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Det här examensarbetet på kandidatnivå resulterar i en undersökning av Derome AB:s  nuvarande em-
ballage till prefabricerade väggar och bjälklag. Dagens emballage för prefabväggar och bjälklag följer 
inte med i utvecklingen. I arbetet undersöks möjligheterna att gå från plastemballage till pappembal-
lage genom materialstudier och med den hållbara utvecklingen i åtanke.
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Dagens hantering av virke på byggarbetsplatsen, 
samt transport från virkesföretaget kan förbät-
tras i många avseenden. Virket förvaras inte på 
önskvärt sätt på byggarbetsplatsen där byggarbe-
tarna	ofta	är	ovarsamma	med	virket	som	finns	på	
plats. Risken för fuktskador, som ett resultat av 
att de prefabricerade objekten blir liggandes utan 
skydd oavsett väder, är stor. Sågverken upplever 
att	de	lösningar	som	idag	finns	för	väderskydd	
på byggarbetsplatserna inte fungerar tillfredstäl-
lande. De färdigbyggda husen riskerar därmed att 
inte uppnå den standard som avses, då kvalitén på 
virket kan ha försämrats redan på byggarbetsplat-
sen. Det dåliga rykte som kan uppstå av detta kan 
i slutänden påverka alla de företag som är verk-
samma inom träindustrin men framförallt skogs-
bolagen. 

Utöver det dåliga rykte som kan uppstå så 
riskerar de färdiga byggnaderna att angripas av 
mögel till följd av fuktskador i virket. I dagens 
miljömedvetna samhälle ökar efterfrågan på 
trähus, därmed är en lösning på den oaktsamma 
virkeshanteringen mer än nödvändig. De so-
ciala och ekonomiska aspekterna av ett hållbart 
tänkande	blir	lidande	då	det	enda	som	reflekteras	
över är ekologi. På den sociala sidan kommer 
människors	hälsa	in,	fuktskador	påverkar	de	flesta	
människor negativt. På samma sätt drabbas män-
niskor och företag ekonomiskt då husen inte håller 
den standard som dagens människor söker, repara-
tionskostnaderna blir vid fuktskador väldigt höga 
för båda parter. 

1. Bakgrund
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1.1 Vad finns idag?

Det	virkesemballage	som	finns	inom	området	idag	
går vanligtvis inte att återförsluta helt. Emballaget 
kan exempelvis vara en presenning eller PVC-
plast. Rep, tejp och spännband används dessutom 
ofta som förslutningsverktyg, något som inte alltid 
fungerar som det ska. När emballaget öppnats och 
en del av virket tagits i bruk är det komplicerat att 
återförsluta skyddet runt virket och därmed förhin-
dra	fukt	att	angripa.	Det	finns	alltså	inget	embal-
lage som är direkt ämnat som virkesskydd eller 
som har förmågan att återförslutas önskvärt. 

Den märkning som idag används för att allt ska 
gå rätt till under lossning på byggarbetsplatsen 
tenderar att vara sprayfärg på presenningen. Sys-
temet är bristfälligt då det kan vara svårt att se vad 
som står sprayat på emballaget, dessutom omöjlig-
görs en återanvändning av emballaget till andra 
syften. Ofta slits skyddsplasten av vid ankomst till 
bygget, de prefabricerade väggarna och bjälklagen 
kan därmed stå oskyddade på arbetsplatsen. Detta 
beror dock på hur hela bygget är planerat.

1.2 Prefabricerat 

Det	finns	många	positiva	aspekter	med	användan-
det av väggar samt bjälklag som är prefabricerade. 
Framförallt	finns	mycket	tid	att	spara	i	användan-
det av prefab, dels på fabriken men främst ute på 
byggarbetsplatsen. Dessutom genererar prefab en 
bättre kvalitet med mindre fuktskador som 
resultat, jämfört med icke-prefabricerade. 
Genom prefab blir det också billigare att bygga 
vilket i sin tur leder till billigare lägenheter för 
konsumenten.
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1.3 Derome

Derome AB startades upp av snickaren Karl An-
dersson år 1946, i byn Derome beläget i Varbergs 
kommun. Företaget är idag marknadsledande på 
trä- och byggmaterial i Västsverige och dessutom 
en stor producent av trävaror för export. Deromes 
koncept kan sägas vara att erbjuda ”hela kedjan 
från skog till färdigt hus”. Industri- och handel-
skoncernen Derome AB innefattar följande under-
koncerner: Derome Timber AB, Derome Bioen-
ergi AB, Derome Byggvaror & Träteknik AB, 
A-hus AB, Andersson Haus und Dach GmbH samt 
Derome Mark & Bostad AB. Deromes verksam-
het präglas av ett genomgående miljöarbete, som 
märks inom var och en av koncernerna. Kretslopp-
stänkande där det värnas om en frisk natur ses 
som en självklarhet.1

1 http://www.derome.se/  
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1.4 Konkret arbetsuppgift 

Derome AB är beställare av uppdraget. Preciser-
ing	av	uppgiften	fick	jag	under	ett	besök	på	A-hus	
i Kungsbacka där jag träffade Anders Carlsson 
som är teknisk chef där. Detta skedde dock relativt 
långt in i forskningsprocessen. Vad Derome vill 
ha hjälp med är att utveckla ett emballage som 
monteras på fabrik, som skall sitta på under trans-
porten till byggplatsen, under eventuell lagringstid 
där, och helst under hela monteringstiden av huset, 
(om det går). Ett emballage som mest är tänkt för 
flervåningshus	då	dess	monteringstid	är	längre	än	
ett styckehus.2  Emballaget skall vara kostnadsef-
fektivt,	och	fylla	flera	funktioner,	till	exempel	
ersätta de väderskydd på ställning runt huset, som 
är väldigt dyrt. Emballaget skall helst kunna andas 
ut eventuell fukt som uppstått under varma och 
fuktiga sommardagar. 3

Swot- analys

Swot- analys av de emballage som används i dag.
S-	Fördelar:	Det	som	finns	i	dag	är	enkelt	att	
bruka och enkelt att förbruka. 
W- Nackdelar: Sett ur ett miljöperspektiv är det 
inte vidare utvecklat. Konsumtionen av plasten är 
ohållbar.
O- Möjligheter: En utveckling inom plastområdet 
finns	i	dagsläget.
T- Hot: På grund av det billiga uttrycket plasten 
ger,	finns	det	risk	för	att	objekten	i	emballaget	
behandlas på liknande sätt som emballaget.

2 friliggande hus/villa
3 Fredrik Damfeldt, Derome Mark & Bostad AB
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1.5 Problemområdets avgränsning
Huvudproblemet för min rapport anser jag ligga i 
det försämrade rykte skogsindustrin kan komma 
att utsättas för, vilket på längre sikt leder till 
förminskad	inkomst	och	fler	uppsägningar.	Mindre	
inkomst riskerar i sin tur att leda till sämre kval-
itet på varorna då priset tvingas sjunka. Den onda 
cirkeln har därmed vidtagit. 

Jag ska i mitt arbete fokusera på att gestalta ett 
emballage som ska skydda prefabväggar/-bjälklag 
under den tid de står lagrade på den aktuella byg-
garbetsplatsen.	Arbeta	fram	en	passande	grafisk	
form som ska förklara innehållet, dess destination 
på	byggarbetsplatsen	och	avsändare.	Det	finns	ett	
behov av att utveckla dagens märkning om var de 
olika virkesdelarna ska placeras på bygget samt i 
vilken turordning de ska användas. Jag vill utreda 
möjligheter att förändra märkningen och försöka 
hitta lösningar till andra alternativ.

Med min teori i bakhuvudet (se 2.1) blir det es-
sentiellt att avgränsa mitt arbete på tre sätt. För det 
första ska jag, ur en miljösynpunkt försöka arbeta 
med material som är av den miljövänliga sorten. 
För det andra så ämnar jag framställa ett embal-
lage som verkligen håller tätt, utan att innehållet 
tar skada, allt för att förhindra fuktskador som kan 
uppstå som konsekvens. Slutligen är det viktigt 
att ta in den ekonomiska aspekten vid tillverknin-
gen av emballaget. Det vill säga, jag ska använda 
mig av kostnadseffektiva metoder och försöka 
framställa ett emballage som inte medför onödiga 
kostnader.

Oavsett hur bra lösning som skapas är det dock 
essentiellt att de anställda på byggarbetsplatsen 
samt lastbilschaufförerna hanterar virket på ett 
aktsamt sätt, och lär sig att anpassa sig efter de 
nya direktiven och bryta gamla sedvanor.

Jag kommer inte att gå in på djupet i vilket 
material som är mest ekonomiskt hållbart då detta 
område inte är något jag till fullo behärskar att ta 
beslut i. Däremot har jag grundligt övervägt att gå 
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från	plast	till	bestruken	papp,	likt	den	som	finns	
i mejeriprodukter. Senare problem med lossning, 
lastning samt lyftning på byggarbetsplats är inte 
heller något jag kommer att fördjupa mig i.
Inte heller kostnader för att installera diverse 
maskiner för att emballaget ska fungera ordentligt, 
om nu det behövs.

Dessa avgränsningar har inte helt skjutits åt 
sidan då även det har skissats, funderats och dis-
kuterats runt dessa ämnen.

Studier utförda av Kalle Nuszkowski under vår diskussion rörande 
lossning och lastning av prefabobjekt på byggarbetsplatsen.
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1.6 Problemformulering/frågeställning
Kan ett emballage i vattenbeständig papp för 
prefabricerade väggar och bjälklag göra framtiden 
fuktfriare samt miljövänligare för Derome AB?

1.7 Mål och syfte

Målet är att utveckla ett produktförslag till 
Derome AB samt ge förslag till en lösning som 
kan underlätta hanteringen av prefabricerade 
bjälklag och väggar under transport, väntetid på 
byggarbetsplats och under byggprocessens gång.
Syftet är att lösa eventuella problem med brist-
fällig emballering av prefabricerade objekt och 
därmed förhindra eventuella fuktskador.
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2. Meteodologi
2.1 Teoretisk ram

Jag intar ett hermeneutiskt förhållningssätt vid 
utförandet av mitt arbete. Med detta menas att 
jag tolkar det material som tas in, vidare väljer 
jag utifrån problemområdet vilka aspekter jag ska 
fokusera på. Den hermeneutiska kunskapen blir 
visserligen osäkrare än den positivistiska, men den 
blir också rikare och mer nyanserad.

Ordet hermeneutik kommer från den grekiske guden 
Hermes, en gud som agerade sändebud åt gudarna. Han 
skickade och översatte deras kommunikation till de 
lyckliga, men oftast de olyckliga mottagarna.
”Hermeneutik	är	både	en	filosofi	om	förståelsens	villkor	
och en benämning för en forskningsansats med tolkning 
som analysredskap. Inom ramen för en hermeneutisk 
forskningstradition söks emellertid inga sanningar i 
termer av en orsak - verkan tänkande. Istället söks 
fruktbara sätt att förstå företeelser som kan vara svåra 
att hantera i vår vardagsförståelse. Forskningsfrågor 
som kan formuleras i termer av ”vad betyder den här 
företeelsen för den här gruppen av människor” läm-
par sig ofta för en hermeneutisk forskningsansats. Vi 
människor använder emellertid alltid tolkningar för att 
orientera oss i tillvaron, det vi uppfattar som sanningar 
brukar helt enkelt vara de tolkningar som gäller i ett be-
stämt sammanhang, t.ex. det samhälle som vi växt upp i. 
Därför behöver vi skilja mellan vanliga vardagstolknin-
gar och tolkningarna i en vetenskaplig studie”. 4

Jag ska under studiens gång hela tiden utgå från 
tanken om en hållbar utveckling, där hållbarheten 
inkluderar ekologiska, sociala samt ekonomiska 
perspektiv. Den ekologiska aspekten kommer 
att beaktas genom observationer av vilka mate-
rial som används på området idag. Jag ska även 
undersöka huruvida det är möjligt att förbättra 
materialvalet, ur ett miljöperspektiv. Som nämnt i 
inledningen är det viktigt att inkludera de sociala 
och ekonomiska delarna av ett hållbart tänkande. 
Under studiens gång kommer jag därför sträva 
efter att göra de mest kostnadseffektiva materi-
alvalen, här är det dock viktigt att inte prioritera 
kostnadseffektiviteten över kvalitén på materialet. 
Förhoppningen med mitt arbete är dessutom att 
kunna minimera riskerna för fuktskador, som 
påverkar människors hälsa negativt.

4 (http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.htm)   
 2008-03-31
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2.2 Praktiskt utförande

Kunskap om ämnet har jag främst införskaffat 
genom samtal med kunniga inom aktuellt om-
råde. Jag har även varit på studiebesök på A-hus 
AB,	där	jag	fick	ta	del	av	produktionsledet	och	en	
introduktion till företaget och dess verksamhet. 
Jag	fick	även	tillfälle	att	ställa	frågor	och	få	förk-
larat för mig exakt vad jag ska fokusera på, något 
som hjälpte oerhört vid det fortsatta arbetet. Jag 
skaffade mig också en inblick i själva arbetet på 
byggplatsen, genom ett besök vid Limnologbygget 
i	Växjö.	Där	fick	jag	se	hur	en	lastbilstransport	
lossade prefabricerade väggar och bjälklag på 
byggplatsen. Jag samtalade med en lastbils-
chaufför	och	flertalet	byggarbetare.	

Kompletterande material har hämtats från 
Internet och tryckt litteratur. På så sätt blandas 
primärkällor med tryckt litteratur, vilket förhoppn-
ingsvis ger mig en heltäckande överblick av 
området. 

Området ska undersökas framförallt genom 
studiebesök, intervjuer och litteraturstudier. 
De studiebesök som gjorts har dokumenterats 
genom	fotografi	som	senare	skall	användas	som	
underlag för beslut och inspiration. Den informa-
tion som mottagits under intervjuer och samtal 
ska granskas för att därefter sammanställas och 
användas till rapporten. Studierna som genomförs 
är både i två samt tredimensionell form.
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3. Resultat

Designlösningen kan mestadels förklaras genom 
den information jag erhållit från studiebesök samt 
intervjuer med inblandade parter, exempelvis 
lastbilschaufförer, byggarbetare samt anställda 
på Derome. Jag tog beslutet att arbeta med papp 
istället för plast relativt långt in i projektet. Valet 
gjordes med den hållbara utvecklingen i åtanke. 
Jag hittade ingen plast som enligt mig höll den 
standard	som	jag	eftersökt.	Visst	finns	det	plast	
som kallas miljövänlig men som oftast har någon 
form av missgynnande för vår planet i sig. Jag 
kontaktade	flera	plastföretag	i	letandet	efter	min	
“drömplast”. Dock var det svårt att hitta någon 
som var av den miljövänliga sorten och samtidigt 
gav det intryck jag eftersökte. Den papp jag har 
valt att använda mig av till mitt emballage är av 
sorten	som	de	flesta	kommer	i	kontakt	med	dagli-
gen, nämligen genom mjölk eller juice. En helt 
vanlig mjölkförpackning består av 80 procent pap-
persmassa och 20 procent polyetenplast, vilket gör 
den högst återvinningsbar. Jag tyckte även att det 
var	passande	att	skog	fick	skydda	skog.	Gällande	
färgen på emballaget så valdes den naturfärgade, 
det kändes mest naturligt och återknöt till den 
hållbara utvecklingen. 
Det	grafiska	på	emballaget	ska	vara	i	svart	

kulör, allt från symbolerna till den skrivna in-
formationen. Text och förklaringar ska skrivas i 
Helvetica, då det är det mest intetsägande typsnit-
tet. Helvetica ger den information som skrivs, men 
absolut inget mer, inga tyckanden från användare 
ska	vara	inblandade.	Helvetica	har	använts	flitigts	
på skyltar, rymdfarkoster och i logotyper över hela 
världen sedan det ritades.
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3.1 Formskiss

Gällande den rektangulära formen på bjälklag och 
väggar	finns	det	inte	mycket	att	omforma	då	det	
mest effektiva är att emballaget och dess innehåll 
tar minimal plats på byggarbetsplatsen. Att följa 
de prefabricerade objektens form är en självklar-
het då ett av målen är att emballaget följer med 
objektet hela vägen upp till montering. Objekten 
ska även vara enskilt emballerade för det ändamål 
att kunna montera endast ett prefabobjekt utan att 
de resterande prefabobjekten står vidöppna för 
fuktskador under monteringstiden. 

En lösning med vattenpölar på hammarbandet  
kan enkelt lösas genom att forma toppen på em-
ballaget likt ett hustak. Val av material ska väljas 
på de premisser som ger prefabobjekten ett rättvist 
intryck för betraktaren. I dagsläget så ger inte den 
plast som förkommer på prefabobjekten de ut-
tryck som jag eftersöker. Emballaget är minst lika 
viktigt som innehållet för att kunna ge det helhet-
sintryck som eftersöks. 

Det uttryck jag önskar att emballaget och dess 
innehåll ska ge är att detta inte är något slarvigt 
monterat trästycke, utan detta är en grundligt 
genomtänkt konstruktion som inte ska hanteras 
likt en vanlig regel eller planka.

Öppning av emballaget, för sammankoppling 
av prefabobjekten, löses genom ett rött snöre som 
är placerat under perforerade hörn och skarvar 
där det är menat att öppnas, detta är utmärkt på 
emballage för att minimera förvirring. Öppning-
sanordningen	har	stor	likhet	med	de	som	finns	på	
kexförpackningar, cd-skivor samt Den Skrattande 
Kons förpackningar. I fall det blir mörkt på vån-
ingar under när el och VVS installeras, placeras 
perforerade riktlinjer på emballaget för utskärning 
vid väggens fönster och på inneväggars fall vid 
dörrar. Detta utförs av arbetaren på plats för hand 
eller med kniv. Tänk salt- och risförpackning-
söppningar. 
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Information om var de olika virkesdelarna hör hemma 
på byggarbetsplatsen bör bytas ut, från att stå sprayat 
på emballaget till mindre etiketter, eller streckkoder, 
som sedan enkelt kan tas bort eller klistras över. På så 
vis	kan	emballaget	återanvändas	vid	flera	tillfällen,	om	
nu så önskas. Ett enkelt sätt är att placera en klister-
lapp av papper i det område på emballaget som är 
ämnat för information. Ett annat förslag är att det sitter 
en	plastficka	på	emballaget	där	informationen	placeras	
i.		Plastfickan	och	klisterlappen	är	båda	enkla	och	ef-
fektiva lösningar på hur informationen kan förbättras. 
Den	grafiska	identiteten	kom	till	genom	skis-

sande till emballage/behållare för reglar och 
plankor på byggarbetsplatsen. I början av pro-
jektet så var briefen helt enkelt, ”väderskydd för 
virke på byggarbetsplats”. Men under den tid då 
jag skissade på behållare och olika lösningar för 
skydd av virket uppstod tre former: en kvadrat, en 
cirkel och en triangel.

Om dessa tre former placerades bredvid varan-
dra i en speciell ordning hittade jag något som jag 
tyckte passade för detta projekt.
De tre formerna symboliserar transportledet från 
fabrik till färdigt hus, via lastbil, samtidigt som det 
ger uttryck för enkelhet. Enkelheten kan symbol-
isera hur enkelt det är att bygga hus med prefab-
ricerade objekt jämfört med icke prefabricerade 
objekt. Dessa tre former är också grundformerna 
på konsthantverks-, formgivnings-, och arkitektur-
skolan Bauhaus. 

3.2 Märkning och tvådimensionell skiss
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ABCDEFGHIJK

pqrstuvwxyzåäö

LMNOPQRSTU
VWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmno

1234567890
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3.3 Slutsats

Undersökningen resulterade i ett emballage 
tillverkat av vattenbeständig papp, där det visuella 
uttrycket ger en mer rättfärdig känsla gentemot in-
nehållet samtidigt som funktionen kommuniceras 
med enkla medel genom anvisningar tryckta på 
emballaget. 

De negativa upplevelser som plastemballaget 
uttryckte har förminskats avsevärt då emballaget 
nu ger ett mer hållbart och kvalitativt uttryck. Då 
emballaget är opakt så syns inte innehållet, in-
nehållet kan se en aning sjaskigt ut emellanåt, fast 
det är väl genomtänkt och omsorgsfullt monterat.

Att den hållbara utvecklingen ligger bakom de 
flesta	besluten	i	detta	projekt	borde	vara	uppen-
bart. Att pappen kanske inte är den mest ekono-
miskt gynnsamma för Derome AB är inget jag tar 
ställning till.
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Vad är mest hållbart?

Fall 1.
Man använder sig av ett icke miljövänligt mate-
rial, detta material går att återanvända som embal-
lage	vid	ett	flertal	tillfällen.	
Fördelar – mindre sopor på byggarbetsplats, min-
dre konsumtion, möjligen mindre tillverkningsko-
stnader och mindre tillverkningsutsläpp.
Nackdelar – att det en gång måste kasseras och 
inte går att komposteras eller återanvändas på ett 
miljövänligt sätt.

Fall 2.
Här använder man sig av ett miljövänligt material 
som kastas efter varje användningstillfälle. 
Fördelar – man använder sig av ett material som 
inte skadar vår miljö.
Nackdelar – Engångsförbrukningen leder till att det 
konsumeras mer material, vilket i sin tur kan påverka 
miljön på ett ohållbart sätt genom energiåtgång.

Jag är kluven i mitt resonemang angående materi-
alval och återvinningsmöjligheter. Men eftersom 
det emballage jag arbetar med ska följa med upp 
på byggnad, sitta kvar tills huset nära på är färdigt, 
så	finns	det	inte	många	möjligheter	att	återvinna.	
Emellertid kan det uppstå undantag om detta em-
ballage börjar användas till styckehus där det endast 
finns	ett	begränsat	antal	prefabväggar/bjälklag.

Trots den bristande klarheten som fortskred 
tämligen långt in i projektet så blev de tidigare 
studierna grund för den slutgiltiga projektformul-
eringen. Vad som bör tilläggas är att detta projekt 
har haft tre olika ingångar. Emballage till reglar 
på byggarbetsplats, emballage till takstolar och 
tillslut det aktuella projektet. 

4. Diskussion
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Gällande	det	grafiska	så	skulle	det	kunna	vara	så	
att varje person i ledet till färdigt hus rycker bort 
en lapp så att, i fabrik rycker fabriksarbetarna bort 
en	fyrkantslapp	så	att	den	grafiska	fyrkanten	visar	
sig, chauffören rycker bort cirkeln efter att denne 
har levererat objektet till byggarbetsplats, och sist 
rycker byggnadsarbetaren bort triangeln innan 
montering. På så sätt visar sig alla symboler fram 
till montering och inblandade personer skulle bli 
mer aktiva.
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