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Förord 

Detta examensarbete har varit en del av utbildningen byggingenjör på Högskolan i Borås. Det har för 
oss varit väldigt lärorikt och gett oss bra erfarenheter att ta med oss ut i arbetslivet. Undersökningen 
har gjorts i samarbete med Skanska Hus Borås. Vi vill rikta ett stort tack till vår externa handledare 
Johan Lindberg som med stort engagemang har svarat på våra frågor och varit till stor hjälp. Vår interna 
handledare Kimmo Kurkinen har också varit till stor hjälp med sina synpunkter och idéer. Även vår 
lärare Börje Hellqvist har bidragit med idéer och förslag som varit till stor hjälp i ett tidigt skede.  

Vi vill även rikta ett stort tack till alla yrkesarbetare och tjänstemän på Skanska som har ställt upp på 
intervjuer och svarat på spontana frågor vid arbetsplatsbesök. Intervjuerna och frågorna ligger till 
grund för undersökningen. Slutligen vill vi tacka alla utomstående som har ställt upp på de i förhand 
oplanerade intervjuer som också varit till stor hjälp för att besvara våra frågeställningar. 

Vi hoppas undersökningen kan bidra till någon typ av förändring som kan leda till minskat materialspill! 

 

Tack! 

 

Ali Reza Heravi & Antin Trogen 
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Terminologi 

 

AL – Arbetsledare. 

Betonglego – Block av betong som kan staplas på varandra för att till exempel särskilja 

materialhögar. 

Bruttoarea – Summan av alla våningsplans area [m2]. 

Bärlag – Arbetare som endast har till uppgift att bära in byggmaterial till det utrymme där det ska 

monteras.  

CO2-budget – En klimatbudget som begränsas hur mycket CO2-e [kg] en byggnation tillåts släppa ut. 

CO2-e – Koldioxidekvivalenter är en metod som används för att jämföra andra växthusgaser än 

koldioxid med densamma. Till exempel motsvarar 1 kg metangas 25 kg koldioxid, alltså är metangas 

värre för växthuseffekten.  

Enhetstid – Den tid det tar att utföra ett arbetsmoment vid olika byggnadsdelar [h/m2, h/st, h/m 

etc.] 

EPD – Environmental Product Declaration. Till svenska översatt miljövarudeklaration, denna visar hur 

stor miljöpåverkan en byggprodukt har.  

FKS – Färdig Kapad Stomme, detta är en byggmetod där reglar till trästomme levereras kapade till 

rätt mått så att det bara är att montera dem.   

LCA – LivsCykelAnalys är en kartläggning av en produkts miljöpåverkan, från tillverkning tills det att 

produkten blir avfall.  

Lösvirkesstomme – Byggmetod där man bygger trästomme genom att kapa träreglar till rätt mått på 

arbetsplatsen.  

Materialspill – Är den del av materialet som inte utnyttjas efter måttanpassning.  

Mängdning – Det arbetsmoment en arbetsledare gör när hen ska beräkna hur mycket material som 

kommer gå åt under ett visst arbetsmoment. 

Slutbesked – Slutbesked ges efter godkänd slutbesiktning innebär att byggnaden får tas i bruk. 

Spillhög – Överblivet material från måttanpassning som samlas på ett ställe. 

TJM – Tjänsteman. 

UE – Underentreprenör, ett företag som utför ett arbete åt byggentreprenören under byggnationen. 

Utbyte – Ett mått på hur mycket av timmerstockarna som sågas till färdiga produkter, mäts i %. 

YA – Yrkesarbetare. 

Åtgångstal – Är en faktor som används för att beställa rätt mängd material.         

Åtgångstal ∙ teoretisk mängd = beställd mängd. 
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Sammanfattning 

Bygg- och fastighetssektorn är en av de största i landet och innefattar alla inblandade aktörer i en 

byggnads eller anläggnings livscykel. I livscykeln ingår råvaruutvinning, materialtillverkning, 

transporter, nybyggnation, om- och tillbyggnation och uppvärmning. Detta medför att det är en av de 

branscher som släpper ut mest CO2-e (koldioxidekvivalenter), närmare bestämt 28 % av Sveriges totala 

utsläpp. Sverige har satt upp ett antal klimatmål där det slutgiltiga målet är att utsläppen år 2045 ska 

reduceras till 85 % av 1990 års utsläpp. Med detta i åtanke behöver byggsektorn ta vara på varje 

möjlighet som uppstår att minska sina utsläpp, att minimera materialspillet under byggproduktionen 

är en av dem. Syftet med undersökningen är att ta reda på varför materialspill uppstår och komma 

med förslag på hur det kan minskas.  

Undersökningen bygger på intervjuer och två fallstudier, varav en teoretisk. I fallstudierna har olika 

byggmetoder jämförts och utvärderats. Sammanlagt har 33 personer intervjuats, både yrkesarbetare 

och tjänstemän. Intervjumaterialet har sammanställts och statistiken har analyserats för att kunna dra 

slutsatser av svaren på intervjuerna.  

Resultatet från fallstudierna visade att det finns möjlighet att minska materialspillet med reducerat 

utsläpp av CO2-e som följd. I den ena fallstudien reducerades utsläppen med 12,8 %, med den 

beräkningsmetod som användes, detta mot en prisökning på 11,9 %. I den andra fallstudien som var 

teoretisk reducerades utsläppen med 2,7 % och för att investeringen i ett dyrare materialinköp skulle 

löna sig behövdes utförandet effektiviseras med 5 % vilket var högst troligt enligt den tjänsteman som 

deltog i fallstudien.  

Slutsatsen av intervjuerna blev att viljan och engagemanget att minska materialspillet fanns hos både 

yrkesarbetare och tjänstemän. De förslag på åtgärder för att minska materialspillet som presenteras i 

undersökningen ansågs vara rimliga av både yrkesarbetare och tjänstemän.  
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Abstract 

The construction sector is one of the industries that emits the most CO2-e, more specific 28 % of 

Sweden´s total emissions. Sweden has set a number of climate goals where the final goal is to by 2045 

have reduced the emissions by 85 % comparing to 1990 years emissions. With this in mind the 

construction sector needs to take advantage of every opportunity that is given to reduce its emissions, 

minimizing the material waste during production is one of them. The purpose of the survey was to find 

out why there is material waste and make suggestions on how it can be reduced.  

The survey is based on interviews and two case studies of which one was theoretical. In the case studies 

different construction methods have been compared and evaluated. A total of 33 persons have been 

interviewed, both carpenters and supervisors. The interview material has been compiled and the 

statistics have been analysed in order to be able to draw conclusions from the answers in the 

interviews.  

The results from the case studies showed that there is a possibility to reduce the material waste with 

reduced CO2-e as a result. In one of the case studies emissions were reduced by 12,8 % with an increase 

of the price by 11,9 % as a result. In the other case study, which was theoretical, emissions were 

reduced by 2,7 % and in order to motivate the investment of a higher material cost the installation 

needed to be 5 % more effective which by great possibility was doable according to the supervisor that 

participated in the study.  

The conclusions of the interviews were that the willingness and commitment to reduce material waste 

appeared in both carpenters and supervisors. The methods to reduce material waste that is presented 

in the survey were considered reasonable by both carpenters and supervisors. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till detta examensarbete. Här presenteras även rapportens 

syfte, frågeställningar, mål och de avgränsningar som har gjorts.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Bygg- och fastighetssektorn är en av de största i Sverige och i sektorn inkluderas alla inblandade aktörer 

i en byggnad eller anläggnings livscykel. Livscykeln innefattar utvinning av råvaror för 

materialtillverkning, transporter, nybyggnation, till- och ombyggnation och även uppvärmning.  Bygg- 

och fastighetssektorn har sedan länge varit en av de industrier som släpper ut mest växthusgaser i 

atmosfären. År 2017 släppte bygg- och fastighetssektorn i Sverige ut 12,2 miljoner ton CO2-e, vilket 

motsvarade 19 % av hela Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utöver detta tillkommer även 5,9 

miljoner ton CO2-e i form av utsläpp i andra länder under produktionen av byggvaror som sedan 

importerades av byggföretag i Sverige. Alltså blev den svenska bygg- och fastighetssektorns totala 

utsläpp av växthusgaser år 2017 ca 18 miljoner ton CO2-e (Boverket 2020a). Således blir bygg- och 

fastighetssektorns andel av Sveriges totala utsläpp i praktiken istället ca 28 %.  

Sverige har sedan ett antal år tillbaka satt upp olika klimatmål. Ett av de slutgiltiga målen är att Sveriges 

nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 ska vara noll. För att uppnå detta har även delmål satts. År 2020 

skulle Sveriges totala utsläpp ha varit 40 % lägre än år 1990, något som inte uppnåddes. År 2030 skall 

utsläppen vara 63 % lägre, år 2040 skall utsläppen vara 75 % lägre för att slutligen år 2045 få ner 

utsläppen till 85 % av 1990 års nivå. De resterande 15 % kan kompenseras med åtgärder som till 

exempel ökad plantering av skog (Naturvårdsverket 2020a).  

Precis som alla andra branscher påverkas byggbranschen av dessa klimatmål och kommer följaktligen 

behöva minska sina utsläpp. En stor del av utsläppen kommer från tillverkningen och transporter av 

byggnadsmaterial. Genom en mer klimatsmart tillverkning där man i fabrik anpassar måtten på 

materialet utefter vad som önskas ute i produktionen kan materialspillet minskas. På detta sätt flyttas 

materialspillet från arbetsplatsen till fabrikerna. Fabrikerna har både bättre möjlighet att minska spillet 

genom optimering och även ta väl hand om det materialspill som uppstår genom till exempel 

återanvändning1. Resultatet av detta blir en minskad klimatpåverkan från byggbranschen. 

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med studien är att ta reda på varför materialspill uppstår i byggproduktionen och hur 

minskningen av materialspill påverkar CO2-e.  

  

 
1 Stefan Holmkvist, Kvalitetsansvarig Derome Timber, Teamsmöte den 29 mars 2021. 
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1.3 Frågeställningar 
 

- Varför uppstår materialspill i byggproduktion? 

- Vilka åtgärder är rimliga för att minska materialspillet? 

- Hur mycket kan mängden CO2-e reduceras om materialspillet minskas? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Arbetet har begränsats till att endast undersöka materialspillet för gips och reglar för att på så sätt 

kunna göra en mer detaljerad undersökning. Arbetet har också begränsats till materialspill som uppstår 

på byggarbetsplatsen, endast i enstaka fall har materialspill som uppstår hos leverantörer tagits i 

beaktning.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras och beskrivs de metoder som används för att utföra studien, två fallstudier 

och sammanlagt 33 intervjuer. 

Arbetet innehåller tre typer av undersökningar. Den första delen är en fallstudie där två likvärdiga 

byggnader, ett garage och en återvinningscentral, byggdes med två olika metoder. Garaget byggdes 

med Färdig Kapad Stomme (FKS) och återvinningscentralen med traditionell lösvirkesstomme. 

Materialspill från de olika byggnaderna sparades av yrkesarbetarna (YA) och vägdes för att senare 

kunna göra en jämförelse hur mycket materialspill de olika byggmetoderna genererar.  

Den andra delen är en teoretisk fallstudie där entreprenören har monterat gips på två olika ytor med 

två olika metoder, metod 1 och metod 2. Till den första ytan användes metod 1 som innebar att 

platschefen beställde gipsskivor med standardmått på höjden och skivorna kapades sedan på plats till 

rätt höjd och det överblivna kasserades. Till den andra ytan användes metod 2 vilket innebar att 

platschefen beställde skivor med en höjd som var anpassad till takhöjden på projektet och på så sätt 

genererades materialspill endast när skivorna behövde kapas på bredden. Eftersom materialspillet från 

de olika metoderna blandades på projektet gjordes istället i efterhand en beräkning på hur mycket 

materialspill respektive metod genererade. Skillnaden på mängden avfall i de olika metoderna blev 

alltså den mängd som kom från när skivorna kapades på höjden i metod 1. Materialspillet som 

kapningen på bredden medförde antogs vara samma i båda metoderna då den enda skillnaden mellan 

de olika metoderna är att skivorna i metod 1 behöver måttanpassas även på höjden.  

Den sista delen utgörs av de intervjuer som har genomförts i studien. Mycket av studiens resultat 

bygger intervjuerna där 22 YA och 11 tjänstemän (TJM) har intervjuats. Arbetet gjordes i samarbete 

med Skanska och tack vare dem har det varit möjligt att intervjua det stora antalet YA och TJM. Ljudet 

från intervjuerna spelades in för att i efterhand kunna lyssna igenom intervjuerna noggrant och kunna 

komplettera de svar som antecknades under intervjuerna. Varje intervju varade i 30-60 min. Syftet 

med att intervjua yrkesarbetarna var att få en uppfattning om vad de har för inställning till materialspill 

och varför de tror att det uppstår. Eftersom det är yrkesarbetarna som i slutändan hanterar materialen 

och därför spelar en avgörande roll var det viktigt att ta reda på vad de kan tänkas göra för förändringar 

för att minska materialspillet. Intervjuerna med tjänstemännen gjordes för att ta reda på om de 

tjänstemän som jobbar ute i produktionen kan ändra sina arbetsvanor för att bidra till minskat 

materialspill. En del av de tjänstemän som har intervjuats har ibland varit med i projekteringsskedet 

och de har därför tillfrågats om de ser några möjligheter att minska materialspillet redan i detta skede.  
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3 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel beskrivs hur avfall uppstår och hanteras i byggbranschen i dagsläge. Kapitlet innefattar 

även en kort beskrivning av framtida lagar och krav. 

 

3.1 Klimatdeklaration 
 

År 2019 fick Boverket i uppdrag av regeringen att arbeta med att förbereda byggbranschen på det krav 

om att nya byggnader med en bruttoarea på över 100 m2 ska redovisa en klimatdeklaration. 

Regeringen har för avsikt att den nya lagen ska gälla från och med den 1 januari 2022 (Sveriges riksdag 

2020). Till en början är kravet att redovisa en klimatdeklaration för att få slutbesked från 

byggnadsnämnden. År 2027 kommer ett gränsvärde för klimatdeklarationen införas vilket innebär att 

utsläppen av CO2-e kommer begränsas, vilket resulterar i att det blir ett krav att hålla sig till en CO2-

budget (Boverket 2020b). Den nya lagen kommer gälla för byggskedets utsläpp. Syftet med kravet på 

en klimatdeklaration är att öka medvetenheten om och reducera byggnaders belastning på klimatet 

(Boverket 2020c).  

En kommun som arbetar mycket med att försöka minska byggbranschens klimatpåverkan är Borås Stad 

som har en klimatstrategi där mycket fokus läggs på LCA för att identifiera under vilket skede 

(produktskede, byggskede, användningsskede och slutskede) byggnaden har störst miljöpåverkan, se 

figur 1.  

 

Figur 1. Exempel på LCA av en byggnad (Boverket/Infab 2020d) 

Samma LCA används också för att urskilja vilken byggnadsdel som har störst belastning på miljön, se 

figur 2. På detta sätt fås en mer detaljerad överblick som kan vara till hjälp för att se i vilken eller vilka 

byggnadsdelar det finns förbättringspotential. Detta har, tillsammans med andra arbetssätt, gjort att 

Borås Stad var en av de kommuner som uppnådde 2020 års nationella mål om att minska CO2-

utsläppen med 40% (Klimatkommunerna 2020a). 
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Figur 2. Klimatpåverkan från de olika byggdelarna (Boverket/Infab/Tictac 2020e) 

För att förbereda byggbranschen på den nya lagen har Boverket tagit fram en öppen databas där 

entreprenörer kan hämta klimatdata för olika byggprodukter. På det här viset kan alla 

byggentreprenörer träna sig på att göra en klimatdeklaration, något som alltså kommer vara 

obligatoriskt från och med 1 januari 2022. Producenterna tillverkar byggmaterial på olika sätt och 

transportsträckan för råvarorna är olika lång.  

Det värde som finns i Boverkets klimatdatabas är ett genomsnittligt värde där de tagit hänsyn till hur 

stor marknadsandel respektive producent har (Boverket 2020f). Vissa producenter av byggmaterial har 

tagit fram EPD:er för en del av sina produkter och i dessa redovisas hur mycket CO2-e den specifika 

produkten släpper ut. Det är en omfattande och kostsam process att ta fram en EPD varför det endast 

är ett fåtal företag som har gjort detta och de har inte heller tagit fram EPD:er för alla sina produkter 

utan endast på ett urval. 

 

3.2 Avfallstrappan 
 

Avfallstrappan, se figur 3, är en bra illustration över vad som händer med avfall från till exempel 

byggindustrin. Enkelt sammanfattat kan det beskrivas att desto längre ner i trappan avfallet hamnar 

desto sämre är det för miljön.  

 

Figur 3. Avfallstrappan (Liljander 2015) 
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Minimera är den första och viktigaste åtgärden i trappan. Jordens befolkning måste hushålla med de 

resurser som finns. Ett exempel på detta är när sågverket anpassar sin råvara vid avverkning. På 

sågverket vet de vad för produkter som skall tillverkas och vilken längd stockarna ska ha för att få så 

högt utbyte som möjligt. Stockarna kapas till detta mått (plus ca 100 mm marginal) av skogsmaskinerna 

redan ute i skogen och på så sätt minimeras spillet redan i det allra första steget i produktionen2. Vidare 

har arbetsledaren (AL) stor möjlighet att minimera materialförbrukningen vid mängdning. De AL som 

har blivit intervjuade i denna studie har sagt att de inte lägger ner mycket tid på att beräkna hur mycket 

material som kommer gå åt utan beställningen grundar sig ofta på en snabb beräkning och med rädsla 

för produktionsstopp beställs ofta för mycket material.  

Återanvändning är en lösning till de byggmaterial som fortfarande inte är uttjänta men som av någon 

anledning inte kan användas där de sitter i dagsläget. Det kan vara fönster som fungerar felfritt men 

vars isoleringsförmåga inte räcker till i en året-runt villa. Dessa fönster kan istället användas i till 

exempel en sommarbostad där myndigheternas krav på isoleringsförmåga och energihushållning inte 

är lika höga (Boverket 2021).  

I dagsläget slängs mycket material som är i fullgott skick, ofta på grund av platsbrist men även på grund 

av tidsbrist. Det finns inte tid att samla ihop, hantera och ordna med transport för att få bort materialet 

från arbetsplatsen. Då är det istället enklast att slänga det i containern och hantera det som avfall. 

Genom bättre kommunikation och koordination inom företaget skulle överblivet material kunna 

skickas till andra byggarbetsplatser istället för att hanteras som avfall. Detta är ett exempel på en 

åtgärd där materialet undviker att hamna längre ner på trappan. Återbruk är en kommunal verksamhet 

i Borås Stad som ägnar sig åt återanvändning. De åker ut till byggarbetsplatser och hämtar material 

som annars hade blivit avfall. Materialet körs till en verkstad där det rustas upp av personal under 

arbetsträning för att sedan kunna säljas och återanvändas.  

Återvinning går ut på att ta vara på råvaran ett material består av. På sågverken uppstår stora mängder 

sågspån, flis och liknande som restprodukter ifrån själva sågningen. Detta samlas ihop och används för 

tillverkning av bland annat pellets och bränslebriketter som ofta används för att värma upp 

enfamiljshus. De restprodukter som är lite grövre, såsom bark, används för att värma upp fabriken och 

att driva sågverkets stora tork3. Ett annat exempel på återvinning är cellulosaisolering där företag som 

tillverkar isolering kan ta hand om avfallet som blir på tryckerier, det kan till exempel vara feltryck eller 

marginalerna som skärs bort. Avfallet mals ner och blandas med impregneringsmedel och kan sedan 

sprutas in som lösull i väggar och tak på byggnader när de ska isoleras. Detta steg innebär en 

tillverkningsprocess som kräver energi varför återanvändning är att föredra i de fall materialet går att 

använda utan att genomgå en sådan process4. 

Energiutvinning är det näst sista steget på trappan. Hit hör byggmaterial som av någon anledning inte 

går att återvinna. Det kan vara att det är i för dåligt skick eller för att processen för att återvinna är för 

kostsam. På byggarbetsplatserna sorteras avfallet i olika fraktioner och några av de fraktioner som går 

till energiutvinning är ”brännbart avfall” och ”träavfall”. Containrarna körs till ett värmeverk där 

avfallet eldas upp och värmen som uppstår kan till exempel användas för att värma vatten till 

fjärrvärmenätet.  

Deponi är den sista utvägen och det som är allra sämst för miljön. Tanken är att bara material som inte 

kan tas tillvara på i något av de tidigare stegen ska deponeras. Riktigt så ser det inte ut i dagsläget då 

det händer att till exempel brännbart avfall hamnar här istället för att användas till energiutvinning, 

 
2 Stefan Holmkvist, Kvalitetsansvarig Derome Timber, Teamsmöte den 29 mars 2021. 
3 Stefan Holmkvist, Kvalitetsansvarig Derome Timber, Teamsmöte den 29 mars 2021. 
4 Yrkesarbetare, Sjömarkens Isolering, Arbetsplatsbesök den 19 mars 2021. 
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ofta som en följd av dålig sortering. Sverige har infört nya lagar (krav på bättre och mer sortering) som 

gör att mängden avfall som skickas till deponi minskar och även kraven som ställs på deponiernas 

utformning har ökat. Betong är ett byggnadsmaterial som kan hamna på deponi om det inte hanteras 

på rätt sätt. Vid Högskolan i Borås forskas det på att återanvända betongavfall som ballast i ny betong 

istället för att deponera betongen. På lång sikt är det oundvikligt att föroreningar från deponierna 

sprids i naturen, därför är den viktigaste åtgärden att minska den mängd avfall som deponeras 

(Naturvårdsverket 2020b).  

 

3.3 Returavtal 
 

När en AL ska beställa material till en etapp, eller en del i ett projekt, gäller det att uppskatta hur stor 

mängd som kommer gå åt. Eftersom vardagen för en AL kan vara stressig finns det inte alltid tid att 

göra en noggrann beräkning på hur mycket material som behövs. Beställs det för lite material så kan 

det hända att YA står stilla och därför är det vanligt att det beställs lite mer material, särskilt när det 

handlar om billiga material. I dessa lägen är det bra att ha returavtal så att det går att skicka tillbaka 

det överblivna materialet till leverantören och få tillbaka åtminstone en del av pengarna. Hur stor del 

som betalas tillbaka kan variera dels beroende på vad det är för material och i vilket skick det befinner 

sig i men också beroende på vad entreprenören har kommit överens om med leverantören.  

Många gånger handlar det dock om så pass små mängder att det inte är lönsamt för entreprenören att 

returnera. Det är inte bara fraktkostnaden som ska betalas utan materialet ska också hanteras och 

kanske förvaras under en tid om det ska returneras. Resultatet av detta blir att byggmaterial som 

mycket väl hade kunnat användas på andra ställen istället hanteras som avfall. Eftersom det är en 

kostnadsfråga för entreprenören gäller det att komma på en lösning där materialet kan tas om hand 

utan att det kostar mer än vad avfallshanteringen för samma material skulle kosta.  

 

3.4 Åtgångstal 
 

För att effektivisera mängdningen har det genom åren arbetats fram så kallade åtgångstal. Dessa 

fungerar som en multiplikator för att beräkna den mängd material som förbrukas i ett visst 

arbetsmoment då den teoretiska materialåtgången sällan stämmer överens med den verkliga 

materialåtgången. Dels uppstår spill efter att materialet har måttanpassats men det händer också att 

en del av det material som levereras inte går att använda, särskilt när det gäller trä. Att nytt trämaterial 

inte går att använda kan låta märkligt men det händer ofta eftersom trä är ett levande material som 

påverkas mycket av sin omgivning, framförallt den relativa fuktigheten. En träregel som i fabrikens 

klimat var helt rak kan efter några dagar på arbetsplatsen, där det råder ett annat klimat, både ha vridit 

och böjt på sig så pass mycket att den inte går att använda.  

Den teoretiska mängden (mängden material på ritningen) multipliceras med åtgångstalet och 

produkten blir den mängd material som ska beställas. Åtgångstalen grundar sig på många års 

erfarenhet och statistik från tidigare byggnationer. Statistiken kommer från jämförelser mellan den 

teoretiska mängden, den mängd som köpts in och den mängd som blivit över. Stora företag har bra 

möjlighet att ta fram och justera olika åtgångstal eftersom de kan kolla på statistik från många olika 

byggen och utifrån denna hämta ett medelvärde. Enmansföretag har inte samma möjlighet att hämta 

statistik men å andra sidan är det enklare för dessa att planera materialåtgången och de har större 
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möjlighet att handla i mindre mängder allt eftersom projektet löper på. För enmansföretaget är det 

inte heller lika känsligt med ett produktionsstopp medan det på de stora företagen kan bli väldigt 

kostsamt om YA inte kan utföra sitt arbete på grund av att det saknas material.  

Även om mycket är sig likt när man bygger så är varje projekt unikt och förutsättningarna ser olika ut. 

Åtgångstalen för de mest använda materialen brukar ofta vara samma men på de ytor och byggdelar 

där formen kan variera mer kan åtgångstalen justeras redan i anbudsskedet. TJM som jobbar med 

kalkylen i projekteringen gör en bedömning av vad för typ av utrymmen och ytor som finns i projektet. 

Allt som oftast innebär många mindre utrymmen ett högre åtgångstal jämfört med samma yta i ett 

enda stort utrymme. Detta beror på att mer material behöver måttanpassas i ett litet utrymme medan 

det i stora utrymmen kan monteras fler hela enheter och då uppstår inget spill. Efter att tjänstemannen 

har gjort en bedömning grundat på sin egen erfarenhet görs ett överläggande med kalkylchefen som 

också är med och räknar på anbudet och åtgångstalen för de olika materialen bestäms5. I tabell 1 visas 

åtgångstal från olika projekt. Det höga åtgångstalet på fasadskiva i Projekt 1 berodde på utformningen 

av fasaden som var väldigt speciell vilket medförde att det var omöjligt att använda spillmaterial vid 

monteringen. De andra åtgångstalen för fasadskiva kan anses vara mer normala och även här beror 

skillnaden på hur fasaden på respektive byggnad var utformad.  

Tabell 1. Tabell med åtgångstal på samma material från olika projekt 

 

 

3.5 Tredje parts logistik (Just-in-time leveranser) 
 

Ofta råder det platsbrist ute på arbetsplatserna, speciellt inne i själva byggnaden. Det är många 

yrkesgrupper som ska samsas om utrymmet och varje yrkesgrupp är igång med sina arbeten. Det är 

mycket material som ska få plats på liten yta och innan materialet har monterats så tar det upp mycket 

golvyta. Konsekvensen av detta blir ofta att byggmaterial förvaras utomhus på arbetsplatsen, ibland 

bara några timmar men ibland flera månader och eftersom många byggmaterial är känsliga mot väder 

och vind kan de bli defekta under förvaring.  

När det kommer en leverans med byggmaterial till arbetsplatsen är det antingen AL eller YA som tar 

emot materialet och gör en mottagningskontroll för att säkerställa så materialet inte är defekt. 

Emellanåt händer det att en YA som befinner sig mitt i ett annat arbetsmoment får pausa sitt arbete 

för att ta emot leveransen. Om det råder platsbrist inne i byggnaden får byggmaterialet förvaras 

utomhus så länge. Många gånger vet inte YA hur länge materialet ska förvaras ute varför täckningen 

av detsamma inte utförs på ett sätt som kan skydda materialet under en längre tid. Dagarna går och 

byggmaterialet blir kvar ute, vatten och fukt tränger in genom den bristfälliga täckningen, 

byggmaterialet tar skada och när det till slut ska användas kan det visa sig vara så pass defekt att det 

istället måste slängas.  

 
5 Johan Lindberg, Platschef SKANSKA, Teamsmöte den 26 mars 2021. 
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För att undvika den här typen av problem har många företag på senare år börjat med så kallade ”Just-

in-time” leveranser. Detta innebär att byggmaterialet levereras timmar innan det ska hanteras. På så 

sätt undviks problemet med byggmaterial som förvaras utomhus på grund av platsbrist. För att få 

materialet levererat på exakt önskad tidpunkt används mellanlagring, materialet skickas från fabriken 

till ett lager där det förvaras tills arbetsplatsen ringer och meddelar vilken tid de vill ha ut det på 

arbetsplatsen. Mellanlagringen kostar pengar men det är ett bättre alternativ än att dela upp 

leveransen från fabriken i flera småleveranser eftersom det vanligtvis inte är möjligt att ta emot och 

förvara till exempel allt gips till hela projektet på en och samma gång. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet och analysen från de tre undersökningar som ingår i studien. 

Först presenteras resultatet från fallstudierna följt av resultatet från intervjuerna.  

 

4.1 Fallstudie stomme - FKS & lösvirke 
I detta avsnitt presenteras resultatet från fallstudien där byggmetoden FKS jämfördes med lösvirke. 

 

För att undersöka hur mycket materialspillet minskar och hur stor prisskillnaden är mellan 

byggmetoderna FKS och den traditionella metoden lösvirke gjordes en fallstudie på detta. Två 

likvärdiga byggnader, ett garage och en återvinningscentral (ÅVC), byggdes med respektive metod, 

garaget med FKS och ÅVC med lösvirke. Vanligtvis blir det inget materialspill överhuvudtaget på 

byggarbetsplatsen när man bygger med FKS eftersom alla reglar kapas till färdiga längder på sågverket 

där materialspillet för det första minimeras genom optimeringsprogram och det spill som uppstår 

återanvänds till exempel genom att det används som bränsle i sågverkets tork eller för att tillverka 

pellets. Till garagets FKS blev det dock lite materialspill eftersom takstolarna kapades på arbetsplatsen 

då kostnaden för att sågverket skulle kapa dem ansågs vara för stor.  

Ena långsidan på garaget var längre än den andra vilket resulterade i att två av hörnen på garagets 

stomme fick ovanliga vinklar. Detta medförde att stomresningen tog längre tid än vad det hade gjort 

om alla hörn hade 90 graders vinkel. Under ÅVC byggnaden ligger två fjärrvärmeledningar vilket ledde 

till att stommen byggdes på ett speciellt vis där gavelväggarna ska kunna monteras bort vid behov av 

service på fjärrvärmeledningarna. Detta gjorde att mer spillmaterial än vanligtvis kunde användas 

vilket medförde en lägre mängd materialspill än normalt. Allt materialspill som uppstod under arbetet 

med stommarna sparades separat och vägdes sedan med en badrumsvåg. 

För att kunna räkna ut det slutgiltiga priset/m2-stomme för de två byggnaderna dokumenterades alla 

kostnader för respektive byggnad. Alla fakturor från inköp av material sparades, TJM noterade hur 

många timmar som lades på administrativt arbete och YA noterade hur många timmar de arbetade 

med respektive stomme. Som det går att se i tabell 2 var det administrativa arbetet dyrare för FKS trots 

att arbetstiden var densamma för lösvirke, detta beror på att den TJM som utförde det administrativa 

arbetet till FKS hade en högre timkostnad. Även inköpet av material var dyrare till FKS jämfört med 

lösvirke. Tanken med FKS är att prisskillnaden ska jämnas ut tack vare att stomresningen går fortare 

eftersom det bara är att montera ihop de färdigkapade reglarna enligt ritning. Enhetstiden för FKS blev 

0,33 h/m2 och för lösvirke 0,46 h/m2. Genom avfallsstatistik från företagets databas kunde kostnaden 

för hantering av träavfall beräknas till 1,2 kr/kg. Material-, arbets- och avfallskostnaderna summerades 

och summan dividerades med arean för respektive stomme för att rättvist kunna jämföra priset för de 

olika byggmetoderna. Den lägre enhetstiden för FKS kompenserade inte det dyrare materialinköpet 

helt och hållet eftersom den totala kostnaden för FKS-stommen blev 405 kr/m2 och kostnaden för 

stommen i lösvirke blev 362 kr/m2.  

Klimatberäkningarna i fallstudien gjordes genom att räkna ut vikt/m2-stomme för en vägg med 

likvärdig konstruktion och samma dimensioner på reglar som de två byggnadernas stomme. Värdet 

beräknades till 7,3 kg/m2-stomme och detta multiplicerades med arean för de två byggnadernas 

stommar. På detta sätt kunde den totala vikten för väggstommarna beräknas. Eftersom takstolarna till 

byggnaderna var av en grövre dimension beräknades vikten för dessa separat. Den totala längden 

takstolar för respektive byggnad multiplicerades med bredden och höjden för att beräkna hur många 
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m3 trä de bestod av, detta multiplicerades sedan med densiteten för det aktuella virket. Vikten för 

takstolarna, väggstommarna och spillet från respektive byggnad summerades. Garagestommens totala 

vikt blev 1196,5 kg och ÅVC-stommens totala vikt blev 1660,4 kg. Utförligare beräkningar finns i bilaga 

4.   

Genom att dividera stommarnas vikt med arean för respektive stomme kunde ett värde för hur många 

kg trä som gick åt/m2-stomme för respektive byggmetod tas fram. För FKS blev värdet 9,94 kg/m2 och 

för lösvirke 11,43 kg/m2. I en rättvis jämförelse där båda byggnaderna är lika stora, 145,3 m2, används 

216,5 kg mer trä för byggmetoden lösvirke. Beräknat med värdet (0,1021 kg/kg trä) för sågad trävara 

från Boverkets (2020f) klimatdatabas genererar byggmetoden lösvirke 22,1 kg CO2-e mer än FKS. Detta 

motsvarar en bilresa på 175 km, Borås – Växjö, med en Kia Rio, Miljöklass Euro 6 (Kia 2020).  

Tabell 2. Kalkyl från fallstudien där FKS jämförs med lösvirke. *Boverket (2020f) 

 

 

4.2 Teoretisk fallstudie, gips – måttanpassad & standardlängd  
I detta avsnitt presenteras resultatet från den teoretiska fallstudien där färdigkapade gipsskivor 

jämfördes med gipsskivor med standardlängd. 

 

En teoretisk fallstudie gjordes på gipsskivor där 164,5 löpmeter innervägg bekläddes med 

måttanpassad gips. Måttanpassad gips innebär att entreprenören betalar ett tillägg för att få 

gipsskivorna kapade till rätt längd redan vid tillverkningen. Standardlängd innebär att gipsskivorna 

kapas av YA i samband med monteringen. Den mängd spill som uppstår vid måttanpassning på bredden 

kan antas vara samma i de båda fallen och eftersom fallstudien är teoretisk har denna mängd inte 

tagits med i beräkningarna.  

Gipsskivorna med standardlängd behöver kapas på plats av YA och mängden inköpt gips behöver 

därför vara större eftersom denna mängd inte används. I denna fallstudie var bjälklagshöjden 2920 

mm och skulle väggarna ha beklätts med standardlängder så hade det varit med 3000 mm långa skivor. 

Detta medför att mängden som kapas och slängs i detta fall hade blivit 13,2 m2 ((3,0-2,92)•164,5=13,2). 

Prisskillnaden på 17 % är det tillägg entreprenören betalar till leverantören för måttanpassade skivor 

men eftersom mängden inköpt material behöver vara större vid användning av standardlängder blir 

prisskillnaden på inköpet bara 14 %, se tabell 3. Måttanpassade skivor innebär ett dyrare materialinköp 

dock försvinner avgiften för hantering av spillmaterial. Med detta i åtanke behöver YA utföra 

momenten 2,9 h fortare (motsvararande en effektiviseringsgrad på 5 %) för att investeringen ska vara 

lönsam, vilket den TJM som var inblandad i fallstudien ansåg vara högst troligt. Genom att välja 

måttanpassade skivor reduceras utsläppen av CO2-e med 2,7 % vilket motsvarar 31 kg (Knauf 2020). 
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Detta är ekvivalent med en bilresa på 246 km, Borås – Landskrona, med en Kia Rio, Miljöklass Euro 6. 

(Kia 2020).  

Tabell 3. Kalkyl på de 164,5 m innervägg där måttanpassad gips jämförs med standardlängd. *Beräkning gjord med värden 
från (Knauf 2020) 

 

 

4.3 Analys av intervjuer 
 

Intervjuerna av YA och TJM gjordes dels i fysiska möten dels i digitala möten. De intervjuade YAs och 

TJMs åsikter var viktiga för undersökningen eftersom de arbetar ute i produktionen och i slutändan är 

det dessa personer som kan göra förändringarna som föreslås i rapporten. Totalt 33 personer 

intervjuades och eftersom varje respondent uttryckte sig med sina egna ord blev det en stor spridning 

på svaren. För att få en bra överblick och kunna göra statistik av intervjuerna har svaren därför delats 

in i kategorier utefter dess andemening. Av statistiken gjordes sedan cirkeldiagram, se figur 4, med 

maximalt fem svarsalternativ och dessa låg till grund för att analysera och dra slutsatser av 

intervjuerna.  

På de frågor där svaret gavs i form av en siffra på en skala 1–10 togs ett medelvärde fram och 

redovisades på skalan, se figur 5. Medelvärdet låg sedan till grund för de slutsatser som drogs från 

dessa frågor.  

91%

4%
5%

Vad tänker du om att minska 
materialspill?

Positiv

Omöjligt

Bryr mig inte

Figur 1. Cirkeldiagram från intervjufråga 
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4.3.1 Analys av intervjuer YA 
I detta avsnitt analyseras intervjuerna av YA och analysen har delats upp i tre delar, materialspill, 

tidsspill och miljömedvetenhet. 

 

4.3.1.1 Materialspill 

 

Att inställningen till materialspill är annorlunda när arbete utförs hemma jämfört med på arbetsplatsen 

var en hypotes som bekräftades under intervjuerna. Eftersom det är personen i fråga som betalar för 

materialet när det arbetas hemma så är det viktigt att försöka minimera materialspillet. En annan 

faktor som bidrar till att materialspillet är större på arbetsplatsen är att det ofta beställs mer material 

än nödvändigt för att undvika dyra produktionsstopp, något som inte behöver beaktas vid 

hemmabyggen. En övervägande majoritet av de YA som blev intervjuade tyckte att materialspill är 

onödigt och att det i dagsläget är mer än vad det behöver vara. Samtidigt påpekade de att det är 

osannolikt att eliminera materialspillet helt och hållet.  

Att försöka minimera avfallet var en självklarhet för de flesta intervjuade YA, framförallt för miljöns 

skull men också för deras egna skull i form av arbetsmiljön. Minskat materialspill medför att de själva 

behöver hantera mindre material vilket är ett påfrestande och tidskrävande arbetsmoment. Företaget 

som de intervjuade YA jobbar på har dessutom ett aktieprogram där de anställda erbjuds köpa aktier i 

företaget, något som bidrog till att vissa av intervjuobjekten tyckte att det är onödiga pengar som 

förloras på materialspillet.  

På frågan om hur ofta YA tänker på mängden material som spills blev medelvärdet 6,0, vilket ska tolkas 

som att de tänker på det relativt ofta. Mängden materialspill och möjligheten att minska det beror 

mycket på vilket material det är och vilket arbetsmoment som utförs. Små utrymmen gör att spillet 

ökar eftersom materialet måste måttanpassas på fler ställen och de bitar som blir över kan vara svåra 

att återanvända. Vet YA att materialet de jobbar med är dyrt så tänker de mer på att försöka minimera 

materialspillet. Ett användningsområde för överblivet material kan vara tillfälliga konstruktioner såsom 

skyddsräcken, arbetsbord, sågstationer etcetera. Till detta går det även att använda material som är 

defekt redan vid leverans eller som blivit defekt på grund av dålig förvaring. Den gemensamma åsikten 

hos de YA som har intervjuats i undersökningen är att de alla tycker det känns väldigt onödigt och 

tråkigt att behöva slänga byggmaterial för att det blivit defekt under den tid det har förvarats utomhus 

på byggarbetsplatsen.  

Stress och tidsbrist är faktorer som påverkar hur mycket YA tänker på materialspillet. I början av ett 

projekt är deadlines inte lika tydliga som på slutet när besiktningen närmar sig. Detta resulterar i en 

Figur 2. Skala med redovisat medelvärde 
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större möjlighet till minskat materialspill under startskedet medan det i slutskedet, när stressen blir 

mer påtaglig, får betydligt lägre prioritering. Bristen på möjligheten att prioritera detta i slutskedet gör 

att vissa YA emellanåt får dåligt samvete när de ser hur mycket material som slängs, särskilt i slutskedet 

när alla arbeten är färdiga och det inte längre går att hitta användning för det överblivna materialet.  

Av de tillfrågade tyckte 91 % att det var positivt att försöka minska materialspillet medan resterande 

antingen tyckte att det var en omöjlighet eller inte hade någon åsikt i frågan. Den höga procenthalten 

tillsammans med medelvärdet 7,7 vid frågan om hur benägna de anser sig vara att minska 

materialspillet tyder på att det inte råder någon brist på vilja att minska materialspillet hos YA. Däremot 

så råder det delade meningar om hur mycket extra arbete de är villiga att lägga ner för att minska 

materialspillet. Av denna anledning är det viktigt att de åtgärder för minskat materialspill som föreslås 

inte innebär extra belastning för YA.   

 

När YA blev tillfrågade om hur ofta de tänker på om spillbiten som uppstår vid måttanpassning kan 

användas i ett senare skede blev medelvärdet av svaren 8,6, med andra ord så är detta något som de 

tänker på allt som oftast. Ett problem är dock att möjligheten till att använda de spillbitar som YA 

samlar på sig inte uppstår tillräckligt ofta för att ta vara på alla spillbitar. På frågan om hur ofta de har 

möjlighet att använda spillmaterial istället för nytt var nämligen medelvärdet så lågt som 5,6. Som följd 

av denna skillnad slutar det ofta med att mycket av de spillbitar som YA samlar på sig slängs istället för 

att användas, många gånger på grund av platsbrist. Andra orsaker (än att möjligheten inte ges) till att 

YA väljer nytt material istället för spillmaterial kan ses i figur 6. Att det överblivna materialet har blivit 

defekt i väntan på att komma till användning är tillsammans med bekvämlighet de största 

anledningarna till att det väljs nytt material.  

 

 

29%

25%
14%

9%

23%

Vad får dig att välja nytt material istället 
för att använda spillmaterial?

Defekt material

Bekvämlighet

Ostrukturerad spillhög

Tidsbrist

Inget speciellt

Figur 3. Cirkeldiagram från intervjufråga 
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Tidsbrist gör att YA inte hinner leta bland det överblivna materialet som vanligtvis inte är noggrant 

sorterat. Även orsaken till att YA inte har möjlighet att strukturera det överblivna materialet är 

tidsbrist, vilket är beklagligt då 95% av de intervjuade YA sa att en strukturerad spillhög skulle få dem 

att använda mer spillmaterial. Av de tillfrågade var det 25% som sa just att de kan tänka sig att 

strukturera det överblivna materialet i ett försök att minska materialspillet. Vidare var det 57% som sa 

att en åtgärd de kan vidta är att planera bättre, en åtgärd som är ganska bred och delvis innefattar en 

mer planerad och strukturerad hantering av materialspillet. Alltså kan en strukturerad spillhög ses som 

en åtgärd som skulle tas emot bra av YA och dessutom något som skulle få de att använda mer 

spillmaterial.  

Under intervjuerna fick YA frågan vilket arbetsmoment de tror har störst potential att minska 

materialspillet, nästan hälften svarade gipsning, se figur 7. Detta är ett väldigt stort arbetsmoment i de 

allra flesta byggnationer eftersom i princip alla icke bärande innerväggar som byggs idag bekläs med 

gips. När ett arbetsmoment utförs så pass frekvent som gipsning så får YA många tillfällen att se 

förbättringsmöjligheter i det de gör, vilket kan vara en av anledningarna till att en så stor andel tror att 

gips är det material som är enklast att minska materialspillet. Samtidigt var det några av 

intervjuobjekten som trodde att gipsning är i princip så optimerat det kan bli, just eftersom det är ett 

moment som har utförs så ofta.  

De YA som trodde att gipsning inte har mycket utrymme till optimering nämnde regling och isolering 

som arbetsmoment med störst förbättringspotential. I arbetsmomentet regling var ofta FKS ett förslag 

för att minska materialspillet och ett förslag för isolering var att använda lösull istället för 

isoleringsskivor, ett alternativ som inte genererar något spill överhuvudtaget. På frågan om hur YA 

ställer sig till att få förslag på hur deras arbetssätt kan ändras för att minska materialspillet svarade 

100% positivt, att de gärna lyssnar och åtminstone provar de nya idéerna. Förändringar i deras 

arbetssätt och ändra inställningen till materialspill var YA öppna för att göra då medelvärdet på de två 

frågorna var 8,4 respektive 8,3 vilket visar på en positiv inställning till förändringar hos YA. Detta 

överensstämmer inte med den förutfattade meningen, som ibland råder, om att YA i byggbranschen 

kan vara konservativa och inte alltid så öppna för att prova nya idéer.  
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Inget speciellt

Figur 4. Cirkeldiagram från intervjufråga 
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Efter att YA hade svarat på olika frågor om materialspill ställdes frågan vad de skulle vilja göra för 

förändringar i byggprocessen för att minska materiaspillet. Den typ av förändring som önskades flest 

gånger var att byggproduktionen ska beaktas mer i projekteringsskedet. Något som nämndes i 

samband med detta var att det ibland händer att gipsskivorna är onödigt långa sett till takhöjden i den 

aktuella byggnadsdelen vilket resulterar i att onödigt mycket materialspill uppstår när skivorna måste 

kapas på höjden. Den här typen av materialspill kan undvikas genom att bygga med gipsskivor som är 

måttanpassade till rätt höjd redan vid leverans. En annan förbättring YA ville få till var att 

kommunikationen på arbetsplatsen och med andra arbetsplatser ska bli bättre. Genom en förbättrad 

kommunikation mellan YA och tjänstemän på arbetsplatsen kan materialspillet minskas genom att 

överblivet material och materialspill kan användas i andra arbeten som pågår på andra delar av 

arbetsplatsen.  

När det gäller kommunikationen mellan olika byggarbetsplatser på företaget handlar det framför allt 

om det överblivna materialet. I de fall ekonomin och den miljömässiga vinsten motiverar det kan 

materialet istället för att hanteras som avfall på den aktuella arbetsplatsen skickas till andra byggen. 

Den tredje förändringen som önskades från YA var en bättre materialhantering. Som tidigare nämnt 

förvaras ofta material utomhus på arbetsplatsen på grund av platsbristen inne i den nya byggnaden 

och under intervjuerna påpekade YA att de tycker det är väldigt tråkigt att behöva slänga material när 

det har blivit defekt under förvaringen. 

En annan synpunkt som YA hade var att kunna ha vettiga materialupplag och bättre planering i 

samband med mottagning av leveranser så att inte material bara ställs på närmsta tomma yta ”så 

länge” vilket kan leda till att det blir stående och tar skada. Den sista förändringen som YA önskade var 

att försöka få arkitekterna och projektörerna mer produktionsmedvetna så att de byggdelar som kan 

utföras på alternativa sätt görs med den metod som är mest produktionsvänlig.  

Många gånger kan ekonomisk ersättning fungera som motivation för de anställda när företaget 

försöker få till en förändring som är beroende av en förändring i de anställdas arbetssätt. Under 

intervjuerna ställdes därför frågan om YA skulle anstränga sig mer för att minska materialspillet om 

det skulle ge belöning. Medelvärdet på frågan om YA skulle anstränga sig mer för att försöka minska 

materialspillet om det belönades på något sätt blev 6,4 vilket ska tolkas som ett tecken på att de skulle 

anstränga sig lite mer.  

Företaget där de intervjuade YA är anställda var dock tydliga med att en belöning för minskat 

materialspill inte skulle kunna vara i form av pengar till individer. Det skulle snarare kunna handla om 

att arbetsplatsen som har lyckats spara pengar tack vare minskat materialspill kan belönas med någon 

aktivitet utanför arbetstid. 91% av respondenterna tyckte i sådana fall att de inblandade skulle gå ut 

och äta middag tillsammans som belöning, 5% tyckte att pengarna skulle användas till att åka på 

byggmässa och resterande andel hade ingen åsikt i frågan.  

 

4.3.1.2 Tidsspill 

 

Det är inte bara material som spills på arbetsplatserna utan även tid. Framförallt går mycket tid 

förlorad när planeringen är bristfälligt. Ett arbetsmoment som inte planeras lika noggrant som andra 

är materialhanteringen. På projekt som kräver en hög takt på produktionen är det viktigt att se till att 

YA bara jobbar med det de är duktiga på vilket är producera. På denna typ av projekt blir 

materialhantering ett större och viktigare arbetsmoment. Med detta i åtanke fick YA svara på frågan 

vad de tycker är viktigast när det gäller material och hur ska det hanteras, se figur 8.  
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För 66% av de tillfrågade var det viktigaste att materialet placeras på rätt plats och är förpackat i rätt 

ordning redan när det bärs in i byggnaden. På så sätt behöver de inte ödsla tid på förflyttning av 

material som står i vägen när andra arbetsmoment ska utföras. 14% ansåg rätt arbetshöjd på 

materialet vara den viktigaste faktorn och 11% tyckte att det går att spara mycket tid genom att 

materialet levereras färdigkapat. En annan viktig förutsättning är att materialet lyfts in i byggnaden vid 

rätt tidpunkt så att det inte står och blockerar stora ytor onödigt lång tid. På projekt där tidsplanen är 

tajt kan det vara bra att jobba med bärlag som sköter inbärningen av byggmaterialet vilket medför att 

YA kan fokusera på produktionen. Detta kan även vara ett sätt att jobba ikapp tid vid de tillfällen 

projektet har hamnat efter i tidsplanen, särskilt om det kan utföras på kvällar och helger.  

Även om många arbetsmoment har sett likadana ut under lång tid och det är lätt att tänka att det inte 

finns någon möjlighet att effektivisera så finns det nästan alltid utrymme till detta genom nya metoder 

och smarta idéer. Två av de vanligaste momenten inom bygg är gipsning och bygga stomme, därför var 

det intressant att i undersökningen ta reda på hur mycket YA tror att dessa moment kan effektiviseras. 

Genom att lägga några timmar på förberedelser kan arbetsmomenten effektiviseras och dessa timmar 

tjänas sedan in tack vare den högre produktiviteten. På frågan om hur stor effektiviseringspotential 

arbetsmomentet gipsning har blev medelvärdet från YA:s svar 5,3 vilket ska tolkas som att de ser viss 

effektiviseringspotential i det, medelvärdet från samma fråga angående stombygge blev 5,5.  

I ett försök att identifiera tidsförluster fick YA svara på vilka förändringar de vill göra i byggprocessen 

för att eliminera desamma. 50% ville ha mer produktionstänk och inflytande för YA i projekteringen. 

En önskan var att YA ska få sitta ner med arbetsledningen och gå igenom projektet i ett tidigt skede så 

att de får framföra sina synpunkter och att deras erfarenhet nyttjas i planeringen av hur de olika 

momenten ska genomföras så att dessa kan ske på ett så effektivt sätt som möjligt. Något som 

påpekades under intervjuerna var att mycket tid går förlorad när YA behöver springa runt och leta efter 

diverse föremål.  
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Figur 5. Cirkeldiagram från intervjufråga 
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Till exempel när material ska tas emot och YA inte har fått veta vilken tid materialet anländer så händer 

det ofta att de hjälpmedel som behövs för att ta emot materialet inte ligger på rätt plats och då går tid 

förlorad när YA måste leta rätt på dessa. Att planera projektet så arbetsmoment som sker utomhus 

och inte är lämpliga att utföras under de värsta vintermånaderna var en åsikt som var återkommande 

bland YA. Under den här perioden behöver nämligen YA lägga onödigt mycket tid på arbete 

runtomkring, såsom snöskottning, uppvärmning av betong och långa torktider vid gjutning etcetera. 

Övriga förändringar som önskades av YA kan ses i figur 9. Även när det gäller förändringar i arbetssätt 

för att tidseffektivisera så var YA öppna för att lyssna på och ta åt sig av förslag och idéer, 100% svarade 

nämligen att de skulle ställa sig positivt till detta.  

 

4.3.1.3 Miljömedvetenhet hos YA 

 

Materialspill har en direkt koppling till miljön och jordens resurser. I en byggbransch där miljö får allt 

större fokus och nya lagar och regler styr byggandet i en mer klimatsmart riktning pressas beställare 

att ta mer hänsyn till den rådande klimatkrisen när de bygger. Entreprenörerna anpassar sig efter 

beställarna och att skapa en kultur på företaget där miljö står i fokus är en viktig del i arbetet att 

anpassa företagets byggande till framtidens skarpare miljökrav. Ett stort ansvar vilar på de högt 

uppsatta inom företaget att ta miljövänliga beslut som sprider sig ut till de som arbetar i den dagliga 

produktionen och har möjlighet att göra skillnad.  

I intervjuerna fick därför YA frågan hur ofta de tänker på miljön i samband med jobbet och medelvärdet 

på svaren blev 6,5 vilket ska tolkas som att de tänker på det relativt ofta. Jordens klimat- och 

miljöproblem tillsammans med de tillfällen YA slänger material var de största skälen till att de tänker 

på miljön i samband med jobbet, se figur 10. Att företaget, enligt flera YA, har väldigt gröna värderingar 

var också en starkt bidragande orsak till att miljömedvetandet var stort.  
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Hos majoriteten, 70%, av YA var den miljömässiga aspekten viktigare än den ekonomiska när det 

handlar om att försöka minska materialspillet. Frågan följdes av en likadan fast med förutsättningen 

att de pengar arbetsplatsen sparar in på minskat materialspill kunde användas till en gemensam 

aktivitet. Även om andelen som ansåg den miljömässiga aspekten vara den viktigaste minskade med 

de förändrade förutsättningarna så var det ändå fler än hälften, 57%, som fortfarande tyckte att den 

miljömässiga aspekten var den viktigaste vilket är ett gott tecken.  

 

4.3.2 Analys av intervjuer tjänstemän 
I detta avsnitt analyseras resultatet från intervjuerna med tjänstemän. 

 

TJM ute i produktionen fungerar som en länk mellan YA och projektörer och spelar en viktig roll i 

minskningen av materialspillet. Det är de som mängdar, sköter inköp och har sista ordet när det 

kommer till hur stora mängder material som ska beställas. Av denna anledning var det av intresse för 

undersökningen att även intervjua dem. När TJM blev tillfrågade vad de tänker om materialspill i 

allmänhet var den gemensamma nämnaren i svaren att det är ett nödvändigt ont eftersom de 

produktionstopp som uppstår när det inte finns tillgång till material kostar mycket pengar. 6,9 blev 

medelvärdet på frågan om hur mycket TJM tänker på hur mycket material som spills vilket ska tolkas 

som att de tänker på det ofta. Samma tankesätt som rådde hos YA att ju dyrare materialet är desto 

mer tänker de på det rådde även hos TJM med skillnaden att de tog med fler parametrar, såsom 

kostnad för material- och avfallshantering, i beräkningen av materialets totalkostnad.  

Alla respondenter var positivt inställda till att försöka minska materialspillet och medelvärdet på frågan 

om hur benägna de ansåg sig vara att göra detta blev 7,4. Ett moment där TJM har stor möjlighet att 

minska materialspillet är när de mängdar och beställer material. Alla sa att de tänker på det så mycket 

de kan men många gånger när de ska mängda och beställa är de så stressade att de inte har tid att 

göra det noggrant och hellre beställer lite för mycket med rädsla för dyra produktionsstopp. Genom 
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att avsätta tid för detta moment under dagar när stressnivån är lägre kan materialspillet minskas. Gips 

och reglar var de material där TJM, likt YA, såg störst möjlighet att minska materialspillet.  

”All tid du investerar i projekteringen betalar sig i produktionen” är ett citat från en av de intervjuade 

TJM som sammanfattar även de andra TJM:s svar på frågan om vad de vill ändra på i byggprocessen 

för att minska materialspill. Den gemensamma nämnaren i alla svar var att projekteringen spelar en 

stor roll i en lyckad produktion med liten mängd materialspill. En annan åsikt som var återkommande 

var att arkitekter och konstruktörer bör ta mer hänsyn till byggproduktionen när de ritar projekten. 

Mycket av deras arbete sker i ett tidigt stadie och definierar därför mycket av förutsättningarna för 

resten av projektet vilket leder till att den fortsatta projekteringen och senare även produktionen 

behöver anpassa sig till de val arkitekter och konstruktörer har gjort. Om de kan rita och konstruera på 

ett mer produktionsvänligt sätt finns det stora möjligheter att minska materialspillet drastiskt.  

När TJM blev tillfrågade hur de hade ställt sig till förslag på ändringar i deras arbetssätt och inställning 

till materialspill för att minska detsamma svarade alla att de ställer sig positivt till detta och gärna tar 

emot förslag på förbättringar. När det gäller moment och material som endast utförs på särskilda 

projekt där de själva inte har mycket erfarenhet så var ett förslag att de skulle kunna dra nytta av 

leverantörernas erfarenheter genom att de kommer ut till arbetsplatsen och visar på vilket sätt 

momenten kan utföras för att minimera materialspillet.  

På frågan om TJM skulle anstränga sig extra om deras arbetsplats skulle bli belönade för minskat 

materialspill hade TJM två olika inställningar. 57 % av de intervjuade tyckte att det ingick i deras jobb 

att minimera materialspillet medan 43 % svarade att en belöning hade fått de att anstränga sig mer. 

De 43 % tyckte att belöningen i sådana fall skulle gå till att arbetsplatsen skulle göra något gemensamt 

för att uppmärksamma att spillmängden hade minskat.  

Även när det gäller tidsspill så tycker TJM att projekteringen måste göras mer produktionsvänlig för att 

kunna minska detta kostsamma spill. Genom att låta till exempel lagbas och AL framföra sina åsikter 

redan i projekteringen kan deras erfarenhet nyttjas bättre och de får sedan en bättre förståelse för 

projektet i helhet vilket skulle tidseffektivisera det hela. Om arkitekter och konstruktörer lyssnar mer 

på och värderar produktionspersonalens erfarenhet högre skulle tidsspillet kunna minskas. Gällande 

de olika arbetsmomenten såg TJM en viss effektiviseringspotential, medelvärde 3,7, i gipsning medan 

motsvarande värde för bygge stomme var lite högre, 5,3. Ett förslag som kom på tal under flera av 

intervjuerna var att använda sig mer av färdigkapat material, både när det gäller gipsning och 

stombygge.  

Angående hur ofta TJM tänker på miljöpåverkan i samband med jobbet blev medelvärdet av svaren på 

frågan 5,6 vilket var mindre än medelvärdet när YA (6,5) fick svara på samma fråga. Vad som fick TJM 

att tänka på miljön i samband med jobbat var väldigt individuellt, allt ifrån världens klimatkris till att 

de inte lade särskilt stor vikt på miljön. Den respondent som inte lade särskilt stor vikt på miljön var 

under tiden för intervjun på sitt första uppdrag som ensam produktionschef och pressen att leverera 

ett bra ekonomiskt resultat fick miljötänkandet att ta mindre fokus.  

Respondenten hoppades på att i takt med att erfarenheten ökar så kommer många arbetsuppgifter 

kunna utföras på ett mer effektivt sätt vilket skulle ge mer tid att tänka på miljön. Samma respondent 

tyckte att de olika avdelningarna (ekonomi, produktion och miljö) ska lyssna på och ta mer hjälp av 

varandra. Kundernas och de interna kraven på ett mer miljövänligt byggande var en annan orsak till 

att TJM tänkte på miljön i samband med jobbet. Många miljöåtgärder kostar mycket pengar och det 

är viktigt att få beställarna att förstå utmaningarna med att bygga miljövänligt eftersom det är de som 

betalar i slutändan. På frågan om vilken aspekt, den miljömässiga eller ekonomiska, som är viktigast i 

frågan om att minska materialspillet ansåg majoriteten (72 %) av TJM att den ekonomiska aspekten 
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var viktigast vilket skiljer sig från YA svar där endast 30 % ansåg att den ekonomisk aspekten var den 

viktigaste.  

 

4.4 Förbättringsmöjligheter  
I detta avsnitt presenteras de förslag på hur materialspillet kan minskas som undersökningen kom 

fram till. 

 

När det handlar om åtgärder för att minska materialspillet så är det ofta principen ”många bäckar små” 

som gäller. Många gånger handlar det om att YA och tjänstemän behöver göra ”det lilla extra” och det 

kan tyckas som självklarheter när man sitter och pratar om sakerna. Men som så många gånger är alla 

småsaker som tycks vara självklara i teorin inte lika enkla att tillämpa i det vardagliga arbetslivet. Det 

kan handla om så basala saker som att personen som ska göra ”det lilla extra” har en dålig dag och 

därför låter bli. Tankesättet ”Vad spelar det för roll för miljön om jag inte gör det?” är också vanligt när 

det handlar om småsaker, men om 5000 yrkesarbetare och tjänstemän gör ”det lilla extra” så spelar 

det helt plötsligt en stor roll för miljön. Att skapa en kultur på arbetsplatsen där alla medarbetare har 

samma tankesätt och arbetar mot samma mål är en viktig del i strävan mot minskat materialspill.  

 

4.4.1 FKS  
 

De stora fördelarna med FKS är att YA slipper momenten mätning, kapning och planeringen av hur 

stommen ska konstrueras. Dessutom genererar det inte något spillmaterial vilket besparar framförallt 

miljön men också ekonomin i form av mindre materialhantering och minskade avfallsavgifter. Kapning 

är ett arbetsmoment där YA utsätts för tunga lyft, höga ljudnivåer och sågdamm och om detta moment 

kan undvikas får YA en bättre arbetsmiljö. YA behöver inte heller tillgång till de verktyg som används i 

samband med kapningen. Planeringen av hur stommen ska konstrueras är ett tidskrävande och 

komplicerat moment för YA. Om YA istället bara behöver montera de färdigkapade reglarna enligt 

ritning sparar de flera timmar vilket kan kompensera för det dyrare inköpet. Vid köp av FKS kan 

momentet stomresning utföras även av mindre erfarna YA eftersom momentet annars kräver mycket 

erfarenhet vid planeringen av hur konstruktionen ska se ut.  FKS som byggmetod är dessutom något 

som uppskattas av YA vilket framgick tydligt under intervjuerna. Några enstaka YA hade dåliga 

erfarenheter av FKS men var trots detta positiva till idén medan resterande tyckte det hade fungerat 

utmärkt när de använt byggmetoden.  

I dagsläget finns ingen enhetstid för FKS på det företag där undersökningen gjordes. Detta kan medföra 

att FKS utesluts på grund av det högre priset för materialinköpet utan att ta hänsyn till den högre 

effektiviteten vid montering. Skulle det finnas en enhetstid för FKS, som enligt fallstudien i sådana fall 

skulle vara lägre än för lösvirke, hade det blivit tydligare att prisskillnaden i inköp kan kompenseras av 

den högre effektiviteten i monteringsskedet.  
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4.4.2 Måttanpassade gipsskivor 
 

Det materialspill som uppstår när gipsskivor kapas på längden undviks genom att använda 

måttanpassade gipsskivor. Vid gipsning av många löpmeter kan den mängd materialspill som kommer 

ifrån höjdanpassning av gipsskivorna bli relativt stor, särskilt om bjälklagshöjden inte har beaktats vid 

beställningen. Att kunna montera gipsskivorna utan att behöva måttanpassa dem på höjden gör att YA 

sparar tid. Kostnadstillägget på 17 %/m2 för färdigkapade gipsskivor kan vid en första anblick verka 

avskräckande och eftersom enhetstiden för färdigkapade och standardskivor i dagsläget är densamma 

kan det vara svårt att motivera prisskillnaden. Det hade varit mer tydligt att tillägget betalar av sig i 

slutändan om det hade funnits en specifik enhetstid för färdigkapade skivor. Enhetstiden ska vara lägre 

för dessa skivor och då blir det enklare att motivera ett högre inköpspris. Den TJM som deltog i 

fallstudien sa att tillägget med största sannolikhet betalar av sig under monteringen.  

Likt FKS besparar sig projektet kostnader i form av avfallsavgifter även när det gäller måttanpassade 

gipsskivor, avfallsavgifter som annars hade behövt betalas för den mängd materialspill som kommer 

från höjdanpassningen. Den återkommande vitala besparingen är dock den som görs på miljön och 

ännu tydligare i detta förbättringsförslag.  

 

4.4.3 Återanvändning 
 

Återanvändning är ett steg som ligger långt upp på avfallstrappan och något som blir alltmer populärt 

och genom att ta vara på gammalt material ökas cirkulariteten. Vid renovering- och rivningsprojekt 

finns det stora möjligheter att ta vara på det befintliga materialet. Att använda det gamla materialet i 

nya byggnader är sällan möjligt på grund av de krav som ställs på materialen i nya byggnader. Däremot 

finns det andra användningsområden för materialen, ett exempel på detta är när studenter från 

Jönköping Universitet deltog i en tävling i återanvändning av befintligt material. Vinnaren blev det 

förslag där gamla dörrar från renoveringen av Bromma sjukhus gjordes om till bänkar för offentlig 

miljö.  

När beslut om rivning eller renovering tas för en byggnad kan studenter bjudas in på platsbesök till det 

aktuella projektet. Där kan de få se vad för material som finns tillgängligt och komma med idéer och 

förslag på hur materialen kan återanvändas. Tävlingen kan bli en viktig del av studenternas utbildning 

i form av återbruk och miljömedvetenhet, ett tankesätt som sedan följer med dem ut i arbetslivet vilket 

är bra då efterfrågan på nytänkande inom miljö är stor hos alla arbetsgivare. Det här är ett förslag som 

kan tillämpas av såväl kommuner, entreprenörer som materialleverantörer.  

Ett annat sätt att återanvända materialen är genom att kontakta Borås Stads kommunala verksamhet 

Återbruk som kan komma till arbetsplatsen och kostnadsfritt hämta material som är i dugligt skick men 

som entreprenören vill bli av med. Det kan vara till exempel gamla fönster, toaletter, handfat, 

radiatorer eller andra material med dyra tippavgifter som annars måste betalas av entreprenören.  

Annat material som kan återanvändas är det material som blir över när det beställs för mycket. Detta 

är material i nyskick som genom bra kommunikation kan komma till användning på andra 

byggarbetsplatser istället för att hanteras som avfall. Vid totalentreprenad är det överblivna materialet 

entreprenörens egendom och det är fritt fram att skicka det till andra arbetsplatser. Med 

framförhållning och god planering kan transporter av överblivet material samordnas och på så sätt 

återanvändas. Vid andra entreprenadformer där materialet är beställarens egendom kan det 



23 
 

överblivna materialet, i samtycke med beställaren, tas om hand av verksamheter som till exempel 

Återbruk.  

Returavtal är en annan typ av återanvändning där överblivet material skickas tillbaka till leverantören 

som i sin tur har möjlighet att sälja materialet till andra projekt där det kan användas. Att pressa 

leverantören att både minska kravet på minsta mängd vid retur och öka ersättningen för returnerat 

material kan motivera entreprenören att returnera mer material. I dagsläget händer det att material 

hanteras som avfall istället för att returneras på grund av kostnaderna som kan kopplas till returnering 

av byggmaterial.  

 

4.4.4 Betongspill – en miljöbov  
 

Tillverkningsprocessen av cement, som är en av huvudingredienserna i betong, kräver stora mängder 

energi vilket medför att betong blir en tung belastning för miljön i form av mycket utsläpp av CO2-e. 

Gjutning med betong är ett känsligt moment som oftast inte är praktiskt att utföras i flera etapper. För 

att inte riskera att betongen inte räcker till hela gjutningen räknar ofta entreprenören med höga 

åtgångstal när betongen ska mängdas. Resultatet av detta blir ett överskott som entreprenören många 

gånger betalar leverantören för att ta hand om. Vanligtvis gjuter leverantören betonglego, som sedan 

kan säljas, med de mängder som kommer tillbaka från arbetsplatserna. Detta är ett bra sätt att ta vara 

på överskottet och det färdiga betonglegot genererar dessutom intäkter eftersom det säljs. Istället för 

att betala leverantören för att ta hand om material som de sedan kan sälja vidare kan materialet 

användas till gjutning av objekt som kan användas i eller runtomkring den nya byggnaden. Det kan vara 

till exempel trädgårdsmöbler i form sittbänkar och bord eller större krukor som kan pryda en entré. 

Finns det ingen användning för objekten på projektet där de gjuts kan de antingen skickas till andra 

projekt alternativt säljas. Skulle mot förmodan ingen köpare hittas kan Återbruk komma och hämta 

objekten för att i sin tur sälja dem vidare.  

 

4.4.5 Intern tävling 
 

Människor motiveras av olika saker. Bara vetskapen om att vår miljö befinner sig i ett kritiskt läge kan 

vara nog med motivation för en person medan det för en annan kan behövas något mer för att ändra 

på sitt arbetssätt. Ett av de förslag som har kommit fram under intervjuerna är att anordna en intern 

tävling mellan de olika projekten runtom i Sverige. Efter att projekten som ska ingå i tävlingen är 

avslutade tas spillfaktorn fram genom att jämföra avfallsmängden med hur mycket som monterades 

av det aktuella materialet, se exempel i tabell 4. För att tävlingen ska kunna gälla fler än ett material 

kan de olika materialen få en omvandlingsfaktor beroende på hur stor miljöpåverkan det har. Vinnaren 

kan presenteras i samband med företagets årsmöte. Äran att vinna tävlingen och den uppmärksamhet 

projektet och dess medarbetare får för sin goda gärning för miljön kan förhoppningsvis vara motivation 

nog för att få personalen att göra ”det lilla extra”.  
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Tabell 4. Exempel på statistik till den interna tävlingen 

 

 

4.4.6 Materialspilltält  
 

Som tidigare nämnt är platsbrist ett vanligt problem på byggarbetsplatserna. Av denna anledning 

slängs ofta material som eventuellt skulle kunna användas vid ett senare moment. Möjlighet till 

förvaring av materialet inne i byggnaden är i de flesta projekt en omöjlighet, däremot finns det projekt 

med möjlighet att förvara materialet utomhus. Problemet med att förvara ute är att många 

byggmaterial är känsliga mot väder och vind. För att skydda materialet täcks det med presenningar 

men det händer emellanåt att presenningen inte är tillräckligt skyddande vilket leder till skador på 

materialet med följden att det måste slängas. En tälthall skyddar mot vatten och där går även att 

strukturera överblivet materialet för att få en överblick av vad som finns tillgängligt. Om en och samma 

YA ansvarar för materialet i tälthallen kommer denna person ha väldigt bra koll på vad som finns 

därinne. Förslagsvis bör det vara en lagbas eller någon annan som har bra koll på vilka arbetsmoment 

som är igång på arbetsplatsen och därför har koll på vad för material från materialspilltältet som kan 

komma till användning. Tälthallen är en relativt dyr investering varför detta förslag kräver ett stort 

projekt med lång byggtid för att det ska löna sig. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet från undersökningen.  

 

5.1 Fallstudier 
 

Resultatet av fallstudien där FKS jämfördes med lösvirke visade att det i slutändan kostade 43 kr/m2 

mer att bygga med FKS dock med en minskad mängd materialspill. Miljövänligt byggande är allt som 

oftast dyrare och även så i undersökningens fallstudie, prisökningen för att reducera utsläppen av CO2-

e med 12,8 % blev 11,9 %. I en bransch med stor miljöpåverkan som behöver minimeras känns 

prisökningen rimlig i förhållande till hur mycket miljöpåverkan reducerades. Dessutom får YA en bättre 

arbetsmiljö vilket man bör ha i åtanke om prisökningen anses vara för stor. FKS är en relativt ny metod 

som inte används frekvent av entreprenörer och det är inte alla sågverk som erbjuder metoden. 

Förhoppningen är att fler entreprenörer får upp ögonen för FKS vilket leder till ökad efterfrågan. Fler 

sågverk kommer då troligtvis börja tillverka FKS med ökad konkurrens som följd vilket i sin tur medför 

att prisskillnaden på FKS och lösvirke minskas. 

Den teoretiska fallstudien där måttanpassad gips jämfördes med standardlängder gav ett resultat där 

utsläppen av CO2-e reducerades med 2,7 %. Prisökningen på inköpet blev 14 % dyrare vilket kan verka 

mycket jämfört med hur mycket utsläppen av CO2-e minskades. Eftersom fallstudien var teoretisk så 

fanns ingen möjlighet att ta med i beräkningen hur många timmar som besparades under monteringen 

när måttanpassade skivor väljs. Tidsbesparingarna är i form av kapning av gipsskivorna och 

avfallshantering. För att investeringen i det dyrare materialinköpet ska löna sig behöver YA utföra 

momentet 2,9 timmar fortare. Den TJM som var inblandad i den teoretiska fallstudien sa ”den tiden 

jobbar vi enkelt in”. Ska man tro på TJM att YA enkelt jobbar in de 2,9 timmarna så kommer det 

slutgiltiga priset, när arbetstimmarna från monteringen tas med i beräkningen, alltså vara detsamma 

eller till och med billigare för de måttanpassade gipsskivorna. Om så är fallet är detta ett väldigt bra 

argument för att använda sig av måttanpassade gipsskivor när möjligheten finns.  

 

5.2 Miljömedvetenhet 
 

På förhand fanns en förutfattad mening om att de äldre YA:s miljömedvetenhet skulle vara mindre 

jämfört med de yngres samt att de äldre skulle ha en mer konservativ syn på förändringar i arbetssätt 

och inställning till materialspill. Av denna anledning noterades YA:s ålder för att i samband med 

sammanställningen av intervjuerna ha möjlighet att se om det fanns någon koppling mellan 

respondenternas svar och ålder. Efter sammanställningen av intervjuerna blev det dock tydligt att det 

inte fanns något sådant samband. En tänkbar anledning till detta kan vara att företaget där de 

intervjuade YA är anställda ligger i framkant när det gäller miljöarbete och detta har gett resultat i form 

av att det har gjort YA mer miljömedvetna. Det hade varit intressant att intervjua YA på andra företag 

för att se om miljömedvetenheten är lika stor där och om det eventuellt finns en koppling mellan ålder 

och miljömedvetenhet.  

En annan förutfattad mening på samma ämne var att TJM:s miljömedvetenhet skulle vara högre än 

YA:s. Även detta dementerades när intervjuerna sammanställdes eftersom medelvärdet på frågan hur 

mycket TJM tänker på miljön i samband med jobbet blev 5,6 och motsvarande för YA blev 6,5. TJM:s 

lägre miljömedvetenhet skulle kunna förklaras av svaret på en annan fråga, nämligen frågan ”Vilken 
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aspekt är viktigast i frågan om att minska materialspillet?”. På denna fråga svarade 72 % av TJM att 

den ekonomiska aspekten var viktigare än den miljömässiga medan endast 30 % av YA ansåg den 

ekonomiska vara viktigare. Detta tolkades som att TJM känner en högre press att leverera goda 

ekonomiska resultat vilket gör att miljön inte prioriteras.  

Under intervjuerna med TJM framgick det också att när man är ny på jobbet tar de vardagliga 

arbetsuppgifterna så pass mycket tid och energi att miljön hamnar i andra hand. Förhoppningen hos 

TJM var att allt eftersom man blir mer bekväm i sin roll så skulle miljön få större fokus. Pressen man 

känner som nyanställd är något vi själva känner igen oss i och det som vi har prioriterat högst i början 

av en anställning är att leverera goda resultat. YA och TJM har olika fokus i projekten, medan YA:s 

uppgift är att producera och inte ansvara för den ekonomiska delen är just ekonomin den viktigaste 

delen i TJM:s arbete vilket gör att miljön inte får lika stort utrymme. Eftersom det är YA som slänger 

det överblivna materialet medan TJM mest ser avfallshanteringen i sifferform blir det mer påtagligt för 

YA hur mycket material som slängs. Detta kan förklara det högre medelvärdet hos YA på frågan om hur 

mycket de olika yrkesgrupperna tänker på miljön i samband med jobbet.  

 

5.3 Materialspill 
 

I de intervjuer samtalet gled in på hemmabyggen blev det tydligt att materialspillet är avsevärt mycket 

mindre när man bygger hemma. Anledningen till detta var att det är man själv som betalar för 

materialet och därför försöker man minimera det och återanvända så mycket det går. Inställningen 

hemifrån att försöka minimera materialspillet skulle vara bra att tillämpa även på arbetsplatsen, 

åtminstone i den mån det går. YA:s stora benägenhet att minska materialspillet samt att 91 % ställde 

sig positivt till minskat materialspill är viktiga förutsättningar eftersom inställningen och viljan är de 

viktigaste faktorerna för att kunna minska materialspillet. YA:s benägenhet och vilja är troligtvis ett 

resultat av den miljömedvetenhet de har fått tack vare företagets miljöfokus.  

När inställning och viljan finns hos YA är nästa steg i processen att minska materialspillet att göra 

förändringar. Förbättrad kommunikation och planering i produktionen var en förändring som YA 

trodde kan få materialspillet att minska. Det kan vara småsaker som att YA nämner för AL på rasten att 

de har stora spillbitar av gips och frågar om AL vet var de kan komma till användning. Mer 

kommunikation mellan YA och AL inför mängdning och beställning där man kan prata med varandra 

om hur kommande arbetsmoment ska genomföras. På så sätt säkerställer AL att samma tankesätt som 

råder under mängdningen även råder under utförandet.  

Både YA och TJM tyckte att projekteringen, som också är en typ av planering, bör göras mer 

produktionsvänlig vilket tyder på att det är en förändring som är både viktig och rimlig. Många av de 

intervjuade TJM har varit med under projektering och vet att det finns möjlighet att beakta 

produktionen mer. Både YA oh TJM tyckte att arkitekter och konstruktörer bör kunna ändra vissa av 

detaljerna de ritar för att underlätta produktionen. Att till exempel ha byggmaterialens standardmått 

i beaktning när saker som bjälklagshöjd bestäms är ett exempel på hur produktionen kan underlättas. 

Detta kan vara en av anledningarna till att gipsning var det arbetsmoment och material som YA och 

TJM tyckte har störst potential att minska materialspillet. Att gipsning är ett så pass stort och 

återkommande moment i alla projekt är säkerligen också en av anledningarna till att de ser 

förbättringspotential i det. Det är ju nämligen så att desto mer man utför ett moment desto fler 

chanser får man att komma på och prova nya idéer som kan minska materialåtgången.  
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YA sade under intervjuerna att kraven på byggmaterialen både vid montage och när de sitter på plats 

gör att de emellanåt måste kassera material trots att det är helt nytt. Detta gäller särskilt träreglar 

eftersom det är ett material som är levande och känsligt för den relativa fuktigheten. Att kunna hitta 

användningsområden för det här material istället för att hantera det som avfall är viktigt. I flera av 

intervjuerna av båda YA och TJM var ett förslag att detta material kan användas för tillfälliga 

konstruktioner där kraven på materialen inte är lika höga. Detta är ett bra exempel på de anställdas 

kreativitet och visar att de gärna vill ta vara på även det material som inte håller kraven för att 

användas i produktionen.  

När det finns möjlighet att kostnadsfritt låta en verksamhet som Återbruk ta hand om material istället 

för att hantera det som avfall så borde entreprenörerna ta chansen. Det innebär lite extra arbete för 

TJM i form av samordning när Återbruk ska komma och hämta material men å andra sidan sparar man 

pengar i form av avfallsavgifter. Dessutom måste varje individ och företag dra sitt strå till stacken om 

vi ska klara utmaningarna med klimatförändringar. Genom återbruk minskas materialspillet och 

dessutom skapas fler arbetstillfällen som framförallt kan sysselsätta individer som behöver 

arbetsträning. Alltså kan återbruket utöver minskat materialspill också ge en effekt inom social 

hållbarhet. 

Vissa byggmaterial har större miljöpåverkan än andra och betong är ett av de materialen. Eftersom 

gjutning är ett känsligt moment vill entreprenörerna inte riskera att beställa för lite vilket leder till att 

överskott av betong är vanligt vid gjutning. Att betala betongleverantörerna för hantering av 

överskottet kan undvikas genom att använda betongen för gjutning av bänkar som antingen kan 

användas på det aktuella projektet eller säljas. På så sätt minskar projektet sin avfallsmängd vilket 

medför minskad spillfaktor för projektet. Eftersom betong är en tung belastning för miljön är detta ett 

bra sätt att öka sina chanser till vinst i den interna tävlingen om vilket projekt som har lägst spillfaktor.  

 

5.4 Tidsspill 
 

I dagsläget är det nästan alltid ekonomin som väger tyngst och eftersom tidsspill oftast är dyrare än 

materialspill prioriteras minimering av tidsspill högre vilket får som följd att det ofta uppstår onödigt 

mycket materialspill. Ett moment som inte syns i den färdiga byggnaden men ändå tar mycket tid är 

materialhantering och om det inte planeras noggrant kan det innebära en hel del onödiga kostnader. 

Det optimala är att materialet hamnar på rätt ställe och bärs in i byggnaden vid rätt tidpunkt, på så vis 

slipper YA lägga tid på att flytta runt materialet på grund av att det står i vägen när ett annat 

arbetsmoment ska utföras.  

Av de intervjuade YA var det 66 % som ansåg att det viktigaste när det gäller material är att det bärs in 

på rätt plats och placeras i rätt ordning. Den höga andelen indikerar på att det inte hör till 

ovanligheterna att YA behöver flytta runt material för att det har placerats på fel plats i samband med 

inbärningen. En anledning till detta kan vara brist på kommunikation mellan arbetsledningen och de 

personer som bär in materialet. Med detta i åtanke kan det vara värt att lägga mer tid på planeringen 

av materialhantering än vad som görs i dagsläget. YA:s önskan att få delta mer i projekteringen och 

planeringen av de olika arbetsmomenten är också värt att diskutera. Även TJM nämnde under 

intervjuerna att detta kan göra projekteringen mer produktionsvänlig. På så sätt utnyttjas YA:s 

erfarenheter i ett tidigt skede vilket medför en mer effektiv produktion och ett bättre ekonomiskt 

resultat för projektet.   
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6 Slutsats 
 

Miljövänligt byggande är en nödvändig investering för framtiden och det ligger ett stort ansvar på 

beställarna att satsa på detta. Offentliga beställare såsom kommuner står för en stor del av 

byggentreprenörernas uppdrag och det är därför viktigt att de föregår med gott exempel genom att 

uppmuntra och ställa krav på entreprenörerna att bygga mer miljövänligt. Medan ansvaret i det första 

skedet ligger på beställaren är det upp till de som jobbar i produktionen att se till så beställarens krav 

uppfylls. Ett sätt att bygga mer miljövänligt är att minska materialspillet. Undersökningen visar att både 

möjligheterna och viljan att minska materialspillet finns. Möjligheterna finns i form av byggmetoder 

som FKS och måttanpassade gipsskivor vilket undersökningens fallstudier visade eftersom utsläppen 

av CO2-e kunde minskas med hjälp av dessa byggmetoder. Även att ta vara på överblivet material 

genom återbruk är ett sätt att minska byggbranschens miljöpåverkan eftersom återbruk är ett steg 

högt upp i avfallstrappan.  

I intervjuerna har det tydligt framgått att både TJM och YA har viljan som krävs för att minska 

materialspillet. Dels har de egna förslag på hur det kan minskas men de har också varit tydliga med att 

de gärna lyssnar på och provar även andras idéer. Ett sätt att ta vara på YA:s erfarenheter och kunskap 

är att låta dem vara mer delaktiga i projekteringen. Eftersom de dagligen befinner sig ute i 

produktionen är deras idéer och förslag realistiska. Andra yrkesgrupper som påverkar produktionen är 

arkitekter och konstruktörer. De spelar också en viktig roll eftersom de är inblandade så pass tidigt i 

projekteringen och därför bestämmer mycket av förutsättningarna för den fortsatta projekteringen. 

Det är därför viktigt att de lyssnar på TJM och YA så att projekteringen kan bli så produktionsvänlig 

som möjligt. Att låta en TJM eller YA redogöra för arkitekter och konstruktörer om konsekvenserna av 

deras val kan ge de mer förståelse för produktionen och få de att ta mer produktionsvänliga beslut 

vilket i slutändan kan reducera materialspillet.   

Att minimera tidsspill är också en viktig aspekt eftersom tiden som inte utnyttjas till att producera är 

en ekonomisk belastning i form spill. Under produktionen är det många yrkesgrupper som ska utföra 

olika arbeten och samsas på begränsade ytor. Varje arbetsmoment kräver material och verktyg vilket 

leder till att de begränsade ytorna blir än mindre och det är inte ovanligt att material behöver flyttas 

upprepade gånger på grund av att det står i vägen. Av denna anledning är materialhantering ett viktigt 

moment som bör planeras noggrant för att undvika tidsspill. Det är därför viktigt att materialet inte 

kommer till arbetsplatsen onödigt tidigt och att det placeras på rätt plats vid inbärning. Om materialet 

levereras för tidigt till arbetsplatsen finns risk att det blir defekt under förvaringen och därför blir till 

avfall. Just-in-time leveranser tillsammans med en noggrann genomgång av de olika arbetsmomenten 

och vilka ytor som behöver vara fria när de ska utföras är en lösning för att minimera både tidsspill och 

att material blir defekt under förvaring. 

I dagsläget är det dyrare att bygga miljövänligt och det kommer i framtiden troligtvis fortsätta vara det. 

Med nya lagar och krav kommer dock byggbranschen tvingas anpassa sig till ett grönare byggande och 

i takt med att konkurrensen blir större kommer priset för miljövänligt byggande sannolikt sjunka. I 

slutändan är det som så ofta pengarna som styr men om vi ska klara de utmaningar vi står inför är 

detta ett pris som måste betalas.  
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7 Fortsättning på studien 
I detta kapitel diskuteras hur det går att arbete vidare med studien. 

Eftersom byggnaderna i fallstudien där FKS jämfördes med lösvirke inte var exakt lika stora kan det 

ha gjort att jämförelsen blir orättvist. Det hade därför varit intressant att göra en undersökning där 

två identiska byggnader uppfördes för att se om resultatet skiljer sig från denna undersökning. Det 

hade också varit intressant att jämföra de två byggmetoderna på två större byggnader för att se hur 

mycket mer CO2-e det kan spara in. 

Den andra fallstudien som var teoretisk hade varit intressant att se i praktiken. Framförallt för att ta 

reda på om det högre priset i inköp betalar av sig genom en snabbare montering.  

Angående intervjudelen så hade det varit intressant att göra fler intervjuer för att få än mer tyngd i 

resultatet. Att intervjua YA och TJM på andra företag hade också varit intressant, för att på så vis se 

om det råder olika tankesätt företagen emellan.   
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Bilaga 1 – Introduktionsbrev och intervjufrågor yrkesarbetare 
 

Examensarbete om materialspill 
 

Vi är två byggstudenter på Högskolan i Borås som skriver ett examensarbete om varför 

materialspill uppstår och om det finns möjlighet att minska detta. Av egna erfarenheter vet 

vi att det spills betydligt mindre när man jobbar hemma gentemot på arbetsplatserna. Att 

det, i produktionen, skulle vara möjligt att spilla lika lite som hemma tror vi inte är möjligt 

men vi vill gärna undersöka om det finns någon lucka någonstans för att reducera 

arbetsplatserna miljöpåverkan genom minskat materialspill. Vi är inte intresserade av att 

försöka skriva om stora förändringar som låter lysande när de skrivs på pappret. Utan vi vill 

veta vad ni yrkesarbetare skulle kunna tänka er att ändra på, även om det handlar om små 

förändringar. På så sätt hoppas vi att resultatet av detta examensarbete ska bli något som 

leder till verklig förändring. Ingen har bättre koll än er yrkesarbetare på hur vardagen ser ut 

och vad man eventuellt skulle kunna ändra på för att minska materialspillet. Vi behöver 

därför er kunskap och era åsikter för att försöka hitta dessa luckor och på så vis tillsammans 

försöka minska byggbranschens miljöpåverkan.  

 

På följande sidor har vi sammanställt en enkät med ett antal frågor som vi hoppas att ni ska 

ha tid och lust att svara på. Svaren är anonyma och ligger till grund för vårt examensarbete.  

 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar. Ali Reza Heravi & Antin Trogen 
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Intervjuunderlag 

 

 

1. Vad tänker du om materialspill i allmänhet? Tror du att det finns möjlighet att 

använda spillet i produktionen?  

 

a. Hur mycket tänker du på mängden material som spills? 

Inte alls                             Väldigt mycket 

     1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

2. Vad tänker du om att försöka minska materialspillet? 

 

a. Hur benägen anser du dig vara att försöka minska materialspillet? 

Inte alls                            Väldigt benägen 

    1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

3. Finns det något (under hela byggprocessen; projektering till produktion), som du 

skulle vilja ändra på för att minska materialspill? 

 

a. Finns det något speciellt arbetsmoment där du tror att man skulle kunna 

minska materialspillet?  

 

4. Vad får dig att välja nytt material istället för att försöka använda/ta vara på 

material från ”spillhögen”? Bekvämlighet, tar för lång tid, för rörigt i spillhögen etc.  

 

a. Hur ofta har du möjlighet att använda spillmaterial istället för nytt? 

Aldrig                               Väldigt ofta 

    1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 
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5. När du kapar t.ex. en gipsskiva, hur ofta tänker du på om spillbiten kanske kan 

användas vid ett senare tillfälle?  

 

Aldrig                               Väldigt ofta 

    1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

6. Vad kan du tänka dig att göra för att bidra till minskat materialspill? T.ex. 

strukturera spillmaterialet. 

 

a. Om ”spillhögen” var lika strukturerad och ordnad som på de ställen där det 

ligger nytt material, skulle detta få dig att försöka använda spillmaterial? 

 

7. Vilket material tror du är enklast att minska på materialspillet? 

□ Gips □ Träreglar     □ Stålreglar           □ Annat, vad: 

 

8. Om din arbetsplats hade blivit erbjuden någon form av belöning (t.ex. göra någon 

slags aktivitet tillsammans) för minskat materialspill, hur mycket mer hade du då 

ansträngt dig för att minska materialspillet?  

Ingen skillnad                                   Mycket mer 

         1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

a. Vad tycker du i sådana fall att arbetsplatsen ska göra med belöningen? 

 

9. Om någon skulle komma med förslag till dig om hur du kan minska materialspillet, 

hur skulle du ställa dig till detta? T.ex. ändra inställningen till materialspill eller 

ändra ditt arbetssätt. 

 

Ändra inställning till materialspill 

Inte benägen                                                  Väldigt benägen 

       1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 
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Ändra ditt arbetssätt 

Inte benägen                                                  Väldigt benägen 

       1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

 

10. Har du jobbat med FKS och vad är i sådana fall din åsikt om detta? 

 

a. På en skala 1-10, vad tycker du om FKS? 

Dåligt                                                      Väldigt bra 

   1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

11. Vill du ha materialet på något speciellt sätt när du jobbar för att ditt jobb ska bli 

mer effektivt? Om ja, hur? T.ex. färdigkapat, upplagt på något speciellt sätt etc.  

 

12. Hur mycket tror du att det går att tidseffektivisera följande arbetsmoment? Inte 

genom högre arbetstempo utan snarare genom t.ex. bättre planering. 

Gipsning 

Inget                                                    Väldigt mycket 

    1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

Bygga stomme (trä) 

Inget                                                    Väldigt mycket 

    1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

Bygga stomme (stål) 

Inget                                                    Väldigt mycket 

    1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

a. Finns det något (under hela byggprocessen; projektering till produktion), 

som du skulle vilja ändra på för att tidseffektivisera?  
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13. Hur ofta tänker du på miljöpåverkan i samband med jobbet? 

Aldrig                                                      Väldigt ofta 

    1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

a. Vad får dig att tänka på miljön i samband med jobbet? 

 

14. Vilken del är viktigast för dig i frågan om att minska materialspillet, den 

ekonomiska eller den miljömässiga aspekten? För i dagsläget får ni väl lite 

belöningen i form av bonus om det går bra för bygget. 

□ Ekonomin  □ Miljön 

a. Om arbetsplatsen skulle få någon form av belöning för minskat 

materialspill, vilken aspekt skulle då vara viktigast för dig? 

□ Ekonomin  □ Miljön 

 

15. Om någon skulle komma med idéer till dig om hur du kan tidseffektivisera ditt 

arbete, hur ställer du dig till detta? 

 

a. Hur benägen är du att ändra ditt arbetssätt för att tidseffektivisera ditt 

arbete? 

 

Inte benägen                           Väldigt benägen 

1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 
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Bilaga 2 - Introduktionsbrev och intervjufrågor tjänstemän 
 

Examensarbete om materialspill 
 

Vi är två byggstudenter på Högskolan i Borås som skriver ett examensarbete om varför 

materialspill uppstår och om det finns möjlighet att minska detta. Av egna erfarenheter vet 

vi att det spills betydligt mindre när man jobbar hemma gentemot på arbetsplatserna. Att 

det, i produktionen, skulle vara möjligt att spilla lika lite som hemma tror vi inte är möjligt 

men vi vill gärna undersöka om det finns någon lucka någonstans för att reducera 

arbetsplatserna miljöpåverkan genom minskat materialspill. Vi är inte intresserade av att 

försöka skriva om stora förändringar som låter lysande när de skrivs på pappret. Utan vi vill 

veta vad ni yrkesarbetare skulle kunna tänka er att ändra på, även om det handlar om små 

förändringar. På så sätt hoppas vi att resultatet av detta examensarbete ska bli något som 

leder till verklig förändring. Ingen har bättre koll än er yrkesarbetare på hur vardagen ser ut 

och vad man eventuellt skulle kunna ändra på för att minska materialspillet. Vi behöver 

därför er kunskap och era åsikter för att försöka hitta dessa luckor och på så vis tillsammans 

försöka minska byggbranschens miljöpåverkan.  

 

På följande sidor har vi sammanställt en enkät med ett antal frågor som vi hoppas att ni ska 

ha tid och lust att svara på. Svaren är anonyma och ligger till grund för vårt examensarbete.  

 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar. Ali Reza Heravi & Antin Trogen 
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Intervjuunderlag 

 

1. Vad tänker du om materialspill i allmänhet? Tror du att det finns möjlighet att 

använda spillet i produktionen?  

 

a. Hur mycket tänker du på mängden material som spills? 

Inte alls                             Väldigt mycket 

     1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

2. Vad tänker du om att försöka minska materialspillet? 

 

a. Hur benägen anser du dig vara att försöka minska materialspillet? 

Inte alls                            Väldigt benägen 

    1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

3. Finns det något (under hela byggprocessen; projektering till produktion), som du 

skulle vilja ändra på för att minska materialspill? 

 

a. Finns det något speciellt arbetsmoment där du tror att man skulle kunna 

minska materialspillet?  

 

4. Vad kan du tänka dig att göra för att bidra till minskat materialspill?  

 

 

5. Hur mycket tänker du på att minimera materialspillet när du mängdar/beställer 

material? 

 

 

6. Om du hade fått öronmärkta timmar till att försöka minska spillet när du 

mängdar/beställer material, tror du att detta hade fått spillet att minska?  
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7. Vilket material tror du är enklast att minska på materialspillet? 

□ Gips □ Träreglar     □ Stålreglar           □ Annat, vad: 

 

8. Om din arbetsplats hade blivit erbjuden någon form av belöning (t.ex. göra någon 

slags aktivitet tillsammans) för minskat materialspill, hur mycket mer hade du då 

ansträngt dig för att minska materialspillet?  

Ingen skillnad                                   Mycket mer 

         1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

a. Vad tycker du i sådana fall att arbetsplatsen ska göra med belöningen? 

 

9. Om någon skulle komma med förslag till dig om hur du kan minska materialspillet, 

hur skulle du ställa dig till detta? T.ex. ändra inställningen till materialspill eller 

ändra ditt arbetssätt. 

 

Ändra inställning till materialspill 

Inte benägen                                                  Väldigt benägen 

       1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

 

 

Ändra ditt arbetssätt 

Inte benägen                                                  Väldigt benägen 

       1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

 

10. Har du jobbat med FKS och vad är i sådana fall din åsikt om detta? 

 

a. På en skala 1-10, vad tycker du om FKS? 

Dåligt                                                      Väldigt bra 

   1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 
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11. Hur mycket tror du att det går att tidseffektivisera följande arbetsmoment? Inte 

genom högre arbetstempo utan snarare genom t.ex. bättre planering. 

Gipsning 

Inget                                                    Väldigt mycket 

    1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

Bygga stomme (trä) 

Inget                                                    Väldigt mycket 

    1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

Bygga stomme (stål) 

Inget                                                    Väldigt mycket 

    1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

a. Finns det något (under hela byggprocessen; projektering till produktion), 

som du skulle vilja ändra på för att tidseffektivisera?  

 

12. Hur ofta tänker du på miljöpåverkan i samband med jobbet? 

Aldrig                                                      Väldigt ofta 

    1                2                3                4                5               6                7               8               9               10 

 

a. Vad får dig att tänka på miljön i samband med jobbet? 

 

13. Vilken del är viktigast för dig i frågan om att minska materialspillet, den 

ekonomiska eller den miljömässiga aspekten? För i dagsläget får ni väl lite 

belöningen i form av bonus om det går bra för bygget. 

□ Ekonomin  □ Miljön 

a. Om arbetsplatsen skulle få någon form av belöning för minskat 

materialspill, vilken aspekt skulle då vara viktigast för dig? 

□ Ekonomin  □ Miljön 
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Bilaga 3 - Cirkeldiagram från intervjufrågor yrkesarbetare 
 

Fråga 1a 

 

Fråga 2 

 

 

Fråga 2a 

 

 

 

 

91%

4%
5%

Vad tänker du om att försöka minska 
materialspillet?

Positiv

Omöjligt

Bryr mig inte
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Fråga 3 

 

Fråga 3a 

 

 

 

35%

30%

5%

30%

Finns det något (under hela byggprocessen; 
projektering till produktion), som du skulle 

vilja ändra på för att minska materialspillet?

Beakta produktion mer i projekteringskedet

Bättre planering/kommunikation under produktion

Bättre materialhantering

Inget speciellt

45%

14%

14%

4%

23%

Finns det något speciellt arbetsmoment 
där du tror att man skulle kunna minska 

materialspillet?

Gipsning

Regling

Isolering

Gjuta betong

Inget speciellt



43 
 

Fråga 4 

 

Fråga 4a 

 

Fråga 5 

 

 

 

 

 

 

29%

25%
14%

9%

23%

Vad får dig att välja nytt material istället för att 
försöka/ta vara på material från "spillhögen"?

Defekt material

Bekvämlighet

Ostrukturerad spillhög

Tidsbrist

Inget speciellt
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Fråga 6 

 

Fråga 6a 

 

 

 

 

 

57%25%

4%

5%

9%

Vad kan du tänka dig att göra för att bidra till 
minskat materialspill?

Planera bättre

Strukturera överblivet material

Bättre materialhantering

Kommunicera mer

Inget speciellt

95%

5%

Om "spillhögen" var lika strukturerad och ordnad 
som på de ställen där det ligger nytt material, skulle 

detta få dig att försöka använda spillmaterial?

Ja

Ingen skillnad
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Fråga 7 

 

Fråga 8 

 

Fråga 8a 

 

50%

41%

4%
5%

Vilket material tror du är enklast att minska på 
materialspillet?

Reglar

Gips

Isolering

Inget

91%

4%
5%

Vad tycker du i sådana fall att arbetsplatsen ska 
göra med belöningen?

Gemensam middag

Byggmässa

Inget
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Fråga 9 

 

Fråga 9a 

 

Fråga 9b 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Om någon skulle komma med förslag till dig om 
hur du kan minska materialspillet, hur skulle du 

ställa dig till detta?

Positivt

Negativt
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Fråga 10 

 

Fråga 10a 

 

Fråga 11 

 

54%32%

14%

Har du jobbat med FKS och vad är i sådana fall 
din åsikt om detta?

Positiv erfarenhet

Ingen erfarenhet; positiv till idé

Dålig erfarenhet; positiv till idé

66%

14%

11%

9%

Vill du ha materialet på något speciellt sätt när du 
jobbar för att ditt jobb ska bli mer effektivt? Om 

ja, hur?

Rätt ordning & plats på materialet

Upplagt i bra arbetshöjd

Färdigkapat

Inget speciellt
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Fråga 12 

 

 

Fråga 12a 

 

Fråga 13 
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18%

5%

27%

Finns det något (under hela byggprocessen; 
projektering till produktion), som du skulle vilja 

ändra på för att tidseffektivisera?

Produktionstänk i projekteringen

Mer inflytande för YA i projekteringen

Utse en materialansvarig

Måttanpassat material

Inget speciellt
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Fråga 13a 

 

Fråga 14 

 

 

 

 

 

 

38%

38%

5%
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14%

Vad får dig att tänka på miljön i samband 
med jobbet?

När man slänger material

Klimat- och miljöproblemen

Dålig hantering av material

Miljöfarliga ämnen/kemikalier

Inget speciellt

70%
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Miljö

Ekonomi
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Fråga 14a 

 

Fråga 15 

 

Fråga 15a 

 

 

57%

43%

Om arbetsplatsen skulle få någon form av 
belöning för minskat materialspill, vilken 

aspekt skulle då vara viktigast för dig?

Miljö

Ekonomi

100%

0%

Om någon skulle komma med idéer till dig om 
hur du kan tidseffektivisera ditt arbete, hur 

ställer du dig till detta?

Positivt

Negativt
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Bilaga 4 – Beräkningar fallstudie FKS vs. Lösvirke 
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Garage 

Stommens area: 120,36 m2 

Varav vägg: 65,91 m2  

Varav tak: 54,45 m2 

 

ÅVC 

Stommens area: 145,26 m2 

Varav vägg: 78,38 m2 

Varav tak: 66,88 m2 
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Bilaga 5 – Faktablad klimatdata Kia Rio 
Se gulmarkerad info på sid 3. 
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