 

Intervjuernas diskussionsområden har valts ut för att kunna besvara forskningsfråga 1a som riktar 
sig att undersöka hur golvläggarnas bidragande i denna CLSC påverkar den ekonomiska 
lönsamheten. Svaren från intervjuerna presenteras nedan som en sammanställning av gemensamma 
samt skilda åsikter och synpunkter för respektive diskussionsområde från de intervjuade 
golvläggarna, denna sammanfattning är gjord av författarna. Först presenteras och analyseras de 
gemensamma åsikterna och sedan de skilda åsikterna. 

5.1.1.1 Golvläggarnas övergripande uppfattning om 
insamlingssystemet för installationsspill 
Nedan presenteras resultatet från intervjuerna gällande golvläggarnas gemensamma och 
övergripande uppfattning om insamlingssystemet för installationsspill. 

 Golvläggarna är positiva till att genomföra insamlingen av installationsspill och tycker det 
är bra att det överblivna materialet tas omhand. 

 Golvläggarna har svårt att garantera kvalitén på materialet, då de är osäkra på vilket material 
de får slänga i storsäcken. 

 Golvläggarna genomför insamlingen av installationsspill om det inte medför en ökad 
arbetsbörda. 

 Golvläggarna anser att detta insamlingssystem är bekvämt då insamlingskärlet kommer till 
installationsplatsen, de slipper frakta installationsspillet tillbaka till företaget då storsäcken 
hämtas när installationsprojektet är avslutat. 

 Vid mindre mängd installationsspill orkar inte alltid golvläggarna sortera och då hamnar 
installationsspillet i andra fraktioner. 

Golvläggarnas generella inställning till insamlingssystemet av installationsspill har varit positiv, 
denna inställning återspeglar att det finns ett delat intresse och en drivkraft hos golvläggarna att 
delta i insamlingssystemet och vara en del av Tarketts CLSC. De framhåller att de tycker att det är 
bra att någon tar ansvar och initiativ att samla ihop det överblivna materialet som annars hade gått 
till förbränning, ”Vi kan lika väl samla in spillet istället för att slänga det”. Ett av de största 
problemen många av golvläggarna hade relaterat till insamlingen av installationsspill var att de har 
svårt att garantera att det endast är Tarkettprodukter i storsäcken vilket kommer ha en direkt 
påverkan på den ekonomiska lönsamheten då det påverkar kvaliteten och kvantiteten på 
returmaterialet. På majoriteten av byggarbetsplatserna var det flera olika firmor som var igång och 
jobbade samtidigt, till exempel golvläggare, elektriker och byggarbetare.  Då det bara är 
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golvläggarna som är informerade om sorteringen av installationsspill förekommer det att andra 
arbetare slänger annat material i säcken. För att skapa ett ekonomiskt lönsamt returflöde är det 
viktigt att beakta komplexiteten på installationsplatsen av att många aktörer är verksamma 
samtidigt då det kan ha en negativ påverkan på returflödet. Golvläggarna är inte intresserade av att 
sortera ut det felsorterade materialet eftersom det ökar arbetsbördan. Av samma anledning vill inte 
majoriteten av golvläggarna skära ner avkapsrullarna till mindre bitar för att de ska kunna läggas i 
storsäcken. Då golvläggarna delvis inte genomför detta arbete idag anser de inte att arbetsbördan 
ökar för dem genom att de samlar in installationsspillet. De golvläggare som uttryckte sig att de 
inte var villiga att utföra eventuellt extra arbete kan ha andra personliga intressen där individernas 
personliga drivkraft samt mål skiljer sig från insamlingssystemets och i ett returflöde är det viktigt 
att det ska finnas en gemensam vilja att delta. Golvläggarnas beteende och attityd till att samla in 
installationsspillet har en direkt påverkan kring hurvida ekonomisk lönsamhet kan uppnås då det 
krävs att någon utför ett arbete för att installationsspillet ska samlas in. Då det tidigare varit 
accepterat att slänga avkapsrullarna i brännbart är det viktigt att golvläggarna är öppna för en 
förändring och inte håller kvar vid status quo. Eftersom golvläggarna inte är villiga till att utföra 
extra arbete idag kan det betyda att deras belöning inte är tillräckligt attraherande eller tillräckligt 
starkt förankrad i varje individ.   

Sex av åtta företag som golvläggarna representerade var medlemmar i GBR och ansåg att de var 
noggrannare och samlade in mer installationsspill när insamlingskärlet och själva insamlingen 
utfördes ute på byggarbetsplatsen så de slipper ta med installationsspillet tillbaka till företaget, ”Vi 
får inte plats med 300 kg installationsspill i firmabilen”. Golvläggarna tycker det är smidigt och 
bekvämt att insamlingskärlet kommer direkt till arbetsplatsen med plastmattorna för då slipper de 
ta ansvar för att ett insamlingskärl kommer dit, ”det är bekvämt att få det serverat, för vi brukar 
glömma säckarna hemma”. Att få golvläggarna att bidra är viktigt för att framgångsrikt 
implementera en CLSC eftersom Tarkett är helt beroende av slutkundens insamlingsbeteende. 
Golvläggarna gör alltid ett aktivt val då de väljer att sortera installationsspillet eller om de väljer 
att slänga materialet i fraktionen för brännbart. Bekvämligheten är en påverkande faktor på 
mängden returmaterial som blir insamlat då ansträngningen inte får vara för hög. 

Den största osäkerheten golvläggarna uttryckte var om vad som får slängas i säcken då de är osäkra 
på vilka olika fabrikat, produkter och färger som får blandas i storsäcken. När en delinstallation är 
avslutad ska golvet övertäckas för att inte golvet ska förstöras vid fortsatt renovering och vid detta 
tillfälle händer det att mindre bitar av installationsspill hamnar i brännbart istället för i storsäcken. 
När informationen är begränsad kan det påverka golvläggarnas beslutsfattning. Osäkerheten för att 
fatta rätt beslut som innebär att installationsspillet samlas in kan medföra att golvläggarna håller 
kvar vid sina gamla rutiner.  
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Nedan presenteras golvläggarnas skilda åsikter gällande deras uppfattning om insamlingssystemet 
för installationsspill 

 När majoriteten av det beställda materialet är våtrumsväggar skapas mindre 
installationsspill. 

 Inget problem med att skära ner avkapsrullarna i mindre bitar. 
 Problem med att de inte hade någon EU-pall för storsäcken, då blev den svårflyttad när den 

började bli full. 

Vid ett av installationsprojekten var stora delar av installationen våtrumsvägg som genererade 
mindre mängder installationsspill på grund av att golvläggarna använder hela bredden samt kan 
beställa önskad längd. Denna aspekt uppdagades då golvföretaget fick återkoppling genom en röd 
siffra och respons angående insamlingen, men då det faktiskt inte fanns mer genererat 
installationsspill att samla in. Då det är viktigt att uppmuntra ett önskat beteende är denna felaktiga 
återkoppling mindre bra eftersom det kan skapa negativa känslor och en irritation i värdekedjan 
kan uppstå. Det kan innebära att golvläggarna går tillbaka till sitt gamla beteende då det önskade 
beteendet inte uppmuntrades.  

En golvläggningsfirma tyckte inte att det var något problem med att skära ner avkapsrullarna i 
mindre bitar. Under dagarna när installation pågick ställde de avkapsrullarna vid storsäcken för att 
skära ner dem vid dagens slut för att inte störe arbetstempot under pågående installation, ”det är 
inte alltför ansträngande, när vi hjälps åt tar det någon minut”. Detta tyder på att golvläggarna har 
förändrat sitt beteende relaterat till insamling av installationsspill. De har en vilja att bidra och har 
troligtvis insett vikten av sin roll i värdekedjan. 

Ett av installationsprojekten som var utformat efter layout 1 placerade inte den tomma storsäcken 
på en eu-pall innan den började fyllas med installationsspill. Det fanns två anledningar till detta 
problem och det var att de inte fått någon information om att placera storsäcken på en eu-pall samt 
att de inte hade någon överbliven eu-pall på byggarbetsplatsen. När säcken var fylld med material 
och golvläggarna skulle förflytta storsäcken var det ett problem, ”man rubbar inte 200 kg så lätt 
utan pall”. För att öka kvaliteten och kvantiteten av det insamlade materialet behöver ett 
användarvänligt system implementeras där tydliga riktlinjer förmedlas om hanteringen och 
sortering till insamlaren. 

5.1.1.2 Synpunkter och åsikter gällande insamlingskärlet 
Nedan presenteras resultatet från intervjuerna gällande golvläggarnas gemensamma synpunkter 
och åsikter på insamlingskärlet. 

 Storsäcken bör sticka ut för att inte signalera skräp, vilket oftast storsäckar förknippas med 
på byggarbetsplatser. 

 Storsäcken behöver vara tålig så den inte går sönder vid hantering. 

De golvläggare som fick en storsäck från Ragn-Sells utskickad framförde att storsäcken behöver 
sticka ut utseendemässigt för att folk ska reagera på att inte vad som helst får slängas i just denna 
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storsäck, ”de andra arbetarna tror att det är en sopsäck”. Att förändra storsäckens utseende tror 
majoriteten att associeringen mellan storsäck och skräp kan minska. Bilder är en snabb och 
informativ kommunikationskanal som kan informera den omedvetna personen om vad som får 
slängas i just denna specifika storsäck.  

Då storsäcken hanteras och transporteras flertalet gånger på en byggarbetsplats tycker golvläggarna 
att det är mycket viktigt att storsäcken ska vara tålig så den inte går sönder. Om den skulle gå 
sönder medför det väldigt mycket extraarbete för golvläggarna. Alla faktorer som medför extra 
arbete är viktiga att beakta och eliminera då detta påverkar mängden insamlat returmaterial vilket 
i sin tur påverkar den ekonomiska lönsamheten för insamlingssystemet. 

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna gällande golvläggarnas skilda åsikter och 
synpunkter om insamlingskärlet. 

 Säcken behöver hållas upp av en säckställning 

 Det fungerar bra att vika ner kanterna på säcken 

 Bra att man kan flytta med sig insamlingskärlet till pågående installation 

Gällande hur storsäcken behöver hållas upprätt eller inte har golvläggarna haft olika åsikter. Några 
golvläggare skulle inte vilja vara med och samla in installationsspillet om de inte har en 
säckställning på grund av att säcken faller ihop och det blir svårt att stoppa i installationsspillet. 
Andra golvläggare tycker inte att de behöver storsäckstativ utan menar att det går bra att vika ut 
kanterna vilket ökar storsäckens stabilitet samtidigt som den håller sig öppen. Beroende på 
golvläggarens drivkraft till insamlingen är bekvämlighet och tidsåtgång avgörande faktorer för att 
materialet ska samlas in då människor vill uppnå snabb tillfredsställelse.  

En golvläggare som samlade in installationsspill efter layout 2 eller 3 tyckte det var väldigt bra att 
använda sig av mindre säckar som var enkla att flytta med sig till pågående installationsområde. 
Golvläggaren ansåg att det blev ett effektivt arbete då de kunde gå och tömma säcken en gång 
jämfört med antalet gånger de hade behövt gå till storsäcken för samma mängd installationsspill 
utan att använda sig av ett uppsamlingskärl, ”Vi tar med säcken när vi ska hålla frukost, fika eller 
middag”. Genom att använda mindre säckar förflyttas insamlingskärlet närmare platsen där avfallet 
uppstår vilket ökar tillgängligheten för golvläggarna.  

5.1.1.3 Synpunkter och åsikter gällande sortering, återvinning och 
miljöarbete 
Nedan presenteras resultatet från intervjuerna gällande golvläggarnas gemensamma synpunkter 
och åsikter om sortering, återvinning och miljöarbete. 

 En bra lösning för att golvföretagen ska öka sitt miljöarbete. 
 Golvföretagen slarvar med sitt miljöarbete idag. 
 Behöver förbättra sitt miljöarbete för att förbättra sin miljöredovisning. 

Golvläggarna tycker generellt att insamlingen av installationsspillet är ett bra initiativ och ett bra 
erbjudande för golvföretagen till att förbättra sitt miljöarbete. Många av golvföretagen erkänner att 
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de slarvar med sitt miljöarbete idag och mycket av det genererade avfallet slängs som osorterat 
avfall och går till förbränning. Alla golvläggarna säger att de behöver förbättra sin miljöredovisning 
och att detta insamlingssystem ger en väldigt bra möjlighet till det. De får allt större krav på sig att 
de behöver förbättra miljöredovisningen och inser att det behöver ske en förändring förr eller senare 
men att de saknar engagemang och att ta egna initiativ. 

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna gällande golvläggarnas skilda synpunkter och 
åsikter om sortering, återvinning och miljöarbete. 

 Är medlemmar i GBR för att de vill bli miljöcertifierade men genomför inte insamlingen 
av installationsspill. 

Några av golvföretagen är medlemmar i GBR för att de vill förbättra sitt miljöarbete men är inte 
aktivt delaktiga i det nuvarande insamlingssystemet för installationsspill. De tycker det kräver för 
mycket arbete att frakta installationsspillet från arbetsplatsen hem till gallerburen och därför 
sorteras inget installationsspill. Två golvläggningsfirmor anser att miljöarbetet är väldigt viktigt 
och att det skapar bättre förutsättningar på marknaden och deras mål var att bli miljöcertifierade.  

5.1.2 Åsikter och förbättringsförslag från logistikansvarig för extern 
materialhantering 
Följande intervju genomfördes med logistikansvarig för extern materialhantering den 31 mars 2016 
i logistikföretagets lokaler. 

Intervjuns diskussionsområden har valts ut för att kunna besvara forskningsfråga 1a som riktar sig 
att undersöka hur logistikföretagets bidragande i denna CLSC kan maximeras. Intervjun 
presenteras nedan under respektive diskussionsområde som en sammanställning av de åsikter och 
synpunkter som framfördes, denna sammanfattning är gjord av författarna.  

5.1.2.1 Transporter för insamling av returmaterial 
- Hur har Ragn-Sells hjälpt Tarkett i Ronneby med den externa insamlingen av 

installationsspill? 

När Tarkett i Ronneby fått godkänt av entreprenaden på en byggarbetsplats att samla in 
installationsspillet tar de kontakt med kontaktpersonen på Ragn-Sells och förmedlar adress och hur 
många säckar som ska skickas ut. Ragn-Sells kör då ut önskat antal storsäckar till arbetsplatsen på 
den överenskomna dagen. I några fall har golvläggarna fått brist på säckar, då har Ragn-Sells även 
kört ut fler storsäckar. Det bidrar till ökade transportkostnader och kan anses som onödiga 
transporter då detta problem kunde undvikts genom att ett större antal storsäckar skickats ut från 
början.  

När storsäckarna är fulla eller installationen är avslutad ringer golvläggarna numret som står på 
storsäcken och en lastbil från närmsta anläggning kör och hämtar säckarna och lagrar dem på 
anläggningen. Vid detta tillfälle behövs inga fraktsedlar eller andra dokument fyllas i för att Ragn-
Sells ska kunna transportera returmaterialet vilket andra transportföretag kräver för att transportera 



  

55 
 

godset. Att undvika hantering av fraktsedlar underlättar arbetet för golvläggarna. De behöver 
endast ringa ett samtal för att boka transport. 

Ragn-Sells meddelar att de kan hämta returmaterialet på samtliga platser då de har resurser till 
kranbilar, flakbilar samt handtruckar och detta underlättar då man aldrig vet hur storsäcken är 
placerad. Vilken typ av transport som behöver användas medför också en varierad 
transportkostnad. I möjligaste mån bör kranbil undvikas eftersom det är det dyraste alternativet. 
Ragn-Sells klarar av att hantera komplexiteten som uppstår på en arbetsplats då endast behöriga 
personer får vistas på området. Ragn-Sells har möjlighet att hämta storsäckar som är placerade 
utomhus och inomhus, på mjukt och på hårt underlag och Ragn-Sells är flexibla med vilken typ av 
lastbil som hämtar storsäckarna. Tarkett är i nuläget beroende av en aktör som kan erbjuda tjänster 
som hantering, lagring och hämtning av storsäckar vid totalentreprenadsprojekt. Det finns få 
aktörer som erbjuder liknande tjänster som Ragn-Sells på den svenska marknaden och som hanterar 
och hämtar returmaterial. 

För vidare transport till Tarkett i Ronneby har transporterna skett på två olika sätt: antingen via 
Ragn-Sells egna fjärrtransporter som kör mellan anläggningarna med olika typer av material och 
då kan ta storsäckarna med sig eller så har transporten gjorts av DHL när Ragn-Sells egna 
fjärrtransport inte passerar Kallinge/Ronneby. Då Ragn-Sells endast kan erbjuda detta 
helhetskoncept inom deras begränsade transportnät går det inte att räkna med att detta 
transportsystem ska fungera nationellt då transportnätet ska förbinda sig med Ragn-Sells kontor i 
Kallinge/Ronneby. Det innebär att Tarketts ekonomiska lönsamhet och insamlingsstrategi är 
beroende av Ragn-Sells samarbete och transportnät då det blir dyrare för Tarkett att anlita 
ytterligare ett företag för att frakta hem returmaterialet. Detta medför att Tarkett inte kan integrera 
sin returflödesmodell med Ragn-Sells samarbete då osäkerheten angående helhetskonceptet 
saknas. Vid ett obestämt och begränsat samarbete kan eventuella extra kostnader och avgifter 
uppstå och i detta fall är det när Ragn-Sells inte kan erbjuda helhetslösningen i returflödet. Det 
innebär att två transportkostnader behöver betalas för att transportera tillbaka returmaterialet vilket 
gör att returkostnaderna stiger 

5.1.2.2 Ackumulerade kostnader i en CLSC  
- Vilka kostnader har uppstått vid extern materialhantering? 

Vid alla projekt uppstår fyra kostnader och vid några projekt har fem kostnader uppstått. Den första 
kostnaden som skapas är utkörskostnaden av storsäckar som ligger mellan 300-400 kr beroende på 
hur långt från anläggningen installationsplatsen är. Andra kostnaden är 100 kr för varje storsäck 
som skickas ut.  

Vid retur av material uppstår kostnaden för hämtning av storsäck. Då storsäckarna väger 100-200 
kg behöver de hämtas av en kranbil eller flakbil beroende på hur storsäckarna står placerade. 
Beroende på vilken typ av lastbil som hämtar säckarna varierar också priserna. En flakbil kostar 
695 kr/h och en kranbil kostar 895 kr/h, en hämtning debiteras på minst två timmar. Vid varje 
hämtning uppstår också en hanteringskostnad per säck som är 40 kr. Om DHL behöver anlitas för 
att transportera materialet görs det till en kostnad av 500-800 kr/pallplats beroende på var i Sverige 
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storsäckarna befinner sig. Den femte kostnaden som vissa av projekten har är hyra av 
storsäcksstativ som är 40 kr/månad.  

Samordningen för att sluta ett kretslopp sker genom finansiella styrmedel då Tarkett betalar en 
specifik summa för varje arbetsmoment Ragn-Sells utfärdar för att hämta returmaterialet till sin 
anläggning. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär samarbetet med Ragn-Sells fasta och rörliga 
kostnader då Ragn-Sells har en rörlig kostnad för hämtning av storsäckar som varierar beroende på 
vilken typ av lastbil som hämtar storsäckarna samt hur lång tid det tar. De rörliga kostnaderna kan 
relateras till direkthämtningen som faktureras på minst 2 timmars arbete och den fasta kostnaden 
kan relateras till hanteringsavgiften per storsäck. Dessa kostnader gör det svårare för Tarkett att 
finna en ekonomisk lönsamhet då returflödet involverar höga kostnader och detta innebär att Ragn-
Sells har ett ekonomiskt incitament som drivkraft för att medverka i Tarketts insamlingssystem. 
Då företagen har liknande intressen i form av ekonomiska behov kan eventuella problem uppstå i 
samarbetet då det gäller att skapa lönsamhet för samtliga parter och i detta fall får Tarkett det 
svårare att finna en ekonomisk lönsamhet i returflödet då flera olika kostnader uppstår. 

- På vilka sätt kan dessa kostnader reduceras för att optimera CLSC? 

För att reducera leveranskostnaden skulle Tarkett själva kunna skicka ut egna storsäckar som 
tillbehör till materialet för ordern. Då säckarna inte är ömtåliga, svåra att forma eller väger en 
betydande vikt behöver de inte någon speciell hantering. När material medföljer som tillbehör 
skapas ingen fraktkostnad vilket ökar chanserna för Tarkett att uppnå ekonomisk lönsamhet. 

Då timkostnaden för en flakbil är betydligt billigare än en kranbil kan antal tillfällen Ragn-Sells 
behöver hämta med kranbil minimeras genom att tydligt informera golvläggarna att storsäcken 
måste stå på en pall. Om storsäcken gör det är det inget problem för transportören att lasta 
storsäckarna på en flakbil genom att använda en handtruck.  

För att undvika att extra storsäckar behöver levereras till en byggarbetsplats behöver en snittvikt 
beräknas. Då kan antalet utskickade storsäckar optimeras vilket både besparar en 
utkörningskostnad samt storsäckskostnad vid de tillfällen då för många storsäckar har levererats. I 
de flesta fall återlämnar inte golvläggarna de överblivna storsäckarna eftersom storsäckarna har 
använts för att samla in övrigt avfall på arbetsplatsen. 

5.1.2.3 Samarbetet för att skapa en CLSC 
- Övergripande åsikter från Ragn-Sells om samarbetet mellan Ragn-Sells och Tarkett i 

Ronneby för insamling av returmaterial 

Relationen mellan Tarkett och Ragn-Sells kan beskrivas som relativt öppen och transparent idag 
då Ragn-Sells, som är specialister inom returhantering, delar med sig av värdefull information om 
hur ett optimalt returflöde bör vara utformat för att reducera returkostnaderna. Då Ragn-Sells delar 
med sig av sin kunskap kan Tarkett i Ronneby nyttja detta för framtida förbättringar  

- Framförda problem från Ragn-Sells relaterat till extern materialhantering 
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Ragn-Sells utlovade från start att de hade ett heltäckande transportnät över Sverige så att de skulle 
klara av att transportera det insamlade installationsspillet till Tarkett i Ronneby. Vid närmare 
granskning har resultatet visat att så inte är fallet och mellan ett flertal anläggningar finns inga 
transporter. Då Tarkett framfört att de gärna ser en minskad transportkostnad mot vad de har idag, 
meddelar Ragn-Sells att de har svårt att erbjuda konkurrenskraftiga priser för att göra transporterna 
billigare än andra transportbolag. Om material behöver förflyttas mellan dessa platser görs det med 
hjälp av DHL. Innan Ragn-Sells berättade att de inte klarade av att hantera det logistiska flödet 
som de uttalade från början var det ett frustrerat och spänt samarbete eftersom informationen 
framkom när väl storsäckar skulle hämtas ute på en arbetsplats.  

5.2 Observationer 
5.2.1 Observerade hanteringsflöden vid insamling av installationsspill 
De observationsområden som observerats var för att främst besvara forskningsfråga 1b men även 
generera användbar information för forskningsfråga 1a. Från fältobservationerna har fyra 
hanteringsflöden av installationsspill lokaliserats som delvis grundar sig på de fyra layouter som 
implementerats på installationsprojekten, se figur 5.1. Golvläggarna på installationsprojekten i 
detta returmaterialssystem är den direkt påverkande faktorn till mängden material som samlas in 
samt det insamlade materialets kvalité. Därför är det väldigt viktigt att ett effektivt hanteringsflöde 
skapas. Om inte ett effektivt hanteringsflöde av installationsspill skapas finns det en risk att 
returmaterial går förlorat. I längden kan ett ineffektivt insamlingssystem leda till att golvläggarna 
inte genomför insamlingen av installationsspill. 

 

Figur 5.1 Kartläggning över observerade insamlingsflöden av installationsspill på en 
byggarbetsplats. Den streckade pilen indikerar att majoriteten av materialet inte går den 
vägen. De heldragna pilarna indikerar den väg som majoriteten av materialet hanteras. 
Rektanglarna i figuren motsvarar en process och parallellogrammen motsvarar in- och 
output från eller till dessa processer. 
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De fyra hanteringsflödena var att installationsspillet samlas i mindre säckar, läggs i spillhögar på 
golvet samt att installationsspill och avkapsrullar slängs direkt i andra sopkärl eller i storsäcken. 
De två förstnämda flödena resulterar oftast i att majoriteten av installationsspillet slängs i 
storsäcken.   

Den mindre säcken ökar tillgängligheten till ett avfallskärl då golvläggarna kan placera säcken vid 
installationsplatsen. Att förändra positionen av avfallskärlet kan eventuellt leda till att en 
effektivare återvinning skapas genom att mer material samlas in samtidigt som arbetsbördan inte 
ökar för golvläggarna. Den mindre säcken är så pass stor att golvläggarna får i en acceptabel mängd 
installationsspill samtidigt som de klarar av att förflytta den när den blivit full.  

När installationsspillet samlas i spillhögar på golvet kan det innebära att golvläggarna behöver gå 
flera omgångar till storsäcken vilket ökar tidsåtgången och ansträngningen för golvläggaren. 
Jämfört med ovanstående hanteringsflöde kan eventuellt en större mängd installationsspill gå 
förlorat vid denna hantering om andra avfallskärl är placerade närmre installationsplatsen än vad 
storsäcken är på grund av att golvläggaren inte kan avsätta den tid som krävs för att 
installationsspillet ska samlas in. Golvläggarna jobbar alltid i par och vid denna typ av hantering 
kan väntan uppstå för samarbetspartnern vilket skulle kunna leda till att andra sorteringsalternativ 
väljs för ett effektivare arbete.                                                           

Vid genomförandet av något av de ovannämnda flödena vid hantering av installationsspill 
observerades olika beteende hos golvläggarna. En av de största skillnaderna till om golvläggarna 
var engagerade till att samla ihop installationsspillet eller inte var om de hade en engagerad eller 
mindre engagerad arbetsledare. På de insamlingsprojekt som hade en engagerad arbetsledare till 
att samla in installationsspillet ropades ”släng nu det i den speciella säcken för installationsspill”. 
Arbetsledarens engagemang avspeglades på golvläggarna i form av att de skar ner avkapsrullarna 
samt att det var rätt sorterat i storsäckarna. Detta positivt observerade beteende kan leda till att 
större delar av installationsspillet samlas in. I dessa fall kan det antas att golvläggarna har en större 
ekologisk drivkraft än en ekonomisk drivkraft till att utföra insamlingen av installationsspill. Det 
kan också antas ha förstått vikten av att aktivt arbeta med hållbarhet och att det kan skapa 
konkurrenskraft och nya marknadsfördelar. Att golvläggarna har dessa insikter påverkar utfallet av 
den ekonomiska lönsamheten i returflödet och i detta fall positivt genom att mer installationsspill 
samlas in. Tarkett i Ronneby är helt beroende av golvläggarnas beteende av att hantera 
installationsspillet samtidigt som golvläggarna är beroende av Tarkett för att det insamlade kilona 
ska rapporteras in till golvfirmans miljöredovisning.  

De arbetsledare med mindre engagemang utmärkte sig tydligt genom att de inte visste var 
storsäcken stod eller uttryckte några specifika åsikter då de var dåligt insatta i golvläggarnas arbete. 
På ett av insamlingsprojekten låg de ännu inte använda säckarna slängda i ett hörn och golvläggarna 
visste inte att de låg där. Utöver detta hade en av storsäckarna används till övrigt skräp istället för 
installationsspill. Det tyder på att golvläggarna inte har en ekologisk drivkraft eller en tillräckligt 
stark vilja att bidra i returflödet. Golvläggarna har tackat ja till att samla in installationsspill och 
från det kan man anta att det finns ett intresse men kraften att genomföra insamlingen är inte 
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tillräckligt stor. Genom att samarbetet är inlett har Tarkett redan belastats med kostnader i form av 
materialkostnaden för storsäckar, om inte golvläggaren nyttjar de till rätt material eller att 
insamlingen är bristfällig är det stor risk att ekonomisk lönsamhet inte kan uppnås.  

Att en storsäck innehåller annat än installationsspill kan inte enbart härledas till golvläggarnas 
bristande engagemang då det även är andra hantverkare som arbetar i samma lokaler som inte har 
vetskap om insamlingen av installationsspill. Vi observerade bland annat att en elektriker slängde 
avkapade sladdar i storsäcken. Detta problem är främst relaterat till lokaler som renoveras då fler 
hantverkare arbetar samtidigt vilket också medför en rörigare arbetsplats. På några av 
installationsprojekten som var renoveringar hittade vi handskar, slippapper och plastmuggar i 
storsäcken.  

Vi upplevde att placeringen av storsäcken påverkade strukturen på insamlingen av 
installationsspill. Det insamlingsprojektet som hade storsäcken utomhus låg installationsspillet 
utspritt på installationsplatsen samt i andra soptunnor vilket visar på att golvläggarna var slarviga 
med att samla ihop installationsspillet. Detta kan antas skapa en för hög arbetsbörda för 
golvläggarna i förhållande till mängden installationsspill. När det är mindre bitar kan arbetsbördan 
att gå ut och slänga installationsspillet bli för hög. De andra insamlingsprojekten som antingen 
använde sig av mindre säckar eller hade storsäcken inomhus upplevdes ha bättre ordning och att 
golvläggarna var mer noggranna vilket kan förklaras genom att vid ökad tillgänglighet till 
avfallskärl minskar arbetsbördan och ett effektivare insamlingssystem kan skapas. Golvläggarna 
lyfter själva fram att det är positivt att insamlingskärlet numera är placerat ute på 
installationsplatsen då de själva uppfattar att de samlar in mer material. 

5.3 Resultat från statistiska analyser av layouter och faktorer för en 
ökad insamling av installationsspill  
5.3.1 Deskriptiv bild över de fyra implementerade layouterna 
Fältstudiens insamlingslayouter har implementerats för att besvara forskningsfråga 1b. Att 
golvläggarna samlar in installationsspill ute på arbetsplatsen innebär att de måste förändra sitt 
tidigare invanda beteende av att hantera installationsspillet när de arbetar i entreprenadsprojekt. 
Respektive layout har medfört en förändrad fysisk miljö för golvläggarna och för att skapa en 
övergripande bild av resultatet för respektive layout gjordes en tabell (tabell 5.1) för layoutens 
totala spillfaktor, medelvärde av vikt per storsäck samt standardavvikelsen. De golvläggarna som 
arbetat i installationsprojekten för layout två kan anses ha genomfört störst beteendeförändring då 
denna layout har högst spillfaktor, högst medelvärde per säck samt lägst standardavvikelse (se 
appendix A).  
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Tabell 5.1 En deskriptiv bild över de implementerade layouterna med uträknad spillfaktor, 
medelvärde för vikt per storsäck samt standardavvikelsen för vikten på storsäckarna 

 

 

 

 

5.3.2 Regressionsanalys för respektive undersökt variabel i förhållande 
till totalt insamlad vikt 
För att undersöka vilka faktorer som bidrar till att en större mängd installationsspill samlas in 
innefattar regressionsanalysen de sju tidigare presenterade variablerna där sex av variablerna 
grundar sig på olika nudgingteorier. En av variablerna som behövde segregeras var placering som 
från början innefattade om storsäcken var placerad inne eller ute samt om mindre säckar användes 
för att samla ihop installationsspillet. Denna variabel delades upp i två variabler som sedan kallades 
placering och förflyttning. Den andra variabeln som segregerades var information där sista 
alternativet som innefattade information genom text samt bilder överlappade två andra alternativ 
vilket resulterade i att vi endast mätte om de fått någon information eller inte. Genom att genomföra 
en regressionsanalys med alla åtta variablerna; placering, förflyttning, design, feedback, avtal, 
ställning, information och antal produkter mot den totalt insamlade vikten kunde vi antingen 
bekräfta eller dementera att variabeln hade en statistiskt signifikant bevisning att öka mängden 
insamlat installationsspill. 

Den linjära regressionsanalysen gav inget signifikant resultat för någon av de undersökta 
variablerna då vi har använt standardgränsvärdet 0,05. Om man hade använt standardgränsvärdet 
0,1 hade variabeln antal produkter varit signifikant då signifikansnivån var Sig=0,091 för variabeln 
antal produkter. Variabeln hade även en positiv B-koefficient B=5,451. För vidare analys av den 
insamlade data genomfördes en logistisk regressionsanalys. 

Från den logistiska regressionsanalysen kan det konstateras att variabeln antal produkter har en 
signifikant påverkan att öka mängden insamlat installationsspill. Det första vi undersökte var 
koefficienten ”B” för våra oberoende variabler, om koefficienten var positiv eller negativ. 
Resultatet visar att variabeln antal produkter har B=0,724 vilket innebär att den oberoende 
variabeln har en positiv påverkan på den beroende variabeln. Detta betyder att antal produkter har 
en positiv påverkan till att en högre vikt samlas in. Det bekräftas också i kolumnen för signifikansen 
där Sig=0,045 vilket bekräftar att effekten är statistiskt signifikant, alltså kan vi vara ganska säkra 
på att effekten inte är orsakad av en slumpmässig variation. De andra undersökta variablerna kunde 
inte statistiskt bevisas ha en påverkan på mängden insamlat installationsspill ute på ett 
installationsprojekt. 

Layout Spillfaktor Medelvärde Standardavvikelse 
1 6,6% 113,2 19,94 
2 8,1% 121,0 10,18 
3 6,6% 119,4 21,81 
4 7,1% 115,0 22,83 
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5.3.3 Envägs anova för att undersöka den insamlade vikten mellan de 
olika layouterna 
Variansanalysen mellan grupperna, envägs anovan gjordes för att undersöka effekten av insamlad 
vikt mot layouten. Installationsobjekten var uppdelade i fyra grupper relaterat till implementerad 
insamlingslayout (Layout 1; Layout 2; Layout 3; Layout 4). Post-hoc-jämförelser med hjälp av 
Tukey HSD testet indikerade inte att medelvärdet för Layout 1 (M=113,24; SD=20,597) Layout 2 
(M=121,0; SD=10,729) Layout 3(M=119,43; SD=22,633) eller Layout 4 (M=115,0; SD=20,152) 
skilde sig åt signifikant. Den troligaste orsaken till varför inget signifikant resultat genererades då 
vi påvisar i den deskriptiva bilden (se tabell 5.1) att layout två har lägst standardavvikelse är för att 
ingen av layouternas standardavvikelse skiljer sig åt markant, det är för låga avvikelser. 

5.3.4 Ekonomisk analys över fältstudiens insamlingsprojekt 
Nedan presenterade analyser har genomförts för att konstatera faktorer som påverkar den 
ekonomiska lönsamheten i en CLSC vilket är forskningsfråga 1a. Från installationsprojekten i 
fältstudien samlades 51 storsäckar in som genererade 5,959 ton installationsspill av potentiellt 8,55 
ton vilket motsvarade en total spillfaktor på 7,0 %. Av det insamlade installationsspillet har endast 
0,252 ton inte varit användbart returmaterial för Tarkett i Ronneby vilket endast motsvarar 4,2 % 
av det insamlade materialet. Andelen användbart material för Tarkett i Ronneby var 5,707 ton 
vilket motsvarar en nyttjandegrad på 95,8 % av det insamlade materialet. Eftersom detta system 
endast har fokuserat till att samla in Tarkettprodukter skapas inga intäkter i detta insamlingssystem 
i form av försäljning av material till konkurrenter. Följande kostnader har ackumulerats, se tabell 
5.2: 

Tabell 5.2 - De kostnader som ackumulerats för installationsprojekten i fältstudien 

Kostnadsställe Antal Pris/styck Summa 
Storsäck Ragn-Sells 30 100 3000 
Storsäck Tarkett 21 40 840 
Utkörningar av Ragn-Sells storsäck 4 350 1400 
Utleverans av Tarkett storsäck 3 - - 
Hyra av storssäcksstativ 4 100 400 
Hämtning av storsäckar 8 695*(2 h) 11 120 
Hantering av storsäck 51 40 2040 
Transport Ragn-Sells 9 säckar - - 
Transport DHL 42 säckar 590 24780 
Oanvändbart material 252 kg 1 252 
Totalt   43 862 
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Kostnaderna för det insamlade användbara returmaterialet kan beräknas till (ekvation 5.1): 

Ekvation 5.1 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑏𝑎𝑟𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
=  

43 862

5707
= 7,69 𝑘𝑟/𝑘𝑔 

Kostnaden Transport Ragn-Sells som är noll kronor för transport av 9 storsäckar är det på grund 
av att när Ragn-Sells kan hämta returmaterialet med sina fjärrtransporter, som är deras interna 
transportsystem mellan deras anläggningar, betalar Tarkett i Ronneby endast för hämtning och 
hantering av storsäck. Ett av fältstudieprojekten befann sig inom Ragn-Sells transportnät därav är 
kostnaden noll för Transport Ragn-Sells.  

5.4 Returflödet för insamlingssystem av returmaterial riktat mot 
totalentreprenadsprojekt  
5.4.1 Kartläggning av det förbättrade returflödet 
Efter att ha studerat fältstudiens insamlingsprojekt har vi kommit fram till att följande steg bör ingå 
för att skapa ett fungerade returflöde för det nationella insamlingssystemet som är riktat mot 
entreprenadsprojekt, se figur 5.2. Utformningen av ett fungerande returflöde för att skapa de största 
ekonomiska möjligheterna har definierats till: 

1. Tarkett skickar med egna storsäckar med utleveransen av mattor.  
2. Ragn-Sells hämtar storsäcken direkt på arbetsplatsen och lagrar de på närmsta anläggning. 
3. DHL transporterar returmaterialet tillbaka till Tarkett i Ronneby. 

 

Figur 5.2 Kartläggning över det returflöde som utformats under fältstudien 

Genom att Tarkett skickar ut egna storsäckar reduceras kostnaden för att köpa storsäckar genom 
Ragn-Sells samt att kostnaden för utkörningen av storsäckar från Ragn-Sells försvinner då de löser 
detta moment internt istället för att anlita ett externt företag. I nuläget finns det inget bättre 
alternativ än att anlita Ragn-Sells för att hämta storsäckarna direkt på arbetsplatsen då Ragn-Sells 
har kapacitet och hämta storsäckar på kort varsel, resurser till att hämta dåligt paketerade storsäckar 
och inget behov av fraktsedlar. DHL hämtar sedan storsäckarna som är lagrade hos Ragn-Sells där 
Ragn-Sells hanterar fraktsedlar och paketerar storsäckarna så att de står bättre placerade på en pall. 
Detta gör att DHL kan frakta tillbaka materialet till Tarkett i Ronneby. Ragn-Sells fjärrtransport 
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kan inte inkluderas i Tarketts insamlingssystem då detta transportnät endast går att nyttja när deras 
fjärrtransporter ska passera deras anläggning i Kallinge/Ronneby. Det medför att returmaterialet 
måste fraktas av två olika transportföretag då inget av företagen har möjlighet att erbjuda en 
helhetslösning vilket ackumulerar två transportkostnader. Helhetslösningen skulle innebära att 
snabb hämtning på arbetsplatsen kan erbjudas, golvläggarna ska endast ringa ett samtal för att boka 
hämtning av storsäckar där inga pappersfraktsedlar eller liknande dokument behöver skrivas ut. 
Att involvera två aktörer för returtransporter påverkar Tarketts vinstmarginal på returmaterialet. 

5.4.2 Returkostnader och ekonomisk lönsamhet 
För insamlingssystemet som riktas mot totalentreprenadsprojekt har fasta och rörliga kostnader 
definierats från fältstudien. Dessa två typer av kostnader har en direkt påverkan till om ett 
installationsprojekt skapar en ekonomisk lönsamhet där den ekonomiska lönsamheten innebär att 
returmaterialet blir billigare än att köpa in jungfruligt material. Beräkningen nedan är framtagen 
för att beräkna om och när ekonomisk lönsamhet kan uppnås där vi har utgått från fältstudiens 
medelvärde av användbart material per storsäck vilket uppgick till 111,9 kg/storsäck. Två olika 
kostnader har tagits bort, hyra av storsäcksstativ och Ragn-Sells utkörning av storsäck på grund av 
att storsäcksstativ inte statistiskt kan påvisas ha en direkt påverkan för en ökad mängd insamlat 
installationsspill samt att leveransen av storsäckar har implementerats genom en annan lösning.   

Varje installationsprojekt har en total returkostnad som inkluderar 1390 kr för 2 timmars hämtning 
av storsäckar, 40 kr för hantering av en storsäck, 40 kr i materialkostnad per storsäck vid inköp av 
större partier och därefter en transportkostnad från DHL med ett snitt på 650 kr per pallplats. Då 
Tarketts retursystem ska implementeras nationellt kan inte Tarkett förlita sig på samarbetet med 
Ragn-Sells och därför är transportkostnaden från DHL ansedd som en fast kostnad. Den största 
kostnaden för att hämta en storsäck på en arbetsplats är direkthämtningen från Ragn-Sells där en 
fast och en rörlig kostnad betalas. Vid hämtning av fler än två storsäckar kan Ragn-Sells kostnad 
delas upp på antal storsäckar och vid hämtning av två storsäckar blir kostnaden från DHL störst då 
vi har utgått från 650 kr per pallplats som beräknas från mellersta Sverige. Det innebär att om en 
storsäck ska returneras till Tarkett har Ragn-Sells den största påverkande kostnaden för Tarketts 
ekonomiska lönsamhet och efter returneringen av två storsäckar har frakterna med DHL den största 
påverkan då detta är en hög kostnad som påverkas av antalet utskickade storsäckar, se figur 5.3. 
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Figur 5.3 Hur mycket kostnaderna för respektive moment i CLSC som påverkar Tarketts 
ekonomiska lönsamhet.  

Det resulterar i att varje installationsprojekt har en kostnad som kan beräknas enligt följande 
ekvation (ekvation 5.2), där X är antal fyllda storsäckar: 

Ekvation 5.2 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑚𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡 = 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑅ö𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

= 1390 + 650 𝑥 + 40 𝑥 + 40 𝑥 

Utgår vi från fältstudiens medelvärde för användbart returmaterial per storsäck ser vi att efter nio 
insamlade storsäckar (figur 5.4) som transporteras samtidigt uppnår Tarkett break even. Vid 
insamling av fler än nio storsäckar blir insamlingen av returmaterial ekonomiskt lönsam för Tarkett 
i Ronneby. Innan dess kan inte Tarkett i Ronneby finna en ekonomisk lönsamhet då kostnaderna 
för att samla in returmaterialet överstiger inköpskostnaden för jungfruligt material och de fasta 
kostnaderna överstiger de rörliga kostnaderna för installationsprojektet. Vid insamling av 6-8 
storsäckar med en vikt på 111,9 kg är de fasta och rörliga kostnaderna nästan ekvivalenta och detta 
resulterar i att vikten per storsäck utgör en större betydelse för den ekonomiska lönsamheten. Att 
samla in nio storsäckar à 111,9 kg genererar en totalt insamlad vikt på 1007,1 kg. Denna vikt 
motsvarar en installation på totalt 3 357 kvm. Projekt som är mindre än denna yta behöver därför 
uppnå en högre medelvikt per storsäck för att ekonomisk lönsamhet ska uppnås.  
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Figur 5.4 Kostnaden per insamlat kilogram installationsspill för Tarkett i Ronneby som 
återspeglar hur många säckar som behöver fyllas för att uppnå en ekonomisk lönsamhet om 
snittvikten per säck är 111,9 kg. Ekonomisk lönsamhet innebär en lägre kostnad än för 
jungfruligt material som ligger mellan 5,80 - 7,99 kr/kg.  

Tarkett har svårt att uppnå en kontinuerlig ekonomisk lönsamhet i returflödet vilket främst beror 
på hur golvläggarna fyller storsäckarna då Tarkett har höga hanterings- och transportkostnader. 
Om DHL och Ragn-Sells hade haft ett delat intresse med Tarkett angående CLSC och att sluta 
kretslopp hade kostnaderna kunnat kompenseras då det inte enbart ska vara ekonomiskt attraktivt 
för några enskilda parter att delta.  

Insamlingssystemet för totalentreprenadsprojekt som analyserats i fältstudien har en nyttjandegrad 
beräknats till 95,8 %. Mindre onödiga transporter och förflyttningar genomförs då majoriteten av 
returmaterialet är kvalitativt. Mängden kasserat returmaterial minskar och onödiga transporter 
reduceras då separationsprocessen sker högre upp i flödet i form av att endast Tarkettprodukter 
samlas in.  

Då Tarkett har ett antal fasta och rörliga kostnader för varje installationsprojekt utgör golvläggarna 
en avgörande roll för om det går att skapa en ekonomisk lönsamhet för Tarkett i Ronneby. 
Golvläggarnas insamlingsbeteende återspeglas i antal storsäckar som behöver transporteras tillbaka 
samt vikten av respektive storsäck. Nedan presenteras figur 5.5 som visar vad respektive storsäck 
måste väga för att Tarkett ska finna en ekonomisk lönsamhet. Diagrammet är plottat efter ekvation 
5.3, där N är antalet storsäckar. All insamlad vikt som överstiger värdena i graferna kan anses som 
ekonomiskt lönsam och den ekonomiska lönsamheten är beroende av vad det jungfruliga materialet 
har för inköpskostnader då Tarketts inköpspris av jungfruligt material varierar mellan 5,80 – 7,99 
kr/kg. Detta innebär att materialet med lägre inköpskostnad måste uppnå högre kvantiteter för att 
finna en ekonomisk lönsamhet jämfört med det dyrare jungfruliga materialet, se figur 5.5.  
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Ekvation 5.3 

𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠ä𝑐𝑘 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑛å 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑙ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑁 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠ä𝑐𝑘𝑎𝑟 

=
(

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑁 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠ä𝑐𝑘𝑎𝑟
𝐼𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑗𝑢𝑛𝑔𝑓𝑟𝑢𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑘𝑟/𝑘𝑔

)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠ä𝑐𝑘𝑎𝑟 𝑁
 

 

 

Figur 5.5 Minsta vikten per storsäck för att ekonomisk lönsamhet ska kunna uppnås beroende 
på inköpskostnaden för jungfruligt material. 

Ser vi till ett intervall av medelvärden för kilogram per storsäck mellan 70 – 205 kg finner Tarkett 
endast ekonomisk lönsamhet efter nedanstående tabell, se tabell 5.3. Om en storsäck väger mindre 
än 115 kilo är det inte realistiskt att ekonomisk lönsamhet uppnås. Installationsprojektet behöver 
så fall vara 7000 kvm eller större vilket är en ovanligt stor installationsyta.  
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Tabell 5.3 Insamlingskostnaden (kr/kg) i relation till antalet storsäckar som samlas in samt 
vikten per storsäck för när Tarkett i Ronneby kan uppnå ekonomisk lönsamhet på 
returmaterialet. 

 Storsäck 
70  
kg 

85  
kg 

100  
kg 

115  
kg 

130  
kg 

145  
kg 

160  
kg 

175  
kg 

190  
kg 

205  
kg 

1 30,29 24,94 21,20 18,43 16,31 14,62 13,25 12,11 11,16 10,34 
2 20,36 16,76 14,25 12,39 10,96 9,83 8,91 8,14 7,50 6,95 
3 17,05 14,04 11,93 10,38 9,18 8,23 7,46 6,82 6,28 5,82 
4 15,39 12,68 10,78 9,37 8,29 7,43 6,73 6,16 5,67 5,26 
5 14,40 11,86 10,08 8,77 7,75 6,95 6,30 5,76 5,31 4,92 
6 13,74 11,31 9,62 8,36 7,40 6,63 6,01 5,50 5,06 4,69 
7 13,27 10,92 9,29 8,07 7,14 6,40 5,80 5,31 4,89 4,53 
8 12,91 10,63 9,04 7,86 6,95 6,23 5,65 5,16 4,76 4,41 
9 12,63 10,41 8,84 7,69 6,80 6,10 5,53 5,05 4,65 4,31 
10 12,41 10,22 8,69 7,56 6,68 5,99 5,43 4,97 4,57 4,24 
11 12,23 10,07 8,56 7,45 6,59 5,91 5,35 4,89 4,51 4,18 
12 12,08 9,95 8,46 7,36 6,51 5,83 5,29 4,83 4,45 4,13 
13 11,96 9,85 8,37 7,28 6,44 5,77 5,23 4,78 4,40 4,08 
14 11,85 9,76 8,29 7,21 6,38 5,72 5,18 4,74 4,36 4,05 
15 11,75 9,68 8,23 7,15 6,33 5,67 5,14 4,70 4,33 4,01 
16 11,67 9,61 8,17 7,10 6,28 5,63 5,11 4,67 4,30 3,98 
17 11,60 9,55 8,12 7,06 6,24 5,60 5,07 4,64 4,27 3,96 
18 11,53 9,50 8,07 7,02 6,21 5,57 5,05 4,61 4,25 3,94 
19 11,47 9,45 8,03 6,98 6,18 5,54 5,02 4,59 4,23 3,92 
20 11,42 9,41 8,00 6,95 6,15 5,51 5,00 4,57 4,21 3,90 
21 11,37 9,37 7,96 6,92 6,12 5,49 4,98 4,55 4,19 3,88 
22 11,33 9,33 7,93 6,90 6,10 5,47 4,96 4,53 4,17 3,87 
23 11,29 9,30 7,90 6,87 6,08 5,45 4,94 4,52 4,16 3,86 
24 11,26 9,27 7,88 6,85 6,06 5,43 4,92 4,50 4,15 3,84 
25 11,22 9,24 7,86 6,83 6,04 5,42 4,91 4,49 4,13 3,83 



  

68 
 

6 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat och analys i relation till den presenterade teorin för att  
besvara den övergripande frågeställningen Hur kan extern returmaterialshantering göras 
ekonomiskt lönsam? med tillhörande underfrågor som denna studie hade som syfte att besvara.  

Från analysen av resultatet har vi funnit två övergripande faktorer som påverkar den ekonomiska 
lönsamhet i returflödet vilket är att reducera kostnader i den omvända logistiken samt att utforma 
ett användarvänligt insamlingssystem för att öka mängden insamlat installationsspill. Dessa två 
faktorer har visat sig påverka utfallet av ekonomisk lönsamhet för om kostnaderna per insamlad 
enhet klarar av att understiga inköpskostnaden för jungfruligt material.   

I vårt specifika fall är de två faktorerna relaterade till varandra på följande sätt. Tarkett är beroende 
av att golvläggarna samlar in returmaterialet, då insamlingen sker på individnivå. Golvläggarna har 
inte något krav på sig att samla in returmaterialet samtidigt som deras prestation endast resulterar 
i ekologiska vinster genom en förbättrad miljörapportering vilket kan påverka mängden insamlat 
installationsspill då det inte resulterar i en direkt ekonomisk vinst för golvläggarna. För att öka 
mängden insamlat installationsspill behöver ett användarvänligt insamlingssystem implementeras. 
Den insamlade vikten är sedan i direkt relation till de ackumulerade kostnaderna i returflödet då 
kostnaden per insamlad enhet återspeglar om insamlingen varit ekonomiskt lönsam eller inte. Den 
ekonomiska lönsamheten präglas därför av golvläggarnas beteende.  

Vilka faktorer i en CLSC påverkar den ekonomiska lönsamheten för insamling av 
installationsspill? 

I en CLSC finns direkta och indirekta kostnader som Brealy och Myers (2013) beskriver påverkar 
den ekonomiska lönsamheten för vad kostnaden per insamlad enhet resulterar i. Alla aktiviteter 
som är kostnadsbelastade bör vara värdeskapande för flödet enligt Krikke et al (2004) och 
Jayaraman och Luo (2007) annars bör de reduceras då de påverkar de totala kostnaderna för 
insamling av returmaterial. Tarkett använde sig tidigare av Ragn-Sells för utleverans av storsäckar 
till installationsprojekten vilket ackumulerade en kostnad. Det var en värdeskapande aktivitet till 
en början när Tarkett själva inte hade en lösning för att hantera denna aktivitet. Genom att Tarkett 
fann en lösning att skicka ut storsäckarna som tillbehör reducerades kostnaden för utleverans av 
storsäck vilket minskade den totala kostnaden för insamling av returmaterial.  För att minska 
påverkan av resultatet från de direkta och indirekta kostnaderna menar Dowlatshahi (2005) att 
endast kvalitativt och kvantitativt material bör returneras för att det användbara materialets 
returkostnad ska understiga inköpskostnaden för jungfruligt material. Tarketts initiativ till att skapa 
en CLSC har resulterat i att Tarkett ansvarar för samtliga kostnader som uppstår i returflödet. 
Kostnaderna som uppstår i returflödet för Tarkett är kostnad för storsäck, hanteringskostnad per 
storsäck, kostnad för direkthämtning och slutligen kostnad för vidaretransport tillbaka till Tarkett 
i Ronneby. Inget ekonomiskt styrmedel är iblandat då golvläggarna utfärdar insamlingen med ett 
ekologiskt incitament vilket enligt Schenkel et al (2015) ger bättre förutsättningar för att skapa ett 
ekonomiskt lönsamt returflöde.  
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Genom att endast Tarkettprodukter samlas in har sorteringen av material förflyttats till ett tidigare 
stadie i värdekedjan. Nyttjandegraden för det insamlade materialet var tidigare 60% för Tarkett i 
Ronneby. Från fältstudiens resultat uppgick returmaterialets nyttjandegrad till 95,8% vilket innebär 
att stora delar av det insamlade materialet har varit användbart för Tarkett i Ronneby. Genom en 
ökad nyttjandegrad ökar möjligheterna till att uppnå ekonomisk lönsamhet i returflödet då onödiga 
transportkostnader för oanvändbart returmaterial reduceras. Det är något som Savaskan och Van 
Wassenhove (2006) också bekräftar är en nyckelfaktor för att uppnå ekonomisk lönsamhet. De 
ökade returkostnaderna får annars det kvalitativa materialet bära vid beräkning av kostnad per 
insamlad enhet. Det oanvändbara materialet genererar annars ytterligare en kostnad om materialet 
skickas till energiåtervinning vilket innebär att det oanvändbara returmaterialet har ackumulerat 
två kostnader, transport och energiåtervinning. För att minska det oanvändbara materialets 
kostnadsbelastningar på de totala returkostnaderna skriver Thierry et al. (1995) att materialet bör 
säljas vidare. Nackdelen är att returmaterial inte anses som en kvalitativ vara på marknaden, Brealy 
och Myers (2013) nämner att det oftast resulterar i att företaget inte får betalt för materialets 
faktiska värde vilket innebär att intäkterna inte reducerar kostnaderna fullt ut. Det är en anledning 
till att företag aktivt bör arbeta med att utveckla användarvänliga insamlingssystem för att öka 
andelen användbart material som samlas in då initiativtagaren oftast inte direkt kan påverka 
insamlingen eftersom den sker externt. Vid försäljning fick Tarkett i Ronneby endast betalt 1 kr/kg 
för det oanvändbara returmaterialet. Genom att endast samla in Tarkettprodukter vid 
entreprenadsprojekt har nyttjandegraden ökat av det insamlade returmaterialet vilket har resulterat 
i att en mindre andel kostnader för oanvändbart material ackumuleras och en större chans att uppnå 
kontinuerlig ekonomisk lönsamhet har skapats.  

Från studiens resultat och analys har faktorn vikt per storsäck visat sig ha betydelse för den 
ekonomiska lönsamheten. Den insamlade vikten styrs av golvläggarnas utförda handlingar för 
insamling av installationsspill. Dowlatshahi (2005) bekräftar detta genom att ett företags 
ekonomiska lönsamhet i returflödet speglas av slutkundens handlingar gentemot insamling och 
sortering som är i direkt relation till kvaliteten samt kvantiteten av det insamlade materialet. Ur 
Tarketts perspektiv handlar det om att inte endast golvläggarna ska utföra insamlingen, de måste 
också utföra den i en tillräckligt stor utsträckning då vikten per storsäck påverkar den ekonomiska 
lönsamheten. Genom att strategiskt beräkna en realistisk vikt för vad varje storsäck kan väga, kan 
antalet utskickade storsäckar optimeras och detta skulle kunna innebära att Tarkett i större 
utsträckning kan uppnå ekonomisk lönsamhet. Risken vid detta förfarande är att om stora bitar 
installationsspill skapas som tar stor volym kan Tarkett förlora installationsspill eftersom 
storsäckarna har en begränsad volym och om antalet utskickade storsäckar är optimerat kan det 
generera en ökad arbetsbörda för golvläggarna för att de ska kunna samla in allt genererat 
installationsspill. I fältstudien varierade medelvikten per säck för de olika installationsprojekten 
markant, den lägsta var 90,5 kg/storsäck och den högsta var 129 kg/storsäck. Om det 
installationsprojektet med lägst medelvikt per storsäck hade fått färre storsäckar utskickade hade 
chanserna för att uppnå ekonomisk lönsamhet ökat.  

Kumar och Malegeant (2006) menar på att företag har lättare att fokusera på handlingar som gynnar 
det egna företaget. Detta kan återspeglas i att golvläggarna väljer att ta en ny storsäck trots att de 
påbörjade storsäckarna inte är maximalt fyllda. Varför de väljer att ta en ny är troligtvis för att det 
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kräver en större ansträngning att fortsätta fylla de påbörjade än att ta en ny. Ur Tarketts perspektiv 
påverkar denna handling den ekonomiska lönsamheten då varje storsäck ackumulerar fasta och 
rörliga kostnader. Det bekräftas av Zikmund och Stanton (1979) då insamlarens agerande vid 
sortering och insamling påverkar den ekonomiska lönsamheten i den omvända flödeskedjan. Vid 
utleverans av begränsat antal storsäckar behöver golvläggarna anpassa sig och förändra sitt 
insamlingsbeteende till att samla in mer material per storsäck, enligt Fidler (2013) och Boulton 
(2010) påverkar individers och företagens förändringsförmåga lönsamheten i returflödet. Tarkett 
skulle eventuellt kunna klara av att hantera dessa höga kostnader bättre om de kommunicerat till 
kunden att produkten består av återvunnet material. Enligt D’Souza et al (2007) kan kunden tänka 
sig att betala ett högre pris för en miljövänligare produkt om samma kvalitet kan förväntas. Genom 
att producenten kan ta ett högre pris ökar vinstmarginalen vilket skulle kunna leda till att dessa 
ökade intäkter kan användas för att kompensera returkostnaderna så att det externa 
returmaterialsflödet inte genererar negativa siffror. 

Varje påbörjad storsäck behöver transporteras tillbaka till Tarkett i Ronneby vilket genererar en 
transport- och hanteringskostnad för varje storsäck. Savaskan och Van Wassenhove (2006) menade 
att transportkostnaderna för returmaterialet ska göras till en så låg kostnad som möjligt för att 
ekonomisk lönsamhet ska kunna uppnås. För att sänka transportkostnaden menar Johnsson och 
Mattsson (2011) att varje bokad transport bör optimeras genom att hela den bokade volymen 
används. När en storsäck innehåller en låg vikt utnyttjas troligtvis inte hela transportvolymen. Om 
transportören samarbetar med Tarkett kan flera storsäckar transporteras på samma transportplats 
vilket skulle generera lägre transportkostnader genom en högre vikt för färre transportplatser, detta 
bekräftas av Savaskan och Van Wassenhowe (2006) då en bättre sortering i högre led i värdekedjan 
kan leda till minskade transportkostnader. Enligt Hines et al. (2004) bör felaktiga processer och 
förflyttningar reduceras då dessa genererar ökade kostnader vilket inte är värdeskapande. Om 
vikten per storsäck är låg kan transporten anses som en onödig förflyttning eftersom storsäcken 
skulle kunna fyllas mer. Ur ett hållbarhetsperspektiv bör onödiga transporter reduceras för att 
minska koldioxidutsläppen vid förbränning av drivmedel från lastbilar då de oftast drivs av fossilt 
bränsle. Storsäcken genererar höga kostnader per insamlad enhet vilket resulterar i att aktionen inte 
blir värdeskapande för Tarkett. Om transportkostnaden hade varit reglerad efter installationsspillets 
vikt hade kostnadsbilden varit annorlunda, då den ekonomiska lönsamheten hade beräknats på fasta 
kostnader. Den ekonomiska lönsamheten hade kunnat bekräftas eller dementeras tidigare då inga 
varierande variabler varit inkluderade i den ekonomiska lönsamheten. Problemet med denna 
kostnadsbild hade kunnat vara att skapa samarbeten mellan Tarkett och andra aktörer där den 
ekonomiska drivkraften är grunden till att ett samarbete är inlett eftersom denna kostnadsstruktur 
inte kan garantera hur stor den ekonomiska vinsten kommer att bli. De Giovanni et al (2015) 
beskriver att företag har en lägre benägenhet att bidra om de inte anser att handlingen kan garantera 
en ekonomisk vinst för dem själva. I de fall där inte ekonomisk vinst genereras i ett returflöde 
genereras alltid en ekologisk vinst vilket bekräftas av Schenkel et al. (2015) och Finnveden (2000) 
som på sikt kan generera en ekonomisk lönsamhet. Den ekologiska vinsten borde vara minst lika 
viktig för företagen i dagens samhälle då alla behöver verka för en bättre miljö på grund av de 
klimatförändringar vi upplever idag. Detta initiativ är ett steg i rätt riktning för Tarkett då de kan 
bli en förebild inom branschen genom att de bevisar att hållbarhet kan integreras i ett fungerande 
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företag. Troligtvis kommer hållbarhet och resurseffektivisering bli en allt viktigare fråga i 
framtiden då jordens resurser är begränsade samtidigt som tillväxten i samhället ökar.   

Tarketts insamlingssystem som är riktat mot totalentreprenadsprojekt är utformat enligt Savaskan 
et al (2004) returmodell som inkluderar att en tredje part är involverad i returflödet. Utifrån 
resultatet och analysen med golvläggarna är denna modell det enda alternativet som är möjligt då 
golvläggarna uttrycker att de inte har möjlighet att hantera dessa insamlingsvolymer av 
installationsspill själva och därav är returmodellen som inkluderar en tredje part som kan hämta 
returmaterialet på installationsplatserna nödvändig att använda. Ur ett kostnadsperspektiv 
genereras en fast transportkostnad för varje storsäck som medför att kvantiteten av storsäckar inte 
är den faktor som det ska strävas efter för att uppnå ekonomisk lönsamhet, det är kvantiteten av 
insamlat material per storsäck som blir den avgörande faktorn om ekonomisk lönsamhet uppnås 
eller inte. Oberoende av vilken modell som skulle användas med dagens kostnadsstruktur är det 
vikten som är den avgörande faktorn då man dividerar kostnaderna med den insamlade vikten för 
att avgöra den ekonomiska lönsamheten. Detta bekräftar Krikke et al. (2003) som beskriver att det 
är mängden returmaterial som påverkar den totala materialkostnaden. 

Matos och Hall (2007) och Van Wassenhove och Besiou (2013) nämner att komplexiteten och 
samarbetet i värdekedjan är en påverkande faktor för den ekonomiska lönsamheten. Tarkett är 
beroende av två företag för att returnera sitt returmaterial då komplexiteten vid hämtning av 
returmaterial gestaltar sig genom att storsäckarna kan behöva olika hanteringslösningar vilket beror 
på utformningen och kraven på arbetsplatsen samt golvläggarnas insamlingsagerande. De olika 
hanteringslösningarna kan vara att materialet kan hämtas med flakbil som lastas med en handtruck 
alternativt med kranbil som lyfter storsäckarna med kranen. Dessa hanteringslösningar skiljer sig 
åt kostnadsmässigt och därför bör det kostsammaste alternativet undvikas för att skapa bättre 
möjligheter för att uppnå en ekonomisk lönsamhet. Alla distributionsföretag erbjuder inte dessa 
hanteringslösningar, vilket har medfört att Tarkett är beroende av två transportföretag. Det skapar 
dubbla transportkostnader för Tarkett vilket är ett problem för den ekonomiska lönsamheten.  

Vilken insamlingslayout med unika parametrar genererar störst insamlad mängd installationsspill 
ute på byggarbetsplatser? 

För att generera ett flöde av returmaterial till Tarkett i Ronneby är det av högsta prioritet att utforma 
ett användarvänligt insamlingssystem. För att en CLSC ska vara verksam är grunden i detta fall att 
golvläggarna samlar in installationsspillet. Enligt Krajewski et al. (2007) kan denna 
insamlingsprocess anses som en fysisk flaskhals om installationsspillet inte samlas in. Krajewski 
et al. (2007) nämner också att en flaskhals förhindrar ett systems förmåga att generera en bättre 
ekonomisk omsättning vilket i detta insamlingssystem är om endast en mindre mängd returmaterial 
samlas in då insamlingsvikten är i relation till den ekonomiska lönsamheten. Oskamp et al. (1996) 
påstår att arbetsbördan inte får vara för hög för att material ska samlas in och återvinnas. Genom 
att storsäcken vid entreprenadsprojekt är placerad på installationsplatsen skulle arbetsbördan kunna 
minska vilket skulle kunna generera att större mängder returmaterial samlas in. Resultatet från 
intervjuerna och observationerna speglar fältstudiens resultat genom att golvläggarnas faktiska 
handlingar genererade ett godkänt resultat då den totala spillfaktorn översteg 6%.  
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Resultatet från fältstudien visar på att variabler så som skriftligt avtal, kommunikation, 
återkoppling, placering, design på storsäcken och struktur på storsäcken inte har en signifikant 
påverkan på insamlingsvikten av installationsspill. Anledningen till att ingen av 
nudgingvariablerna kunde statistiskt bevisa påverkade den insamlade mängden installationsspill 
kan vara relaterat till att urvalets storlek var för låg. Om tiden hade varit länge och fler storsäckar 
samlats in hade eventuellt ett annorlunda resultat kunnat uppnås.  

Av de insamlingslayouter som implementerats i fältstudien var det insamlingslayout två som 
genererade störst insamlad mängd installationsspill. Denna layout hade högst spillfaktor, högst 
medelvärde av vikt per storsäck samt lägst standardavvikelse för vikten per storsäck av de 
insamlade storsäckarna. Alla layouter uppnådde en godkänd spillfaktor viket indikerar på att 
golvläggarna har genomfört insamlingen av installationsspill väl. Från Tarketts synvinkel behöver 
vikten per storsäck optimeras för att de ska kunna uppnå en ekonomisk lönsamhet vilket kan 
återspeglas av medelvärdet av vikt per storsäck. Detta återspeglas i både medelvärdet och i 
standardavvikelsen. Varje installationsprojekt är unikt och därför är det också svårt att jämföra 
resultatet med varandra.  

Den enda variabeln vi kunde bekräfta hade en signifikant påverkan på den insamlade vikten var 
antalet insamlade produkter. Den troligaste anledningen är som Jovane et al. (2008) skriver att när 
produkter inte säljs i kvantiteter efter kundens behov genereras en större mängd avfall. Tarkett 
säljer mattrullarna i standardlängder vilket skulle kunna förklara att när ett större antal produkter 
installeras ökar också mängden genererat installationsspill då kunden köpt mer matta än vad som 
kommer att installeras. Med denna påverkan skulle inte endast stora installationsprojekt vara 
intressanta att samla in från, antalet produkter som skall installeras bör också eventuellt tas i 
beaktan vid val av insamling från installationsprojekt. 

För att öka chanserna till en korrekt insamling av installationsspill kan förändringar i 
valarkitekturen göras som kan leda till ett önskat utfall och i insamlingssystemet handlar det om 
att få golvläggarna att samla in returmaterialet istället för att slänga det i fraktionen för brännbart 
som tidigare har varit det enda alternativet. Enligt Thaler och Sunstien (2008) kan en individs 
beteende förändras genom nudging som styr individen till att ett önskat beslut fattas utan tvång. 

Dawnay och Shah (2005) nämner att ett skriftligt avtal kan bidra med att människor lättare anpassar 
sig och förhåller sig till de förändringarna som avtalet omfattar. Denna faktor kan ha betydelse om 
det är en helt ny förändring för individer. Majoriteten av golvläggarna som deltog i 
insamlingssystemet har genomfört insamling av installationsspill och varit delaktiga i ett returflöde 
tidigare, vilket kan ha medfört att effekten av ett avtal inte gav ett signifikant resultat. Ytterligare 
en orsak kan vara att avtalet inte innefattade några konsekvenser om golvläggarna inte följde avtalet 
vilket kan innebära att de har hållit kvar vid sitt gamla beteende. I just detta fall har det inte varit 
ett problem då deras gamla beteende innefattar att samla in installationsspill vilket därför har 
genererat en acceptabel mängd insamlat installationsspill.  

Enligt Oskamp et al (1996) och Rubinstein och Ariel (2003) ökar chanserna till ett önskat beteende 
om valarkitekturer förenklas där positionseffekten och bekvämligheten till ett insamlingskärl 
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medför att individerna lättare fattar ett önskat val. O’Donoghue och Rabin (1999) skriver att 
individer ofta fattar kortsiktiga och bekväma beslut. I intervjuerna med golvläggarna framkom det 
att de själva uppfattade att de samlade in en större mängd installationsspill om insamlingskärlet var 
placerat på installationsplatsen jämfört med på företaget. Detta skulle kunna vara en förklaring till 
varför variabeln placering inte kunde bevisas påverka vikten insamlat installationsspill då alla 
insamlingskärl har varit placerade på installationsplatsen. Det skulle kunna vara mer intressant om 
analysen studerat insamlad vikt när insamlingskärlet står på företaget eller på installationsplatsen. 

Thaler och Sunstein (2008) skriver att genom att erbjuda rätt sorts information och kommunicera 
ett tydligt budskap till individerna ökar förståelsen och minskar osäkerheten hos individen som kan 
medföra att de håller kvar vid sitt gamla beteende. Utifrån intervjuerna med golvläggarna framkom 
det att det fanns en osäkerhet kring vad som fick slängas i storsäcken. Trots denna osäkerhet skilde 
inte resultatet sig åt jämfört med de andra layouterna. På installationsprojekten har Tarketts 
produkter varit majoriteten av det installerade golvet vilket kan ha inneburit att informationen inte 
fått en avgörande betydelse för att öka insamlingsvikten. Den viktigaste informationen var att 
installationsspillet skulle hanteras i ett separat insamlingskärl vilket samtliga projekt har klarat av. 
Denna variabel skulle kunna ha en större påverkan om flera fabrikat installerats samtidigt för att 
informera golvläggarna om vad som skulle slängas i storsäcken.   

Att ge feedback i form av symboler, färger och återkopplingar menar Ayers et al. (2013) och 
Gilovicha et al. (2002) uppmuntrar individer till ett specifikt beteende samt att det kan leda till att 
de vill förbättra sig. Fältstudiens resultat visar att oavsett om installationsprojekten fått 
återkoppling eller inte har inte en högre spillfaktor genererats. Då insamlingen av installationsspill 
delvis är ett inarbetat beteende har inte feedbacken bidragit till en ökad insamlad vikt. Samtidigt 
har återkopplingen skett via mail vilket gör att vi inte kan garantera att alla berörda golvläggare 
nåtts av denna information. Vid återkoppling har inga markanta förbättringar uppmätts och det kan 
vara för att golvläggarna var nöjda med den genererade spillfaktorn och att de har utfärdat 
insamlingen korrekt då spillfaktorn kan variera utifrån installationsyta, golvläggarnas skicklighet 
och typ av produkt som installeras.  
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7 SLUTSATS  
Tre faktorer som är viktiga för att ekonomisk lönsamhet ska kunna uppnås vid materialåtervinning 
är: insamlingen av returmaterial på individnivå måste generera höga kvantiteter av kvalitativt 
material, implementering av ett användarvänligt insamlingssystem som inte ökar arbetsbördan för 
insamlaren och att insamlingskärlen måste innehålla en hög vikt för att sänka kostnaderna per 
insamlad enhet.  

Vad vi kunde konstatera från fältstudien i anknytning till Tarkett i Ronneby är att inom 
golvbranschen finns en vilja att arbeta med återvinning och insamling av installationsspill utan 
betalning via ekonomiska styrmedel vilket bevisas genom att golvläggarna genomförde 
insamlingen av installationsspill där alla installationsprojekten i fältstudien uppnådde en godkänd 
spillfaktor. Insamlingssystemet får inte orsaka resursslöseri i form av onödigt långa förflyttningar 
av installationsspillet då det skapar en ökad arbetsbörda för golvläggarna. En risk är då att 
installationsspillet inte samlas in om ett annat avfallskärl är placerat närmare installationsplatsen. 
Därför är det av högsta prioritet att utveckla ett användarvänligt insamlingssystem för att skapa ett 
returflöde där kunden bidrar med tillräckligt höga kvantiteter och kvaliteter av returmaterial. Det 
vi kan bevisa är att insamlingslayout två med sin kombination av nudgingvariabler genererade 
störst andel insamlat installationsspill. Var storsäcken står placerad på installationsplatsen eller hur 
den ser ut är inget som påverkar golvläggarna att sortera installationsspillet eller inte. Genom att 
Tarkett har tagit helhetsansvaret för insamlingskärlet är golvläggarnas enda uppgift att lägga 
installationsspillet i storsäcken. Det har lett till en förenklad insamlingsprocess för golvläggarna 
och att tillämpa nudging som ett styrmedel har inte påverkat resultatet signifikant.  

För att skapa en balans mellan de fasta och rörliga kostnaderna som uppstår i ett 
returmaterialssystem har vikt per insamlingskärl konstaterats som en avgörande faktor för att 
kontinuerlig ekonomisk lönsamhet skall uppnås. Tarketts ekonomiska lönsamhet speglas främst av 
vikt per storsäck samt storleken på insamlingsprojekten. Från studien har det konstaterats att 
Tarkett i Ronneby har lättare att uppnå ekonomisk lönsamhet vid större installationsprojekt då det 
inte krävs att varje storsäck innehåller lika mycket material så länge kostnaden per enhet för 
direkthämtning av Ragn-Sells understiger transportkostnaden av DHL per enhet.  

De största kostnaderna i Tarketts returmaterialssystem är transport- och hanteringskostnader av 
returmaterialet, det är fasta kostnader som ackumuleras för varje insamlingskärl. Dessa kostnader 
är dock nödvändiga för att returnera returmaterialet men antalet förflyttningar av returmaterialet 
bör reduceras då det ökar kostnaderna. Vinstmarginalen på returmaterialet är låg vilket gör att alla 
kostnader genererar en större påverkan på den ekonomiska lönsamheten. Eftersom Tarkett betalar 
per pallplats ökar transportkostnaden genom att fler storsäckar returneras. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv hade det varit mer fördelaktigt för Tarkett att betala per transporterat kilo då Tarkett inte 
kan garantera vikt per insamlad storsäck. Genom att sorteringen av returmaterial har förflyttats till 
ett tidigare stadie i värdekedjan har nyttjandegraden av det insamlade returmaterialet ökat för 
Tarkett i Ronneby vilket har resulterat i färre onödiga transporter av oanvändbart material vilket 
ökar möjligheten för att uppnå ekonomisk lönsamhet.  
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Ett optimalt returflöde är komplext och behöver tas i beaktan ur olika perspektiv då avsikten är att 
returkostnaden per insamlad enhet ska understiga inköpskostnaden för jungfruligt material. Om 
dessa tre områden optimeras möjliggör det att producerande företag kan uppnå ekonomisk 
lönsamhet genom materialåtervinning. 
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8 FORTSATT FORSKNING  
Denna studie påvisar komplexiteten av att implementera en ekonomiskt lönsam 
materialåtervinning där vikten ligger i att reducera alla moment som inte är värdeskapande för 
initiativtagaren till att sluta produktens livscykel. Eftersom denna studie endast analyserat den 
ekonomiska lönsamheten i det externa returmaterialsflödet bör vidare studier genomföras på 
liknande sätt internt på företaget för att sedan kombinera dessa studier och analysera den totala 
lönsamheten för insamling och användning av returmaterial i produktion då externa och interna 
processer tillsammans kan skapa ekonomisk lönsamhet. De områden som framförallt behöver 
studeras är: 

 Hur produktionsprocessen bör utformas vid användning av returmaterial.  
Då returmaterial kräver mindre bearbetning kan det finnas möjlighet till att produktionssteg 
kan reduceras, vilket kan resultera i reducerade tillverkningskostnader. Dessa 
kostnadsreduceringar kan leda till en ekonomiskt lönsam returmaterialhantering. 
  

 Hur kan transporten av returmaterial optimeras för att förbättra den ekonomiska 
lönsamheten i returflödet. 
Beroende på vilken typ av returmaterial som ett företag väljer att samla in kan 
nyttjandegraden av insamlingskärlet variera på grund av hur skrymmande materialet är. 
Studien påvisar att varje steg i värdekedjan ska optimeras vilket kan kräva att processer 
förflyttas i värdekedjan. Därför bör lönsamheten studeras för att återvinningsprocessen ska 
ske högre upp i flödet för att transportera ett mer komprimerat material.  
 

 Implementering av insamlingssystemet internationellt. 
Studien påvisar att utformningen av insamlingssystemet är brukbart nationellt. För att 
ytterligare förbättra ett företags miljöarbete bör de ta ansvar för sina produkter i hela 
världen. Ett fördjupande behöver göras gällande ett insamlingssystem som är funktionellt 
internationellt.   
 

 Hur insamlingsmängden påverkas genom olika styrmedel. 
Teorier om ekonomiska styrmedels påverkan för att förändra ett beteende beskrivs som 
stor. En vidare studie kring hur dessa styrmedel påverkar den ekonomiska lönsamheten 
samt kvaliteten och kvantiteten av det insamlade materialet bör därför genomföras. 
 

 Marknadsutveckling genom miljömärkta produkter 

Genom att erbjuda hållbara produktalternativ visar forskning på att slutkunden är villig att 
betala ett högre pris. Därför bör en undersökning genomföras för vilken typ av 
miljömärkning som ska kommuniceras, om det finns en potentiell marknad samt vad 
slutkunden är villig att betala för en sådan produkt. Kostnader bör kalkyleras för att 
genomföra denna miljömärkning. 
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APPENDIX A - INSAMLAD DATA FRÅN FÄLTSTUDIEN 
Insamlad data från fältstudien, antalet insamlade storsäckar, vikt/storsäck, medelvikt och 
spillfaktor beräknad genom insamlad vikt dividerat med total vikt installerad.   

Tabell 1 Insamlad data för installationsprojekt 1 som har haft layout 1 implementerad 

 

Tabell 2 Insamlad data för installationsprojekt 2 som har haft layout 1 implementerad 

 

Tabell 3 Insamlad data för installationsprojekt 3 som har haft layout 2 implementerad  

 

 

 

 

 

  

Antal storsäckar Vikt/storsäck Antal produkter Medelvikt Total vikt installerad Spillfaktor
Layout 1 Projekt 1 1 114 2 102,57143 11700 6,14%

2 88 2
3 93 2
4 126 2
5 119 1
6 92 1
7 86 1

Total vikt 718

Antal storsäckar Vikt/storsäck Antal produkter Medelvikt Total vikt installerad Spillfaktor
Layout 1 Projekt 2 1 122 2 121,53333 15600 7,01%

2 100,8 3
3 97,8 3
4 156 2
5 127 4
6 99 1
7 133 4
8 142,2 1
9 116 2

Total vikt 1093,8

Antal storsäckar Vikt/storsäck Antal produkter Medelvikt Total vikt installerad Spillfaktor
Layout 2 Projekt 3 1 133 1 121 5700 8,49%

2 117 3
3 126 3
4 108 1

Total vikt 484
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Tabell 4 Insamlad data för installationsprojekt 4 som har haft layout 2 implementerad   

 

Tabell 5 Insamlad data för installationsprojekt 5 som har haft layout 3 implementerad  

 

Tabell 6 Insamlad data för installationsprojekt 6 som har haft layout 3 implementerad  

 

Tabell 7 Insamlad data för installationsprojekt 7 som har haft layout 4 implementerad  

 

 

 

Antal storsäckar Vikt/storsäck Antal produkter Medelvikt Total vikt installerad Spillfaktor
Layout 2 Projekt 4 1 134 1 121 9300 7,81%

2 116 3
3 127 3
4 107 1
5 133 2
6 109 2

Total vikt 726

Antal storsäckar Vikt/storsäck Antal produkter Medelvikt Total vikt installerad Spillfaktor
Layout 3 Projekt 5 1 101 2 113 7200 7,85%

2 110 2
3 121 3
4 146 3
5 87 1

Total vikt 565

Antal storsäckar Vikt/storsäck Antal produkter Medelvikt Total vikt installerad Spillfaktor
Layout 3 Projekt 6 1 116 2 123 18300 6,05%

2 105 2
3 132 2
4 141 2
5 81 1
6 122 1
7 161 1
8 111 1
9 138 1

Total vikt 1107

Antal storsäckar Vikt/storsäck Antal produkter Medelvikt Total vikt installerad Spillfaktor
Layout 4 Projekt 7 1 118 4 129 11700 7,72%

2 110 3
3 156 4
4 135 4
5 123 2
6 128 2
7 133 1

Total vikt 903
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Tabell 8 Insamlad data för installationsprojekt 8 som har haft layout 4 implementerad  

 

 

 

 
  

Antal storsäckar Vikt/storsäck Antal produkter Medelvikt Total vikt installerad Spillfaktor
Layout 4 Projekt 8 1 108 2 90,5 6000 6,03%

2 75 2
3 97 2
4 82 2

Total vikt 362
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