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Sammanfattning 
Titel:   Oanvänt material på byggarbetsplatser –  

förekomst, hantering och förebyggandet  
  

Författare:   Nellie Jepsson 
 
Handledare:   Stefan Olander  
 
Examinator:   Anne Landin 
 
Frågeställningar: Vilka är anledningarna till att material blir oanvänt idag? 

Vad händer med oanvänt material i dagsläget? 
Hur kan vi undvika att så mycket material slängs? 
Vad finns det för möjligheter att skicka tillbaka material idag? 

 
Syfte:   Syftet med arbetet är att undersöka vilka som är de bidragande 

faktorerna till att oanvänt material och spillmaterial uppkommer på 
byggarbetsplatserna. Vad finns det som går att ändra på för att minska 
mängden oanvänt material samt att minska hanteringen. Det material 
som idag blir över på projekten hur det hanteras och vad där finns för 
strategier. Finns där en möjlighet att utveckla hur hanteringen ser ut 
idag på projekten för att minska oanvänt material. 

 
Metod:  De metoder som har använts för att hitta svar på dessa frågor är en 

intervjustudie samt en litteraturstudie. Det valdes att göra en kvalitativ 
intervjustudie istället för en kvantitativ. Den kvalitativa 
intervjustudien är en mer öppen form av intervju samt att inga 
slutsatser är dragna från början.  

 
  Det är den kvalitativa intervjustudien i kombination med 

litteraturstudien som utgör rapportens resultat samt ligger till grund för 
den analys som slutligen ger underlag för slutsatserna som dras.  

 
Slutsats:   Resultatet av intervjustudien visar på att oanvänt material förekommer 

på grund av bristfällig mängdning till följd av tidsbrist och 
oaktsamhet. Det förekommer även vid hantering av materialet på 
arbetsplatsen vilket kan leda till skador som gör att material måste 
kasseras. Samtliga respondenter var eniga om att det finns mer som 
kan göras för att undvika oanvänt material. Det framkommer att 
företaget jobbar hårt för att minska oanvänt material och för att bygga 
mer hållbart. De beskriver att de alltid försöker hitta andra projekt att 
skicka materialet till eller sälja tillbaka det till leverantörer för att 
undvika att kassera det oanvända materialet.  

 
Nyckelord:   Oanvänt byggmaterial, miljö, BIM, Building Information Modelling, 

hållbarhet, kassering, materialavfall, materialhantering, etiska regler, 
Lean Construction 



  

Abstract 
Title:   Unused material at construction sites – 
  occurrence, management and prevention   
 
Authors:   Nellie Jepsson 
 
Supervisor:  Stefan Olander  
 
Examiner:  Anne Landin  
 
Problem statements: What are the reasons that material becomes unused today? 
  What happens to unused materials today? 
  How can we avoid that so much material is thrown away? 
  What opportunities are there to send back material today? 
 
Purpose:  The purpose of this study is to investigate which contributing factors 

that leads to unused and waste materials at the construction sites. What 
can be changed to reduce the amount of unused material and to reduce 
handling. The material that is over today on the projects, how it’s 
handled and what strategies are there. Is there an opportunity to 
develop what the handling looks like today on the projects to reduce 
unused material. 

 
Method:  The methods used to find solutions to the problem statements are a 

qualitative interview study and a literature study. It was chosen to do a 
qualitative interview study instead of a quantitative one. The 
qualitative interview study is a more open form of interview and no 
conclusions are drawn from the beginning. 

 
  It’s the qualitative interview study in combination with the literature 

study that constitutes the report’s results and forms the basis for the 
analysis that ultimately provides the basis for the drawn conclusions.   

 
Conclusion:  The results of the interview studies shows that unused materials occur 

based of difficulties to quantify material because of the tight time 
schedule and negligence. It also occurs when handling material at the 
workplace it could lead to defects which makes that material must be 
discarded. All interview respondents agreed on the fact that there is 
more to be done to avoid unused materials. It appears that the 
company works hard to reduce the unused materials and to build more 
sustainably. They describe that they always try to find other projects to 
ship the material to or to sell it back to suppliers to avoid discarding 
the unused material.  

   
Keywords:   Unused building materials, environment, BIM, Building Information 

Modelling, sustainability, disposal, material waste, material handling, 
ethical rules, Lean Construction  
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1 Inledning 

Inledningsvis redogör det här kapitlet för bakgrunden till rapporten. Det representerar rapportens 
syfte och mål, vilka avgränsningar som görs samt vilka frågeställningar rapporten ämnar svara på. 
 

1.1 Bakgrund  
Varje år slängs det mycket material på byggarbetsplatser i hela Sverige. Under 2018 står 
byggsektorn för 35 procent av det totala avfallet i Sverige enligt Boverket (2021 a). 35 procent 
motsvarar hela 12.4 miljoner ton avfall (Boverket, 2021 a). Byggföretagen (2019) skriver att 
samhällets sätt att utnyttja naturens resurser är inte långsiktigt hållbart. Materialanvändning och 
avfallshantering är två viktiga miljöområden som bidrar till problemet. De beskriver att all 
produktion av material kräver både energi och resurser som i ett senare led leder till avfall. För att 
minska mängden avfall är det viktigt att förebygga uppkomsten av avfall och att sortera ut det 
farliga avfallet. Det är betydelsefullt att materialåtervinna och energiåtervinna det avfall som ändå 
uppstår, för att i så stor utsträckning som möjligt minska miljöpåverkan (Byggföretagen, 2019). 
 
Samhället strävar efter ett mer hållbart byggande och gör det bland annat genom Sveriges miljömål, 
kommunernas miljöarbete och företags miljöpolicy. Bygg- och fastighetssektorn står för en 
betydande del av miljöpåverkan, enligt Boverket (2019 a). De står för mellan 4 och 33 procent 
enligt Boverkets miljöindikatorer. De visar att under 2014 var cirka 70 procent av de totala 
utsläppen från nybyggnader och ombyggnader, cirka 30 procent från uppvärmning (Boverket, 2019 
a). 
 
Där finns en metod för att beräkna en byggnads miljöpåverkan under hela dess livscykel. Boverket 
(2019 b) beskriver metoden som heter Livscykelanalys, LCA. Hela kedjan kontrolleras, allt från att 
naturresurser utvinns tills att själva produkten måste återvinnas. I LCA:n räknas även transporter 
och energiåtgången i de olika mellanleden med. De beskriver att med hjälp av en LCA kan man ta 
reda på i vilket skede av byggnadens livscykel som miljöpåverkan är som störst. Resultatet av detta 
kan sedan användas för att minska miljöpåverkan i det ledet. En nackdel med LCA är att de endast 
räknar med materialet som byggs in i byggnaden och inte det oanvända materialet som kasseras i 
containrarna. Det betyder att materialet som slängs i containrarna och inte blir använt hamnar 
utanför LCA:n vilket leder till att man inte har räknat med det när man räknar ut en byggnads 
miljöpåverkan (Boverket, 2019 b). 
 
Peab har valts som samarbetsföretag till rapporten. Peab är ett av de ledande byggföretagen i 
Norden. De lägger stor vikt och fokus på sitt miljöarbete. De försöker hela tiden minska mängden 
avfall på sina projekt och minska påverkan på miljön. 
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1.2 Syfte och målsättning 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka som är de bidragande faktorerna till att oanvänt material 
och spillmaterial uppkommer på byggarbetsplatserna. Vad finns det som går att ändra på för att 
minska mängden oanvänt material samt att minska hanteringen. Det material som idag blir över på 
projekten hur det hanteras och vad där finns för strategier. Finns där en möjlighet att utveckla hur 
hanteringen ser ut idag på projekten för att minska mängden oanvänt material. 
 
Målsättningen med rapporten är att ta reda på hur det ser ut idag på projekten vid hanteringen av 
oanvänt material. Vad gör man för förebyggande arbete för att minska andelen oanvänt material och 
finns där andra metoder som skulle vara bättre.  
 
Målet är att arbetet ska försöka svara på följande frågeställningar: 
 

1. Vilka är anledningarna till att material blir oanvänt idag? 
 

2. Vad händer med oanvänt material i dagsläget? 
 
3. Hur kan vi undvika att så mycket material slängs? 

 
4. Vad finns det för möjligheter att skicka tillbaka material idag? 

 

1.3 Problemformulering 
Ett ämne det talas mycket om i dagsläget är spill- och avfallshanteringen på byggarbetsplatser. Det 
blir nämligen ett överflöd av material som måste hanteras och alla material hanteras på olika sätt. 
Det kan ha en stor betydelse hur det hanteras beroende på byggarbetsplatsens yta, läge, i vilket 
skede projektet är i och hur stort projektet är. 
 
Idag är det ett tydligt fokus på miljö och materialhantering inom byggsektorn, för att bidra till 
grönare byggande och mindre påverkan på miljön. Många företag jobbar idag efter ISO 14001 som 
är ett miljöledningssystem, en vägledning för att utforma ett miljöledningssystem på företagen. 
Johnstone och Hallberg (2020) beskriver i sin rapport att det är en nationellt accepterad standard där 
certifieringen är ett bevis på prestation inom miljöförbättring. I huvudsak handlar certifieringen om 
att implementera ett mer hållbart arbetssätt inom företagen. De beskriver att en av fördelarna vid 
användning av ISO 14001 är en minskad användning av resurser. Det i sin tur leder till en minskad 
avfallshantering som leder till mindre materialanvändning och minskad påverkan på miljön 
(Johnstone & Hallberg, 2020). 
 
För att jobba ännu mer mot en bättre miljö väljer många att bygga sina fastigheter med olika 
miljöcertifieringar. Brown, Malmqvist & Wintzell (2014) beskriver i sin studie att under de senaste 
5 åren har miljöcertifieringar för byggnader i Sverige tagit fart ordentligt. De vanligaste som 
används i Sverige är Miljöbyggnad, LEED och svenska versionen av BREEAM. En annan 
certifiering som är på väg att användas mer är Svanen. De olika certifieringarna har individuella 
kravspecifikationer och tar hänsyn till olika områden som till exempel inomhusmiljö, materialval, 
energianvändning, transport och avfall (Brown, Malmqvist & Wintzell, 2014). 
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Byggvarubedömningen (u.å.) är en databas över material och produkter med bedömningar om hur 
miljöfarliga produkterna är. Många företag använder sig av denna databas för att förbättra sitt 
miljöarbete. Bedömningarna som görs på alla produkter är framtagna av flera stora aktörer inom 
bygg- och fastighetsmarknaden. Själva bedömningarna grundas på redan framtagna kriterier, de 
bygger på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsskedet. De bedöms 
sedan efter tre nivåer: Rekommenderas (grön), Accepteras (gul) och Undviks (röd) 
(Byggvarubedömningen, u.å.). 
 

1.4 Avgränsningar  
För att arbetet inte ska blir för omfattande har avgränsningar gjorts. Arbetet skrivs i samarbete med 
Peab. Studien begränsas också genom att endast fokusera på tre olika projekt som Peab driver. 
Rapporten tar inte heller hänsyn till det material som är avsett att användas en gång t.ex. 
förbrukningsmaterial. Vidare fokuserar den på hur hanteringen ser ut idag och vad som kan 
förbättras/ändras. Den fokuserar dessutom endast på nyproduktion av bostadshus.  
 

1.5 Disposition  
Kapitel 1  ger en bakgrund till ämnet och presenterar problematiken bakom problemet. 

Frågeställningarna och målet som styr arbetet presenteras samt vilka avgränsningar 
arbetet har och arbetets disposition. 

 
Kapitel 2  beskriver hur arbetet med studien och rapporten har gått till. Behandlar hur 

litteraturstudien och intervjuer är uppbyggda samt hur de kopplas samman med 
frågeställningarna. Beskriver hur trovärdigheten av rapporten har säkerställts. 

 
Kapitel 3  ger en vetenskaplig grund med relevanta teorier som kommer att användas i senare 

skede för att besvara frågeställningarna. Kopplingen mellan olika teorier redovisas. 
 
Kapitel 4  beskriver resultatet som samlats in med hjälp av intervjuer och fakta om företagets 

miljöarbete. Resultatet är sammanfattat för att ge en helhetsbild av det insamlade 
materialet. 

 
Kapitel 5  analyserar och diskuterar det insamlade resultatet och binder samman det med den 

tidigare presenterade litteraturstudien från kapitel 3.  
 
Kapitel 6  sammanställer resultatet från kapitel 5 i form av en slutsats. Arbetets frågeställningar 

besvaras och kopplingar till målet redovisas. Kapitlet avslutas med förslag på till 
vidare studier. 

 
Rapporten avslutas med arbetets referenslista och bilagor. 
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2 Metod och genomförande  
Det här kapitlet redogör för den metod som kommer att användas för att samla in informationen till 
arbetet. Det redogör för den litteraturstudie och kvalitativa intervjustudie som har genomförts. 
Vidare presenteras processen för intervjuerna av respondenterna och vilka ramar som använts under 
intervjuerna. 
 

2.1 Litteraturstudie  
En litteraturstudie gjordes för att få en bättre helhetsbild kring det aktuella ämnet. Efter det kunde 
arbetet inriktas mer på de delar där information finns i mindre utsträckning. I huvudsak användes 
sökmotorn LUB-search och Google Scholar för att samla in data som har använts i studien. Utöver 
det har även vissa myndigheters hemsidor använts, samt viss tryckt litteratur. Artiklarna erhölls 
genom relevanta sökord för det sökta materialet. Eftersom miljö inom byggsektorn är ett högaktuellt 
ämne kontrollerades utgivningsåret och begränsade användningen av källor som var utgivna före 
2013. När det gäller förordningar och metoder som fortfarande är likadana idag accepteras källor 
som var publicerade innan 2013. I de fall få sökord gav för många träffar begränsades sökningen 
med att använda fler antal sökord. För att välja relevanta artiklar lästes sammanfattningarna igenom 
först för att bedöma relevansen av artikeln. Var sammanfattningen relevant gjordes en djupare 
inläsning av artikeln. Vissa källor har även hittats genom att följa referenser på andra artiklar.  
 

2.2 Kvalitativ intervjustudie   
Lantz (2013) beskriver att det finns många olika sätt att genomföra intervjuer. Olika metoder och 
strukturer leder fram till olika svar och slutsatser. Det beror på vad arbetets syfte och frågeställning 
är när det gäller valet av intervjumetod. De metoderna som främst används är kvalitativa- och 
kvantitativa analyser (Lantz, 2013). Därför har en övervägning gjorts om vilken intervjumetod som 
är bäst anpassad för arbetet samt vilket resultatet blev.  
 

2.2.1 Kvalitativa analyser  
Davidsson & Patel (2019) beskriver att den kvalitativa analysen ofta består av en öppen 
intervjuform. Det innebär att det inte finns några svarsalternativ för den intervjuade. Personen som 
blir intervjuad kan utveckla sina resonemang utan att behöva känna sig begränsad av något manus, 
även kallat semistrukturerad intervju. Under intervjuerna är det en låg grad av struktur och 
standardisering, vilket leder till att följdfrågor kan ställas men även förtydligande av ord och 
meningar. Problemet som kan bli med den kvalitativa analysen är att den består av färre intervjuer, 
vilket kan medföra en sämre reliabilitet. Det vägs dock upp genom att fokusen på varje intervju är 
högre och intervjuerna får bättre kvalitet (Davidsson & Patel, 2019). 
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2.2.2 Kvantitativa analyser  
Lantz (2013) beskriver att den kvantitativa analysen ger kunskap om mätbara egenskaper, vilket kan 
förenklas till allt som behandlar siffror och statistik i olika sammanhang. Till skillnad från den 
kvalitativa analysen som består av insamling av information består den kvantitativa analysen istället 
av statistik. Om en kvantitativ analys ska används är slutsatsen redan någorlunda dragen innan 
arbetet startar. Det som istället saknas kan vara påvisande bevis på att slutsatsen stämmer, vilket är 
tvärtemot den kvalitativa analysen, där är inga slutsatser dragna innan arbetet börjar. Den 
kvantitativa analysen är mer strukturerad och sluten utfrågning. Den är ofta i form av olika enkäter 
där det finns svarsalternativ att välja mellan istället för intervjuer med öppna frågor. Följderna av 
detta är att svaren blir begränsade genom att de är riktade till att ge ett visst svar och är inte fria 
frågeställningar (Lantz, 2013). 
 

2.2.3 Val av intervjumetod  
Lantz (2013) säger att där finns ingen värdering om att den ena typen av metod skulle vara bättre 
eller sämre än den andra. Det viktiga är att den som är bäst anpassad efter arbetets syfte och 
frågeställning bör användas för att nå det bästa resultatet (Lantz, 2013). Valet av metod faller på den 
kvalitativa analysen. Den anses vara mer personlig och utan att leda personen i fråga mot ett 
specifikt mål som eftersträvas, det finns även en möjlighet att ställa följdfrågor. I detta skede är 
ingen slutsats dragen än och därför anses den kvalitativa analysen kunna bidra med tillräckliga 
kompletteringar för att bilda en bra uppfattning.  
 

2.3 Genomförande 

2.3.1 Inför intervjuerna  
Inför intervjuerna krävdes det ett frågeformulär (se Bilaga 1). I det första utkastet var det en stor 
bredd på frågorna för att på detta vis få med så många olika diskussionsområden som möjligt. 
Under tiden som litteraturstudien gjordes modifierades frågorna för att intervjuerna skulle få högsta 
möjliga kvalitet. De modifierades för att få med de ämnen som det finns mindre information om. 
Intervjuerna var öppna för att göra det möjligt att ställa följdfrågor men även att kunna förklara ord, 
vilket den semistrukturerade intervjun tillåter. Det går att svara öppet på frågorna och inte bli 
inriktad till ett speciellt svar. När frågorna var under bearbetning hölls en diskussion med 
handledare på universitetet om frågornas karaktär. Efter diskussion ansågs frågorna vara av bra 
karaktär för arbetet. Under examensarbetet har handledare på Peab hjälpt till med kontaktpersoners 
uppgifter. Det har underlättat arbetet med relevanta intervjupersoner för intervjuerna. Det valdes att 
intervjua sex personer från tre olika utvalda projekt, där vissa av respondenterna var verksamma på 
mer än ett projekt. Intervjupersonerna kontaktades för att boka in datum för intervju. Alla 
intervjupersoner fick frågorna skickade till sig i förväg vilket gjorde att intervjupersonerna var mer 
förberedda och pålästa och därmed kunde känna sig tryggare under intervjun. 
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2.3.2 Under intervjuerna  
Av de totalt sex intervjuerna genomfördes tre intervjuer på plats ute på projekten och tre stycken 
över nätet via Zoom-möte. Intervjuerna började med en kort presentation av examensarbetet och om 
tillåtelse att spela in intervjuerna. Därefter fortsatte intervjun med att intervjupersonen fick 
introducera sig själv och förklara vilken roll de har på projektet samt vilket projekt de var 
verksamma på. Efter introduktionen ställdes de djupare frågorna. Ledande frågor, negationer och 
förutsatta frågor undveks i möjligaste mån.  
 
Under intervjuerna användes en app i telefonen som spelade in intervjuerna. Anledningen är att det 
ska underlätta senare i analysarbetet, som sker i nästa steg. Det gör det möjligt att behålla fokus på 
innehållet under hela intervjutillfället. Det underlättar att hålla intervjun i ett bra flöde och det blir 
inte pauser för att behöva anteckna ner allt under tiden. Innan inspelningen gjordes ställdes frågan 
till alla intervjupersoner ifall inspelning var okej. Efter samtycke kunde alla sex intervjuer spelas in. 
Varje intervju varade i snitt 30-50 minuter, vilket räknas som djupintervjuer. De olika intervjuerna 
varade olika lång tid beroende på hur pratglada de olika intervjupersonerna var men även hur 
mycket information de kunde uppge. 
 

2.3.3 Efter intervjuerna  
När intervjuerna var klara genomfördes en avlyssning av alla intervjuer igen för att anteckna ner 
vad som hade sagts. Det gjordes för att kunna sammanfatta den väsentliga information som 
framförts under intervjuerna. I ett senare skede användes denna information för att skapa ett 
resultat. Resultatet har analyserats genom en opartisk synvinkel för att undersökningen ska hålla en 
fortsatt hög trovärdighet.  
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3 Litteraturstudie  
En litteraturstudie gjordes för att få en helhetsbild av ämnet. Syftet med litteraturstudien är att den 
ska tjäna som underlag inför analysen. Den är uppdelad i olika underrubriker som ringar in 
relevanta ämnesområden. 
 

3.1 Hållbart byggande  

3.1.1 Byggsektorns miljöpåverkan 
År 1981 myntade den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown begreppet “hållbar 
utveckling”. Det fick sin spridning internationellt år 1987 då FN:s världskommission för miljö och 
utveckling lanserade begreppet i rapporten “Vår gemensamma framtid”. Definitionen för hållbar 
utveckling är: 
“Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Globala målen, 2017). 
Den hållbara utvecklingen bygger på tre dimensioner: det sociala, miljömässiga och ekonomiska. 
Alla tre samspelar med varandra (Globala målen, 2017). 
 
Regeringskansliet (2020 a) beskriver hur världens länder kom överens om Parisavtalet i december 
2015, vilket är ett internationellt klimatavtal. Där enades de om målet att den globala 
temperaturökningen inte ska överskrida 2 grader Celsius. Sveriges miljö och energidepartement har 
sedan dess arbetat med frågor om bland annat klimatutsläpp, hållbar energianvändning och avfall. 
Genom 16 miljömål som Sveriges riksdag fastställt arbetar myndigheter, länsstyrelser, kommuner 
och näringsliv aktivt för att målen ska nås (Regeringskansliet, 2020 a). Sveriges miljömål (2021 a) 
beskriver hur regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för att påskynda arbetet på 
alla nivåer för att Sveriges miljömål snabbare ska uppfyllas. De är vägledande både för medborgare 
och näringsliv i arbetet för en långsiktig och hållbar utveckling (Sveriges miljömål, 2021 a). 
 
John och Itodo (2013) har gjort en studie där de menar att extra material köps in till projekt under 
produktionen på grund av materialslöseri på arbetsplatserna. Slöseriet med material har en stor 
påverkan på ekonomin på projektet men även när det gäller kasseringen av material vilket medför 
att vinsten på projekten påverkas. John och Itodo (2013) kom fram till i sin studie att det är fyra 
dominerande faktorer som kan förklaras som orsakerna till materialslöseriet. De fyra faktorerna är: 
bristfälligt ledarskap, omarbeten, dålig materialhantering och designrelaterade fel. De menar att en 
förbättring gällande hantering av material på arbetsplatserna kan generera en bättre prestation men 
kan även innebära en kostnadsbesparing för projektet (John & Itodo, 2013).  
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Tabell 1.  De fyra dominerande faktorerna som påverkar materialslöseri på byggarbetsplatser (John & 

Itodo, 2013). 
 

Material wastage 
Contributory factors 

 
Rank 

Poor Supervision 1 

Re-work 2 

Poor material handeling 3 

Design related errors 4 

 

3.1.2 Visioner och mål  
Här presenteras några av de mål och visioner som rör hållbart byggande.  

3.1.2.1 Agenda 2030 
Hösten 2015 samlades världens stats- och regeringschefer tillsammans med Sveriges stats- och 
regeringschefer. Under sammanträdet enades världen om en gemensam plan för framtidens hållbara 
utveckling, som fick samlingsnamnet Agenda 2030. Agendan är vägledande för beslut inom FN 
samt för alla nationer på jordklotet (Regeringskansliet, 2018 a). Agenda 2030 är en handlingsplan 
som innefattar 17 globala mål och syftar bland annat på en ökad jämställdhet, säkerställa skydd för 
att bevara vår planet, avskaffa hunger och utrota fattigdom samt förverkliga mänskliga rättigheter 
för alla, se bild 1. De globala målen fokuserar på enheterna av hållbar utveckling: den ekonomiska, 
den sociala och den ekologiska (Regeringskansliet, 2018 c). 
 
Handlingsplanens fokus ligger på hur städer och annan bebyggelse kan bidra till en hållbar 
utveckling. När det handlar om hållbart byggande innefattar några av målen att minska städernas 
negativa miljöpåverkan, rusta upp slumområden, ägna uppmärksamhet åt avfallshanteringen och 
luftkvaliteten i städerna, bygga hållbart ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och säkra bostäder, 
samt att förbättra säkerheten i trafiken där behovet uppmärksammas hos människor i utsatta 
situationer (Regeringskansliet, 2018 b) 
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Bild 1.  Globala målen (Illustration: Trollbäck & The New Division)  
 

3.1.2.2 Sveriges miljömål 
Sveriges miljömål (2021 b) består av ett generationsmål och 16 miljömål (Sveriges miljömål, 2021 
b). Naturvårdsverket beskriver att generationsmålet anger den övergripande inriktningen för 
miljöpolitiken och slår fast att vi ska lämna över samhället där de stora miljöproblemen redan är 
lösta till nästa generation, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
Generationsmålet ska verka som en vägledning för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Där finns 
också etappmål som är milstolpar på vägen mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen. De 
hjälper olika aktörer i deras arbete mot ett mer hållbart samhälle genom att peka ut riktningen och 
takten (Naturvårdsverket, 2019 b). De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska 
miljön som miljöarbetet ska leda till för att samhället ska vara ekonomiskt hållbart (Sveriges 
miljömål, 2018). Varje miljökvalitetsmål har olika preciseringar som förtydligar målen och vad de 
innebär. Det är åtta olika myndigheter som ansvarar för utvärdering och uppföljning av målen 
(Naturvårdsverket, 2019 b). Det ska fungera som en vägledning för hela samhällets aktörer gällande 
miljöarbetet. De olika målen är mer eller mindre relevanta för byggbranschen. Det som är mest 
relevant och centralt när det gäller hanteringen av oanvänt material är miljömål 15, ”God Bebyggd 
Miljö” (Sveriges miljömål 2021 b).  
 
Riksdagens definition av miljömålet God Bebyggd är:  
“Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” (Sveriges miljömål, 2021 
b). En av de tio specifikationerna är; hållbar avfallshantering. Det innebär att avfallshanteringen ska 
vara effektiv och lätt att använda för konsumenterna. Det ska förebygga avfallet men även utnyttja 
resurserna i avfallet i så hög grad som möjligt samt att avfallets risker för hälsa och miljö ska 
minimeras (Sverige miljömål, 2018). 
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Enligt Naturvårdsverkets (2019 b) senaste uppdatering av miljömålen som utfördes år 2019 ses 
utvecklingen mot ett mer hållbart byggande som den största utmaningen av alla de 16 målen. Det är 
många kommuner och städer som satsar på fler bilfria transporter som gång, cykel och 
kollektivtrafik. Byggsektorn har tagit flera initiativ och gjort prioriteringar för att hantera 
miljöpåverkan från byggnader genom ett livscykelperspektiv (Naturvårdsverket, 2019 b). 
 

3.1.2.3 Färdplan 2045 
Färdplan 2045 är en vision där ett stort antal aktörer har enats om att värdekedjan i bygg- och 
anläggningssektorn ska vara klimatneutral och konkurrenskraftig år 2045, i linje med Sveriges mål 
samt samhällets och världens behov (Byggföretagen, 2018). 
De mål och delmål som ska nås till år 2045 är: 
 
“- 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser (jmf 2015). 
- 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015) 
- 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015) 
- 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend. 
- 2020-2022: Aktörer i bygg- och anläggningsbranschen har kartlagt sina utsläpp och satt 
klimatmål” (Byggföretagen, 2018 s.5). 
 
Bygg- och anläggningssektorn har visat på stort ledarskap när det gäller omställningen till en mer 
klimatneutral bransch. De bidrar i flera avseende med negativa utsläpp, genom att tillföra byggnader 
och anläggningar som producerar mer hållbar energi än vad det använder. Olika 
kompensationsåtgärder har genom stärkta ekosystem och användningen av ny teknik kunnat minska 
utsläppen. Vilket har bidragit till att samhället steg för steg kan nå ett samhälle med netto 
nollutsläpp (Byggföretagen, 2018).  
 
För att målen och delmålen ska kunna nås krävs ett livscykelperspektiv. Det krävs att det utförs i 
alla steg i byggprocessen, från planeringen till projekteringen till användningen av den byggda 
miljön. Det krävs ett lyckat ledarskap och ett stort ansvar från alla aktörer i bygg och 
anläggningssektorn för att lyckas med detta. Aktörerna som står bakom Färdplan 2045 har enats om 
26 uppmaningar till andra aktörer i branschen, myndigheter och politiker för att klimatmålen ska 
kunna nås (Byggföretagen, 2018). 
 
Färdplanen innehåller trender och nulägesbeskrivningar som går in på bland annat att samtliga 
intressenter inom bygg- och anläggningssektorn bör samverka för att nå klimatneutralitet. Med hjälp 
av materialåtervinning, en effektivare resursanvändning och en ökad återanvändning har bygg- och 
anläggningssektorn en stor potential att minimera avfall och få ett mer cirkulärt flöde 
(Byggföretagen 2018).  
 
En annan trend som innebär en stor förändring för samhället är digitaliseringen. Det ger möjligheter 
för nya tjänster, arbetssätt och marknader för att kunna bidra till en mer effektiv och hållbar 
bransch. Tekniken som finns idag har inte den potentialen för att kunna nå netto noll. För att det ska 
kunna uppnås kommer det krävas nya politiska riktlinjer, lagar, kundkrav och nya affärsidéer 
(Byggföretagen, 2018). 
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En kombination av kundkrav, marknadsinitiativ och tydliga klimatmål samt långsiktiga styrmedel 
ska bidra till bygg- och anläggningssektorns omställning. Tillgången till ett finansiellt kapital är av 
en stor betydelse för att kunna främja investeringar i nya tekniker samt på företag som satsar på 
hållbara lösningar. När det gäller ny teknik, affärers lönsamhet och marknadens preferenser kan det 
förändras snabbt. Finns det en gemensam målbild kan det driva på innovationer för 
klimatomställningen (Byggföretagen, 2018). 
 

3.1.3 Socialt hållbart byggande  
Boverket (2020 c) beskriver att de sociala aspekterna av en byggnad bland annat innebär det att de 
ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättningar. Det innebär också att 
se till att de som vistas i närheten av byggnaden inte ska utsättas för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, höga bullernivåer, farliga radonhalter eller annat som är hälsofarligt. Den byggda 
miljön ska bidra till en god och hälsosam livsmiljö och bidra till trevnad, för det är grönska viktigt 
samt att ekosystemtjänster behålls (Boverket, 2020 c).  
 
Hill och Bowen (2010) liknar de tre dimensionerna av hållbart byggande som pelare för en 
byggnad. Under den delen som presenterar de sociala aspekterna tar de upp följande principer, de 
har beskrivit vad byggherrar måste tillgodose när de planerar för att bidra till ett socialt hållbart 
byggande; 
 
- Förbättring av människors livskvalitet, inklusive fattigdomsbekämpning. 
- Ge utrymme för självbestämmande och kulturella olikheter när man planerar för ny bebyggelse. 
- Skydda och främja människors hälsa genom en hälsosam och trygg arbetsmiljö. 
- Implementera upplärning och hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning. 
- Sträva efter rättvis fördelning av de sociala kostnaderna som kommer av en byggnad. 
- Sträva efter rättvis fördelning av de sociala fördelarna som kommer av byggandet. 
- Sträva efter en intergenerationell rättvisa (Hill och Bowen, 2010). 
 

3.1.4 Ekonomiskt hållbart byggande  
Enligt Boverket (2020 c) är de ekonomiska aspekterna av en byggnad bland annat att skapa 
förutsättningar för att bygga ekonomiskt rimliga bostäder som samtidigt ska hushålla med 
resurserna mark, vatten, energi och råvaror. Det ska också sträva mot en cirkulär ekonomi för att 
uppnå resurseffektiva och giftfria kretslopp (Boverket, 2020 c). 
 
Enligt Naturvårdsverket (2019 a) handlar en cirkulär ekonomi om att ta vara på de resurser som 
redan finns och se till att de kan behållas i kretsloppet istället för att slängas. Istället för att förbruka 
nya tillgångar och material som bidrar med eventuellt utsläpp och material kan man istället 
återanvända eller återvinna för att få den produkt som man behöver. Genom att från början planera 
för demontering, återanvändning och återvinning planerar man även för en mer hållbar ekonomi då 
de gamla tillgångarna fortfarande behåller ett värde och ger det vidare (Naturvårdsverket, 2019 a). 
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Konceptet för en grön ekonomi där man bland annat vill minska koldioxidutsläpp och bidra till en 
social jämlikhet innehåller även ett koncept för ett grönt byggande. Environmental Protection 
Agency (2016) beskriver grönt byggande som ett byggande där man använder mer miljövänliga och 
resurseffektiva processer under hela byggnadens livscykel. Grönt byggande är också känt som 
hållbart- eller högt presterande byggande (EPA, 2016).  
 

3.1.5 Ekologiskt hållbart byggande  
Enligt Boverket (2020 c) är de ekologiska aspekterna att ta hänsyn till en byggnads hela livscykel 
när miljöpåverkan ska bedömas, vid byggande och förvaltning ta hänsyn till ekosystemtjänster och 
klimatanpassa byggnaderna. Att användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser ska 
ske på ett så effektivt, miljöanpassat och resursbesparande sätt som möjligt för att på sikt främst 
kunna använda förnybara källor (Boverket, 2020 c).  
 
När det gäller avfallshantering är målet att det är en effektiv del av de ekologiska aspekterna för 
samhället. Avfallet ska förebyggas i hög grad och resurserna som finns i avfallet ska tas om hand i 
så hög grad som möjligt och det ska vara enkelt för konsumenterna. Med en god avfallshantering 
kan riskerna för miljö och hälsa minimeras (Boverket, 2020 c).  
 

3.2 Lagar och förordningar  

3.2.1 Miljöbalken 
Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling, det innebär att nuvarande och kommande 
generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. Många av de bestämmelser som tidigare 
ingick i miljölagstiftningen har fått en annan tillämpning i miljöbalken. Miljöbalken är uppbyggd av 
sju olika avdelningar vilka innehåller 33 kapitel och ungefär 500 paragrafer. Med stöd av 
miljöbalken har även ett stort antal förordningar och föreskrifter meddelats. Tillämpningarna av 
dessa bestämmelser ska ske vid prövningar och bedömningar enligt lagen (Naturvårdsverket, 2020 
a). 
 

3.2.1.1 Avfallstrappan  
Naturskyddsföreningen (2021 a) beskriver avfallstrappan, även kallat “avfallshierarkin” som är ett 
direktiv från EU vilket är antaget i den svenska miljöbalken. Avfallstrappan styr hur avfallet ska tas 
om hand. I Sverige är vi bra på att återvinna, men det kan alltid bli bättre. Konsumtionen ökar hela 
tiden vilket gör att vi har mer avfall vi behöver ta hand om. Det räcker inte längre att vi är bra på att 
återvinna utan vi måste komma upp högre i trappan och börja minimera avfall eller återanvända 
mer. Det kan ske bland annat genom att minska konsumtionen av nya varor i en större utsträckning. 
Avfallstrappan är uppdelad i fem olika nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och 
deponera, se bild 2 (Naturskyddsföreningen, 2021 a). 
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1. Steg 1 är att minimera avfall. Samhället ska se till att så lite avfall som möjligt skapas. Det 
kan möjliggöras genom att varor produceras på ett resurssnålare sätt genom att 
återanvända/återvinna material och produkter som redan använts. Vi kan också konsumera 
mindre varor. Genom att minimera konsumtionen sparar vi mer på jordens resurser. Vi 
undviker även att farliga ämnen sprids i naturen.  

 
2. Steg 2 är att återanvända. Istället för att slänga saker vi inte längre använder kan vi istället 

ge bort eller skänka. Produkten du inte vill ha kvar, kan vara något som någon annan letar 
efter. Det går även att göra om en produkt till något annat, det kallas återbruk. 

 
3. Steg 3 är att återvinna. Ifall alternativet återanvändning inte är möjligt ska avfallet 

återvinnas. Det gör vi bland annat genom att sortera, kompostera och panta burkar. Här 
handlar det om ett producentansvar. Det innebär att producenterna ska ansvara för att samla 
in eller ta hand om uttjänta produkter exempel elektronik, bilar, förpackningar och 
läkemedel. 

 
4. Steg 4 är att utvinna energi. I de fall materialet inte kan hanteras genom något av de övre tre 

alternativen ska det förbrännas i ett kraftverk. Där omvandlas energin i avfallet till värme 
och el i våra bostäder. 
 

5. Steg 5 är deponera. Det är det sista steget och ska helst undvikas i största möjliga mån. 
Deponi betyder att avfallet slängs på en soptipp och inte kan hanteras på något annat sätt. 
Det är det sämsta alternativet. 

 
Bild 2.  Publicerad med tillstånd av Naturskyddsföreningen. Avfallstrappans olika steg, illustrerad för 

Naturskyddsföreningen av Sofia Liljander (Naturskyddsföreningen, 2021 a) 
 



 
 
16 

Naturvårdsverket (2020 d) beskriver att målet med avfallstrappan är att förebygga avfallet, det vill 
säga att stå högst upp på trappan, men det avfall som ändå uppkommer ska hanteras på det mest 
miljö- och hälsomässigt säkraste sättet. Målet med lagstiftningen är att samhället ska övergå från 
avfallshantering till resurshushållning. Visionen om detta uppkom redan under nittiotalet men 
definieras idag som cirkulär ekonomi. I avfallstrappan visar avfallshierarkin prioriteringsordningen 
för lagstiftningen och politiken som gäller inom avfallsområdet. Avfallshierarkin är gemensam för 
hela EU. Ordningen gäller om det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. Återvinning 
återför resurser till cirkeln dock kompenserar det bara för en mindre del av resursförbrukningen och 
den miljöpåverkan som sker vid produktionen av nya produkter. Därför är det högsta prioritet att 
förebygga avfall istället, då minskar avfallets mängd och farlighet (Naturvårdsverket, 2020 d). 

3.2.1.2 Cirkulär ekonomi  
Enligt Naturskyddsföreningen (2021 b) är en cirkulär ekonomi motsatsen till den traditionella 
linjära ekonomin som vi brukar idag. I dagsläget köper vi produkter, använder dem ett få antal 
gånger för att sedan slänga dem. I den cirkulära ekonomin utnyttjas allt som är tillverkat i den 
utsträckning som är möjlig. När produkterna är förbrukade återanvänds och återvinns allt material 
på ett så effektivt sätt som möjligt. Naturskyddsföreningen beskriver det som ett modernt ord för 
kretslopp (Naturskyddsföreningen, 2021 b). 
 
Naturskyddsföreningen (2021 b) anser att samhället måste gå över till en cirkulär ekonomi om vi 
ska lyckas med att nå de globala målen om en minskad konsumtion. Det är helt nödvändigt för att 
rädda klimatet och minska överutnyttjandet av naturens resurser (Naturskyddsföreningen, 2021 b). 
Idag uppfyller inte Sverige kraven för en cirkulär ekonomi. Regeringskansliet (2020 c) beskriver att 
ungefär 50 procent av våra klimatutsläpp och mer än 90 procent av världens vattenbrist och 
förlusten av den biologiska mångfalden beror på en ineffektiv resurshantering. I juli 2020 införde 
regeringen en nationell strategi med konkreta åtgärder för att vi ska kunna nå målet om en cirkulär 
ekonomi (Regeringskansliet, 2020 c). 

 
Bild 3.  Publicerad med tillstånd av Naturskyddsföreningen. Cirkulär ekonomi, de olika stegen, 

illustration av Naturskyddsföreningen (Naturskyddsföreningen, 2021 b). 
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3.2.2 Plan- och bygglagen 
Plan- och bygglagen (2010:900) innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten samt 
om byggande. Bestämmelserna ska visa hänsyn till den enskilda människans frihet och det ska 
främja en god samhällsutveckling med jämbördiga och bra sociala levnadsförhållande (Boverket, 
2020 d). Under 2011 trädde plan- och bygglagen (PBL) i kraft, denna lag ersatte den föregående 
plan- och bygglagen från år 1987. Ett av huvudsyftena med PBL är att den ska ta hänsyn och göra 
avvägningar mellan olika intressen, både de allmänna och enskilda. De allmänna intressena syftar 
till kommunen eller invånarnas intressen, både för nutida och kommande generationer. De enskilda 
intressena syftar till byggherrar, ägare av byggnadsverk, grannar, markägare och andra berörda.  
Det enskilda intresset kan bland annat handla om utsikt eller trafik utanför en bostad. PBL består av 
sexton kapitel som behandlar planerande och byggande med allt från det övergripande till det 
konkreta (Boverket utbildning, u.å.). Arbeten som innefattar bygglov, rivningslov eller anmälan till 
byggnadsnämnden omfattas av kontrollsystemet i PBL. Det innebär att projektet bland annat har 
krav på att en kontrollplan ska upprättas, en kontrollansvarig ska väljas samt att ett tekniskt samråd 
med kommunen ska genomföras (Boverket, 2014). Plan- och bygglagen skärpte sina regler den 1 
augusti 2020 gällande avfall. De ändrade till att det inte bara omfattar rivningsavfall utan även 
avfall från andra slags byggåtgärder som nybyggnad (Boverket, 2020 d) 
 

3.2.3 Klimatdeklaration för byggnader  
Den första januari 2022 kommer en ny lag och förordning gällande klimatdeklaration för byggnader 
träda i kraft. Syftet med den nya lagen är att det ska bidra med en minskad klimatpåverkan vid 
byggproduktion genom att synliggöra den negativa påverkan som finns, vid en deklaration 
(Regeringskansliet, 2020 b). Boverket beskriver att det överordnade syftet är att minska utsläppen 
av växthusgaser när byggnaden uppförs. Det ska också öka kunskapen om byggnadens 
klimatpåverkan, det handlar om att öka kunskapen om livscykelanalyser vilket ligger till grund för 
en klimatdeklaration (Boverket, 2021 b). Regeringskansliet beskriver att byggherrarna kommer 
behöva upprätta en klimatdeklaration som de lämnar in till Boverket. Den nya lagens krav gäller vid 
nybyggnation. Där finns undantag och de gäller om byggnadens avseende är att endast brukas i 
maximalt två år, byggnader som inte kräver bygglov enligt PBL, industrier, verkstäder, skogsbruk 
(eller liknande) eller byggnader vars bruttoarea inte överstiger 50 kvadratmeter. Det är även 
undantag om det är en privatperson som uppför en byggnad och som inte ska användas i 
näringsverksamhet. Innan ett slutbesked kan ges till byggnadsnämnden måste byggherren kunna 
bevisa att en klimatdeklaration har skickats in, alternativt kunna visa något av ovanstående 
undantag kan tillämpas (Regeringskansliet, 2020 b). 
 

3.3 Nya avfallslagen  
Naturvårdsverket (2020 b) beskriver att den 1 augusti 2020 började de nya bestämmelserna gälla för 
hanteringen av bygg- och rivningsavfall. Det gäller att den som producerar bygg- och rivningsavfall 
ska sortera ut vissa typer av avfall och förvara det avskilt från andra avfall. Kraven motsvarar 
bestämmelserna i avfallsdirektivet. Målet och syftet med kraven på sorteringen är att komma upp 
högre i avfallstrappan för att mer material ska kunna återanvändas eller återvinnas. Det kommer 
leda till ökade förutsättningar för att fler cirkulära flöden ska bildas (Naturvårdsverket, 2020 b). 
De fraktionerna som ska sorteras på platsen där de uppkommer är: 
 



 
 
18 

 
 

• Trä 
• Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten 
• Metall 
• Glas  
• Plast  
• Gips  
• Farligt avfall 
• Avfall som faller under producentansvar  
• Brännbart avfall  

 
Det är dessa nio fraktioner som det är krav på att de ska sorteras där bygg- och rivningsavfallet 
uppkommer. Där finns även vissa undantag: ”Av 4 § föreskrifterna framgår att kravet på utsortering 
i 3 kap. 10 § avfallsförordningen inte gäller avfalsslag som 
1. utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att 
separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, eller 
2. är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller 
omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken.” 
(Naturvårdsverket, 2020 b). 
 

3.4 Myndigheter  

Här presenteras de myndigheter som är med och tar fram lagar och förordningar gällande 
avfallshantering samt att de följer upp hur avfallshanteringen fungerat under byggprojekt.  
 

3.4.1 Boverket  
I första hand arbetar Boverket med frågor rörande samhällsplanering, byggande och boende. De 
arbetar bland annat med att ta fram föreskrifter och vägledningar, administrera statligt stöd och 
bidrag, ansvara för tillsyn över energideklarationer och tillämpningen av PBL samt att utreda och 
analysera frågor inom deras verksamhetsområde. Det som utgör grunden för Boverkets arbete är 
PBL, delar av miljöbalken och bostadsförsörjningslagen. Boverket ska också verka för 
kunskapsspridning inom området, följa miljömålet God bebyggd miljö och att aktivt arbeta 
internationellt inom området (Boverket, 2020 b). 
 

3.4.2 Naturvårdsverket  
Naturvårdsverket är en statlig myndighet som ansvarar för frågor som handlar om miljöarbetet. De 
har på uppdrag av den svenska regeringen att verka för att generationsmålet för miljöarbetet och 
miljökvalitetsmålen ska nås. Varje år beslutar också den svenska riksdagen om mål, krav och 
ekonomiska ramar för verksamheten, dessa kommer i ett så kallat regleringsbrev. Naturvårdsverket 
ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Frågorna de ansvarar för handlar om 
klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade område, kretslopp och avfall, 
miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning (Naturvårdsverket, 2020 c). 
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3.5 Produktionsmetoder  
Det finns många olika logistiklösningar som kan användas vid ett byggprojekt. De används för att 
undvika eller minska andelen oanvänt material på byggarbetsplatsen. Den största potentialen är att 
undvika spill och fel. Följande avsnitt kommer belysa två metoder som används för att minimera 
avfallet. 
 

3.5.1 Lean  
Lean (u.å.) beskriver en produktionsmetod som har använts länge inom produktionen, som heter 
Lean. Uttrycket Lean kommer från Toyota där detta produktionssätt utvecklades för att 
produktionen skulle effektiviseras. Målet var att få bort allt det onödiga, som konsumenten inte har 
något intresse av men som kan bli en extra kostnad för tillverkaren (Lean, u.å.). 
 
Fries (2012) beskriver att Lean i huvudsak är centrerad på att göra det tydligt vad i produktionen 
som tillför ett värde genom att minska ett annat. Toyota Production System är känt för att de 
fokuserar på att minska sju olika sorters avfall, allt för att få den bästa totala nyttan. Eftersom 
Toyota gick från att vara ett litet bilföretag till en av världens största tillverkare har de fått stor 
uppmärksamhet på hur de uppnått en så bra produktion (Fries, 2012).  
 
Lean (u.å.) tar upp att Lean Production som är anpassat till byggbranschen kallas för Lean 
Construction. Det kan beskrivas som att produktionssystemet designas efter materialavfallet, tiden 
och ansträngningen, som minimeras för att generera ett maximalt värde. Det viktigaste i Toyotas 
Production System var att minimera waste, i största mån försöka eliminera det. Utifrån detta 
identifierades 8 waste aktiviteter som kallas för Muda, se tabell 2 (Lean, u.å.) 
 
 
Tabell 2.  Aktiviteter för att optimera tid och kostnad under produktionen, Muda. (Lean, u.å.) 
 
 

Aktivitet  Förklaring 

1 Överproduktion Att det produceras för mycket, produktionen ska ske i rätt hastighet 
och det som är beställt ska produceras, ska inte bli lager av varor. 

2 Väntan Ska undvika situationer där folk går utan att ha något att göra under 
arbetspasset, ska finnas rätt mängd material och komponenter för att 
inte skapa ett stillestånd.  

3 Lager Ska enbart ha ett lager som är absolut nödvändigt. Ska vara ett jämt 
flöde i tillverkningen så att det inte krävs lagerhållning. 

4 Rörelse  Ska effektivisera arbetarnas rörelser, undvika onödigt slitage på både 
människor och maskiner som förflyttas. 

5 Reparationer/defekta 
produkter 

Tvingas kassera eller omarbeta en produkt för att det har varit fel på 
tidigare komponenter. 

6 Överarbete  Det som produceras ska inte göras bättre än vad kunden har krav på. 
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7 Transporter  Material och komponenter ska inte behöva flyttas runt med onödiga 
transporter, då risken finns att något skadas eller försvinner. 

8 Outnyttjad kreativitet Det är viktigt att utnyttja sina medarbetares idéer för att vara en del av 
utvecklingen och att fånga upp förbättringsmöjligheter. 

 

Att implementera detta arbetssätt på en byggarbetsplats kan vara svårt då arbetet inte sker som en 
produktionsslinga i en industriell produktion. Lean (u.å.) beskriver att i en industriell produktion 
sker samma moment ständigt, de upprepas och det som tillverkas görs i många exemplar. 
Byggprojekt däremot är skilt från den industriella produktionen. I ett byggprojekt finns många olika 
delar i alla projekt som är unika för projektet och där finns fler komplexa delar vilket ställer ett stort 
krav på ledningen i produktionen för att få det effektivare. Skillnaden mellan de båda branscherna 
gör att det är svårt att direkt överföra Lean till byggbranschen (Lean, u.å.). 
 

3.5.1.1 Just in time 
Just in Time (JIT) är en av byggstenarna i Lean Production. JIT är ett koncept som uppfanns i Japan 
efter andra världskriget, filosofin skapades för att det var ont om resurser i Japan. Istället för att 
tillverka vad de trodde folket ville ha tillverkades det istället på beställning. Just in Time är som 
namnet anger, att materialet kommer till projektet när kunden vill ha det i begärda kvantiteter där de 
vill ha det utan att behöva lagra det (Lean manufacturing tools, u.å.).  
 
Wikner (2017) gjorde en studie på hur företag i Umeå kunde förbättra sin produktion genom 
användningen av JIT. Författaren presenterar att det finns många fördelar med JIT till exempel en 
bättre arbetsmiljö eftersom det inte krävs lika mycket förflyttningar av material vilket också 
minskar risken för skador på materialet. Studien visar att det kan vara bra med en viss mellanlagring 
för ett traditionellt byggföretag om implementeringen av arbetssättet fullt ut är begränsad. 
Författaren anser att det endast finns fördelar genom att upprätta långsiktiga relationer med 
leverantörerna för att det ska skapas en kontinuitet i arbetet (Wikner, 2017). Kallay & Lovén (2015) 
beskriver i sin studie hur JIT kan vara användbart för att minska byggavfall och ställtider vilket 
leder till minskade kostnader. Författarna beskriver att företag kan genom långsiktiga avtal med 
företag få hjälp med kvalitetssäkring av material (Kallay & Lovén, 2015).  
 

3.5.2 BIM 
Building information modeling (BIM) är ett IT verktyg där en modell skapas som lagrar och 
hanterar all information om en byggnad. Informationen ska vara lättillgänglig för att kunna 
underlätta för alla aktörer som kommer i kontakt med byggnaden. Det kan vara allt från byggherrar, 
entreprenörer, projektörer, leverantörer med flera (Jongeling, 2008). Saeig, Sotelino, Nascimento & 
Caiado (2018) beskriver i sin rapport att grundtanken med BIM är att det ska skapas en modell och 
att arbetet endast ska genomföras en gång. Informationen i modellen ska uppdateras och vara 
lättillgänglig. Det är i projekteringsskedet som modellen skapas och innehåller den information som 
är nödvändig för alla aktörer under hela byggnadens livstid. BIM modellen inkluderar hela 
byggkedjan för att processen ska bli mer kostnadseffektiv, tidseffektiv och kvalitetssäker (Saeig, 
Sotelino, Nascimento & Caiado, 2018). 
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Jongeling beskriver att fördelarna med 3D modeller jämfört med 2D modeller är att 
kommunikationen blir tydligare. Besluts- och försäljningsprocessen blir både snabbare och enklare 
(Jongeling, 2018). Åslund (2014) presenterar i sin rapport att det även går att integrera 4D och 5D 
modeller i projekteringen. 4D-BIM integreras genom att produktionsplaneringsdata förs in i 
modellen med syfte att förbättra produktionsplaneringen och kommunikationen mellan involverade 
i projektet. I 5D-BIM inkluderas ytterligare information i form av kostnadsuppgifter för att kunna 
rationalisera kalkyl- och budgetarbetet (Åslund, 2014). Jongeling (2018) beskriver att 
samordningsprocesserna blir effektivare och får högre kvalitet, flera aktörer kan vara delaktiga 
samtidigt och trots det blir risken för missförstånd inte större. Teknikkonsulter uppskattar att 
samordningsfelen minskar med minst 50 procent vid användningen av 3D-modeller jämfört med vid 
användningen av 2D-modeller (Jongeling, 2018). 
 
Linderoth (2010) beskriver i sin rapport att en av många fördelar med BIM är att 
kommunikationsvägarna förenklas. Ett projekt innehåller många olika aktörer där alla står för sina 
olika delar. Det kan leda till att fel handlingar skickas runt eller att handlingar som inte är av den 
senaste versionen skickas ut. Vid användning av BIM sker uppdateringarna i realtid och lagras efter 
ändring vilket gör att alla kan tillhandahålla samma modell med samma uppdatering. Linderoth 
(2010) skriver att kommunikationsvägarna ändras vid användning av BIM men att det samtidigt 
ställer ett större krav på kommunikationen mellan aktörerna, se bild 4 (Linderoth, 2010). 
 

 
Bild 4. Visar förändring av kommunikationsvägar mellan aktörerna vid användning av BIM (Linderoth, 

2010) 
 
Tekniken idag i BIM lägger fokus på hela byggnadens livscykel men i framtiden kan även 
byggmaterialets livscykel komma att belysas i BIM-modeller. Kim, Hong, Park & Cha (2017) 
presenterar i sin studie att BIM i framtiden kan se byggmaterialets hela livscykel. Idag ligger 
fokuset på projektering till rivning där alla steg är inkluderade. I framtiden kommer det kunna 
utnyttjas även efter rivning genom att ge information om vilka material i byggnaden som kan 
återanvändas. De delar som framförallt kommer kunna utnyttjas på detta sätt är stålkonstruktioner 
och prefabricerade delar (Kim, Hong, Park & Cha, 2017). 
 
Alwan, Jones & Holgate (2016) har genomfört en studie i England där de tar upp att det varje år 
kasseras ca 100 miljoner ton avfall från byggsektorn. Av dessa 100 miljoner ton består ca 13 
miljoner ton av oanvänt material. De beskriver att de beror på oeffektivt ledarskap, ouppdaterad 
teknik, oeffektiv logistik samt en inbiten kultur. De har gjort en fallstudie på 15 olika projekt där de 
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har använt BIM som ett verktyg. BIM som verktyg kan skapa ett mer hållbart arbetssätt än vad 
politiska beslut skulle kunna. Anledningen att BIM användes var för att materialeffektivisera 
projekten. Planeras projekten mer strategiskt och att användningen av materialet sker på ett klokt 
sätt kan materialavfallet minska. För att det ska vara möjligt att reducera avfallet helt behöver 
kommunikationen till leverantörer förändras så att det redan från början finns principer och 
standarder för ett mer hållbart byggande. Med hjälp av BIM modeller kan materialmängder hämtas 
direkt från modeller för att ge en mer exakt mängdning. Det leder till att materialbehovet minskas 
eftersom att modellen alltid har de senaste uppdateringarna. Syftet med studien var att undersöka 
hur BIM kan användas för att göra utvecklingen inom byggsektorn socialt-, ekologiskt- och 
ekonomiskt hållbart. Genom en gemensam plattform med information och modern arbetsteknik 
gällande prefabricering där byggkomponenter tillverkas och sätts samman i en kontrollerad miljö 
kan det leda till en mer miljövänlig byggsektor. England är ett av de ledande länderna när det gäller 
användningen av BIM. Nästa steg i utvecklingen är en mer utvecklad 3D-modell och 
informationsplattform, vilket ska leda till en mer hållbar byggnation och samhälle. Slutsatsen som 
drogs i studien var att det saknas en fungerande struktur när det gäller hållbarhetsarbetet i 
byggsektorn. Alwan, Jones & Holgate hävdar att med BIM skulle detta problemet att försvinna. Det 
problemet som kommer upp är att det tar tid att integrera ett nytt arbetssätt i form av BIM samt att 
det kräver en kulturförändring i branschen. För att kunna utnyttja alla fördelar med BIM krävs 
kunskap och tid för att det ska etableras i branschen samt att de stora företagen visar vägen (Alwan, 
Jones & Holgate, 2016).  
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4 Resultat 

4.1 Peabs miljöarbete 
Målet med Peabs miljöarbete är att de ska uppnå klimatneutralitet, öka resurseffektiviteten samt att 
fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter. De arbetar på lång sikt med att förebygga den negativa 
påverkan på miljön för att skydda miljön. Deras ambition är att påverka omvärlden att också bli 
bättre, genom att ställa krav på affärspartner samt att i samspel med kunder och andra aktörer skapa 
och erbjuda andra miljöanpassade lösningar. Peab har satt upp tre övergripande miljömål som är 
långsiktiga miljö- och klimatmål. De tre är: 
 

• År 2030 ska de ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter. 
• År 2040 ska de ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet.  
• År 2045 ska de vara klimatneutrala. 

 

4.1.1 Avfallshanteringen 
Byggverksamheten genererar betydande mängder restprodukter. Målsättningen Peab har är att ha en 
så materialeffektiv produktion som möjligt. Genom att minska uppkomsten av avfall både genom 
att ta tillvara på materialet samt att återanvända så mycket material som möjligt. De vill 
materialeffektivisera produktionen vilket leder till minskade koldioxidutsläpp både vid tillverkning 
och hantering av material. För att utveckla cirkulära flöden och en mer effektiv materialanvändning 
är samarbete med övriga aktörer grundläggande. 
 
Peab har som utgångspunkt att alla restprodukter oavsett källa ska hanteras miljömässigt korrekt. 
Det ska tas om hand med hänsyn till alla lagar och regler samt branschöverenskommelser som 
gäller. Inom byggsektorn kommer den största mängden restprodukter i form av bland annat 
brännbart avfall och fyllnadsmassor. 
 
För att kunna förhindra oanvänt material jobbar de med en större precision vid mängdning. De 
material som är prioriterade att minska är gips och isolering. De materialen hamnar annars på 
deponi om de inte kan återvinnas eller återföras till produktionen genom nya material. 
 
De jobbar efter branschens riktlinjer för resurs- och avfallshantering samt EU:s avfallshierarki. 
Cirkulära kretslopp kräver inte bara god källsortering utan det krävs även en mottagare av 
materialet. För att stärka samarbetet arbetar de med avfallsentreprenörer och leverantörer. Under 
2020 har de utökat samarbetet med deras ramavtalade avfallsentreprenörer där fokusen ligger på 
materialåtervinning och återbruk för att minska mängden brännbart, deponi och blandat avfall. 
Genom avtalen har möjligheterna till materialåtervinning utökat och etablerat tydligare 
målsättningar med tätare uppföljningar. Ett exempel på cirkulära materialflöden är deras samarbete 
med en isoleringsleverantör, spillet går i retur till leverantören för att kunna bli en ny råvara vid 
tillverkning. 
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4.1.2 Miljömål  
Under 2020 gjorde Peab en översyn av FN:s 17 globala mål för att analysera vilka som Peab har 
bäst förutsättningar att bidra till samt vilka som är relevanta. Vid diskussionerna om fastställande av 
mål var prioriteringarna starkt förankrade till Agenda 2030. Alla globala mål bidrar i någon 
utsträckning då de är ömsesidigt beroende av varandra. För perioden 2021-2023 valde de att 
prioritera sex av målen. De här sex har valts ut då områdena innebär stor potentiell risk samt att 
Peab har stor möjlighet att främja den hållbara utvecklingen.  
 

- Mål 5, handlar om jämställdhet. Deras mål är att ha en jämn könsfördelning. 
- Mål 8, handlar om arbetsvillkor. Omfattar flera av Peabs prioriterade hållbarhetsaspekter, 

såsom säker arbetsmiljö, goda villkor i leverantörskedjan eller ungas väg in i arbetslivet. 
- Mål 9, är relevant på grund av kopplingen till industri- och anläggningsverksamhet. 
- Mål 11, summerar Peabs kärna, att bygga hållbara samhällen som är trygga och tillgängliga 

för alla. 
- Mål 12, viktigt på grund av kopplingen till miljömålet om resurseffektivitet. 
- Mål 15, att bekämpa klimatförändring, global ödesfråga som Peab, i egenskap av stor 

samhällsbyggare har ett stort ansvar för. 
 

4.2 Arbetet i praktiken  
Huvuddelen av Peabs verksamheter jobbar inom ramen för ett ledningssystem, ISO 14001. 
Miljöledningssystemet är integrerat i verksamhetsledningssystemet, Peabs Miljöpolicy. Peab 
ansvarar för att upprätta processer och handlingsplaner som gör att ledningssystemen och 
policyerna implementeras och efterlevs i det dagliga arbetet. 
 
I början av varje projekt har de ett startmöte där går de igenom vilka krav som gäller på det aktuella 
projektet. Startmötet har Peab tillsammans med Swerock recycling som är ansvariga för hanteringen 
av avfallet. De arbetar med att återvinna bland annat restprodukter från industriprocesser och bygg- 
och anläggningsprojekt. Av restprodukterna skapar de nya, hållbara material med likvärdiga 
egenskaper och prestanda som nyproducerade. Ett exempel på ett nytt material är ECO-betong, där 
har de ersatt en del av cementen, som står för 90 procent av betongens klimatpåverkan.  
 
Under startmötet går de igenom vilken typ av projekt det är samt vilken yta projektet har. De tar 
även reda på om det finns några platsspecifika regler där de ska bygga. När de tagit reda på all 
information om platsen där projektet ska byggas går de igenom Peabs, kundens och projektets 
miljömål. De går igenom var alla containrar ska stå enligt APD-planen.  
 
Det långsiktiga målet som Peab har är att vara 100 procent resurseffektiva vilket innebär att de ska 
minimera mängden avfall samt att återvinna och återbruka så mycket som möjligt. Blandat avfall, 
brännbart och deponi ska minimeras till förmån för materialåtervinning. Den nya avfallsslagen som 
började gälla den 1 augusti 2020 införde att där ska finnas utsortering i minst sex fraktioner på 
bygg- och anläggningsprojekt, om projektet anser att det inte fungerar kan man söka dispens hos 
kommunen. De sex fraktionerna som är obligatoriska är: trä, plast för återvinning, gips, skrot och 
metall, mineraliska massor och planglas. Det finns andra fraktioner som också kan användas på 
projekten och de används i den utsträckning det krävs på just det projektet men även i förhållande 
till hur stor yta projektet har. Allt som bestäms under startmötet är det som gäller på det aktuella 
projektet. Allt förs ner i ett protokoll och följer med under hela projektet.  
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Under projektet har de ett samordningsmöte varannan vecka där de går igenom dokumentet och ser 
hur de ligger till vid just det tillfället. Det säkerhetsställer att de följer alla riktlinjer som är uppsatta 
från början samt att de är i linje med målen för projektet från alla inblandande aktörer. 
 
De har även en miljörond som de utför en gång i kvartalet, vilket också protokollförs. I miljöronden 
har de 21 punkter som de går igenom, alla punkter får en märkning; ”med anmärkning”, ”utan 
anmärkning” eller ”ej aktuellt”. Under miljöronderna följer de upp den föregående miljöronden. 
Punkterna är uppdelade mellan platsledningskontoret och byggarbetsplatsen. De gör även ett 
stickprov på kemiska produkter och byggvaror. De följer bland annat upp: projektets miljömål, UEs 
miljökrav, miljöolyckor och tillbud i projektet, avfallshantering, förvaring av material och farligt 
avfall.  
 
För att försöka minska klimatpåverkan försöker de hela tiden hitta produkter som ersätter och är 
bättre för miljön. De har nu börjat använda ECO-betong. ECO-betong är en betong som Swerock 
har tagit fram, där har de ersatt en del av cementen som i dagsläget står för 90 procent av betongens 
klimatpåverkan. Peab genomför klimatförbättringar genom att använda sig av materialsnålare 
konstruktioner. Ett exempel är att en betongpåle förstärks med pålskarv, vilket gör att det krävs 
mindre betong för samma last. För att de ska vara säkra på att de har bra produkter på projekten 
ställer de krav på att produkterna ska klara Byggvarubedömningen och BASTAS kriterier. 
 

4.3 Intervjuer  
Intervjuerna har gjorts på tre olika projekt. Det första projektet är byggnation av villor. Det andra 
projektet är byggnation av flerbostadshus och det sista är ett elevhem med 30 stycken lägenheter. På 
varje projekt har tre personer valts att intervjua. En projektchef, en platschef och en 
entreprenadingenjör. Några av respondenterna har haft en roll i mer än ett av projekten. I tabell 3 
redovisas roll, datum, längd och intervjumetod med respektive respondent. Totalt har sex intervjuer 
genomförts och intervjuunderlaget redovisas i Bilaga 1. Nedan följer en sammanfattning av varje 
intervju med respektive respondent. Varje intervju inleds med en kort beskrivning av 
examensarbetet samt med att tydliggöra att med begreppet oanvänt material avses material och 
produkter som levereras till projektet men som aldrig byggs in (förbrukningsvaror är inte inräknat).  
 
Tabell 3. Respondenternas; roll, datum, längd och intervjumetod. 
 

Roll Datum Längd (min) Intervjumetod 

Projektchef 2021-04-26 44 Zoom 

Platschef 1 2021-04-16 35 Personligen 

Platschef 2 2021-05-06 50 Zoom 

Platschef 3 2021-04-21 40 Personligen 

Entreprenadingenjör 1 2021-04-21 42 Personligen 

Entreprenadingenjör 2 2021-04-22 45 Zoom 
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En projektchefs uppgift är att vara med under hela projektet. Allt från tidigt skede tills att projektet 
är avvecklat, är med under projekteringen, fas 1 och detaljprojektering. Följer upp planeringen, 
tidplaner och betalningsplaner. Har olika uppgifter på olika projekt beroende på vilka som är med i 
övrigt och hur mycket det är att göra. En del projekt är väldigt självgående samtidigt som vissa 
behöver mer hjälp och det krävs att vara mer på plats. 
 
En platschef har det yttersta ansvaret tillsammans med arbetsledarna på projektet. Många gånger 
blir platschefen involverad i ett tidigare skede, redan i projekteringen. Det är en fördel för att veta 
varför vissa val har gjorts, för att veta bakgrunden till de olika valen. Det viktigaste är att 
tillsammans med arbetsledarna leda arbetet på plats och samordna så att alla har sin tid till att göra 
sitt arbete så bra som möjligt, så det blir en bra arbetsmiljö. Det är viktigt att alla ska trivas ute på 
projektet och att alla vet vad de ska göra.  
 
En entreprenadingenjörs uppgift är egentligen liknande en inköpare. Har hand om alla avtal och 
kontrakt med underleverantörer. Det finns en entreprenadingenjör för att säkerställa säkra köp. 
Säkra köp innebär att endast handla av leverantörer som levererar det som de ska leverera. Det är 
viktigt att alla underentreprenörer jobbar under rätt förutsättningar och med rätt lön. Det är viktigt 
att ha koll på om projektet följer tidplanen för att kunna styra om leveranser på projektet om det 
skulle bli försenat. 
 
De tre olika projekten är i olika skede. Det ena projektet är i avvecklingsskedet och ska vara färdigt 
i Maj månad 2021. Det projektet är en byggnation av ett elevhem med 30 stycken lägenheter. Det 
ena projektet börjar gå mot slutskedet och sista inflyttningen är i november 2021. Det är ett projekt 
av 42 bostadshus med 4 olika hustyper. Det sista projektet är i uppstarts fas med markanläggning. 
Projektet är ett två våningsplan parkeringshus med tre stycken punkthus ovanpå med 69 lägenheter. 
Alltså är de tre olika typer av projekt som är i olika skeden. 
 

4.3.1 Intervju med Projektchef  
Respondenten lyfter fram att det finns en viss problematik med oanvänt material och spillmaterial 
på arbetsplatserna. En av anledningarna är oaktsamhet. Det material som kommer till projektet täcks 
inte över ordentligt vilket kan leda till att materialet blir förstört. Blåser det mycket finns det också 
en risk att täckmaterialet flyger av, om det inte är rätt förankrat. Respondenten beskriver även att 
utförandet kan ändras efter att materialet har blivit beställt. Det leder till att materialet som kommer 
till projektet inte är rätt. De flesta leverantörer kan hjälpa till med utbytet om de nya produkterna 
beställs via dem och det finns en god dialog mellan parterna. Det är något som händer väldigt 
sällan, att utförandet förändras i ett så sent skede att materialet redan har hunnit beställas säger 
respondenten. En annan faktor är spillmaterial som blir över när det behövs kapa material vid till 
exempel fönster eller vägguttag. En sista faktor är felbeställningar, det förekommer inte ofta men 
det händer fortfarande. Kan vara att fel materialtyp har beställts eller fel antal. Mängdningen kan 
vara en av faktorerna till att det förekommer felbeställningar.  
 
Oanvänt material har olika hantering beroende på vilket material det är. Går materialet att använda 
på ett annat projekt görs det i första hand. Är det samma beställare på båda projekten går det 
smidigt, då är det att bara att skicka materialet mellan projekten. Är det däremot olika beställare 
görs det en intern fakturering, det nya projektet får då betala för materialet till det andra projektet. 
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Respondenten tycker att skicka mellan projekten är positivt för att materialet inte behöver slängas 
utan kan istället användas till ett annat projekt. Det brukar fungera smidigt säger respondenten, alla 
blir glada om vi slipper slänga oanvänt material. Ibland kan även återköp ske till beställaren men det 
händer inte särskilt ofta. Är det en lagervara eller en basvara är det inga problem att skicka tillbaka 
mer än att de tar 20 procent av kostnaderna för hanteringen. De gångerna det har behövts har det 
fungerat bra. Funkar inte några av de här alternativen kasseras materialet. Respondenten poängterar 
att det inte är mycket oanvänt material som brukar behöva kasseras. 
 
När det kommer till företagets etiska värderingar beskriver respondenten att de förhåller sig till 
dem. Material som tillhör projektet får inte de anställda ta med hem. Bygger någon hemma går det 
inte att de tar med något material hem, det handlar om etik och moral säger respondenten. Det som 
är på bygget tillhör bygget och är Peabs ägodelar. Används det sen på ett annat Peab projekt är det 
okej. Ett annat direktiv är att det inte ska finnas någon container med restavfall, allt ska sorteras. 
Det ligger ett tydligt fokus på miljöarbetet och mycket tid läggs ner på det. Målen som finns idag är 
rimliga och följs. 
 
Respondenten betonar vikten av Just-in-time leveranser för att inte behöva förvara för mycket 
materialet på arbetsytan. Material kan lätt skadas om det behöver flyttas och det undviks i största 
möjliga mån. Respondenten säger också att de försöker lyfta in allt material som behövs direkt i 
husen vid stomresning. Materialen står då under tak hela tiden och riskerar inte att bli förstört. Det 
finns också material som klarar av att stå ute till exempel cellplast och kantelement. Den typen av 
material har inte lika stort krav på att de ska förvaras i tält eller inne i husen då de är anpassade för 
uteklimat. Däremot gips och mineralull ska in i husen så fort som möjligt, gärna vid 
leveranstillfället. När det gäller hanteringen av spillmaterial beskriver respondenten att storleken på 
arbetsytan nästan är bättre när det är en liten arbetsyta. När det är en liten yta är det viktigare att 
vara mer noggrann, det finns ingen extra yta att mellanlagra material utan det måste hanteras direkt. 
Har du en stor yta finns det fler ställen att ställa material på, lätt att glömma bort var du ställt det. 
Problemet är att det krävs fler leveranser till ett projekt med liten yta för förvaring. Det finns ingen 
möjlighet att ta emot mer material än vad som kan hanteras, vilket det kan på en större yta. 
 
För att undvika oanvänt material är den viktigaste faktorn Just-in-time leveranser enligt 
respondenten. Materialet kommer när det ska användas och onödiga risker som tillkommer vid 
förflyttning av material undviks. Det krävs en noggrannare mängdning och att den görs flera gånger 
bland annat med hjälp av BIM för att få fram korrekta ytor. Det är viktigt att beställa materialet i 
rätt längd och bredd redan från början för att inte behöva kassera spillmaterial. Respondenten tar 
upp att de alltid beställer material lite i underkant. De material som snabbt går att få till bygget 
beställs det lite mindre av för att senare kunna komplettera. Material som har lång leveranstid går 
det dock inte att göra så med eftersom att yrkesarbetarna inte kan vänta på material. Det handlar 
oftast om fönster och dörrar när det är material med längre leveranstid. Det är viktigt att hantera 
materialen direkt när de kommer till arbetsplatsen för att det inte ska förstöras av väder eller 
oaktsamhet. 
 
Användningen av BIM är idag begränsad. Det används i granskningen och projekteringen. 
Entreprenadingenjörerna och arbetsledarna använder det på vissa projekt för att kunna räkna ut ytor 
när de mängdar mängden material. Annars används det inte på de projekten jag sitter på i en så stor 
utsträckning beskriver respondenten. 
 



 
 
28 

4.3.2 Intervju med Platschef 1  
Respondenten beskriver att det finns ett problem med att oanvänt material och spillmaterial 
förekommer på arbetsplatsen. En av anledningarna som togs upp var att det kan vara svårt att få rätt 
på mängdningen av material. Många gånger mängdar de själv ute på arbetsplatserna vilket gör att 
det inte alltid finns tid för en mer noggrann mängdning. Vissa material tar de hjälp av ett annat 
företag för att hantera mängdningen. Problematiken med det kan bli att de har olika tankesätt. De på 
byggarbetsplatsen tänker på ett sätt samtidigt som det andra företaget tänker på ett annat sätt vilket 
resulterar i att det kan bli oanvänt material. Att det kan bli ändringar i arbetsutförande pekades 
också ut som ett problem av respondenten. Något som kan ha missats i projekteringen kan komma 
fram under produktionen och pekas ut som ett problem. Det krävs en ändring av utförandet till 
exempel om en vägg är för tunn för att få plats med alla installationer. Det kommer krävas andra 
reglar för att installationerna ska få plats och då krävs en ny beställning av material. Respondenten 
beskriver ett annat problem med att vissa material är mer väderkänsliga än andra. Material kan 
skadas på grund av vädret då det kan vara svårt att täcka det och yrkesarbetarna kan även glömma 
att täcka det. 
 
I de fall det har beställts för mycket material till byggarbetsplatsen försöker de sälja tillbaka den 
betydande delen till leverantören, det materialet som inte behövs till byggnationen. Respondenten 
beskriver dock problematiken med återförsäljningen. Det är svårt att kunna kvalitetssäkra materialet 
när det har varit på arbetsplatsen. Leverantörer tar endast emot återförsäljning om det är hela 
förpackningar och pallar som är oöppnade. När materialet ska skickas tillbaka krävs det resurser för 
att förbereda en ny transport för att skicka tillbaka materialet. Oanvänt material kan även skickas 
mellan projekten. Det sker om projekt finns i närheten och att projekten är i det skedet att de 
behöver just det materialet som är över. Vilket tyvärr sällan är fallet, då det är många faktorer som 
ska inträffa samtidigt. Det finns ingen möjlighet att lagerhålla materialet under en längre tid, varken 
på bygget eller på ett lager. Förr när företaget var mindre fanns det ett lager där mellanlagring 
gjordes, men det finns tyvärr inte idag. Det krävs mycket resurser och planering som inte fungerar 
idag. 
 
Om det oanvända materialet inte kan säljas tillbaka eller skickas vidare till ett annat projekt kasseras 
det. Respondenten säger att det framförallt beror på den tid som det tar att hantera allt material. På 
det här projektet har de en stor arbetsyta vilket gör att det finns mycket plats att lagra material. Är 
materialet inte väderkänsligt kan vi spara det om det behövs i ett senare skede förklarar 
respondenten. Förhoppningen är att det ska kunna användas i ett senare skede i produktionen. Det 
gäller att överväga om materialet klarar av att stå en tid utan att bli förstört eller om det ska kasseras 
direkt. Respondenten beskriver att de försöker spara allt material som går för att det känns dumt att 
slänga helt nytt material som är oanvänt. På projektet har det funnits 8 olika fraktioner för att kunna 
säkerställa en bra materialhantering. 
 
När det gäller företagets etiska värderingar anser respondenten att de försöker följa dem i största 
mån. De tänker mycket på att minska spillet och mängden oanvänt material. De försöker att sortera 
avfallet till den grad som de kan, målet är att 100 procent ska vara rätt sorterat. Respondenten 
påpekar att det känns onödigt att slänga helt nytt material och oanvänt material. 
 
De materialtyper som ofta genererar oanvänt material beskriver respondenten är isolering och gips. 
När det gäller isolering levereras det till arbetsplatsen på pallar, är pallen bruten men det fortfarande 
finns oöppnade förpackningar går de inte att skicka tillbaka till leverantören. Fungerar inte 
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återleverans finns där inte mer att göra än att spara och hoppas på att det kan användas senare eller 
att kassera det. När det gäller gips är det ett väderkänsligt material. Blir gipsen skitig eller smutsig 
går det inte att skicka tillbaka den. Gipsen är också väldigt känslig för förflyttning vilket kräver en 
varsam hantering eller att inte behöva flytta på det alls, vilket är målet. Respondenten påpekar också 
att det finns en problematik med återförsäljning till leverantörerna. Respondenten beskriver att det 
inte är smidigt och enkelt att skicka tillbaka som man hade velat, tror det är en anledning till att 
många väljer att inte skicka tillbaka då det är lite omständigt. 
 
För att undvika att material förstörs finns olika strategier. Respondenten säger att de försöker lyfta 
in materialet i husen direkt vid leverans. Det viktigaste är att de väderkänsliga materialen lyfts in 
direkt. Det är även viktigt med vädertäckning på de material som ligger ute. På det här projektet 
finns ett tält där vi kan förvara material. Fördelen är att vi har en stor arbetsyta och platsen för att 
tält finns säger respondenten.  
 
Problemet med oanvänt material menar respondenten kan lösas genom att göra en noggrannare 
granskning av ritningar och en bättre mängdavtagning. För att det ska kunna åstadkommas krävs det 
att ritningarna granskas av flera personer. Att granska och ifrågasätta utförandet och försöka tänka 
hur det färdiga resultatet kommer att se ut. Det krävs även att alla samarbetar och att en avstämning 
med andra om hur mycket material som behövs beställas. Respondenten säger att de måttbeställer 
mycket för att de inte ska behöva kapa material vilket minimerar spillet.   
 
BIM används inte på detta projekt beskriver respondenten men att det börjar användas mer och mer 
vilket är en positiv utveckling. Respondenten tror att det hade haft störst funktion på stora projekt 
med mycket installationer exempelvis sjukhus för att kunna kontrollera kollisionsriskerna. 
Respondenten beskriver att på ett tidigare projekt använde de BIM men problemet var att alla inte 
använde samma program så modellerna kunde inte slås ihop, så det är viktigt att alla som går in i ett 
projekt arbetar i samma program. Respondenten tycker att det är en positiv utveckling och att det 
många gånger lättare att förklara när man kan visa en 3D-bild samtidigt.  
 

4.3.3 Intervju med Platschef 2  
Respondenten beskriver att det finns problem med att oanvänt material förekommer på 
arbetsplatsen. Det blir alltid material över men av olika anledningar och olika mängder. Den främsta 
anledningen är att mängdningen blir fel. Respondenten menar att vissa material är svårare att 
mängda än andra. Åtgången av materialet har också att göra med vilken yrkesarbetare som 
genomför arbetet, yrkesarbetarna är olika materialsnåla. En annan anledning som togs upp var att de 
ibland beställer lite mer material än vad som krävs. Eftersom vissa material är svåra att mängda är 
det bättre ekonomiskt för projektet att beställa lite i överkant. Det blir billigare för projektet att ha 
lite mer material än att yrkesarbetare ska stå och vänta på material. Att material skadas på 
arbetsplatsen var också en av anledningarna som respondenten tog upp. Här menar respondenten att 
det beror på oförsiktighet vid leverans. Lagerhållningen och logistik runt omkring kan många 
gånger vara svårt då det i regel är ont om plats vilket medför att materialet får tillfälliga lagerplatser. 
När materialet sedan behövs flyttas runt ökar risken för skador på materialet. Respondenten 
beskriver att det materialet som blir skadat slängs om inte vissa delar kan användas. Det materialet 
som fortfarande är användbart försöker de använda i största möjliga utsträckning. Materialet kan 
även bli skadat på grund av vädret, det kan vara svårt att täcka med presenningar samt att 
yrkesarbetare kan glömma bort att täcka det ordentligt.  
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I det fall det finns tillräckligt stor mängd material kvar kan det ibland säljas tillbaka till 
leverantören. Respondenten beskriver dock problematiken med att allt ska räknas, därefter avräkna 
antalet från det redan beställda materialet. Det krävs en kran för att lyfta materialet på en transport 
som kör tillbaka materialet till leverantören. Det krävs en del arbete bakom för att förbereda en 
transport. Det kan också vara svårt att kunna kvalitetssäkra materialet eftersom att det har befunnit 
sig ute på projektet.  
 
De försöker i första hand att skicka tillbaka det till leverantören om det är en tillräckligt stor mängd. 
Det andra alternativet som sker oftast är att skicka vidare materialet till ett projekt i närheten. Har de 
material över kan de höra av sig till en annan platschef på ett projekt i närheten och fråga om de 
behöver materialet. Det enda som kan bli ett problem med att skicka mellan olika projekt är om det 
är olika beställare på projekten. För då har den första beställaren redan betalt för materialet som går 
till ett annat projekt, men i jämförelse med hela projektet är det inga stora summor beställaren 
förlorar. Är det för lite material är det inte möjligt att sälja tillbaka det till leverantören eller skicka 
till ett annat projekt, kasseras materialet.  
 
Respondenten anser att de förhåller sig bra till företagets etiska värderingar. De är inte där till 100 
procent men väldigt nära. De etiska reglerna efterföljs när det gäller kassering och sortering av 
material men de går inte ihop med värderingarna om miljön. Respondenten tycker att det känns 
onödigt att slänga helt nytt material för att det idag inte finns någon bättre hantering för det.  
 
De material som ofta genererar oanvänt material är trä, gips och betong. När de gäller trä kan det 
lätt bli skadat på grund av väder. Det täcks över med presenning men skulle det glömmas att lägga 
tillbaka det ordentligt kan materialet bli förstört vid regn. Annars är det om man råkar kapa 
materialet i fel längd, då blir det spillbitar. När det gäller gips är det framförallt hanteringen som är 
problematisk. Gips är ett sprött material som lätt går sönder vid förflyttning och är väderkänsligt. 
Det kan också vara en omfattande skillnad mellan vilken yrkesarbetare som gipsar. Vissa är mer 
materialsnåla än andra vilket också leder till olika mycket oanvänt material. Det sista är betongen. 
Betong är inget material som blir över på arbetsplatsen utan det materialspillet hamnar på 
betongfabriken. Fördelen där är att det materialet som blir över kan användas till att gjuta block, 
annars blir det en restprodukt även för dem. Anledningen till att det kan bli betong över är att det är 
svårt att veta den exakta mängden som krävs, därför beställs det lite extra för att det verkligen ska 
räcka. 
 
Eftersom att material skadas på arbetsplatsen finns olika strategier för att undvika det. 
Respondenten beskriver att de strävar efter att materialet ska befinna sig så nära 
slutmonteringsstället som möjligt vid leverans. De material som kommer till projektet i ett tidigt 
skede lyfts direkt in på det våningsplanet där det behövs i så stor utsträckning som möjligt. Det 
handlar om att skydda materialet från väder och vind. För att genomföra det bra är det en fördel att 
ha en stor arbetsyta att förvara material på. Det underlättar att material inte behöver flyttas i samma 
utsträckning. Det finns plats för flera olika storlekar på material som kan minska spillet, finns till 
exempel plats för flera olika längder på reglar vilket minskar spillbitarna som blir vid kapningen.   
 
För att lösa problemet med oanvänt material menar respondenten att det krävs en bra planering för 
hur materialet ska hanteras när det kommer till arbetsplatsen, framförallt om det är en liten 
arbetsyta. Det är viktigt att det finns en plan om var materialet ska placeras och hur det ska täckas. 
Det är en större utmaning på detta projekt då det är en väldigt liten arbetsyta säger respondenten. 
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Under skydds- och miljöronden hittas förbättringspotentialer för att projektet och upplagsplatserna 
ska vara säkra för alla som arbetar på projektet. Respondenten säger också att de hade kunnat bli 
noggrannare med mängdningen, att i produktionsskedet räkna om mängdningen och jämföra det 
med kalkylen för att se om det kan vara rimligt.  
 
Respondenten säger att de inte använt sig av BIM till kalkylen på det aktuella projektet men de har 
gjort det i andra projekt på företaget. Det används i produktionen även om det inte används i 
kalkylen, mest för att få fram olika ytor till mängdningen. Det används mest för kollisionskontroller 
i dagsläget, vilket är ett bra verktyg i produktionen för att visualisera tanken. Om det till exempel är 
en speciell betongbalk som ska möta en vägg så kan hantverkaren få se hur det ser ut i 3D istället 
för på en 2D-ritning vilket gör visualiseringen lättare.  
 

4.3.4  Intervju med Platschef 3  
Respondenten anser inte att oanvänt material är ett betydande problem på projektet men att det 
förekommer. Det blir alltid lite material över men för att undvika det försöker respondenten alltid 
att beställa lite i underkant. Är projektet pågående under en längre tid går det att beställa 
kompletterande material senare under projektet, allt material krävs ofta inte direkt i startskedet. Det 
som blir viktigt att tänka på är att materialet ska vara på arbetsplatsen inom de tidsramarna som 
krävs för att kunna lyfta in det materialet som ska bli inlyft i stomresningsskedet. Respondenten 
konstaterar att risken för felleveranser alltid finns men det är inte något som anses vara ett stort 
problem då det sällan sker, men att det förekommer. Att det blir fel i beställningarna är också något 
som sker men även det är sällan. Blir det fel i beställningarna är det oftast den som lagt 
beställningen som gjort fel och inte leverantörerna. Att det har blivit fel i mängdningen är ett 
problem samt att vissa material och delar av byggnaden kan vara problematiska att mängda. Att 
mängdningen blir fel beror bland annat på grund av tidsbrist och att det inte finns tid att kontrollera 
eller be en kollega kontrollera. Tidsbristen påverkar även att hanteringen kan bli lidande när 
materialet kommer till arbetsplatsen. En annan anledning till att det förekommer oanvänt material 
menar respondenten är i form av spillmaterial. Om isoleringsskivorna och gipsskivorna inte är i rätt 
storlek och de behöver skäras till blir där spill. Vilket också är en typ av oanvänt material. 
 
När det förekommer oanvänt material på projektet försöker de i första hand att skicka det mellan 
projekten. I vissa fall kan det finnas en möjlighet att spara materialet och ta med det till 
nästkommande projekt. Om material ska kunna sparas är det en förutsättning att nästa projekt ligger 
i närheten och att det finns ett värde i materialet. Det är lika viktigt om det ska till ett nytt projekt 
eller ett redan pågående projekt. Det kostar mycket med transporter och där finns alltid en risk att 
materialet kan få skador under transporten. Vilket betyder att fördelarna får vägas mot nackdelarna 
om det är värt att skicka mellan projekten. Kommer det leveranser till projektet som visar sig vara 
fel går det att skicka tillbaka materialet till leverantören. De kraven leverantören ställer på material 
är att det ska vara oöppnade förpackningar, de tar inte emot materialet om förpackningarna är 
brutna. Respondenten poängterar att det inte förekommit mycket oanvänt material under projektet. 
Oanvänt material som inte går att skicka vidare till andra projekt eller går att returnera till 
leverantörerna hamnar i containern och kasseras. Respondenten säger att där inte finns den tiden 
eller platsen att förvara allt material och hålla ordning på det.  
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När det gäller företagets etiska värderingar anser respondenten att de förhåller sig till dem. Det finns 
klara direktiv på vad som gäller och vad som inte är förenligt med värderingarna. De försöker att 
följa det varje dag. Det finns alltid förbättringar som kan ske men att försöka efterleva det så bra 
som möjligt är viktigt. 
 
Respondenten säger att de material som framförallt genererar oanvänt material är gips, isolering och 
lösvirke. De materialen är de som hanteras mest på arbetsplatsen eftersom de används i 
installationsväggarna. Eftersom dessa material används i en större utsträckning är det enklast att de 
blir fel vid mängdning. Många gånger kan det vara stor skillnad beroende på vilken yrkesarbetare 
som genomför arbetet, vissa använder fem procent mer material och vissa fem procent mindre. Det 
genererar en felmarginal på tio procent vilket gör det svårt vid inköp. Det ställer därför stora krav 
även på yrkesarbetarna säger respondenten, att de använder material sparsamt både när det gäller 
byggnationen men även vid förflyttning av material. En del material går lätt sönder vid förflyttning 
på arbetsplatsen därför försöker de att undvika det så mycket som det går. 
 
När det gäller att material går sönder vid förflyttning på arbetsplatsen säger respondenten att de har 
olika hanteringar för att minska det. Det första de försöker är att lyfta in material i husen direkt när 
det kommer vid leverans. De materialen de försöker lyfta in direkt är gips och reglar. Det gör att 
materialet är torrt och helt när det ska användas, så inget material behöver kasseras på grund av 
bristande täckning eller hantering. Respondenten tar upp att deras ambition är att beställa med Just-
in-time leveranser. Att försöka få leveranserna samma dag som materialet ska användas i 
produktionen. Fungerar inte detta förvaras materialet under presenningar ute på arbetsytan. 
Respondenten säger att målet är Just-in-time leveranser och det brukar fungera smidigt. 
 
Respondenten beskriver att en lösning på problemet är att vara noggrannare vid beställning av 
material. Att dubbelkolla med en kollega innan en beställning skickas iväg. Det är också viktigt att 
ta tiden att gå ut på bygget och kolla vad som finns och inte finns. Ibland kan det stå material i ett 
rum där ingen har kollat och då är det dumt att beställa dit mer material om det redan finns på plats. 
Respondenten säger att de alltid försöker beställa lite i underkant för att istället kunna komplettera 
med mer material senare. Det leder till att det inte blir lika mycket material över då de inte beställer 
mer än vad som är beräknat ska användas. Det viktigaste är att vara noggrann med mängdningen 
och inte beställa mer än vad som är beräknat att gå åt. 
 
Respondenten säger att de inte använder BIM för kalkylen på projektet men att det används för 
kollisionskontroller. Det projektet respondenten är på just nu har inte BIM-projekteras vilket i 
efterhand hade varit bra om det hade gjorts. Det har varit ett problem under projektet med en 
kollisionskontroll som hade kunnat undvikas om en 3D-modell hade funnits och använts. 
Respondenten anser att det hade varit bra att använda BIM på alla projekt inte bara stora och 
komplexa byggnader.  
 

4.3.5 Intervju med Entreprenadingenjör 1  
Respondenten anser inte att oanvänt material är ett så stort problem på något av projekten men att 
det förekommer. Det förekommer i olika stor utsträckning på de båda två projekten. De två 
projekten är av olika typer vilket också bidrar till mängden oanvänt material som förekommer. 
Respondenten säger att den vanligaste anledningen till oanvänt material förekommer är att 
mängdningen blir fel. En anledning till att det kan bli fel med mängdningen är när ytor och liknande 
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räknas ut, det kan vara svårt att uppskatta. Det kan många gånger vara svårt att beräkna den exakta 
mängden som kommer användas och då blir det lätt material över. När det ska beställas mer 
material kan det vara stressigt vilket leder till att det inte finns tid att gå ut på bygget och 
dubbelkolla hur mycket som verkligen behövs beställas. Det kan visa sig senare att det finns mer 
material på arbetsplatsen bara att ingen har dubbelkollat vad som verkligen finns. Respondenten 
beskriver att det också kan bli material över eftersom allt inte är helt måttanpassat. Sen ska det till 
exempel skäras hål i gipsen och om det även ska skäras till rätt längder leder det till ännu mer 
spillmaterial. Råkar en yrkesarbetare kapa fel kan det leda till att det materialet behöver kasseras. 
En annan anledning är också beroende på vilken yrkesarbetare som hanterar materialet. De olika 
yrkesarbetarna är olika materialsnåla och måna om en god materialhantering. Logistiken kan också 
ha en betydelse beskriver respondenten. Vissa material är de tvungna att beställa innan en viss tid, 
de material som ska in i huset i stomskedet. De material som ska lyftas in i husen vågar man inte 
chansa med att ha beställt för lite.  
 
Respondenten säger att om det beställs för mycket material till projektet försöker de i första hand att 
skicka vidare det till ett annat projekt i närheten. Blir där en större mängd material säljs det tillbaka 
till leverantören. Det är inte alla material som går att skicka tillbaka utan det är mest isolering men 
det är på väg att de ska gå och skicka tillbaka även andra material, det är under utveckling. Ska det 
gå att skicka tillbaka ska det vara obrutna paket som är hela och rena så att återförsäljaren kan sälja 
det vidare. Ett problem som uppkommer med detta är att det kostar mycket pengar att skicka 
tillbaka materialet och det krävs mycket hantering för att det ska fungera. Är det inte tillräckligt stor 
mängd material för att kunna skicka tillbaka det försöker de hitta projekt i närheten som kan 
använda det. Det finns dock en problematik med det också. Det krävs att det är ett tillräckligt värde 
i materialet som de ska skicka vidare. Vid leverans mellan projekt krävs det också hantering och 
kostnad för leverans. Det material som inte kan hanteras slängs i containrarna. Respondenten tycker 
inte att det känns bra att oanvänt material slängs men poängterar att det inte har slängts mycket 
material på projekten.  
 
När det gäller företagets etiska värderingar anser respondenten att de förhåller sig till dem relativt 
bra men att där alltid finns en utvecklingspotential. De försöker hela tiden efterleva kraven. De 
direktiv som satts upp försöker varje projekt att följa så bra som det går. Respondenten säger att det 
redan är mycket som gjorts för att minimera oanvänt material och att allt är på väg i rätt riktning.  
 
Respondenten beskriver att de material som oftast blir över är gips, isolering, lösvirke och i vissa 
fall även innerväggsstål beroende på val av konstruktion. De materialen är det som används i 
innerväggarna och är därför de mest förekommande säger respondenten. Annars finns där inte 
mycket material som brukar bli över efter att projektet är avslutat.  
 
När det gäller att material förstörs på arbetsplatser har de olika hanteringar beroende på materialtyp. 
Material som lätt kan bli skadat vid förflyttning på arbetsplatser gör att förflyttningar av det 
materialet undviks. När det gäller väderkänsligheten är det olika beroende på material samt att de 
olika materialen kräver olika hantering. Gips, isolering och reglar lyfts in direkt i husen vid 
stomresning. Det är en förutsättning att materialen är torra och hela för att få en bra slutprodukt. 
Respondenten säger att de försöker beställa med just-in-time leveranser för allt som är möjligt. Vid 
just-in-time leveranser undviker man att lagra material på arbetsplatsen vilket också leder till att 
risken för skadat material minskar. De två projekten respondenten är på har olika storlek när det 
gäller arbetsplatsyta. Det ena projektet har stor yta vilket har gjort att det är lättare att förvara 
material. På det projektet har de ett tält där de kan förvara material vilket gör att de kan komma 
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undan med att ha material ute under presenningar. Det andra projektet har en mindre yta och där har 
just-in-time leveranser haft en viktig betydelse. De skillnaderna som där finns när det gäller ytan vid 
materialhantering är att de beställs lite mer till projekt med en större yta eftersom att platsen finns. 
På en stor yta finns där mer plats till containrar vilket underlättar med spillhanteringen. Det finns 
olika uppfattningar kring vilket som är bäst när det gäller spillhantering, finns fördelar och 
nackdelar med båda två.  
 
För att minimera mängden oanvänt material på projekten tror respondenten att det är viktigt att ha 
en dialog med byggplatsledningen innan en beställning skickas iväg. En annan viktig faktor är 
också att ta tiden att dubbelkolla hur mycket material det verkligen behöver beställas. Annars kan 
det lätt bli att man råkar beställa för mycket material för att ingen har koll på hur mycket där 
egentligen finns. Det är många gånger tidsbristen som är påverkande när det gäller mängdningen. 
Respondenten säger att något de försöker göra är att inte beställa i överflöd utan att beställa det som 
krävs för att senare kunna lägga restbeställningar. Räcker det med den första beställningen är det 
bra men annars går det alltid att lägga en till beställning senare. Respondenten beskriver en annan 
lösning på hur hanteringen av material skulle kunna ske på ett annorlunda sätt. Som det är idag när 
containrarna töms finns där fortfarande mycket utrymme kvar. Det är svårt att kunna packa en 
container vilket resulterar i att mycket luft transporteras. En lösning på detta hade varit att ha någon 
typ av kvarn på projekten så att det går att mala ner materialet i små bitar. Så sett hade det fått plats 
med mycket mer material i en container vilket underlättar att de inte behöver tömmas lika ofta. 
 
Något som skulle kunna underlätta problemet är att lägenhetsförpacka gips och reglar så att man 
redan i stomskedet ställer ut det i rätt lägenhet/rum där det ska vara. Det skulle underlätta att inte 
behöva transportera material inne i husen för att det som krävs för ett rum finns i det rummet. 
Mängdningen görs då per rum istället vilket kan vara lättare att mängda än ett helt hus. 
Respondenten beskriver att det finns företag som har börjat med detta nu och att det skulle vara en 
lösning. Det blir dyrare i inköp men det blir mindre hantering av material och blir en smidigare 
process. Lyfts allt in direkt i husen undviks också problemen med väderkänsligheten.  
 
Respondenten beskriver att de inte använt BIM i projekteringen men att det hade varit bra. I detta 
fall hade de kunnat undvika en kollision om de hade haft tillgång till projektet i 3D. Respondenten 
beskriver att BIM är ett outforskat område för många men ser positivt på en utveckling och hoppas 
på att det kommer användas mer framöver. Respondenten säger att det är en bra teknik som funkar 
så det känns dumt att vi inte använder den när den kan underlätta många moment i produktionen. 
Det är vår okunskap som påverkar användningen.  
 

4.3.6 Intervju med Entreprenadingenjör 2  
Respondenten anser att det finns ett problem med oanvänt material och spill på arbetsplatsen. En av 
anledningarna som togs upp var det spillet som blir vid bland annat kapning av material. Att det 
genereras spill vid kapning är ett faktum men något som de vill minska på. Därför försöker de i så 
stor utsträcknings som möjligt att beställa rätt bredd och längd, för att det inte ska bli spill vid 
kapning. En annan anledning som respondenten tog upp var problematiken med mängdning. Ibland 
kan det vara svårt att mängda rätt vilket kan leda till att det beställs för mycket material till 
arbetsplatsen. Det leder till att material blir över. Respondenten säger också att det ibland kan vara 
problem med felbeställningar, att det beställs fel sorts material till bygget. Det kan också hända om 
det gjorts sena ändringar i projektet efter att materialet blivit beställt. 
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Respondenten beskriver att om det beställs för mycket material till projektet försöker de i största 
mån att skicka tillbaka det till leverantören. Det finns ofta med i avtalet med leverantören att de får 
skicka tillbaka material, det underlättar i processen. Något som är viktigt om material ska skickas 
tillbaka är att inget material får bli förstört, smutsigt eller i ett skick som gör att leverantören inte 
kan sälja det vidare i andra hand. Går inte materialet att återförsälja till leverantören försöker de att 
skicka vidare till andra projekt. De har ofta många projekt i närområdet och de bygger ungefär 
samma typer av hus vilket underlättar att de ofta kan skicka mellan projekten. Finns det inte något 
projekt i närheten försöker de spara och ta med material till kommande projekt. Problemet med 
detta säger respondenten är att det ger merarbete och ofta ger skadat material. Det krävs mycket 
arbete med att få med det till nästa projekt, kräver mycket logistik. Den sista utvägen är att sortera 
och slänga materialet i containrarna som finns på projektet. Under hela projektet kommer det finnas 
totalt 8 olika fraktioner. De olika fraktionerna kommer finnas där under olika skede beroende på 
vilka material de hanterar vid det tillfället. Respondenten beskriver att målet är att minimera 
materialsvinnet men detta måste balanseras med att inte släpa med hur mycket material som helst 
mellan byggena.  
 
När det gäller företagets etiska värderingar anser respondenten att de förhåller sig till värderingarna 
förhållandevis bra. Respondenten säger att där alltid finns en förbättringspotential, där finns alltid 
saker som kan förbättras men att de är i framkant och redan gör det mesta. 
 
Respondenten konstaterar att de material som ofta genererar oanvänt material är isolering, gips och 
lösvirke. Varför det är just de här materialen säger respondenten är eftersom att det är de vanligaste 
förekommande materialen. De materialen är de som används i störst utsträckning vid byggnation av 
de hustyperna som de bygger. Exempelvis gips är ett material som lätt skadas vilket gör att det ofta 
blir oanvänt. Annars finns det inte mycket material som brukar bli över efter att ett projekt är 
avslutat. 
 
När det gäller att material går sönder på byggarbetsplatsen säger respondenten att det har olika 
strategier vid hantering. Det är olika hantering beroende på vilket material och hur väderkänsligt det 
är. Gips och reglar lyfts in direkt i husen vid stomresningen för att det ska hamna under tak. Viktigt 
att gipsen och reglarna är torra för att de inte ska förstöras. När det gäller mineralull förvaras det 
ofta i tält om det finns plats för tält på arbetsplatsen. Ytskiktsmaterial levereras direkt in i respektive 
hus när husen är täta och blir därför inte påverkade av vädret. Det här projektet har en liten yta 
ledig, det byggs i princip på hela ytan. Det finns inte mycket plats för varken containrar eller för 
lagerhållning av material. Här är det viktigt att inte ha för mycket material som behöver lagras för 
det finns inte plats för det. Respondenten förklarar att det är bättre med en större arbetsyta när det 
gäller hanteringen av material. Det blir lättare att hålla en hög sorteringsgrad då där finns plats för 
de olika containrarna. Det finns också en större yta att förvara material på vilket leder till att 
material kan sparas och användas i senare skede.  
 
Respondenten har några förslag för att i största möjliga mån undvika oanvänt material. Det första är 
att mängda material i flera olika skeden. Det handlar om att inte förlita sig blint på kalkylvärden 
utan att själv mängda utefter bygghandlingarna så tätt inpå beställningen som möjligt. Något som 
också görs för att minska överblivet material är att inte beställa allt på en gång utan att beställa lite 
mindre för att istället lägga restbeställningar på det resterande materialet. Exempelvis att inte 
beställa 15 procent mer material bara för att vara på säkra sidan utan att istället beställa en gång till. 
Det underlättar också för att slippa förvara material på projektet. En annan sak respondenten 
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berättar att de gör är att beställa alla material färdigkapade i rätt längder och bredder. Det gör att det 
inte behövs kapa lika mycket ute på bygget och spillet minskar. Det minskar även risken att behöva 
kassera material för att de har blivit felkapade på arbetsplatsen, av den anledningen att det redan är i 
rätt längd och bredd. En till viktig faktor är att kontrollera alla leveranser som kommer till 
arbetsplatsen, att det är rätt grejer som har levererats. Att stämma av leveransen mot faktiska 
handlingar så att det inte packar upp något som är fel och därefter inte kan returneras. Det sista som 
kan göras är att arbeta med mer prefabricerade element. Då har leverantörerna bättre möjligheter att 
ta hand om spillmaterialet. De arbetar med en mindre mängd materialfraktioner. Respondenten tar 
en takstolsleverantör som exempel, de kapbitarna som blir över från vårt projekt kan användas till 
stagning i ett annat projekts takstolar. Den möjligheten finns inte ute på arbetsplatsen, där finns 
ingen möjlighet att spara alla småbitar. Prefableverantörerna har ofta en väl utarbetad metod för att 
hantera deras spill som inte kan återbrukas. Ett exempel är betongspill som kan användas i egen 
produktion och träspill som kan gå till skivtillverkning. 
 
Något som respondenten lyfter fram som ett förslag på lösning är en materialpool. Där närliggande 
byggföretag kan köpa och sälja material till. Det skulle minska mängden kasserat material på de 
olika projekten. Framförallt skulle det minska antalet transporter tillbaka till leverantörerna. I de 
flesta fall ligger leverantörerna inom ett rimligt avstånd men att ett lager skulle kunna ligga närmre. 
Det skulle även bli kortare transporter om projekten som kan ta emot överblivet material ligger 
längre bort. 
 
Respondenten beskriver att de använder BIM för att få fram en noggrann kalkyl. De använder det i 
mängdningen för att få koll på vilka material som finns var. De använder sig av BIM genom 3D-
modeller men även av ritningar i 2D. Det ställer stora krav på leverantören för att vi ska kunna 
använda en regelrätt BIM-modell till mängdningen. Respondenten hoppas på att de i framtiden 
kommer kunna trycka på de olika kategorierna i modellen och få fram antal kvadratmeter som krävs 
för varje material. 
 

4.4 Sammanfattning av intervjuerna   
Efter intervjuer med anställda på företaget framkom det att samtliga ser att det finns en 
utvecklingspotential gällande oanvänt material, för att förebygga men även hanteringen. De har 
kommit en bra bit de senaste 20 åren men det finns fortfarande mer att göra. Alla projekt har åtta 
olika fraktioner när de gäller avfallshanteringen. Alla åtta finns inte samtidigt på projekten utan de 
anpassas efter vilket skede bygget är i. 
 
Orsaken till att material blir oanvänt varierar mellan respondenterna men samtliga har nämnt att 
mängdning och felbeställningar är två av orsakerna. Respondenterna har haft olika tolkningar på 
vad de menar som felbeställningar. Några av respondenterna har ansett att felbeställningar är om 
den som har beställt material har beställt fel antingen mängd eller typ samtidigt som andra anser att 
fel mängdningen räknas in som felbeställning. Två anledningar till att material måste kasseras var 
hanteringen av materialet samt att material blev skadat på grund av dåligt väderskydd. De material 
som oftast blir över är isolering och mineralull. Anledningen till detta är att de är väderkänsliga 
material samt att det är material som används i en stor utsträckning och därför kan vara svåra att 
mängda.  
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Företagets etiska värderingar är bland annat att material ska hanteras som Peabs tillgång och att 
kassering av material ligger i linje med de viktigaste etiska reglerna om att göra rätt i affärer och 
inte använda något för privat vinning. Samtliga respondenter anser att de följer reglerna även om 
det är miljömässigt fel då det i dagsläget inte finns något bättre alternativ. Alla anställda i Peab får 
kontinuerligt utbildningar inom bland annat etik, antikorruption och konkurrensrätt, de genomförs 
som e-utbildningar. 
 
Respondenternas förslag på vad som kan förändras för att undvika oanvänt material är olika 
beroende på hur stor yta projektet har. Samtliga har påpekat att mängdningen av material skulle 
kunna göras mer noggrant. Vissa respondenter lyfter fram att det hade hjälpt att avstämma med 
platsledningen innan större beställningar görs för att inte överbeställningar skall göras. Det är ingen 
av respondenterna som har jobbat mycket med BIM men flera ser det som en positiv utveckling och 
att det bara är en tidsfråga innan det kommer användas mer. De tror att BIM skulle leda till ett 
grönare byggande. En respondent hade som förslag om att införa en säljportal för oanvänt material. 
Det som ses som spill för ett större företag kan räcka till mycket för en annan. Problemet med den 
lösningen är att det är platsbrist på arbetsplatserna och det kräver resurser genom en administration. 
Att skicka material mellan projekt är något som sker i dagsläget men i en begränsad utsträckning. 
Här lyfts problematiken med leveranserna och att projekten som finns i närheten ska vara i skeden 
där de behöver materialet då materialet inte kan förvaras under en längre tid. De förklarar att det 
beror på vem som är beställaren på de olika projekten om de kan skickas mellan eller inte.  
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5 Analys och diskussion  
I denna del av examensarbetet kommer intervjupersonernas resultat med bakgrund från den 
vetenskapliga litteraturstudien utförligt att redovisas, tolkas och jämföras. Ändamålet med analysen 
är att ligga till grund för den slutliga slutsatsen. Diskussionen som behandlar examensarbetets 
genomförande kommer att återges. Diskussionen har som ändamål att utreda de eventuella problem 
som har uppkommit under examensarbetets gång.   
 

5.1 Analys  
I det här kapitlet diskuteras hur oanvänt material förekommer på byggarbetsplatserna. Hur det går 
att undvika att oanvänt material förekommer och vad som händer med det oanvända materialet. 
 

5.1.1 Uppkomsten av oanvänt material 
Intervjurespondenternas svar när det gäller uppkomsten av oanvänt material kan kopplas till flera 
olika delar i det teoretiska ramverket. Respondenternas reflektioner till varför material blir oanvänt 
kan kopplas till flera av Muda aktiviteterna i Leans produktionsmodell. Aktiviteterna transporter, 
rörelse, lagerhållning, väntan och outnyttjad kreativitet lyfts av respondenterna (Lean, u.å.). Enligt 
respondenterna var det i vissa fall svårt att veta om det skulle beställas lite mer material än vad man 
tror eller exakt antal eller mindre. Finns det inte tillräckligt med material bidrar det till ett stillestånd 
för yrkesarbetarna vilket kostar projektet mer pengar än om material behöver kasseras i slutet. 
Respondenterna beskriver dock att det i de flesta fallen beställer så det ska räcka och istället gör 
restbeställningar om det inte skulle finnas tillräckligt med material. Respondenterna menar även att 
en för stor beställning av material kan innebära att hanteringen blir lidande. Allt material kan inte 
lyftas in på rätt plats direkt utan måste lagerhållas på arbetsplatsen. Sker det en lagerhållning krävs 
onödiga transporter och rörelser av både yrkesarbetare och maskiner vilket är en ytterligare en orsak 
till att material skadas och i ett senare skede måste kasseras. På många projekt beskriver 
respondenterna att det inte finns en plats för lagerhållning utan att materialet kan behöva flyttas runt 
flera gånger innan det är på sin slutliga plats. När materialet flyttas runt kan det även betyda att 
plasten materialet är inpackat i går sönder vilket medför att materialet kan bli fuktskadat. 
Fuktskador kan även uppkomma om täckningen av materialet blir bristfälligt.  
 
John och Itodo (2013) beskriver att oanvänt material beror på bristfälligt ledarskap, omarbeten, 
dålig materialhantering och designrelaterade fel (John och Itodo, 2013). Det stämmer inte helt 
överens med vad respondenterna tog upp för anledningar. Respondenterna beskriver att material 
skadas under materialhanteringen som senare leder till kassering. John och Itodo (2013) beskriver 
att bristfälligt ledarskap är en av de huvudsakliga anledningarna till att material kasseras (John och 
Itodo, 2013). Några av respondenterna ansåg att ett bättre samarbete vid beställning av material 
kunde förebygga att mindre material behöver kasseras i slutet av projektet. Ett bättre samarbete 
mellan platschefer på de olika projekten kan leda till att mer material skickas mellan projekten. 
Projektchefen beskriver att det blir lite mer komplicerat ifall projekten har olika beställare, eftersom 
att det krävs fakturering mellan projekten. Är det samma beställare är det inga större problem, det 
andra projektet behöver inte beställa just det materialet till projektet. Under intervjuerna lyfts det 
också att en större medvetenhet hos yrkesarbetarna kan leda till en mindre materialåtgång. De 
beskriver att många av yrkesarbetarna inte ser värdet i materialet varken ur miljösynpunkt eller ur 
ekonomisk synpunkt. En större medvetenhet hos anställda kan även kopplas ihop med aktiviteten 
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outnyttjad arbetskreativitet enligt Muda. Är yrkesarbetarna mer medvetna om materialkostnaderna 
och att de utnyttjar sina kunskaper om materialhantering som många yrkesarbetare besitter blir det 
mindre oanvänt material (Lean, u.å.). 
 
Jongeling (2008) beskriver att med en BIM-modell går det snabbare och enklare att göra 
mängdningar i projekten samt att det blir enklare med kostnadskalkyler. Samtliga respondenter 
beskriver att mängdningen är en av huvudorsakerna till att det förekommer oanvänt material. 
Anledningarna till att den kan bli bristfällig är på grund av tidsbrist men även att vissa material är 
svåra att mängda. Blir mängdningen bristfällig leder det till att material kommer bli oanvänt när 
projektet avslutas.  
 
I ett tidigt skede i projektet mängdas alla material som ska användas under projektet. Mängdningen 
genomförs när alla handlingar är klara. Respondenterna beskriver att det många gånger kan vara 
svårt att få ut exakta och korrekta antal. När de mängdar använder sig respondenterna av ritningar 
som är gjort på byggnaderna. Alwan, Jones & Holgate (2016) beskriver i sin studie att BIM-
modeller kan användas för att hämta materialmängder direkt ur modellen. Det är en hjälp för att 
kunna reducera avfallet och leder till att materialbehovet minskar (Alwan, Jones & Holgate, 2016). 
Respondenterna använder sig av 2D-ritningar för att räkna ut ytorna för att sen göra om det till den 
mängden material som behövs. 
 

5.1.2 Hanteringen av oanvänt material 
Respondenterna beskriver att det är resurs- och platskrävande att hantera eller lagra materialet som 
blir oanvänt. Det kostar mer att hantera materialet än vad materialet i sig är värt vilket leder till att 
den mest ekonomiska hanteringen är att kassera det.  
 
Byggsektorn är en av de mest resurs- och energikrävande sektorerna. För att det ska kunna 
förändras krävs det att material används på ett mer effektivt sätt, att vi börjar eftersträva ett 
livscykelperspektiv. Det krävs att alla aktörer i byggbranschen tar ett stort ansvar (Byggföretagen, 
2018). Medvetenheten ökar hela tiden och kraven på företagen blir allt strängare, vilket 
förhoppningsvis leder till att dagens hanteringsmetoder hela tiden förbättras. 
 
Respondenterna beskriver att de i första hand alltid försöker skicka tillbaka materialet som blir över 
till leverantörerna. Det problematiska i detta är att det ställs en del krav på materialet som ska 
tillbaka. De kräver att det ska vara oöppnade förpackningar, de ska vara rena och inte skadade. Ska 
det vara möjligt krävs det en bra materialhantering på projektet så att inte materialet skadas. Det är 
inte heller alla material som kan skickas tillbaka. Respondenterna beskriver att det oftast är isolering 
som skickas tillbaka, men att alla krav ska vara uppfyllda. Tegel är också ett material som de lätt 
kan skicka tillbaka då det oftast är leverantören som har skickat för mycket till projekten. 
Respondenterna är lite oense om det är smidigt eller inte att skicka tillbaka. Några tycker att det 
funkar bra och är smidigt samtidigt som andra inte håller med. Det krävs extra resurser och 
transporter för att skicka tillbaka material vilket ställer krav på arbetsledningen. För en smidigare 
returprocess kan de redan i avtalet ha med att de ska kunna göra returer med företaget vilket kan 
underlätta processen beskriver en respondent. Handlar det om rena returer är det oftast inga 
problem, då byter de till rätt produkt vilket gör att båda parterna tjänar på det.  
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Är det inte en tillräckligt stor mängd för att kunna skicka tillbaka materialet till leverantöreren 
försöker de att skicka det mellan projekten. Respondenterna beskriver att de hör av sig till projekt i 
närheten om de är i behov av materialen som de har över. De beskriver att det är en stor fördel att de 
är ett stort företag med många liknande projekt när det gäller att skicka material inom företaget. Har 
ett annat projekt behov av materialet skickas det dit. Här finns det samma krav på resurser när det 
gäller transporter och lagerhållning dock krävs det inte lika noggrann räkning på hur mycket 
material det gäller jämfört med om det ska tillbaka till leverantören. Finns det något projekt i 
närheten som behöver materialet skickas det dit. Finns det inte och det finns plats på projektet 
försöker de att spara materialet och ta med till nästa projekt. Att spara material och ta med till ett 
senare projekt är inte alltid möjligt beroende på vilket material det är samt vilken möjlighet där 
finns till lagring.  
 
Det sista steget företaget implementerar är att materialet slängs i containrarna. Materialet kasseras 
för att inte bryta mot företagets etiska regler om att inte hantera företagets tillgångar på fel sätt. På 
de tre projekten har de haft åtta olika fraktioner men i olika omgångar. Eftersom att ytan är 
begränsad har endast de fraktionerna som krävts i det produktionsskedet varit där. Naturvårdsverket 
(2020 b) beskriver att den nya avfallsslagen gäller för hanteringen av bygg- och rivningsavfall och 
att det är vissa sorters avfall som ska sorteras ut. Den nya avfallsslagen motsvarar kraven från 
bestämmelserna i avfallsdirektivet. Målet är att kravet på sorteringen ska komma upp högre i 
avfallstrappan (Naturvårdsverket, 2020 b). Naturskyddsföreningen (2021 a) beskriver avfallstrappan 
som styr hur avfallet ska tas hand om. Som det är i nuläget räcker det inte att samhället är bra på att 
återvinna utan det krävs att komma högre upp i trappan, att börja minimera avfall eller återanvända 
mer (Naturskyddsföreningen, 2021 a). Företagets målsättning är att ha en så materialeffektiv 
produktion som möjligt, de vill uppnå detta genom att minska uppkomsten av avfall genom att ta 
tillvara på materialet och återanvända så mycket som möjligt.  
 

5.1.3 Undvika oanvänt material 
Att arbeta med BIM är ett arbetssätt som hela tiden utvecklas. Kim, Hong, Park & Cha (2017) 
beskriver i sin studie att förhoppningen är att snart kunna använda BIM-modellen för att kunna se 
hela byggnadens livscykel. Fungerar det kommer informationen om materialen som ingår i en 
byggnad vid rivning att bli tillgänglig och hur materialet kan utnyttjas istället för att allt kasseras 
(Kim, Hong, Park & Cha, 2017). 
 
Respondenterna beskriver att de inte använder sig av BIM för kalkyler i dagsläget men samtliga är 
positiva till det och dess utveckling. Samtliga såg positivt på arbetssättet och hoppas på att det 
kommer användas mer och effektivisera processen i framtiden.  
 
Respondenterna tog upp att de försöker att använda sig av just-in-time leveranser, framförallt på de 
arbetsplatserna som är mindre. Just-in-time leveranser ingår i konceptet Lean Construction. Wikner 
(2017) gjorde en studie för att undersöka hur ett företag kunde förbättra sin produktion genom 
användningen av Just-in-time. Det finns många fördelar med den produktionsmetoden då det 
innebär att förflyttningen av material på arbetsplatserna minskar (Wikner, 2017). Det togs upp från 
respondenterna att de vill undvika förflyttningar av material på arbetsplatsen för att undvika att 
material skadas eller förstörs. Genom att implementera Just-in-time leveranser undviker de 
lagringen och förflyttningen av material och därför får mindre material som behöver kasseras. 
Wikner (2017) skriver också att en viss mellanlagring är bra för projektet för att det många gånger 
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kan vara svårt att implementera arbetssättet helt (Wikner, 2017). Kallay & Lovén (2015) beskriver 
också i sin studie att det är positivt att använda Just-in-time leveranser för att minska byggavfall 
vilket också leder till minskade kostnader. De lägger betoning på att långsiktiga avtal med 
leverantörer kan säkra kvalitetssäkringen (Kallay & Lovén, 2015). Det är viktigt med 
leveranskontroller vid leverans för att se om det är rätt material som har levererats. Kontrolleras det 
direkt är det lättare att kunna returnera till leverantören om det har blivit fel än om det ställs på 
arbetsplatsen och upptäcks två veckor senare att det är fel material. Då kan inte materialet längre 
kvalitetssäkras vilket gör att returen blir mer komplicerad och i vissa fall går det inte att göra någon 
retur alls.  
 
John och Itodo (2013) beskriver i sin studie att det köps in mycket extra material till projekten på 
grund av materialslöseri. I sin studie kom de fram till fyra faktorer som var dominerande, en av dem 
var dålig materialhantering (John och Itodo, 2013). Respondenterna har betonat vikten av att 
material ska lagras rätt. På ett av projekten hade de plats för ett tält där de förvarade material, det 
ansåg respondenterna som positivt. Nackdelen med tält är att det tar stor plats och därför kräver en 
stor arbetsyta. Annars försöker de i största möjliga mån att lyfta in material i husen direkt vid 
leverans, dels för att inte behöva förflytta det men även för att skydda det mot väder och vind. Det 
görs för att kunna försäkra sig om kvaliteten på slutprodukten. Ligger material ute under 
presenningar finns det en risk att någon glömmer att täcka materialet eller att täckningen flyger av 
vilket ökar risken att materialet förstörs på arbetsplatsen.  
 
Företaget har olika strategier för att undvika oanvänt material. De beställer lite för lite material för 
att i senare skede kunna komplettera med ytterligare beställningar istället. Det kan ha en positiv 
effekt, för krävs det inte mer material än det som är beställt så behöver de inte beställa mer material. 
Är yrkesarbetarna mer materialsnåla blir det en ekonomisk vinst på projekten. Det är viktigt att 
implementera det sociala, ekonomiska och ekologiska byggandet för att projekten ska bli mer 
hållbara.  
 
I början av varje projekt har de ett startmöte. Där går de igenom vilka krav som gäller angående 
materialhanteringen under projektet. De går igenom vilka miljömål de vill nå under projektet. 
Företaget har ett långsiktigt mål som de vill uppnå med alla projekt och det är att bli 100 procent 
resurseffektiva. De vill minimera mängden avfall och återvinna och återbruka så mycket som 
möjligt. Respondenterna beskriver att de hela tiden försöker att sortera allt material, de ska inte 
finnas någon container med blandat avfall. När det gäller blandat avfall, brännbart och deponi är 
målet att det ska minimeras till förmån för materialåtervinning. Under startmötet går de också 
igenom vilka fraktioner de kommer ha på projektet, de har alltid minst sex stycken som är 
obligatoriska enligt den nya avfallsslagen. Naturvårdsverket (2020 b) beskriver att målet med den 
nya avfallsslagen är att komma högre upp i avfallstrappan för att mer material ska återvinnas och 
återanvändas. Vilket kommer leda till ökade förutsättningar för att fler cirkulära flöden bildas 
(Naturvårdsverket, 2020 b). Företaget lägger stor vikt på att den nya avfallsslagen följs.  
 
En gång varannan vecka har de ett samordningsmöte. Där går de igenom vad som fungerar och inte 
fungerar samt hur de ligger till. Anledningen att de går igenom det varannan vecka är för att bli 
påminda om vad det är som gäller och att se till att det följs. Under projektens gång har de en 
miljörond och den genomförs en gång i kvartalet. De går igenom 21 olika punkter under ronden, 
antalet kan variera beroende på vad som är aktuellt på projektet och jämför med föregående 
protokoll. Målet med miljöronden är att se vad det är som fungerar och kunna förbättra det som inte 
gör det. Det ska vara säkert för alla som befinner sig på arbetsplatsen.  
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Användningen av prefab skulle enligt en respondent minimera mängden spillmaterial. 
Leverantörerna har bättre möjligheter att ta hand om sitt eget spillmaterial än på byggarbetsplatsen, 
de arbetar oftast med färre antal materialfraktioner. Tar man takstolar som exempel kan de använda 
kapbitarna från ett projekt till stagning i ett annat. De småbitarna som blir över på arbetsplatserna 
finns det ingen möjlighet att spara till ett senare skede. Prefableverantörerna har ofta en väl 
utarbetad metod för att hantera sitt spill som inte kan återanvändas. Detsamma gäller när det beställs 
färdigkapade material, det minimerar mängden spill på arbetsplatsen.  
 
Ett förslag som en respondent tog upp var att skapa en materialpool. Det material som blir över på 
ett av deras projekt kan ses som lite spillmaterial men kan räcka för en annan firma eller 
privatperson till ett helt hus. Respondenten menar på att de hade undvikit att kassera lika mycket 
material med en materialpool för kan det inte skickas vidare till ett annat projekt eller säljas tillbaka 
till leverantören blir det kassering vilket då kan undvikas. Naturvårdsverket (2020 d) beskriver att 
samhället behöver gå över från en linjär ekonomi till en cirkulär, målet med avfallstrappan är att 
övergå från avfallshantering till resurshantering (Naturvårdsverket, 2020 d). Naturskyddsföreningen 
(2021 b) beskriver att i den cirkulära ekonomin utnyttjas allt som är tillverkat och används i den 
utsträckning som är möjlig (Naturskyddsföreningen, 2021 b). En materialpool hade bidragit till en 
cirkuläritet.  
 
En annan idé var att material som gips, isolering och reglar skulle komma lägenhetsförpackade vid 
leverans. Det skulle minska transporterna inne i husen som det annars kan bli. Det skulle också 
innebära att det kom exakt antal till varje rum inne i husen, det skulle underlätta mängdningen då 
det ofta är enklare att mängda ett rum än ett helt hus.  
 

5.2 Diskussion  
Det huvudsakliga syftet med examensarbetet var att undersöka varför det förekommer oanvänt 
material och hur det hanteras. Det valdes att endast fokuseras på nyproduktion och på arbetet på 
arbetsplatserna och inte vad som händer när materialet lämnat arbetsplatsen. Här presenteras och 
utvärderas hur metodvalen har fungerat samt hur de har kunnat förbättras.   
 

5.2.1 Litteraturstudie  
I ett tidigt skede av examensarbetet påbörjades litteraturstudien som var insamlingen av information 
till arbetet. Under hela arbetets gång har det krävts att denna del har förbättrats och fyllts ut. Det 
har grundats i att det är ett brett ämne med många olika myndigheter inblandade men även efter 
intervjupersonernas svar och motiveringar. Efter justeringar av litteraturstudiens innehåll har endast 
den information som ansetts vara väsentlig för studien tagits med och beskrivits.  
 

5.2.2 Intervjuer 
Intervjufrågorna har varit samma till respektive intervjuperson för att kunna jämföra skillnaden 
mellan olika projekt och deras tankesätt. Det som jag, som intervjuare inte borde ha varit rädd för är 
att vara ovetande. Genom att fråga en extra gång eller ställa självklara frågor hade med största 
sannolikhet lett till ett bättre resultat. Hade frågorna specificerats mer tror jag att resultaten hade 
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blivit bättre, att ha fler frågor som inte var lika breda. Utöver det hade ytterligare övning inom 
intervjumetodik bidragit till en smidigare intervju. Det hade underlättat att vara två på intervjun för 
att det skulle bli en smidigare intervju och inte kännas som en utfrågning. Hade man varit två hade 
där funnits en till person som hade kunnat hjälpa till att ställa följdfrågor och vara mer med om 
vilken nästa fråga skulle vara. Vid start av examensarbetet ansågs en utskickning av frågorna inför 
intervjun vara ett bra beslut. Det resulterade i att det i vissa fall var ett dåligt beslut. Vissa 
intervjupersoner hade svarat på frågorna i förhand vilket led till en kortare intervju samtidigt som de 
vissa gånger ledde till att de var mer förberedda och hade diskuterat det med andra kollegor för att 
få bra svar. Hade intervjuerna gjorts om skulle frågorna skickats ut innan mötet igen för det var mer 
positivt än negativt. När det gäller att hälften av intervjuerna hölls via Zoom-möte och andra hälften 
av personligt möte tyckte jag inte att det var någon större skillnad. Det kändes mindre personligt 
med intervju över nätet, men som situationen är idag är alla mer eller mindre vana vid mycket möte 
via nätet. Det tror jag är en bidragande faktor till att det fungerade lika bra vilket som än blev 
utfallet. 

5.2.3 Metod  
Intervjumetoden som har använts är den kvalitativa metoden. Den har valts eftersom den består av 
ett fåtal intervjupersoner samtidigt som intervjuerna präglas av personliga åsikter utan att rikta 
intervjupersonen till ett specifikt svar. Dock äventyras reliabiliteten vid val av denna metod. Den 
kvalitativa metoden ledde till att examensarbetet behandlade sex intervjupersoner från tre olika 
projekt. Hade istället en kvantitativ metod valts hade det kunnat genomföras enkäter med fler 
personer, nackdelen är att de hade varit opersonliga. Data hade kunnat samlas från fler projekt för 
att sedan behandlas och utvärderas. Fler enkätsvar garanterar inte att ett bättre resultat hade 
uppnåtts. Det eftersom att förtydligande av frågor och ord inte hade kunnat göras, det hade inte 
heller gått att ställa följdfrågor. Den kvalitativa intervjuformen kunde besvara frågeställningen på 
bästa möjliga sätt. Eftersom bearbetningen av den kvalitativa datan har gjorts genom en opartisk 
synvinkel anses undersökningen erhålla en hög trovärdighet. Arbetet har baserats på tre olika 
projekt hos Peab. Det har gjort att studien baseras på större byggprojekt av bostadshus i olika 
former. Hade samma studie gjorts på tre andra projekt hos Peab hade resultatet mest troligt blivit 
likt, skillnaden som kan bli är beroende på personliga reflektioner från intervjurespondenterna. De 
har tydligt uppsatta riktlinjer som gäller för alla projekt och de jobbar likadant.  
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6 Slutsats  
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur uppkomsten och hanteringen av oanvänt material 
ser ut idag samt hur man kan undvika det. Hur det kan bidra till att minska klimatpåverkan och till 
att Miljömålen uppnås. Genom litteraturstudie och kvalitativ intervjustudie ska detta uppnås.  
De frågor som arbetet syftar på att svara på är följande: 
 

• Vilka är anledningar till att material blir oanvänt idag? 
 

• Vad händer med oanvänt material i dagsläget? 
 
• Hur kan vi undvika att så mycket material slängs? 

 
• Vad finns det för möjligheter att skicka tillbaka material idag? 

 
Den största anledningen till att det blir oanvänt material på arbetsplatserna är i första hand 
mängdningen. Att det kan bli fel när material ska mängdas. Anledningen till att det många gånger 
blir fel är tidsbristen, där finns inte den tiden att säkerställa att allt stämmer. En annan anledning till 
att oanvänt material förekommer är oaktsamheten på arbetsplatserna. Det kan vara att materialen 
inte täcks ordentligt eller att täckningen flyger av eller att det på annat sätt inte förvaras ordentligt. 
En lösning hade varit att implementera mer BIM i projekten som underlättar när ytor ska räknas ut. 
Går det snabbare och smidigare att räkna ut ytorna hade man minskat problematiken med 
tidsbristen. Det gäller även att ställa högre krav på yrkesarbetarna när det gäller 
materialhanteringen. Att alla ska vara medvetna om de miljömässiga konsekvenserna som blir om 
material förstörs på grund av dålig hantering, samt det ekonomiska perspektivet. Är yrkesarbetarna 
mer medvetna om de ekonomiska förlusterna för projektet på grund av förstört eller oanvänt 
material kan engagemanget bli högre och alla tar det på allvar. Det kan även behövas att beställaren 
ställer krav på materialhanteringen. 
 
Material som idag blir oanvänt på projekten försöks i första hand att skickas tillbaka till 
leverantörerna. Det krävs en bra hantering av materialet som måste kvalitetssäkras om det ska 
kunna skickas i retur. Det ställer stora krav på hantering och förvaring på arbetsplatsen. Materialet 
som ska skickas tillbaka ska vara ouppackat och rent. Handlar det om rena returer eller att det blivit 
en felleverans tas materialet med tillbaka direkt och samma krav på leveranserna krävs inte 
eftersom de aldrig stått ute på projektet. Går det inte att skicka materialet tillbaka till leverantören 
försöker de hitta ett projekt i närheten som behöver materialet. Har ett annat projekt behovet av 
materialet så skickas det dit. I den mån det går försöker de spara materialet och ta med det till 
nästkommande projekt. I det fallet inget av ovanstående alternativ fungerar kasseras materialen på 
projekten. 
 
Det finns många fördelar med att undvika oanvänt material både miljömässiga och ekonomiska. 
Genom att materialmängda flera gånger i olika skeden kan det undvikas att för mycket material 
beställs till projekten. Blir mängdningen mer säker från början blir sannolikheten att rätt mängd 
material som beställs högre. De kan även undvika att inte beställa i överkant när de beställer 
material utan istället beställa lite mindre material för att undvika mängden oanvänt material, för att i 
senare skede istället komplettera med mer material. Att beställa färdigkapat är både en positiv och 
negativ åtgärd. Det är positivt för det krävs inte lika mycket kapning på arbetsplatserna vilket leder 
till att det blir mindre material som måste kasseras för att det har blivit felkapat. Det negativa är att 
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det fortfarande kan bli spill bara att det spillet hamnar på ett annat ställe, dock har de företagen färre 
materialfraktioner vilket gör att de har en redan utarbetad spillhantering.  
 
Just-in-time leveranser är också en åtgärd som har visat sig vara positiv. Det gör att man inte 
behöver lagerhålla lika mycket material på arbetsplatserna utan att materialet levereras när det 
behövs på projektet. Försöker de samtidigt att placera materialet så nära monteringsstället som 
möjligt är det ännu bättre. Risken för att material ska gå sönder vid förflyttning minskar och även 
mängden material som behöver kasseras på grund av skada. Det krävs inte heller lika stora krav på 
vädertäckning för att de inte behöver förvaras på projektet i samma utsträckning. Här blir det också 
viktigt att kontrollera leveranserna när de kommer till projektet att allt är rätt. Är det fel och det tas 
emot kan det bli problem att kunna skicka tillbaka det, då finns där material på projektet som aldrig 
används och blir kasserat till slut.  
 
Möjligheterna till att skicka tillbaka material idag är begränsade. Det underlättar om man redan i 
avtalet med leverantören har med det. I dagsläget är det framförallt isolering och tegel som kan 
skickas tillbaka. För isoleringen är det krav på att det ska vara helt, rent och ouppackat. Det krävs 
också att det är en tillräcklig mängd för att det ska vara lönt rent ekonomiskt. När det gäller tegel är 
det oftast leverantören som har skickat med mer än vad som behövts. Om det är dem som har gjort 
fel kan de ta emot det, annars går det inte. Processen utvecklas hela tiden och det ser ut som att mer 
material kommer gå att skicka tillbaka i framtiden, även material som inte är helt rent eller torrt. 
Något som hade varit positivt i framtiden är om de kan ta emot material även om det inte är 
oöppnade förpackningar. Att till exempel isolering och gips inte behöver läggas på deponi utan att 
de kan ta emot och återanvända det i nya produkter.  
 
För att undvika oanvänt material finns det åtgärder att implementera. En åtgärd är att skapa en 
materialpool dit företag kan sälja eller skänka material som någon annan kan använda och utnyttja 
till sitt projekt. Är materialet oanvänt och ändå ska slängas kan det utnyttjas och få ett nytt 
användningsområde. Alla respondenter tycker att det känns dumt att kassera helt och oanvänt 
material bara för att där inte finns något ekonomiskt hållbart alternativ och för att inte bryta mot 
företagets etiska regler.  
 

6.1 Vidare studier  
Idag jobbar branschen redan hårt för att uppnå alla mål som finns, interna mål och krav sätts och det 
läggs mer resurser på att utöka kunskapen kring hållbarhet och miljö. Branschen måste fortsätta att 
sträva efter att nå målen och sätta upp nya tuffare mål. Det krävs att kraven ökar för att alla ska få 
en tydlig bild av vad som behövs göras. För att arbetet ska fortsätta framåt krävs diskussioner om 
hur minskningen av oanvänt material kan fortsätta samt hur det är möjligt att återanvända material 
som gått sönder.  
 
Något som hade varit intressant att göra en vidare undersökning på är att få fram mer statistik, på 
hur många ton material som köps in till projektet respektive hur många ton som slängs i 
containrarna.  
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Det hade också varit intressant att undersöka hur mycket spill det blir hos tillverkarna för att företag 
måttbeställer. När företag måttbeställer hamnar spillet på ett annat ställe och det hade varit 
intressant att undersöka hur stor denna mängd är och hur tillverkarna hanterar det. En sista punkt är 
att undersöka hur stort miljötryck alla transporter ger. Både transporter när material ska levereras till 
arbetsplatserna samt när de ska hämta upp och tömma containrarna. 
 
En annan intressant studie hade varit att undersöka om det finns en enklare och effektivare metod 
för returnering av produkter till leverantörerna. Det hade även varit intressant att studera fördelarna 
med att använda BIM vid kalkyleringsarbetet som kan bidra till minskningen av oanvänt material. 
 
Denna rapport hoppas jag kan ligga till grund för ett fortsatt arbete framåt för att nya aspekter och 
möjliga åtgärder ska kunna appliceras i branschen. 
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Bilagor  

Bilaga 1  

Introduktion:  
• Berättar kort om mitt examensarbete.  
• Får jag lov att spela in intervjun?  

 
Vem är du?:  

• Vad jobbar du med?  
• Vad är din roll i projektet? 
• Hur länge har du arbetat med det du gör för tillfället?  
• Vilket projekt jobbar du på just nu? 
• Vilket skede är projektet i? 

 
Hanteringen av oanvänt material: 
Med oanvänt material menas material och produkter som köps in till projektet men som aldrig 
byggs in. 

• Av vilken anledning förekommer oanvänt material, vilka källor finns? 
• På vilket sätt förebygger ni så att oanvänt material inte ska uppkomma? 
• Hur hanterar ni idag material som inte byggs in? (struktur) 

• Hur kommer det sig att ni använder denna hantering? 
• Hur mycket oanvänt material genereras av felleveranser? 
• Hur ställer sig dagens hantering till Peabs etiska värderingar? 
• Får överblivet material gå från projekt till projekt?  

• Isåfall varför eller varför inte? 
• Sker några återköp till försäljaren? 

• Hur fungerar dessa återköp? 
• Är det något som ofta genererar oanvänt material och isåfall vad? 
• Hur förvaras materialet efter ankomst på byggarbetsplatsen?  
• Vilka skillnader anser du att det är med att ha en stor eller liten arbetsyta gällande 

spillhantering? 
• Hur många fraktioner har ni på projektet? 
• Är det mycket material som skadas vid förflyttning på arbetsplatserna? 
• Har ni förslag på hur hanteringen skulle kunna ske på ett annat vis än hur hanteringen är i 

dagsläget? 
• Använder ni er utav BIM i projekteringen idag för att få en noggrannare kalkyl? 

 
Egna synpunkter: 

• Är det något annat du vill tillägga? 
• Om det uppkommer fler frågor är det okej att jag kontaktar dig igen? 

 


