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Abstract 

This report deals with issues related to construction waste. Building material that 
has not been built into the project is defined as construction waste. Cost of 
construction waste amounts to 4-12 % of the total cost of the project. Moreover, 
cost of construction waste is 1-3 % of the production cost. The aim of this study 
is to increase knowledge about the main causes of waste within the construction 
industry. Measures in order to reduce material waste are analyzed. Contractors of 
building projects and construction workers should be able to apply methods and 
measures in order to reduce waste. Commissioners of building projects (the client) 
should be aware of amounts of waste and how this is affecting the price. Three 
research questions are investigated in this report:  

1. What are the causes of material waste during production?  
2. What material is generating the largest amounts of waste, and which type 
of construction waste is most costly?  
3. What are the measures of minimizing material waste?  

Methods used to investigate research questions include analysis of literature, 
interviews and four case studies. Three out of four case studies are performed on 
construction sites, where site managers are interviewed. The fourth case study is 
executed on a factory at Myresjöhus AB. Manufacturing of prefabricated modules 
is investigated. A prefabricated wall section with a circular window during line 
production is analyzed in-depth. The time taken to produce a single prefabricated 
wall unit is measured. In addition, amounts of material waste are collected and 
measured. Results showed that cost of waste amounts to 2, 4 % of production 
cost. Moreover, profit was 40 % of the selling price. Construction companies lack 
economic incentive to reduce waste costs because it is added to the selling price. 
Thus time becomes more important than reducing waste during production. The 
main cause of construction waste is lack of economic incentives to reduce levels 
of waste among construction companies. Secondary causes of waste are related to 
the efficiency of the production process.  

Common material waste during site-built construction is gypsum boards, façade 
panels, studs, joists, insulation, and concrete molds. Waste of studs and joists 
amounts to 5-6 %, and concrete waste is about 2 % for each truckload of 
concrete. During manufacturing of prefabricated housing, the largest amounts of 
waste are from paneling, lining board, insulation and gypsum.  

Changes have to be made to increase construction companies’ motivation to 
reduce construction waste within their production. The cost of waste must be 
visible. The client needs to be aware of costs of waste and waste management. 
Moreover conflicts concerning orders and material handling between contractors 
and subcontractors need to be solved. Moreover, construction companies need to 
increase the use of custom made and prefabricated modules. In conclusion the 
main reason why waste levels are not decreasing is because clients are not 
pressuring contractors to reduce levels of waste. The most common types of 
waste derive from materials that have low waste fees i.e. wood.  Clients need to 
demand information about waste charges in order to motivate contractors to 
reduce their construction waste.   



Sammanfattning 

2 

 

Sammanfattning 

Rapporten behandlar ämnet materialspill inom byggnation. Med materialspill 
menas det material som inte byggs in i projektet, utan blir avfall. Materialspill är ett 
relevant problem för att det uppgår till ca 4-12 % av ett projekts totala kostnad 
och 1-3 % av produktionskostnaden.  Syftet med studien är att minska 
uppkomsten av materialspill i byggproduktionen. Olika metoder, åtgärder och 
eventuella framtida ändringar skall förklaras och diskuteras. Både byggarbetare och 
byggherrar ska kunna använda metoderna och åtgärder för att lyckas minimera 
materialspill. Kunden skall även bli uppmärksammad över mängden materialspill 
och vad kunden betalar för. Rapporten är koncentrerad till tre frågeställningar: 

1. Varför uppkommer materialspill i byggproduktionen? 
2. Vilket materialspill är störst och kostsammast? 
3. Hur kan materialspillet minskas?  

Metoder som använts för att besvara frågeställningarna innefattar litteraturstudier, 
intervjuer och fyra fallstudier. Tre av fallstudierna är besök på byggarbetsplatser, 
där respektive platschef intervjuats. Den fjärde fallstudien utförs på Myresjöhus 
AB:s fabrik i Myresjö. En mer djupgående analys gjordes av en vägglina, det vill 
säga produktionsbandet där prefabricerade väggar tillverkas. I fallstudien 
studerades  mängden materialspill och produktionstiden för att bygga en 
väggenhet med runt fönster.  

Resultatet visade att den totala kostnaden på materialspillet är på 2,4 % av 
produktionskostnaden. Vinsten för ett runt fönster är ca 40 % av 
försäljningspriset. Materialspill är inte ett kostsamt problem för företagen eftersom 
kunden betalar, och därmed prioriteras produktionstiden istället. Den främsta 
orsaken till varför materialspillet inte minskar är att det saknas ekonomiska 
incitament hos byggföretagen. Andra sekundära orsaker till materialspillets 
uppkomst är kopplade till effektiviteten i produktionen.  

Det mest kostsamma och största materialspillen varierar mellan platsbyggt och 
prefabricerat. För platsbyggt är det mest förekommande materialspillet gips- och 
fasadskivor, reglar, betong, isolering och formar vid platsgjutning. Spillet för reglar 
uppgår till 5-6 % och 2 % spill per leverans betong. Vid Prefab är det panel, 
foderbrädor, isolering och gips.  

Förändringar som behöver ske för att minska materialspill i produktionen, är att 
företag måste få en ökad motivation till att vilja minska materialspill. Kostnader 
måste därmed synliggöras. Kunden måste även bli medveten om materialspill och 
avfallskostnader. Konflikter om materialbeställningar och hantering, mellan 
leverantörer och underleverantörer måste lösas. Företag måste dessutom börja 
måttanpassa material. 

Rapportens slutsatser är att den främsta orsaken till varför materialspillet inte 
minskar, är att kunden inte sätter press på byggföretagen. Det material som det 
slösas mest med, är de material som är billigast att avfallshantera, det vill säga 
trämaterial. Kunden måste efterfråga avfallskostnader för att företagen skall bli 
motiverade att minska sitt materialpill.  
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Nyckelord  
Färdigkapat, lagerhantering, Lean production, material, materialspill, måttsatt 
material, platsgjutet, Prefab, the Toyota Way, värdeflöde. 
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1 Inledning 

Examensarbetet är en kurs i ingenjörsutbildningen Byggnadsteknik med inriktning 
byggnadsutformning med arkitektur på Tekniska Högskolan i Jönköping. Rapporten 
skall beröra ett eller flera ämnen inom byggnadsteknik och ha en tydlig koppling 
till utbildningen.  

Syftet med rapporten är att uppmärksamma orsakerna till materialspillets 
uppkomst. Med hjälp av begrepp från vetenskapliga rapporter delas spill in i olika 
kategorier, för att få en klarare bild av var spillet uppstår i byggproduktionen och i 
form av vad. Även om fokus ligger på materialspill är det viktigt att 
uppmärksamma andra former av spill, som kan vara direkt relaterade till 
materialspill.  

Rapporten är uppbyggd kring tre huvudfrågor. Dessa huvudfrågor besvaras med 
hjälp av litteraturstudier, fyra fallstudier samt fem intervjuer. Information har även 
informellt samlats genom samtal och besök på byggarbetsplats, lager och fabrik. 
 

1.1 Problembeskrivning 

Materialspill är ett kostsamt problem för kunden, och en reduktion i mängden 
materialspill bidrar till mindre miljöpåverkan och lägre kostnader för beställaren. 
Materialspill uppgår till ca 4-12 % av ett projekts totala kostnad och 1-3 % av 
produktionskostnaden. I definitionen av spill ingår alla aktiviteter som utförs och 
därmed förbrukar en resurs, men inte skapar något värde till projektet. Det kan 
vara aktiviteter som att vänta på transport, rast, felbygge, lager med material, varor 
och tjänster som inte uppfyller kundens krav och materialspill. Rapporten kommer 
att fokusera på området materialspill. Med materialspill menas det material som 
inte byggs in i projektet, utan blir avfall.1 

 
Problemet med spill ligger inte bara i planeringen och projekteringen utan 
framförallt i produktionen. Det som planeras i teorin är svårt att genomföra i 
praktiken på arbetsplatsen. Om inte arbetsplatsen är rätt utformad och om 
arbetarna saknar rätt utbildning, blir standarder och arbetsmetoder utan effekt. 

Det leder oftast till ineffektivitet, mer spill av material, större variation i kvalité 
och i vissa fall förlängd tid av projektet. Det betyder dock inte att det är 
meningslöst att redan i planeringen och projekteringsskedet rationalisera och 
använda sig av standarder i ritningar. Tvärtom är det ett första steg och 
nödvändigt för att kunna skapa en effektiv produktion, med mindre osäkerhet, 
färre fel och en produkt av högre kvalité.2 3 
 
Tidigare arbeten som har gjort inom ämnet är: Slöseri i byggprojekt: Behov av förändrat 
synsätt (2005), av Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi. How to reduce waste of 
resources in construction. Transformation through construction (2008), av Per-Erik 
Josephson. 

                                                 
1 Josephson, Per-Erik; Saukkoriipi, Lasse. Slöseri i byggprojekt: Behov av förändrat synsätt. (2005) 
2 Bertelsen, S. Lean construction: Where are we and how to proceed? Lean construction journal (2004) 
3 Bakka, JØrgen F; Fivelsdal, Egil; Lindkvist, Lars. Organisationsteori: struktur-kultur-processer (2009) 
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1.2 Syfte mål och frågeställningar 

Här beskrivs syfte, mål och frågeställningar. 

1.2.1 Syfte 

Syftet med studien är att minska uppkomsten av materialspill i byggproduktionen.  

1.2.2 Mål 

Målet med rapporten är att få en övergripande och en djupare förståelse för 
orsakerna till materialspillets uppkomst i produktionen. Målet är att finna åtgärder 
för att minska materialspillet.  

1.2.3 Frågeställningar 

Rapporten är koncentrerat till tre frågeställningar som skall besvaras.  

1. Varför uppkommer materialspill i byggproduktionen? 
2. Vilket materialspill är störst och kostsammast? 
3. Hur kan materialspillet minskas? 

 

1.3 Metod 

Här anges vilka metoder som används för att besvara de tre ovanstående 
frågeställningarna. 

1.3.1 Varför uppkommer materialspill i byggproduktionen? 

Metoder som används är studier och analyser av litteratur. Fyra fallstudier har 
utförts, vars resultat tillsammans besvarade frågeställningen. Intervjuer låg till 
underlag för att besvara frågan. Intervjuerna är baserade på samma förberedda 
frågor. Totalt intervjuades fem personer; tre platschefer, en teknikchef och en 
forskare. Dessa olika yrkesgrupper kunde ge olika perspektiv på orsakerna till 
materialspillets uppkomst.  

1.3.2 Vilket materialspill är störst och kostsammast? 

Underlaget till denna frågeställning hämtades främst från fallstudier och intervjuer, 
men även litteraturstudier.  

1.3.3 Hur kan materialspillet minskas? 

Denna frågeställning besvarades genom slutsatser från fallstudier. En 
sammanställning av intervjuer och litteratur, besvarade frågan. 
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1.4 Avgränsningar 

I avgränsningar förklaras riktlinjerna för rapporten. Syftet och målen med arbetet 
tydliggörs. Här motiveras varför vissa aspekter av ämnet inte analyserats 
djupare.  
 
Rapporten fokuserar endast på materialspill i planering, projektering och 
produktion. Fel som uppstår i förvaltningsskedet avgränsas därmed. Det som 
rapporten fokuserar på är reducering av materialspill, inte avfallshanteringen. 
Dock är det viktigt att nämna att dessa två är kopplade till varandra. Är 
avfallshanteringen och transporten av avfall kostsamma, blir företaget medvetna 
om att försöka reducera materialspillet. Emballage och förpackningar inkluderar i 
materialspill, men det kommer inte att behandlas i rapporten. 
 
En annan avgränsning som valts är att fokusera på byggproduktionen i 
fallstudierna. Även om en del av frågeställningarna innefattar planering av 
byggprojekt, har alla fallstudier enbart med produktionen att göra. Därför görs 
inga besök på arkitektkontor eller dylikt. Ett av kraven är att en av fallstudierna är 
av mindre skala och överskådligt under en kortare period. Därmed undersöks 
tillverkningen av ett väggelement med runt fönster. Ett runt fönster genererar mer 
materialspill än ett fyrkantigt och därmed undersöktes ett väggelement med runt 
fönster. För att arbetet inte skulle bli för omfattande analyseras inte 
planeringsverktyg och logistikfrågor.  

Platsbyggt och Prefab har stora skillnader, och kan därför inte jämföras med 
varandra. Rapporten analyserar platsbyggt och Prefab separat. 
 

1.5 Disposition 

I dispositions beskrivs rapportens uppbyggnad.  

I kapitel 2 förklaras den teoretiska bakgrunden och förutsättningarna för 
materialspill. Kapitlet tar upp definitionen av materialspill samt problem relaterade 
till ämnet, som hur materialspill uppstår och hur det mäts. Definitionen för 
platsbyggt och Prefab förklaras. 
 
I kapitel 3 beskrivs rapportens genomförande. Litteratur redovisas som rör 
materialspill, platsbyggt och Prefab. I kapitlet finns beskrivningar av hur fyra olika 
fallstudier genomförts och resultatet. En sammanfattning av de genomförda 
intervjuerna beskrivs.  
 
I kapitel 4 finns en redogörelse för resultatet på de tre frågeställningarna. 
Resultatet redovisar platsgjutet och Prefab separat.   
 
I kapitel 5 finns rapportens resultat- och metoddiskussion. 

 
I kapitel 6 finns slutsatser och rekommendationer för vidare arbeten. 
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

Kapitlet beskriver rapportens teoretiska bakgrund och förutsättningar. 
Definitioner av termer och problematik kring spill förklaras.  
 

2.1 Vad är spill och hur mäts det?  

I följande avsnitt beskrivs fyra kategorier av spill. Materialspill ingår i en av dessa 
fyra kategorier.  

2.1.1 Kostnadsbegrepp 

För att förstå vad den verkliga kostnaden för spillet är måste den sättas i relation 
till en annan kostnad. Nedan beskrivs kostnadsbegrepp. 
 
Byggherrekostnad- består till större delen av projektering, kreditiv, försäkringar, och 
byggherrens egen administration, samt vinst. 
 
Byggkostnad- entreprenadkostnaden, inkluderar mark och schaktningsarbeten, 
uppförandet av byggnaden, planering av marken, samt anslutningskostnader för el,  
kabel-TV, fjärrvärme, avlopp och vatten.  
 
Produktionskostnad- totala kostnaden för ett byggprojekt; markförvärv, projektering, 
kommunala avgifter, kontroll, besiktning, garantier, försäkringar, kreditivränta, 
entreprenad arbeten och mervärdesskatt. 4 

2.1.2 Fyra kategorier av spill 

Spill av olika typer av resurser kan indelas i olika kategorier. Det ger en bättre bild 
av var det uppkommer i processen och vad för sorts spill som uppstått. 
Kategorierna är:  
 

1. Fel och kontroller 
2. Resursanvändning av arbetstid, maskiner och inbyggnadsmaterial 
3. Hälsa och säkerhet 
4. System och strukturer 

 
Fel och kontroller är en av de fyra kategorierna. Felkostnader uppstår från specifika 
fel i produktionen. Det finns dolda och synliga fel. Synliga fel går att hitta med 
hjälp av mätutrustning. Dolda fel är fel som uppstår, men det finns inte teknik för 
att spåra dessa fel. Det leder till att de dolda felen upptäcks senare och 
kostnaderna för att åtgärda dessa fel oftast blir högre. Alltså är de dolda 
felkostnaderna högre än de synliga felkostnaderna. Felkostnader under 
produktionen står för 6-11 % av byggkostnaden och 6,5 % av projektens 
produktionskostnad. 

                                                 
4 Josephson, Per-Erik; Saukkoriipi, Lasse. Slöseri i byggprojekt: Behov av förändrat synsätt. (2005) 
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Figur 1. Beskriver materialspill och avfall i förhållande 
till byggbranschen.  

Resursanvändning av arbetstid, maskiner och inbyggnadsmaterial: Denna kategori innefattar 
utnyttjandet av arbetstid, maskiner och inbyggnadsmaterial. Det spill som uppstår 
här är stillastående maskiner, outnyttjad arbetskraft och materialspill.  
 
Hälsa och säkerhet: Denna kategori innefattar kostnaden för arbetsrelaterade skador, 
sjukdomar med rehabilitering och förtidspensionering med mera. Mycket skulle 
kunna förebyggas, med en säkrare och mer effektiv arbetsplats.  
 
System och strukturer: Den fjärde och sista kategorin behandlar system och 
strukturer hos företag, myndigheter och projekt.5  

2.1.3 Vad är materialspill? 

I definitionen av spill ingår alla 
aktiviteter som utförs och 
därmed förbrukar en resurs, men 
inte skapar något värde till 
kunden/beställaren. Det kan vara 
aktiviteter som att vänta på 
transport, rast, felarbete, lager 
med material, varor och tjänster, 
som inte uppfyller kundens krav 
och materialspill. Denna rapport 
kommer att fokusera på området 
materialspill. 
  
Triangeln (se figur 1) visar hur de 
olika skedena förhåller sig till varandra, både storleks- och beroendemässigt. 
Triangeln kan förklaras på följande sätt: 
 
När byggbranschen ska producera en byggnad kallas förloppet för produktion. 
Beroende på vad huset ska bestå av behövs olika material. Hur dessa material köps 
in och hanteras beror på företagets förutsättningar och val. Men beroende på hur 
materialhanteringen av företagets anställda sker, blir det olika stora mängder 
materialspill. Materialspillet kan i sin tur antingen återvinnas eller bli avfall.6 
 

2.2 Problem  

Materialspillets uppkomst beror på flera olika faktorer. Problemen kommer här att 
beskrivas.  

2.2.1 Olika aktörer på marknaden med skilda intressen 

Materialspill skapas inte enbart av de ansvariga i planeringen, projekteringen och 
produktionen, utan många andra aktörer kan bidra till mängden materialspill. 
Politiker, branschföreträdare, företagsledare, chefer och experter är exempel på 

                                                 
5 Josephson, Saukkoriipi. (2005) 
6 Josephson, Saukkoriipi. (2005) 
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aktörer som kan ha en stor inverkan på hur ett projekt planeras och utformas. Det 
medför att kunden och miljön inte prioriteras i första hand.7  

2.2.2 Motivation hos byggföretag 

Många företag påstår sig arbeta mot kundfokus, vilket innebär att företaget 
tillhandahåller det som kunden vill ha. Definitionen av kund är beställaren av ett 
projekt. Problemet med bristande kundfokus är, att företagen inte tar hänsyn till 
att beställaren måste betala för materialspillet som uppstår vid  
planeringen, projekteringen och produktionen.8   

2.2.3 Kostnader för transport och lager 

Kostnader för transport och lager är centrala faktorer som påverkar företagets 
totala kostnader. Förutom själva kostnaderna för lager och transport tillkommer 
kostnader i form av skadat material. Materialet blir förstört på lager och under 
mellanlagringar, men även under hantering innan materialet slutligen byggs in.9 
Enligt en av the Toyota Way:s principer, Just-in-time, bör ett företag sträva efter att 
inte ha ett lager, utan köpa in efter beställning. I byggbranschen betyder det att 
materialleveranser kommer i rätt tid. Materialet kan därmed lyftas in direkt, 
monteras och byggas in. Har företaget ett lager ska det vara organiserat. Material 
som redan finns på lagret ska inte behöva köpas in i onödan.9 

2.2.4 Val av byggmetod och material 

Två av de faktorer som direkt påverkar mängden spill och framförallt materialspill 
är: val av byggmetod och val av material. Genom att välja prefabricerade 
(förtillverkade) lösningar minskas materialspillet på byggarbetsplatsen samtidigt 
som byggtiden reduceras. Förövrigt minskar prefabricerat även planerat avfall, 
eftersom platsgjutet kräver formar som sedan kastas. Emballage i form av 
förpackningar kastas även. Material ska beställas måttanpassade för att minska 
behovet av kapning på arbetsplatsen. Kapning leder till att produktionsavfallet ökar 
eftersom de överblivna delarna kastas.   

2.2.5 Återvinning och Avfall  

Det gäller att redan från början anpassa tillverkningen av material, efter önskade 
mått. Genom att beställa måttanpassat minskar mängden materialspill. När ett 
material ska tillverkas krävs energi vid utvinning, bearbetning av råvaran och 
tillverkning. Slutligen tillkommer kostnader i form av transporter. Vid 
återanvändning av material krävs det ytterligare energi. Resultatet blir att den goda 
miljötanken om att återvinna medför ytterligare miljöpåverkan. Genom att se 
avfall ut ett helhetsperspektiv där miljö, funktion, ekonomi, hälsa och arbetsmiljö 

                                                 
7 Josephson, Saukkoriipi. (2005) 
8 Josephson, Saukkoriipi. (2005) 
9 Liker, Jeffery K.; översättning Lean Forum & Erkelius, Lina. The Toyota Way: Lean för världsklass. 
(Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009)  
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ingår, ska det gå att förebygga avfall. Kostnaden för inköp och hantering av 
material tidigare i processen är högre än för avfallshanteringen.10 

 
Jönköpings kommun har sammanställt data över det totala flödet av avfall under 
år 2010. Avfallet kommer från företag, industrier och handel. Totalt finns över 
11 250 företag, varav ca 760 finns inom byggsektorn. Det totala avfallet för 
kommunen uppgick till 69 000 ton under 2010. Sten och betong uppgick till 4 177 
ton och grovavfall motsvarade 29 076 ton. Alltså står grovavfallet för nästan 50 % 
av det totala avfallet. Dock går sten och betong att återvinna. Det som inte går att 
återvinna hamnar på deponering eller farligt avfall. Mängderna för deponi och farligt 
avfall ligger på 1 835 respektive 1 004 ton, vilket motsvarar drygt 4 % av avfallet. 
Det betyder att det mesta återvinns (~96 %). Avfall som går till förbränning 
används till energiåtervinning. Förbränning uppgår till 36 760 ton.11 12 

 
En sammanställning av de vanligaste avfallstaxor har gjorts av Öckerö kommun. 
Sammanställningen visar till exempel att träavfall, rivnings-och byggvirke kostar 
143,75 kr/m3 (inklusive moms). Gips kostar vid avlämning på central 325,00 
kr/m3 (inklusive moms). Det är höga taxor som kan minskas om materialspill 
minimeras. 13 14 

 
Avfall medför kostnader eftersom det måste sorteras, lagras, omhändertas och 
transporteras. Därför ska dessa kostnader ingå i den totala kostnaden. Det gäller 
att alla är medvetna om hur mycket kostnader som är relaterade till avfall. För 
beställaren handlar det om att ställa krav och att sedan följa upp kraven. Det kan 
till exempel innebära att krav ställs på teknikval som kan minska mängden avfall.  
I Sverige är vi duktiga på att minska mängden deponeringen av avfall och att öka 
återvinningen. Men på grund av den ekonomiska utvecklingen har avfallsmängden 
fortsatt öka. EU har därför satsat på att arbeta med att förebygga avfall.15 
 

2.3 Två byggmetoder: platsbyggt och prefabricerat  

Platsbyggt och Prefab är två olika arbetsmetoder. Här kommer varje metod att 
beskrivas.  

2.3.1 Prefab 

Ordet prefabricering betyder förtillverkning. Figur 2 visar hur en prefabricerad 
modul ser kan se ut. Prefabricering inom byggsektorn innebär att man förtillverkar 
byggdelar, som sedan kan transporteras till byggarbetsplatsen och monteras på 
plats. En del av arbetet som traditionellt skulle utförts på byggarbetsplatsen görs 
istället på fabriken. Det innebär att en del av arbetet kan utföras i skyddad miljö 
från väder och vind. Det resulterar i kortare byggtider på byggarbetsplatsen 
eftersom materialet bara behöver lyftas på plats och monteras.  

                                                 
10 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012) 
11 Bilaga 9.3 
12 www.jonkoping.se Avfallsplan Jönköpings Kommun 2011-2015 (2013-01-22) 
13 Bilaga 9.2 
14 www.ockero.se (2013-01-18) 
15 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012) 
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Materialspillet minskar även på 
byggarbetsplatsen eftersom det inte behöver 
bearbetas. Nackdelarna med Prefab är att det 
ställer högre krav på toleranser, det vill säga 
elementen måste passa ihop. Det blir skarvar 
mellan element som måste fogas. Prefab 
ställer också högre krav på installationer. 
Typer av prefabricerade produkter är 
väggmoduler, armering och betongdelar för 
stommar. Exempel på betongelement till 
stommen är håldäcksbjälklag.  Håldäcksbjälklag har låg materialkostnad och långa 
spännvidder, det vill säga den kan bära mycket last (se figur 2).16 

2.3.2 Platsbyggt 

Den mer traditionella byggmetoden är platsbyggt, vilket innebär att byggnaden 
uppförs direkt på plats. Materialet kommer inte i färdiga delar utan byggs upp från 
grunden. Materialet bearbetas på arbetsplatsen och därmed medför platsbyggt mer 
materialspill under byggnation. En platsgjuten betongplatta innebär att formar 
uppförs på byggarbetsplatsen och sedan gjuts betong i formen. När betongen 
härdats avlägsnas formarna och plattan är klar. Platsbyggt tar längre tid eftersom 
mer arbete måste utföras på byggarbetsplatsen. En annan faktor som kan orsaka 
förseningar är dåliga väderförhållanden. 17 

 

                                                 
16 Bromma: Betongelementföreningen, (1999). En handbok i teknik, estetik, kvalitet,  
ekonomi, miljö. 
17 Bromma: Betongelementföreningen, (1999) 

Figur 2. Ett exempel på en prefabricerad 
håldäcksbjälklag.  
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3 Genomförande 

I Genomförande presenteras hur projektet har genomförts för att nå resultat och 
besvara frågeställningarna, genom litteraturstudier och fallstudier. 

3.1 Litteraturstudie  

I litteraturstudien beskrivs den litteratur som behövs för att besvara 
frågeställningarna. Avsnittet inleder med att beskriva olika sorters spill och 
materialspill. Sedan kommer en studie om armeringsprodukter och möjliga 
åtgärder. Avsnittet fortsätter med att förklara varför materialspill uppstår, vilka 
material som påverkas mest, samt åtgärder för att minimera materialspill. 
Litteraturstudien avlutas med ett par ledande exempel på hur problemet med spill 
kan lösas. Barts Hospital i London är ett exempel på ett lyckat projekt gällande 
materialspill. Avsnittet avslutas med att beskriva Lean production och The Toyota 
Way som behandlar olika arbetsmetoder mot spill.  

3.1.1 Ineffektivitet och slöseri inom byggsektorn 

Byggbranschen blir ofta framställd som en konservativ bransch i vissa avseenden. 

Den anklagas också för att vara mycket mindre effektiv än andra branscher. Inom 
byggsektorn är uppfattningen att det finns ett utbrett slöseri, det vill säga spill, av 
resurser. Spill är de aktiviteter som inte tillför något värde till kunden. Med kund 
menas en person som mottar en tjänst.  

 
Det har gjorts en kartläggning över spill och det uppskattas till mellan 30-35% av 
produktionskostnaden. Spill är inte synligt för alla aktörer i branschen och det kan 
förklaras av att det saknas kunskap hos aktörerna om vilka aktiviteter som tillför 
värde för kunden och vilka som inte gör det.  
De fyra kategorierna är: 

1. Fel och kontroller 
2. Resursanvändning av arbetstid, maskiner och inbyggnadsmaterial 
3. Hälsa och säkerhet 
4. System och strukturer  

Denna studie Slöseri i byggprojekt: Behov av förändrat synsätt. (2005) av forskarna Per-
Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi, visar inte enbart det slöseri, det vill säga 
spill som belastar kunden, utan även spill i ett bredare sammanhang.18  

Dess omfattning 

Omfattningen är komplext att beräkna i undersökningar. Det beror bland annat på 
definitionen av spill. Det kan innefatta allt från omarbete till väntan på 
materialleveranser. Flera studier har gjorts sedan 80-talet. Beroende på 
definitionen av spill, metoderna i undersökningen, jämförelsen av kostnader, och 
kunskapen om spill blir resultatet varierande. Cirka 25 % kan differensen i 
resultatet bli mellan olika undersökningar om ämnet. Byggföretag kan bli osäkra i 

                                                 
18 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
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Figur. 3 

denna fråga med tanke på varierande resultat på grund av att man jämfört med 
olika kostnader i beräkningarna.19   
Metoderna i undersökningarna har bland annat bestått av enkätundersökningar 
hos anställda, stickprov, mer omfattande kartläggningar och rent tekniska 
observationer av aktiviteter och processer. Vissa av undersökningarna har krävt 
mindre resurser medan andra krävt betydligt mer. Jämförelsen av olika kostnader 
är också viktig i studien. Om spill jämförs mot produktionskostnad eller till den 
enskilda verksamhet, blir procentandelen olika stor. Det kan bero på att olika 
metoder och noggrannhet kan förekomma, vilket i sin tur påverka resultatet. 
Sveriges Byggindustrier har gjort en sammanställning av produktionskostnadens 
fördelning vid nyproduktion av flerbostadshus, se figur 3. I tabellen går det att läsa 
att material utgår till 28 % av byggkostnaderna. 

Kunskapen om spill har ökat de senaste åren. Tidigare undersöktes mestadels bara 
felkostnader. Det är kostnader som uppstår för att åtgärda fel på 
byggarbetsplatsen. Felkostnad är här i förhållande till byggkostnad. Idag tas även 
hänsyn till andra fel och omkostnader som uppstår i produktionen. Det är inte 
spillets storlek som är viktigast, utan att förstå hur det uppstår och hur det går att 
minska. Med den kunskap som finns tillgänglig, borde en reduktion vara möjlig.20  

Fel och kontroller 

Fel och kontroller, är en av de fyra kategorierna. Felkostnader uppstår från 
specifika fel i produktionen. Det finns dolda och synliga fel. Felkostnader under 
produktionen står för 6-11 % av byggkostnaden och 6,5 % av projektens 
produktionskostnad. Då är inte kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten, 
olycksfall, besiktningsanmärkningar och stölder inräknade.  

 
Dolda fel kan uppstå redan på fabriken när materialet tillverkas eller under 
materialhanteringen, det vill säga på lagret. Den kostnaden uppgår till 5 % av 
inköpspriset för byggentreprenören. Det tillkommer även fel i tillverkningen av 
maskiner och utrustning, samt felhantering av maskiner och utrustning på 
arbetsplatsen. Det står för 5 % av inköps- eller hyrpriset. Om det uppstår fel i 

                                                 
19 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
20 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
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underentreprenörens processer, belastar det byggentreprenörens kostnader på 
arbetsplatsen. Kostnader för underentreprenörens fel utgör då 80 % av 
kostnaderna för byggentreprenörens processer på arbetsplatsen. 21 
Utöver dessa fel uppstår även andra dolda fel i form av åtgärder för att korrigera 
fel etc. Kontroller och besiktningar är nödvändiga för att säkerställa att arbete 
utförts på rätt sätt. Om arbetsmetoderna skulle bli säkrare med minskad risk för 
fel, skulle behovet och därmed även kostnaden för kontroller och besiktningar 
minska. Dessutom skulle färre försäkringar behövas för att sprida ut risken för fel. 
Kostnaden för det är i nuläget ca 0,2-1,5 % av projektets produktionskostnad.   
 
Till denna grupp av spill tillhör också stölder och skadegörelse, även om det är 
orsakat av utomstående. Företagen har lite kunskap om kostnader relaterade till 
stölder och skadegörelse. Det blir dock dyrt för dem eftersom det inte är endast 
materialet som kostar. Det kan bli produktionsstopp när materialet tar slut, vilket 
resulterar i outnyttjade resurser. Det tar tid att beställa in nytt material, och 
därefter vänta på leveransen. Denna tid kan utnyttjas bättre. Utöver det, 
tillkommer kostnader för rapportering både internt och till polisen, samt 
kostnader för vaktbolag för att förhindra brott. I dessa fall krävs försäkringar. 22  

Tid 

Det spill som uppstår i samband med tidsspill är stillastående maskiner, outnyttjad 
arbetskraft och materialspill. I en studie av Saukkoriipi och Josephson har 
effektiviteten av arbetstiden undersökts hos byggarbetare. Aktiviteter har delats in 
i olika typer av arbeten efter hur mycket värdeökning de genererar till kunden. 
Sedan kartlagdes hur mycket av tiden som gick åt för de olika aktiviteterna.    
 
Den första typen av arbete är direkt värdeökande arbete vilket betyder att arbetet 
direkt ger värde åt projektet, det vill säga den slutgiltiga produkten. Förberedelser är 
också en typ av arbete. De aktiviteter som ingår här är nödvändiga för att kunna 
utföra annat arbete i produktionen. De är inte värdeökande i sig självt, men de 
måste existera för att det ska gå att utföra andra värdeökande aktiviteter. De kallas 
även för tvingat spill. Det tog upp 45,4 % av arbetstiden. I gruppen förberedelser finns 
en subgrupp, som kallas indirekt arbete och det utfördes 25 % av tiden. Indirekt 
arbete är de förberedelser som utförs några meter ifrån arbetsplatsen, såsom 
hantering av material och utrustning samt skyddsarbeten med mera.23 
 
Den sista typen av arbete kallas rent spill. Det innefattar arbete som är onödigt, 
eftersom det inte tillför något värde till produkten. Här ingår inga förberedande 
aktiviteter, utan i denna grupp inkluderas omarbete, väntan, outnyttjad tid och 
avbrott. Ca 23 % av arbetstiden består av väntan. 10 % är outnyttjad tid varav 
förflyttning mellan bodar och raster är den vanligaste orsaken. Men tid slösas även 
på grund av att de anställda inte kan hålla tider. Data visar att effektiviteten inte är 
hög på arbetsplatsen. 24  

                                                 
21 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
22 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
23 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
24 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
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Maskiner 

Kostnader för maskiner, utrustning samt gemensamma kostnader för containrar 
och ställningar är ca 10 % av produktionskostnaden för projektet. I en studie 
registrerades brukandet av ett par större och mindre maskiner varje udda minut, 
under en arbetsveckas tid för att undersöka effektiviteten. Exempel på maskiner 
som studerades var: grävlastare, hjullastare, grävmaskin, gärdessåg, kapsåg, 
sticksågar, cirkelsåg, skruvdragare, handborrmaskin och kranbil.  
 
Resultatet visar att de tyngre maskinerna brukas i genomsnitt 28,4 % av tiden, 
medan de mindre maskinerna endast används 5 % av tiden. Det bör diskuteras 
huruvida arbetet och användandet av maskiner går att effektiviseras mer. 
Exempelvis, varför det inte finns radiokommunikation mellan en snickare och 
kranförare för att göra samarbetet smidigare. Dessutom finns problem med 
leveranser. Om materialleveranser kommer till arbetsplatsen på vissa bestämda 
tidpunkter, skulle inte maskiner behöva stå stilla och vänta. Det skulle då gå att 
utföra annat arbete under tiden med hjälp av maskinerna. Slutligen saknas rutiner 
gällande förberedande arbete, som att tända belysning och täcka av maskiner.  
 
På natten brukar inte arbetet på byggarbetsplatserna vara igång med undantag för 
vägarbeten etc. Med tanke på att maskinerna står för en stor del av kostnaderna 
kan det diskuteras om inte byggindustrin kunde tillämpa en del metoder från 
flygindustrin. I flygindustrin skall flygplanen vara igång så ofta som möjligt. Det 
skulle inte vara en omöjlighet att uppföra scheman eller skift för att effektivisera 
maskinanvändandet. Det går att ifrågasätta argumentet med att det försämrar 
arbetsförhållandena, samt att arbetskraften skulle bli dyrare kvälls-och nattetid. 
Det kräver en annan form av ledning och struktur.25  

Material 

Material som inte byggs in i projektet resulterar i materialspill. Under de senaste 
åren uppskattar vissa företag att denna siffra minskat till att ligga runt 2-10 % av 
levererad volym. Under 90-talet gjordes en studie på fjorton byggarbetsplatser 
angående materialspill. Femton av de vanligaste materialen undersöktes.  
 
Det visade sig att 79 % till 96 % av levererad mängd material byggdes in, resten 
blev spill. Resultatet visar dock endast spillet, som uppstår på arbetsplatsen och 
inte spillet på fabriken när materialet tillverkas. Även det kostar pengar, eftersom 
materialinköpen blir dyrare för entreprenören. Skador på material kan även ske i 
samband med hantering, lager och transport. Alla faktorerna driver upp kostnaden 
för material i ett projekt. Materialspillets totala kostnad uppskattas därför till 4-12 
% av den totala kostnaden i ett projekt. Materialkostnaden i ett projekt är ca 25 % 
av produktionskostnaden och materialspillet står för 1-3 % av 
produktionskostnaden.26 

Avfallshantering 

Ökat materialspill medför också ett ökat behov av avfallshantering, vilket också är 
en form av spill. Trots att en viss del av materialet kan återanvändas, är det 

                                                 
25 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
26 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
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billigare att inte ha något avfall. I medelstora byggprojekt blir det cirka en 
container avfall per dag. Ett av problemen är att förpackningar även blir avfall. 
Skydd av material är inte alltid nödvändigt beroende på hur materialet förvaras 
och hanteras. Mycket av avfallet består idag av emballage, och inte bara skadat 
material och restdelar. 27  

Hälsa och säkerhet 

Hälsa och säkerhet är en kategori, som inte kommer att studeras. Det är dock värt 
att nämna att kostnaden för arbetsrelaterade skador, sjukdomar med rehabilitering 
och förtidspensionering, med mera, är enorm. Många skador och olyckor skulle 
kunna förebyggas med en säkrare och mer effektiv arbetsplats. 9   
 
Statistik från AFA (Administrerar avtalsförsäkringar) 2004 visar att det är 50 % 
vanligare med arbetsskador i byggsektorn, än i övriga delar av näringslivet.  Skador 
relaterade till arbeten belastar kunden i form av kostnader för sjukdom och 
rehabilitering. Personalfrånvaron försämrar kapaciteten och kvalitén på arbetet. 
Det leder också till ökad administration och kostnader för anställning och 
inskolning av nyanställda. Indirekta kostnader tillkommer även genom skatten för 
de arbetsrelaterade åkommor som finansieras av den allmänna sektorn. 28   

System och strukturer  

Den fjärde och sista kategorin behandlar system och strukturer hos företag, 
myndigheter och projekt.    

Upprättandet av detaljplaner 

Det går åt resurser i upprättandet av detaljplaner i anbudsskedet. Processen av 
upprättandet av detaljplaner tar för lång tid. Det är inte på grund av att olika 
intressenter vill framföra sina åsikter, utan snarare för att ärendet inte behandlas av 
myndigheter under vissa perioder. Det vill säga, arbetet med att granska ärendet 
upphör periodvis på grund av bristande resurser hos myndigheter. Spill innefattar 
därmed räntekostnader i form av investeringar för exempelvis mark. Kostnader 
för att inte kunna utnyttja den färdiga byggnaden måste också räknas med. Hade 
byggnaden uppförts tidigare hade byggherren fått in intäkter för hyror etc. 29 

Anbudsskedet 

Det andra systemet som är ineffektivt är anbudsskedet. Anbudsprocessen går ut 
på att fler konkurrerande företag lämnar prisförslag till kunden, varav kunden 
väljer det mest gynnsamma. Det är bra för den som vinner anbudsprocessen, men 
inte för de andra företagen som lagt ner tid på att arbeta fram förslag och gjort 
kalkyler. För dem blir det endast ett slöseri av resurser. Kostnaden för 
anbudsarbete som inte lett till något avtal med kunden belastar kunden långsiktigt. 
Mindre leveransbolag uppger att de lägger hela 5 % (av leveranspriset) på att räkna 
fram priser för leveranser.  Synpunkter som dokumenterats i intervjuer av 
anställda inom byggbranschen: 30 
 

                                                 
27 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
28 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
29 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
30 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
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”Anbudsräkning i det första steget är bara en massa jobb för oss som inte ger något tillbaka. 
Det är irriterande att vi måste vara med bara för att få jobb i framtiden.” 9 
”Entreprenören bör bara kontakta oss när de vill anlita oss och inte blanda in oss i 
anbudsprocessen.” 31 

Ackordssystem 

Ackordssystem innebär att byggarbetarna får en rörlig ersättning, som är beroende 
på hur snabbt eller hur mycket arbete den anställde har utfört. Ackordssystem 
finns för byggarbetare och vissa underleverantörer. Syftet med dessa är att vinna 
tid genom att projektet blir färdigt tidigare. Det visar sig dock att det uppstår 
kostnader för att mäta och stämma av utfört arbete samt kostnader för att 
förhandla fram avtal gällande ackord. Det kan också ses som spill eftersom det 
kräver tid och resurser, och tillför inget värde för kunden. Byggentreprenadens 
kostnader relaterade till ackord är 0,24 % av byggkostnaden. Dessa kostnader 
påverkar arbetarnas löner med 0,17 % av byggkostnaden. 32 

Sammanfattning och slutsatser av Ineffektivitet och slöseri inom byggsektorn 

Materialkostnaden i ett projekt är ca 28 % av produktionskostnaden och 
materialspillet står för 1-3 % av produktionskostnaden. Den totala kostnaden för 
materialet är en betydande faktor för att minska kostnaderna i ett byggprojekt, 
dock har materialspillets kostnad mindre betydelse.  
Kostnaderna för löner, transporter, maskiner och omkostnader blir tillsammans 
33 % av produktionskostnaden. Det är mer än materialkostnaden, som ligger på 
28 %, se tabell 1. 
 

Typ av kostnad Andel av produktionskostnaden (%) 

Materialkostnaden 28 % 

Materialspill  1-3 % 

Lönekostnader + transport-, maskin-, 
och omkostnader  

16+17= 33 %  

Tabell 1. Olika materialkostnader. 

 
Den viktigaste orsaken till varför materialspillet inte prioriteras som kostnad är att 
andra kostnader för maskiner och arbetskraft ökar i snabbare takt under projektets 
gång. Det mesta av materialet ca 79 % till 96 % byggs in i ett projekt. Det finns 
förhållandevis liten marginal att minska kostnaderna för material jämfört med 
tidsmarginalen för projektet som kan minskas med ca 23 %. Genom att förkorta 
byggtiden spar byggföretagen kostnader för löner och hyror av maskiner, vilket är 
mer lönsamt. Det har gjorts en kartläggning över spill och det uppskattas till 
mellan 30-35 % av produktionskostnaden. Spill är inte synligt för alla aktörer i 
branschen och det kan förklaras av att det saknas kunskap hos aktörerna om vilka 
aktiviteter som tillför värde för kunden och vilka som inte gör det. 33 
 

                                                 
31 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
32 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
33 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
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Denna studie visar inte enbart det spill som belastar kunden, utan även spill i ett 
bredare sammanhang. Det sätter materialspillets kostnad i relation till andra 
kostnader som prioriteras högre. 

3.1.2 Exempel armeringsprodukter 

I en studie gjord på Chalmers har värdeflödet, monteringen och leveransen av 
armeringsprodukter vid fyra olika projekt studerats. Det som undersökts är 
kostnader direkt knutna till armeringen. Beräkningarna omfattar därmed inte 
kostnader för kranar, uppförandet av bodar, och gemensam administration. 
Kostnaden uttrycks i kr/ton för att inte överskatta kostnaden för hanteringen av 
material på byggarbetsplatsen. Snittpriset för inläggningsfärdig armering i de olika 
projekten har uppskattats till 6 480 kr/ton. Armeringen levererades av Celsa Steel 
Service under år 2010.  I studien kom man fram till följande slutsatser:  

 Totalkostnaden för armeringsmaterial kan minskas med 20-40 % vid 
majoriteten av alla bygg-och anläggningsprojekt 

 Totaltiden på byggplatsen kan kortas med 60-90 % vid många 
byggprojekt.34  

Effektiva materialflöden:  

Planering av effektiva materialflöden påverkar effektiviteten och monteringen på 
byggarbetsplatsen. God planering medför effektivt flöde och säker montering. En 
ny metod har utvecklats där byggmaterialet transporteras och lyfts in direkt till 
monteringsstället efter ordinarie arbetstid. Det finns två stora fördelar med denna 
metod: arbetarna kan koncentrera sig på monteringen, och maskinerna är lediga 
vid transporten som kranar etc. Lindén och Josephsson (2010) har studerat 
metoden i ett par projekt och kommit fram till att det blir färre problem med 
hanteringen av material.35 

Metoder för datainsamlingen:  

Datainsamlingen kan indelas i tre huvuddelar: frekvensstudie, värdeflödesanalys 
och relationskartläggning. Syftet med frekvensstudien är att få förståelse om 
armerarnas arbetssituation gällande arbetsuppgifter, organisation, planering av 
produktion etc. I frekvensstudien fokuseras det speciellt på hur materialet 
levereras, förpackas och märks upp. En observatör följde och registrerade var 60:e 
sekund 1-5 armerares arbetsmoment under 11 arbetsdagar. Arbetstiden för 
armerarna delades in i tre kategorier:  

1. Monteringsarbete 
2. Förberedelser  
3. Tidsförluster  

                                                 
34 Josephson, Per-Erik; Eriksson, Thomas; Frödell, Mikael. Vad kostar materialet, egentligen? Exempel på 
armeringsprodukter Chalmers Tekniska Högskola (2011) 
35 Josephson, Eriksson, Frödell. (2011) 
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Figur 4. Exempel på hur en värdeflödesanalys kan se ut. Värdeflödet går 
från leverantör till kund. 

Syftet med värdeflödesanalysen är att skapa förståelse om effektiviteten i 
materialflödet. Figur 4 visar ett exempel på hur en värdeflödesanalys kan se ut, där 
värdeflödet går från leverantör till kund. Processen handlar om kartläggning i form 
av en värdeflödeskarta. Värdeflödeskartan är baserad på iakttagelser av verkliga 
händelser såsom materielleveranser, materialhantering, mellanlagring samt 
färdigmontering. 36  

Värdeflödesanalys 
I Lean production undersöks processer, och en värdeflödesanalys är ett bra 
verktyg för ett företag att bli lean-optimerad. Analysen fokuserar på värdeflödet för 
en produkt och mäter effektiviteten i flödet i form av tid, produkter i arbete och 
resursutnyttjande. Om analysen inte genomförs korrekt kan det leda till isolerade 
förbättringar, som inte påverkar värdeflödet till kunden eller lönsamheten. 
Resultatet kan istället bli att problemet flyttas uppåt eller neråt i 
värdeflödeskedjan.37 38 
 
Relationskartläggningens syfte är att identifiera kostnader för de administrativa 
momenten bundna till armeringsförfarandet. Kartläggningen är baserad på 
intervjuer med platsledningen.39 

Resultat för de olika projekten i studien 

De produkter som undersökts i studien är inläggningsfärdig armering, svetsade 
och najade armeringskorgar, rullarmering och armeringsnät. Tabell 1 visar hur 
armerarens arbetstid utnyttjas procentuellt av arbetstid. 40  
 
 
 
 
 

                                                 
36 Josephson, Eriksson, Frödell. (2011) 
37 Eriksen, Mikkel; Fischer, Thomas; Mønsted, Lasse. Att leda med lean. (2009) 
38 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
39 Josephson, Eriksson, Frödell. (2011) 
40 Josephson, Eriksson, Frödell. (2011) 
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Projekt A B C D 

Typ av armering ILF-plattbärlag 
rakjärn, byglar 

ILF-bro, 
byglar, rakjärn 

ILF-plattbärlag, 
skarvnät, 
byglar, rakjärn 

ILF-tråg, 
rakjärn 

Antal 
observationer 

987 1764 902 1557 

Monteringsarbete 20,8 30,6 40,0 21,3 

Förberedelser 32,3 43,4 45,1 40,0 

Tidsförluster 46,9 26,0 14,9 38,7 
Tabell 2. Visar hur armerarens arbetstid utnyttjas (% av arbetstid)   

Arbetssituationen  

Studien ger endast exempel på hur det kan se ut. Den ger dock en bild av hur 
arbetssituationen ser ut, samt hur mycket resurser som slösas i form av tid och 
extra arbete. Monteringsarbetet står för 20-30 % av arbetstiden och 
förberedelserna för 30-45 % av arbetstiden. Det optimala är att försöka minska 
tidsförlusterna. Resultaten varierar men tidsförlusterna utgör ca 20-40 % av 
arbetstiden.   
 
Orsakerna till tidsspill är många, men avbrott och väntan uppstår oftast när det är 
trångt för arbetarna på deras arbetsplats. Exempel på sådana avbrott är när två 
armerare utför ett moment tillsammans, som endast kan utföras av en person i 
taget. När väntan sker tillkommer andra beteenden, som kan störa arbetsflödet. 
De arbetare som väntar kan starta diskussioner med andra i arbete så att de även 
avbryter arbetet på andra stationer.   
 
Arbetssituationen är ganska krävande för armerare. I deras arbetsuppgifter ingår 
även att bära tunga armeringsstänger på 20 kg uppför trappor. Många arbetare har 
känningar i axlarna eller andra delar av kroppen. Det påvisar att planeringen i 
högsta grad påverkar arbetet och att ett smidigare flöde med färre hanteringar 
skulle bidra till en bättre arbetsmiljö. Det kan även motivera arbetare till att utföra 
ett bättre arbete om de själva tjänar på det i längden, genom att de får en bättre 
arbetssituation.41    

Värdeflödet 

Värdeflödesanalysen visar att värdeflödets längd varierar markant mellan de olika 
projekten A-D. Med värdeflödeslängden menas tiden från ankomst till 
slutmontage. Längden varierar från 1 dag till 17 veckor, se tabell 3.  
 

Aktivitet Projekt A Projekt B Projekt C Projekt D 

Montering 6,2 % 1,0 % 9,2 % 0,1 % 

Lossning, flytt 5,9 % 5,9 % 14,1% 0,3 % 

Lager 87,9 % 93,1% 76,7% 99,6% 

Tid från ankomst till 
slutmontering 

2 veckor 4 dagar 1 dag 17 veckor 

Antal mellanlager 3 4 2 3 
Tabell 3. Redovisar värdeflödet (% av tid från ankomst till monterat.) 

 

                                                 
41 Josephson, Eriksson, Frödell. (2011) 
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Analysen tar endast hänsyn till tidsperioden från materialets ankomst till 
byggarbetsplatsen till dess att det monterats på sin slutgiltiga plats. Processen 
innan materialets ankomst är lång och innefattar konstruktion, order, tillverkning 
och frakt. Slutmonteringen efterföljs av en lång tidperiod tills produkten tas i bruk. 
Det kan klassas som mellanlagring. Värdeflödesanalysen är byggd på fem 
åttatimmars arbetsdagar per vecka, det vill säga endast 21 % av veckans tillgängliga 
tid. En fråga som tagits upp i samband med studien är, om det går att genomföra 
arbetsmoment efter klockan 16.00, för att minska de totala kostnaderna.42 

Kostnader 

Undersökningen visar i resultatet att kostnaderna för att hantera materialet är 
ungefär lika stora som priset för materialet. Variationer i materialpriset är resultatet 
av att priset på skrot har varierat, eftersom armering tillverkas av skrot. De kraftiga 
variationerna i hanteringskostnader beror på armerarnas förutsättningar och 
arbetsmoral. Det finns ett tydligt samband mellan arbetsmiljön och hur produktiva 
arbetarna är.  
 
I projekt som B och D där det förekommit tunga lyft och direkt hälsofarliga 
arbetsställningar, var inläggningshastigheten av armering som lägst. Vissa av 
konstruktionerna är också mer avancerade som i projekt B och D. I dessa projekt 
finns ett större arbetslag eftersom tiden är viktig. Problemet med stora arbetslag 
vid montering är dock att när fel uppstår minskar det produktiviteten. Om en 
person gör fel förstörs arbetet för fem andra. En lösning på problemet skulle vara 
att införskaffa tekniska och maskinella hjälpmedel samt lägga mer resurser på 
planeringen. 43  
 

Projekt A B C D 

Material 6480 6480 6480 6480 

Frakt 948 616 522 540 

Arbete på byggarbetsplatsen 4375 7020 4680 15 780 

Totalt 11 803 14 116 11 682 22 800 
Tabell 4. Bedömning av total kostnad (kr/ton) armering, inkluderat montering.  
 

Projekt A B C D 

Material 55 46 56 29 

Frakt 8 4 4 2 

Arbete på byggarbetsplatsen 37 50 40 69 

Totalt 100 100 100 100 
Tabell 5. Bedömning av total kostnad (% av total kostnad) för armering, inkluderat montering. 

 
Slutligen måste det tilläggas att kostnaderna redovisade i tabell 4 och 5, inte tar 
hänsyn till byggentreprenörens kostnader för maskiner, utrustning, arbetsledning 
och etablering. Materialet lagras emellanåt under längre tid på byggarbetsplatserna. 
Det medför kostnader som kapitalbindning, ökad administration, men även ökad 
risk för spill. Slutsatsen blir att dessa kostnader går att reducera om materialflöden 
och materialhantering effektiviseras.44  

                                                 
42 Josephson, Eriksson, Frödell. (2011) 
43 Josephson, Eriksson, Frödell. (2011) 
44 Josephson, Eriksson, Frödell. (2011) 
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Sammanfattning av armeringsprodukter  

Det har konstaterats att 15-45 % av armerarnas arbetstid går förlorad och att 
materialet på byggarbetsplatsen lagras 2-4 gånger innan slutmontering. Problem 
uppstår även vid lossningen och att materialet måste sorteras om på 
byggarbetsplatsen. Kostnaden för att lossa, hantera och montera materialet blir 
sammanlagt lika stor som materialpriset. Därmed är det viktigare att se över sina 
processer än att förhandla om priset. En annan viktig aspekt i sammanhanget är 
att armeringsarbetet är en tidskritisk aktivitet. Det innebär att en försening i 
armeringsarbetet leder till försening i följande arbetsmoment, vilket kan bli väldigt 
kostsamt. 45 

Förslag på åtgärder 

1. Långsiktiga och tidiga leverantörssamarbeten 
Entreprenören har kunskap och överblick av hela projektet och skulle 
därmed kunna förhandla fram effektiva arbetsprocesser och metoder med 
sina underleverantörer. Är relationen långsiktig är det möjligt, dock kräver 
det extra resurser i planeringsskedet.   
 

2. Ökad grad av prefabricering  
Nackdelarna med prefabricering är att leveranstiderna blir längre och det 
ställer högre krav på planeringen för både leverantör som entreprenör. En 
klar fördel är att en del av arbetet utförs i skyddad fabriksmiljö och 
byggtiden kan därmed förkortas. Armeringen kan lyftas på plats när 
formen är färdig.  
 

3. 3D-modellering av armeringen 
BIM-verktyg ger tydligare monteringsanvisningar och kvalitetsäkring. En 
visuell kontroll i 3D visar om armeringsjärnen är monterbara och har rätt 
geometri. Efter att modelleringen är klar görs armeringsspecifikationer 
automatiskt, vilket tar bort den mänskliga riskfaktorn.   
 

4. Tydliga ansvarsområden och hård styrning  
Armeringsarbetaren arbetar effektivast utan avbrott, eftersom dessa avbrott 
bidrar till spill. Under dessa avbrott brukar armeraren avbryta andra i 
arbete vilket stoppar andra aktiviteter. Det ställer högre krav på hårdare 
styrning från platschefen.   
 

5. Armeringsarbete efter ordinära arbetstider 
Armeringsarbete sker vid ordinära arbetstider, det vill säga mellan klockan 
7:00 och 16:00, vilket innebär att alla yrkesgrupper arbetar samtidigt. Det 
medför trängsel på arbetsytor och på transportvägar. Arbetet skulle 
eventuellt kunna förskjutas till senare arbetstider för att minska ”krockar”. 
46  

 

Det är dock viktigt att understryka att mellanlagringar har negativ påverkan på 
materialspill, eftersom det är större risk att materialet skadas. I studien lagrades 

                                                 
45 Josephson, Eriksson, Frödell. (2011) 
46 Josephson, Eriksson, Frödell. (2011) 
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armeringen 2-4 gånger på arbetsplatsen. Armering är ett tåligt material och klarar 
hanteringen. Hade ett annat material såsom gips lagrats 2-4 gånger hade 
förmodligen resulterat i mer materialspill, eftersom varje hantering medför ökad 
risk för skador. Mellanlagringar och förflyttningar är en av orsakerna till 
materialspillets uppkomst. 47 

3.1.3 Uppkomsten av materialspill och åtgärder 

För att minska materialspillet måste hela byggprocessen ses över. Det finns några 
punkter som är viktiga.48 

 Byggnadens utformning 

 Materialval 

 Byggmetoder till exempel Prefab 

 Logistik och materialhantering 

 Åtgärder för att minska mängden felarbete och skador på färdigbyggda 
delar 

Orsak varför avfall uppstår 

Det finns flera olika orsaker till varför avfall uppstår. Varje byggprojekt har sina 
förutsättningar, men det finns orsaker till avfall som är gemensamma för de flesta 
byggprojekt. I tabell 6 är några av orsakerna till avfallets uppkomst, samt exempel 
på avfall: 49 

 

                                                 
47 Josephson, Eriksson, Frödell. (2011) 
48 Fredriksson, Gunnar; Höglund, Elisabet; Tollman, Dan (Tyréns AB); Törner, Linda (Skanska Healthcare); 
af Wetterstedt, Robert (Stockholms läns lands ting). Att minska byggavfallet - En metod för att förebygga 
avfall vid byggande. (2012)  
49 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012) 

Typ av orsak Exempel på orsaker till att 
avfallet uppstår 

Exempel på vilket avfall som 
kan uppstå. 

Produktionsrelaterade 
avfall 

Materialspill vid mått- eller 
mängdanpassning 
 
Sprängning och schaktning 

Metall, trä med mera 
 

Planerat avfall Hjälputrustning (verktyg, 
plank, formar, ställningar) 
Förpackningar 

Metall, trä, skrot från el med 
mera.  
 
Papp, plast, trä          

Ej avsett avfall Skadat material 
Överblivet material när man 
byggt klart 
Felbyggt – riv och gör om 
Skador på färdigbyggda delar 

Alla sorters material. Till 
exempel gips, betong och reglar 

Tabell 6. Exempel på resultat av analys av vilket avfall som uppstår och varför. 
Högerkolumnen är inte fullständig utan innehåller enbart exempel.  
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Figur 5 visar skillnaden mellan återvinning av avfall och förebyggande av avfall. På 
en byggarbetsplats uppstår stora mängder avfall. Avfallet kan sedan återvinnas 
(övre ring). Förebyggandet av avfall påverkar materialflödet in till 
byggarbetsplatsen (nedre ring), vilket leder till att mindre avfall uppstår.  

Möjliga lösningar för att minska avfallet 

För att kunna hitta en möjlig lösning till uppkomsten av avfall, måste orsakerna till 
avfallets uppkomst identifieras. I tabell 7 visas exempel på möjliga lösningar: 50 
 
Typ av orsak Orsak till att avfallet uppstår Möjliga lösningar 

Produktions- 
relaterat 
avfall 

Spill vid mått- eller 
mängdanpassning 
Sprängning och schaktning 

Anpassa till standardmått 
Måttbeställa 
Byta till annat material 
Prefabricerade lösningar 
Ändra byggmetod 
Just-in-time-leveranser (ökar 
sparsamheten hos entreprenörer) 

Planerat avfall Hjälputrustning (verktyg, plank, 
formar, ställningar) 
Förpackningar 

Anpassa till standardmått 
Måttbeställa 
Byta till annat material 
Prefabricerade lösningar 
Ändra byggmetod 
Just-in-time-leveranser (ökar 
sparsamheten hos entreprenörer) 

Ej avsett avfall Skadat material 
Överblivet material när man 
byggt 
klart 
Felbyggt – riv och gör om 
Skador på färdigbyggda delar 

Anpassa till standardmått 
Måttbeställa 
Byta till annat material 
Prefabricerade lösningar 
Ändra byggmetod 
Just-in-time-leveranser (ökar 
sparsamheten hos entreprenörer) 

 

                                                 
50 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012) 

Figur 5. Skillnaden mellan återvinning av avfall och förebyggande av avfall.  

Tabell 7. Exempel på analys av hur avfall uppstår och möjliga lösningar.  
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Identifiera möjliga åtgärder 

När en möjlig lösning till avfallsproblemet är fastställd, behövs en lämplig aktör till 
projektet. Aktörens uppgift är att skapa genomförbara åtgärder. I tabell 8 visas 
möjliga lösningar och aktörer:  51 
 
Möjliga lösningar  Vem har möjlighet att 

påverka 
Genomförbara åtgärder 

Anpassa till standardmått 
Måttbeställa  
Byta till annat material 
Prefabricerade lösningar  
Ändra byggmetod 

Arkitekt, projektör  
Arkitekt, projektör, 
inköpsansvarig 
Arkitekt, projektör 
Arkitekt, projektör 
Arkitekt, projektör, byggare 

Kompetenskrav eller 
kompetensutveckling för 
arkitekter 
och projektörer 
 

Just-in-time-leveranser (ökar 
sparsamheten hos entreprenörer) 
Bra logistik på 
byggarbetsplatsen 
Förbättrade lagerförhållanden 

Logistikansvarig  
 
Logistikansvarig 
Logistikansvarig 

Utred 
logistikförutsättningarna 
tidigt i 
Projektet 

Överväg återanvändningsbara 
Förpackningar 
Börja inte bygga utan klara 
ritningar 
Planera ordning på bygg- och 
installationsmoment noggrant 

Inköp  
 
… 
 

(Litteraturen har inga 
möjliga lösningar) 

 

Prioritera åtgärden 

Beroende på val av åtgärd, kan resultatet se olika ut. Ett tillvägagångsätt för att 
lyckas med avfallshanteringen är att börja med de åtgärder som kräver minst 
ansträngning, men samtidigt är ekonomiskt lönsamt. Resultatet av åtgärderna blir 
lägre kostnader, mindre avfallsmängder och mindre miljöpåverkan. Undvik 
åtgärder som är osäkra gällande vinst och som kräver komplicerade prövningar.  

Mängden avfall som uppstår vid en nyproduktion beror på många faktorer. En 
undersöknings som gjorts av Miljöstyrningsrådet visar att det uppstår 25-30 kg 
avfall per kvadratmeter vid nyproduktion.52  

Exempel på faktorer som kan påverka prioriteringen: 

 Miljöpåverkan från olika typer av avfall 

 Mängder av olika typer av avfall 

 Inköpskostnader för olika material och kostnader för materialhantering 

 Kostnad för avfallshanteringen 

 Kostnad och arbetsinsats för att genomföra åtgärderna 

                                                 
51 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012) 
52 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012)  

Tabell 8. Exempel på resultat efter analys för att identifiera åtgärder. 
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Figur 6. Genomsnittlig fördelning mellan olika typer av 
avfall vid nyproduktion.  

Exempel på åtgärder och aktörer för att förebygga avfall 

Utifrån analyser och erfarenhet har Skanska UK, WTAP och workshops inom 
ramen för projekt, sammanställt och dragit en slutsats om åtgärder för att 
förebygga byggavfall vid nyproduktion. Åtgärderna kan kopplas till följande 
områden: 53 

 Förutsättningar på företagsnivå. 

 Utformning av byggnaden och materialval. 

 Byggmetoder. 

 Logistik och materialhantering. 

 Inköp. 

 Åtgärder för att minska mängden felarbete och skador på färdigbyggda 
delar. 

 Kommunikation, samordning och ledarskap. 

Det är viktigt att veta vilka aktörer som berör ett val eller projekt, för att nå 
problemet angående avfall. Dessa aktörer kan vara: 54 
 

 Arkitekter och projektörer har möjlighet att påverka mängden avfall som 
bildas vid produktion. De kan genom sina val välja de material och 
kontraktioner, som är mindre skadliga för miljön och som kräver mindre 
materialtillgång.  

 Inköpare har liksom arkitekten och projektören ett stort ansvar gällande 
materialval. Inköparen kan även bestämma om leveranser, utformningen av 
och mängden förpackningar, samt hur överblivet material skall hanteras. 

 Logistikansvarig kan genom god planering av logistik, minska mängden 
avfall.  

 Byggledningen skall genom bestämda mål och krav, se till att dessa följs. Det 
ska ske genom att sätta 
upp handlingsplaner.  

 Materialsamordnare och/eller 
miljösamordnare ska se till 
att avfall förebyggs. Det 
görs genom att lyfta fram 
och driva frågorna inom 
entreprenaden/projektet. 

 
Figur 6 visar en genomsnittlig 
fördelning mellan olika typer av 
avfall vid nyproduktion. 
Fördelningen är beräknad utifrån 
ett antal olika byggen som 
Skanska har gjort. Genom att 
tydligt visa vilket/vilka material 
som det blir störst mängd avfall 
av, kan det klargöra var behovet 
                                                 
53 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012) 
54 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012) 
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Figur 7. Barts Hospital i London 

 

är som störst av en förändring. Figuren visar att det mest förekommande avfallet 
är trämaterial. 55 

Sammanfattning och analys av Uppkomsten av materialspill och åtgärder 

Litteraturen besvarar alla tre frågeställningarna, genom att beskriva var 
uppkomsten av materialspill är, hur stor mängd samt vilka åtgärder som går att 
tillämpa.  

Materialspillets uppkomst i byggproduktionen har många orsaker. För 
produktionsrelaterat avfall uppstår materialspill främst vid mått- eller 
mängdanpassning och vid sprängning och schaktning. Vid planerat avfall uppstår 
materialspill på grund av förpackningar och hjälputrustning, såsom formar och 
plank. Material som är vanligast förekommande i dessa situationer är trä, gips, 
betong, plast, metall och papp.  

Möjliga lösningar för att minska materialspillet är att måttbeställa material, 
använda standardmått på material samt använda Prefab i större utsträckning. 
Genom att leverera materialen i rätt tid för insättning, minskar risken för skadat 
material.  

3.1.4 Barts Hospital i London 

Skanska har gjort ett projekt, Barts 
Hospital i London (se figur 7), där 
både kostnaden och mängden 
avfall minskade. Det är ett 
pilotprojekt, där det testats olika 
arbetssätt och lösningar, för att se 
om det går att minska mängden 
avfall. Det resulterade i att 
avfallsmängden halverades jämfört 
med de resultat man fått i liknande 
projekt.  
 
En av förändringarna är att införa ett logistikcenter utanför byggarbetsplatsen. Det 
medför möjligheter att förvara, sortera och transportera ut material effektivare till 
byggarbetsplatsen. Byggare och installatörer får därmed materialet i rätt tid. 
Dessutom minskar mängden skadat material, eftersom det inte behöver förvaras 
och hanteras på byggarbetsplatsen. Logistikansvariga för lagret tillsätts, och 
därmed blir hanteringen bättre. Transporterna minskar med hela 75 %.56  
 
Projektet är byggt med förmonterade moduler, för exempelvis vatten-, avlopps- 
och elinstallationer. Hela sektioner med utrustning levererades till 
byggarbetsplatsen och installerades. Tack vare metoden fick de bort avfallet på 
platsen och kunde hantera det avfall som uppstod vid tillverkningsplatsen mer 
organiserat. Dessa åtgärder ger flera fördelar än enbart att reducera mängden 
avfall. Arbetsplatsen blir mindre rörig och säkrare. Byggprocessen blev effektivare 

                                                 
55 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012) 
56 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012) 
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och kortare samtidigt som miljön skonades och pengar kunde sparas. Genom att 
bygga med denna teknik minskade 0,2- 0,8 % av produktionskostnaden.57 

Analys av Barts Hospital i London 

Studien av Barts Hospital besvarade följande frågeställningar: 

Hur uppstår materialspillet?  
Materialspillet uppstår vid lager och vid utförandet på byggarbetsplatsen. 
Hur kan materialspillet minskas?  
Materialspillet kan minskas genom att upprätta ett logistikcenter. Prefabricering 
medför mindre materialspill på byggarbetsplatsen.  

3.1.5 Lean production och The Toyota Way 

Materialspill uppstår bland annat av bristande motivation hos både företaget och 
byggarbetarna. Det påverkas även av slarv, dålig lagring och bristande 
avfallshantering med mera. Lean production och The Toyota Way är två metoder 
baserade på att arbeta mot att förebygga all sorts spill, innan det uppstår.  

Bakgrund och definition av Lean production 

Lean production är ett japanskt arbetssätt som har erövrat världens 
tillverkningsföretag och finns idag även inom byggbranschen.  Definitionen av 
Lean production är resurssnål produktion. Svensk översättning är linproduktion. 
Lean production är en förklaring av det japanska företaget Toyota Production 
System. Grundtanken är att utforma ett resurssnålt och effektivt 
produktionssystem med kunden i fokus. Vilka metoder som skall används för att 
följa Lean produktion är olika beroende på typ av verksamhet. Toyota Production 
System har fått sin framgång från en metod, den så kallade the Toyota Way, som 
är baserat på 14 principer indelade i fyra olika grupper.58 59 60 61 

Toyotas 14 principer  

Nedan kommer de 14 principerna indelade i fyra olika grupper att beskrivas7: 

Grupp 1: Långsiktigt tänkande 

Princip #1. Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål.  

Det är viktigt att företaget strävar efter att få kontroll över sin framtid, och är 
ansvarsfullt och tror på dess kapacitet. Pengar är centralt i ett företag, men det är 
viktigt att företagets filosofi inte är att tjäna pengar. Filosofin ska vara att bidra till 
samhället och att få en bättre framtid.  

                                                 
57 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012)  
58 Eriksen, Fischer, Mønsted. (2009) 
59 Josephson, Per-Erik; How to reduce waste of resources in construction.Transformation through 
construction. (2008)  
60 Liker, Jeffery K.; översättning Lean Forum & Erkelius, Lina. The Toyota Way: Lean för världsklass. 
(Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
61 Olsson, Peter. Lean Construction i teori och praktik (2007) 
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Genom att ge de anställda ett sådant mål, bidrar det till att ge dem en känsla av att 
ha ett uppdrag, som inte enbart är att tjäna pengar.62 

Grupp 2: Rätt process ger rätt resultat 

Princip #2. Skapa kontinuerliga processflöden lyfter upp problem till ytan. 

Toyota använder sig av teorin att tillverkning av en produkt åt gången på så många 
ställen som möjligt. Det resulterar i produkter med högre kvalitet till en lägre 
kostnad. Det beror på att vid ett sådant flöde av material och information, 
uppkommer fel och problem till ytan direkt, eftersom det bara tillverkas en 
produkt åt gången.  

När ett fel upptäcks är det personalens uppgift att lösa problemet, för att 
processen inte ska stanna upp. Genom att tydliggöra flödet genom hela 
organisationsstrukturen blir det enklare att göra förbättringar och utveckla de 
anställda. Onödiga väntetider är därmed enklare att upptäcka och eliminera. 63 

Princip #3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

Toyotas strävar mot att ge kunder det de behöver i rätt tid och i rätt mängd, det 
vill säga arbetssättet just-in-time. Av den orsaken vill Toyota ha ett lager som fylls 
på med material efter kundens beställning. Det optimala är att inte ha ett lager 
överhuvudtaget. Det är mer effektivt att följa beställningarnas krav dagligen än att 
ha en långsiktig plan. Det handlar då inte om att sköta lager, utan att inte ha ett 
behov av lager.64 

”Ju större lager ett företag har, desto mindre troligt att de har det de behöver” – Taiichi Ohno  

Princip #4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). (Arbeta som sköldpaddan, inte som haren.) 

I Toyota-fabriken tillverkas inte produkter efter det att en order från en kund 
kommer in. Utan alla beställningar ligger och väntar till dess att en period har gått, 
och då tar de in alla beställningar som beställts. Fabriken vet vid periodens slut hur 
många produkter som ska tillverkas. Arbetet fördelas därefter ut, vilket resulterar i 
en jämn arbetsbelastning. 65 

Princip #5. Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problemet, så att kvaliteten 

blir rätt från början. 

Toyota arbetar med principen: stoppa processen för att bygga in kvalitet (jidoka). 
Genom att göra rätt från början, skjuter man inte upp problemet. När ett fel 
upptäcks, läggs all fokus på att lösa problemet direkt. Toyota har fyra verktyg för 
att hantera ett fel: 66 

 Gå och se efter. 

 Analysera situationen. 

 Tillverkning av en produkt i taget 

 Fråga ”varför” minst fem gånger, se figur 8. 

                                                 
62 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
63 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
64 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
65 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
66 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
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Figur 8. Exempel på frågor som kan ställas. I tabellen beskrivs sex olika ”varför” som kan ställas.  

 

 
 
 
 

 

 

 

Princip #6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet. 

Toyota anser att standardiserade arbetssätt ligger till grund för ständiga 
förbättringar och kvalitet. Anställdas kunskap ses därför som viktig. Anställda 
tillåts att använda sin fantasi och erfarenhet till att vara med och utveckla nya och 
gamla standards. Denna kunskap är något som sedan förs vidare till ny personal.67 

Princip #7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda. 

5 S-programmet är ett verktyg som används i Japan, för att eliminera spill som 
bidrar till misstag, defekter och skador på arbetsplatsen. De 5 S:en är: 

1. Sortera (Seiri): Kontrollera vad som finns på arbetsplatsen, och släng det 
som inte är nödvändigt. 

2. Strukturera (Seiton): Varje sak ska ha sin bestämda plats. 
3. Städa (Seiso): Arbetsplatsen ska alltid hållas ren. 
4. Standardisera (Seiketsu): Regler ska finnas, så att de tre första S:en följs. 

5. Skapa en vana/självdisciplin (Shitsuke): Självdisciplin krävs för att hålla 
arbetsplatsen i ordning. 68 

                                                                                                                                                                  

Princip #8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna. 

Om ny teknik inskaffas ska det vara till hjälp för de anställda, inte ersätta dem. 
Den nya tekniken måste först testas och värderas om den passar på företaget, 
innan den tillämpas i praktiken. Anställda får gärna komma med förslag till 
förbättrad teknik. 

Grupp 3: Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners 

Princip #9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut den 

till andra. 

Vid anställning av en ny ledare, är det bättre att lära upp personal i företaget, än att 
lära upp någon utifrån. Den anställde vet redan hur företagets rutiner och filosofi 
ser ut, och har en djup kunskap. En ledare ska vara en förebild, och det 
underlättar om personen redan är allmänt bekant.  

Det är chefens ansvar att se till att den anställde känner sig som en i familjen. Det 
görs genom att sprida och bevara företagets kultur.69 

Det kan ske genom att: 
                                                 
67 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
68 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
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 Utbilda personal om företaget 

 Visa företagets framtidsplaner  

 Fråga efter idéer 

 Låt anställda vara analytiker och problemlösare 

 Engagera och utveckla  

 Team-bildning 

Princip #10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

Toyota betraktar en anställd som en medlem i en enda stor väluppfostrad familj, 
och därmed förväntar sig företaget att den anställde ska bete sig efter det. Det 
beror på att japaner har ett starkt kulturellt band mellan varandra. Genom att se 
den anställda som en familjemedlem i ett företag, bidrar det till att den anställde 
själv accessionerar sig med företaget. Denna blir därmed kvar längre i företaget 
och har en positiv inställning till företagets framgång. På så vis får företaget en 
säker framtid eftersom de anställda trivs på företaget och stannar kvar. 

Teamwork är därför mycket viktigt för Toyota. Det bidrar till en familjär känsla 
och stärker gruppen. De anställda måste nämligen lära sig att arbeta i grupp, 
eftersom ett team kan bära upp varje enskild person.70 

Princip #11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem 

och hjälpa dem bli bättre. 

Toyotas leverantörer ses som en del av företaget, och har till följd höga krav och 
mål på sig, och måste visa att de verkligen vill ha ett samarbete. Leverantörer 
utmanas att växa och utvecklas, och blir hjälpta av Toyota för att lyckas.  

Grupp 4: Att ständigt söka grundorsaken till problemet driver på lärandet inom 

organisationen 

Princip #12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genich genbutsu). 

När ett problem eller fel uppstår är det viktigt att få en djup förståelse för vad 
orsaken är. Det är bättre och mer effektivt att se problemet med egna ögon än att 
förlita sig på andra. Principen gäller såväl personal som chef. I dessa situationer är 
det viktigt att fråga ”varför” minst fem gånger, för att komma fram till 
grundorsaken.71 

Princip #13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt. 

Toyota anser att beslut inte är något som görs med farten utan ska övervägas i 
lugn och ro. Ett beslut bör heller inte fattas förrän alla alternativ har övervägts. 
När ett beslut väl har tagits, kan det genomföras snabbt men försiktigt. Vid beslut 
bör dessa fem punkterna övervägas: 

1. Ta reda på vad som händer, genom att se med egna ögon 
2. Fråga ”varför” minst fem gånger 

                                                                                                                                            
69 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
70 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
71 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
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3. Undersök alla alternativ i detalj. Den lösning som väljs måste kunna 
motiveras i detalj. 

4. Ömsesidig förståelse är viktigt bland de inblandade. 
5. Effektiva kommunikationsmedel underlättar besluttagandet. 72 

Princip #14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt 

förbättra (kaizen). 

På Toyota är det viktigt att små förbättringar ständigt görs, och att de fem 
”varför” brukas. Tankesätt, som att använda och utgå från det som redan finns 
och utveckla det till det bättre, bör användas. Det gäller både personal som 
projekt. Reflektera över avslutade projekt eller anställningar för att se vad som 
skulle kunna göras bättre till nästkommande. Genom att utveckla personal, blir 
förståelsen och kunskapen djupare.73  

Sammanfattning och analys av The Toyota Way 

The Toyota Way har metoder som passar på både platsbyggt och på fabriker som 
tillverkar Prefab. Generellt är det tankesättet om att alla inblandades motivation 
att vilja förbättras, som får metoderna att lyckas. Motivation kan även minska 
stress, som i sin tur kan minska felarbete. Det kan i sin tur minska materialspill.  

The Toyota Way har ett långsiktigt tänkande, eftersom metoden har kunden i 
fokus. Produktionen styrs av kundens efterfrågan. Lagret fylls därmed på med 
material efter kundens beställning. Metoden kallas just-in-time och ger materialet i 
rätt tid, i rätt mängd. Det minimerar risken för att material skadas och blir dåligt 
under längre lagringar.10 Genom att låta kundens efterfrågan styra produktionen 
blir processerna mer effektiva och materialspillet minskar som följd. 74 

The Toyota Way besvarar frågeställning tre: Hur kan materialspillet kan minskas? 
Materialspill kan kortfattat minskas genom: 

 Öka motivationen hos företaget och de anställda, att vilja göra rätt och på 
så sätt minska mängden materialspill. 

 Arbeta efter 5 S-programmet. Sortera, strukturera, städa, standardisera och 
skapa en vana.  

 Undvika lager i största mån. Om lagring är nödvändigt ska det endast ske 
tillfälligt. Det minskar risken för att beställa in mer material än vad som 
behövs. 

 Företag ska inte ha filosofin att enbart tjäna pengar. Filosofin ska vara att 
bidra till samhället och att få en bättre framtid. 

 Hitta grundorsaken till problemet, det vill säga materialspillets uppkomst. 

                                                 
72 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
73 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
74 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
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3.2 Fallstudie  

3.2.1 Myresjöhus AB 

Allmänt om Myresjöhus AB 

Myresjöhus ingår tillsammans med Smålandsvillan i koncernen BWG Homes AB 
och har byggt småhus i 80 år. I småhusbranschen finns ca 95 kända företag 
inklusive Myresjö och Smålandsvillan. Företaget har tre fabriker varav en ligger i 
just Myresjö. Den fabrik som besökts är Myresjöfabriken. 

 
Branschen för prefabricerade villor har blivit mer konkurrensutsatt de senaste fem 
åren, eftersom efterfrågan på hus har sjunkit. På grund av recession i ekonomin 
och införandet av bolånetaket i Sverige, har efterfrågan för småhus sjunkit från 
13 000 hus till 4 500 hus på fem år. 2013 förväntas en sänkning till 4 000 
producerade hus. 75  

 

År 2010 redovisade Myresjöhus negativt resultat i sin årsredovisning. Det visar en 
nedgång i lönsamheten. Figur 9 visar dock att 2011 var ett mer lönsamt år och 
företaget uppvisade en omsättning på ca 1,1 miljard kr.76 

 

 
Figur 9. Bokslut och nyckeltal för Myresjöhus.  

 
 

                                                 
75 Östberg, Hans (affärsområdeschef). Myresjöhus AB (samtal 2012) 
76 www.allabolag.se (2013-01-22) 

Avfall Kostnader Procent av total 
kostnaden  

Brännbart. (Förpackningar m.m.) 121 600:- 37 % 

Kostnaden för träspill. Skickas till Vrigstad 
för förbränning. (Ströläckt, smyg och panel 
m.m.) 

92 500: - 
 

28 % 

Kostnad för impregnerat virke. 42 700: - 13 % 

Retur av gips och isolering till leverantör. 42 300: - 13 % 

Deponi (Gips, isolering m.m. ) 16 000: - 5 % 

Aquaboard = fyllnadsmassa. 14 500: - 4 % 

Totala kostnaden avfall inkluderat 
restaurang och kontor. 

329 600: - 
~330 000: - 

 

Tabell 9. Avfallskostnader för Myresjöhus år 2012 
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Bild 10. En container med överbliven 
panel.  

Tabell 9 visar Myresjöhus avfallskostnader år 2012. De visar att den totala 
kostnaden uppgick till cirka 330 000 kronor, inklusive kontor och restaurang. 
Isolering återanvänds som sprutisolering och trä eldas för uppvärmning av 
fabriken. Allt trämaterial utgör 31 % av de totala avfallskostnaderna. Därmed 
utgör spill av panel en påverkan på avfallskostnaderna. Avfallskostnaderna uppgår 
dock endast till 0,03 % av företagets omsättning. 77 

Problematik  

Det är inte enbart branschen för prefabricerade villor som det går sämre för. 
Sågbranschen är också i kris, vilket leder till att småhusföretagen har svårt att få 
virkesleveranser från underleverantörer som uppfyller kvalitetskraven i avtalen. 
Totalt 95 % av virket ska vara av god kvalité enligt avtal, men den reella procenten 
är lägre. De yttrar sig genom att de måste slänga mer material än förut. 78  

Fabriken 

I fabriken i Myresjöhus tillverkas det i snitt 10 
hus i veckan. Det finns totalt två vägglinor: en 
standardvägglina och en mer flexibel vägglina, 
som dock inte är lika effektiv. På lina 1 som är 
standardvägglinan tillverkas väggelement med 
lockpanel och puts på fasad. 
Resursanvändningen i linorna är väldigt 
effektiv.  

Den största mängden materialspill uppstår 
främst under lagerhanteringen. En del material 
som till exempel trä torkar och kröker sig till 
den grad att det blir oanvändbart i 
produktionen. Bild 10 visar en container med 
panel som inte kommer att användas till 
väggmodulerna. Förövrigt samlas det för mycket fönsterleveranser på lagret. Ett 
annat problem är att fönster inte packas i den ordning som de ska in i linan. 
Färdigsorterade fönsterleveranser är därför under förhandling.79 
 
Arbetarna föredrar att arbeta på samma stationer i fabriken. Däremot hjälps de åt 
om en station är hårt belastad för att undvika flaskhalsar i produktionen. 
Vanligtvis behärskar de anställda flera av arbetsmomenten, och kan hjälpa till vid 
det föregående eller följande momentet. Det resulterar i ett jämnare tempo i 
produktionsledet. Det finns dock en del arbetsmoment som orsakar stopp i 
produktionen. Det tar till exempel mycket längre tid att producera runda fönster 
än standardsfönster. 
 
När panelen ska kapas runt det runda fönstret tar det mycket längre tid, vilket gör 
att linan stannar upp vid det momentet. Följande väggelement står och väntar, och 
stationerna efter det elementet som monteras står i princip stilla. Det är mycket 
kostsamt, eftersom det runda väggelementet kräver mer arbete. Arbete som skulle 
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Bild 11. Material ska täckas över med plast. 

kunna utföras under den tiden, går därmed förlorad. Huruvida företaget får betalt 
för allt arbete för runda fönster, verkar det vara delade meningar kring. En del 
anställda tycker att de får betalt för den extra arbetsinsats som krävs. Andra 
anställda menar att de får större intäkter på att sälja standardsfönster. 80 81 

Material 

Isoleringen sågas från skivor och det blir oftast inte något materialspill, eftersom 
de sågas skarv mot skarv. Det enda isolering som kastas är det som skärs ut för 
dörrar och fönster. Blir det spill av isolering är den underliggande orsaken 
processmissar eller maskinfel. Maskinfel kan uppstå på grund av bristande 
underhåll. Maskinfel kan exempelvis innebära är att en sensor går sönder eller att 
en kedja krånglar. En lösning på problemet är att införa underhållsschema.  
Spill av isolering återanvänds och blir lösullsisolering, så kallad sprutisolering. 
Kostnaden för spillet minskar tack vare återvinning, men det är fortfarande 
billigare att reducera spillet än att återanvända det. Foderbrädor genomgår två 
kostsamma processer i tillverkningen: målning och kapning. Många av 
foderbrädorma torkar och slängs därmed, vilket resulterar i onödiga kostnader. 82 

83 

Den främsta orsaken till spill av panel är att materialet förstörts i lagret. Det är 
torrt på lagret vilket gör att virket vrider sig. De kortare bräderna torkar fortare, 
samtidigt som de långa brädorna är mer känsliga för vridning. För att skydda 
panelen mot torka, täcks panelen över med plast, se bild 11. Detta slarvas det dock 
med. Stress är en även faktor som påverkar mängden spill. Kvalitén och tiden på 
utförande prioriteras före ambitionen att hushålla med material. Är det en pressad 
situation på arbetsplatsen blir det mer felkapningar av till exempel panel.84 

Ströläckt kommer till fabriken tillsammans med virkespaket. Förut sparade 
arbetarna materialet vid linorna. Ströläckten kunde därmed återanvändas till att 
stapla virke, i fabrikens måleriavdelning. Återanvändandet har upphört och 
ströläckt slängs istället i brännbart. Det återvinns dock indirekt genom 
uppvärmning av fabriken i företagets egen värmeanläggning.  
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Totalt 5 % av virket förväntas vara dåligt vid leverans. Det är beräknat per 
löpmeter virke. Det ställer dock högre krav på underleverantören. 
Konstruktionsvirke som beställs för bärande delar måste vara av väsentligt högre 
kvalité. Råpriset på en obehandlad bräda är ca 20 kr/st, jämfört med en behandlad 
bräda som kostar 30 kr/st. Under helgen står virket och torkar i lagret och på 
måndagar brukar det kastas ca 1-4 brädor per förpackning på grund av skador eller 
böjning. En förpackning innehåller 18 brädor. 85 86 

Virket granskas på det sätt, att arbetarna letar efter krökningar, kvistar och 
sprickor. Är en sida oskadad kan virket användas, eftersom den fina sidan placeras 
utåt och mindre skavanker döljs inåt. Är virket däremot rejält böjt, sprucket eller 
om det finns kvistar på bägge sidor kasseras materialet. En metod för att skydda 
virket på lager är att täcka över det med plast. Det förhindrar torkning och 
böjning. Plastskyddet ska ha öppningar på bägge sidor, för att arbetarna ska kunna 
dra ut en bräda från förpackningen. Brädorna är målade på en sida, för att träet 
skall kunna andas. 87 88 

Processen i vägglina 1   

Det finns två vägglinor i fabriken. Vägglina 1 kan delas in i 16 moment eller 
stationer. Tillverkningen av en vägg med fyrkantigt fönster undersöks i lina 1 på 
Myresjöhus fabrik. 89  

Moment 1: Monteringsdetaljer 

Det första momentet berör monteringsdetaljer. Först spikas dörromfattningen 
eller fönsteromfattningen. Sedan drevas dörr eller fönster med drevningslist. 90 

Moment 2: Delelement 

Det andra momentet berör delelementet. I moment 2 skall stommen till fönstret 
tillverkas. Stommen som består av stolpar och isolering, monteras förhand. 
Fönstret lyfts sedan ner i stommen med en sugpropp. I det skedet kan det uppstå 
problem om det är för lite tid mellan projektering och produktion. Om ritningarna 
kommer för sent kan man få kapa för hand, i stället för att använda sig av 
färdigkapat från maskiner. 91  

Moment 3: Justera stomme 

I moment 3 läggs stommen i en bänk där den ska pressas ihop och justeras. 
Bänken pressar ihop stomme, fönster och drevningslist. Justering sker genom att 
slå med hammare. 92 
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Moment 4: Montera bärplanka 

Bärplankan fästs på delelement. Det görs med hjälp av spikpistol. Genomförs 
momentet tidigt i processen blir kostnaden något lägre än om det görs senare i 
vägglinan. 93  

Moment 5-8: Färdig väggbänk 

Kortslingar på den färdiga väggbänken monteras. Isolerbitar sågas bort under 
fönstret och blir materialspill som återanvänds. Plastfolie på rulle används för att 
täta väggen. Hål och skarvar i plasten tejpas för med en specialtillverkad tejp. 
Öppningar vid fönstret skärs sedan i plasten. Det är förberedande arbete för 
fräsning av gips. Spill förekommer här endast i form av plastfoliebitar och 
spikband av plast. Spillet resulterar i sopor och blir brännbart avfall.  Under 
fräsningen skärs gipset ut noggrant vid fönster för att få minsta möjliga skarvar. 
Tidigare pusslades det med bitar av gips, men idag skärs det ut öppningar i 
gipsskivor, eftersom väggen blir tätare utan skarvar. Spill i form av gips mals ner 
och transporteras för återvinning. Myresjöhus måste betala transportkostnaden. 94  

Moment 9: Emballage på insidan  

När insidan av väggen är klar, måste den skyddas. I moment 6 emballeras insidan 
av väggen.   

Moment 10: Vända väggen  

När insidan emballerats ska yttersidan av väggen vändas uppåt. PVC-slingor träs 
igenom borrade hål i väggstolar. Slingorna är gjorda för att lyftkranen ska kunna 
lyfta väggen på byggarbetsplatsen. Slingorna används även i fabriken för att lyfta 
väggen in för transport till byggarbetsplatsen.   

Moment 11-13: Lister, isolerboard och vindduk 

På utsidan av väggen fästs lister och isolerboard, dessa är fallande längder och 
färdigkapade i bredd. Vindduken skärs ut vid fönster och dörrar, vilket är 
nödvändigt spill. Vindskydd utan skarvar är en förutsättning för väggens täthet. 95  

Moment 14-15: Musnät och musband, spikläkt 

För att skydda väggen mot angrepp från möss häftas musnät, och eventuellt 
beroende på paneltyp, även musband. Vid anslutningen mellan vägg och 
betongplatta fästs musnätet. Det släpper igenom luft för cirkulation. Det räcker 
om fasaden består av funkis eller liggande panel. Är det lockpanel behövs även ett 
musband, som fästs på undersidan över mellanrummet som sträcker sig från panel 
till vägg. Spikläkt skall även spikas fast. I spikläktsmontering förekommer spill. En 
liten container kan fyllas per dag, eller ibland en container under två veckor. 
Panelen är grundmålad och oljad innan målningen i fabriken sker. Den spikas 
maskinellt i en panelspikningsportal. 96 
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Bild 14. Färdigkapade längder av panel till 
en vägg.  

Bild 13. Väggelementet är klart för att placeras 
på linan.  

Bild 12. Detaljer kring runt fönster. 

Moment 16: Emballage och insättning av dörr 

När väggen är komplett, sätts skydd över väggen. Dörren skall sättas in och det 
görs när väggen är upphängd. Att få in dörrbladet i väggen är det tyngsta 
momentet. När det är gjort är väggen klar för transport. 

Effektivisering av linan 1 

Det pågår en diskussion huruvida runda fönster ska tillverkas på linan, eftersom 
produktiviteten blir lägre. Två alternativ är att antingen bygga elementet manuellt 
eller konstruera en lina som endast gör runda fönster. I nuläget är det inte 
ekonomiskt lönsamt att ha en lina för runda fönster, eftersom efterfrågan för 
runda fönster inte är tillräckligt hög. 97 98  

Effektivisering av lagret 

Det som skulle kunna förbättra lagret är rutiner gällande skydd av material och 
underhållsschema för maskiner. Fönsterleveranser måste komma vid rätt tidpunkt 
för montering eller lagras sorterade. Det står idag alldeles för mycket fönster på 
lager. 99 

Undersökning av vägglina med runt fönster i liggande panel 

Myresjöhus tillverkar idag väggar som både har 
fyrkantiga, runda och specialformade fönster. 
Väggarna tillverkas på lina bestående av 16 olika 
moment. När en vägg ska ha ett fönster som har 
en annan form än fyrkantigt, måste väggen 
tillverkas vid sidan av linan. Alla moment på linan 
är inte anpassade till att hantera runda- och 
specialformade fönster.  
 
Väggelementet med runt fönster förs först till 
linan på moment 15. När panel ska läggas på en 
vägg med ett fyrkantigt fönster, används 
färdigkapade längder och panelen ”pusslas” ihop, och mängden materialspill blir 
därmed minimal. Vid ett specialformat och runt fönster kan inte panelen levereras 
färdigkapad efter fönstrets form, 
därför kapas panelen manuellt vid 
dessa tillfällen. Det resulterar i en 
större mängd materialspill, än vid 
ett fyrkantigt fönster. Bild 12 visar 
hur en regel fick kapas för 
anpassning av det runda fönstret.  
 
En undersökning av en vägglina 
med runt fönster i liggande panel 
gjordes, för att få en bild av hur 
mycket materialspill som bildas på 
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grund av ett runt fönster. Undersökningen sker därför på en och samma vägg, där 
allt materialspill samlas. Tiden på varje moment dokumenteras för att få en bra 
helhetsbild över skillnaden mellan ett runt fönster med ett fyrkantigt fönster. 100  

Förarbete inför vägglina 

Väggen tillverkas manuellt vid sidan om linan. Arbetet att montera delelement, 
som innehåller träreglar och isolering, kräver ungefär 5-6 timmar (se bild 13). 
Träreglarna och isoleringen är förkapade till rätt mått. Träreglarna kapas på en 
bestämd station i fabriken. Två professionella kapare står och kapar vid en station 
och förser de två linorna med olika längder av panel. De försöker anpassa 
kapningen för att minska materialspillet. De kapade längderna sorteras efter längd 
och vilken vägg de skall byggas in i (se bild 14).   

 
När en regel har kvistar eller annat som kan förstöra, används de oskadade 
längderna av regeln. De skadade delarna av virket kapas av. Det resulterar i att 
materialspillet blir minimalt, och de träbitar som slängs är i stort sett enbart små 
stumpar. På 1000 meter reglar blir det 1-1½ liten container. Den isolering som blir 
över vid momentet är den isoleringen som täcker fönsterarean. Det blir 
materialspill av isoleringen, som återvinns till sprutisolering. 101  

Resultat för förarbetet:  

Tid för moment: 5-6 timmar 
Materialspill: 1,001 m2 isolering 

 
Moment 1 
Delelementet flyttas till linan med hjälp av en kran, det kräver två arbetare, varav 
en är truckförare och den andra leder elementet. Därefter sänks elementet ner i 
väggstommen och justeras på plats, med en hammare. Överflödiga delar av 
skyddsfilten skärs bort, vilket är det enda materialspillet som förekommer.   

Resultat för moment 1:  

Tid för moment: 16 minuter 
Materialspill: minimal 

Moment 2 
I moment två spänns väggen fast på linan. Filtarna tejpas ihop vid skarvar, vilket 
kräver en arbetare. Spikläkt spikas och sågas till för att läkten ska passa det runda 
fönstret. Arbetet görs manuellt med spikpistol respektive såg. 102  

Resultat för moment 2:  

Tid för moment: 24 minuter 
Materialspill: minimal 

Moment 3 

Väggen väntar på linan, det beror på att arbetet med förgående vägg inte är 
färdigt.    
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Bild 16. Liggande panelen måste 
sågas för att anpassas efter 
fönstrets form.  

Bild 15. Liggande panel som sticker ut, 
efter anpassning av fönstrets form.  

Bild 17. All panel som blev materialspill efter 
fallstudien. 

Resultat för moment 3:  

Tid för moment: 15 minuter 
Materialspill: 0 

Moment 4 
Musnät häftas fast i spikläkt. Musnätet är på rulle, därför skapas det inget 
materialspill.  

Resultat för moment 4:  

Tid för moment: 3 minuter 
Materialspill: 0 

Moment 5 
Väggen väntar på linan, det beror på att 
arbetet med förgående vägg inte är 
färdigt.  

Resultat för moment 5:  

Tid för moment: 52 minuter + 10 
minuter betald rast  
Materialspill: 0 

Moment 6 

Väggen flyttas till nästa moment som är sättning av 
liggande panel. Träramen runt fönstret förs åt sidan, 
för att panelen ska sättas. När panelen anländer till 
momentet är den redan grundmålad och färdigkapad 
till väggens bredd. Sättning av panel sker manuellt 
och arbetet kräver 1-3 arbetare. Panelen som ska 
läggas längsmed fönstret kapas i mitten, och läggs på 
varje sida om fönstret. För att anpassa panelen till det 
runda fönstret, sågas panelen efter cirkelns form, se 
bild 16. På grund av att panelen måste sågas för hand 
vid fönstret, blir det längder av panel som sticker ut 
på varje sida av väggen (se bild 15). Dessa längder 
måste kapas och blir då materialspill. 103 

Resultat för moment 6:  

Tid för moment: 71minuter 
Materialspill: 8 meter behandlad 
panel, se bild 17. 

Moment 7 
Vid sista momentet vänds väggen till dess 
andra sida. Gipsskivor monteras på 
väggen. Gipsskivorna anländer till 
momentet i standardstorlek. Det 
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materialspill som bildas är de gipsskivor som sågas bort från fönsterarean.  

Resultat för moment 7:  

Tid för moment: 30-60 minuter 
Materialspill: 1,001 m2 gipsskivor 

 

Total tid för tillverkning av vägg med runt fönster:  
I fallstudien uppgick tiden till 9,50 timmar (570 minuter). Väntetiden vid 
tillverkningen av ett runt fönster kan variera. Väntetiden i denna fallstudie är 
medräknad eftersom personalen fortfarande kostar.   

Tidsberäkning - runt fönster med liggande panel i vägglina 2 

Tidsberäkning av fallstudie. Rapporten fokuserar inte på tidsspill, men är ändå värt 
att nämnas eftersom det påverkar produktionen. Tiden påverkar dessutom 
panelens hållfasthet. Lagras materialet för länge, torkar det ut och spricker. 104  

Resultat 
Tillverkning av väggelement med endast fyrkantiga fönster under en normal 
arbetsdag: 10 väggar/dag  

Tillverkas 3 väggelement med runda fönster/dag blir det totalt: 5 väggar/dag 
Det innebär att endast 2 väggar med fyrkantigt fönster kan tillverkas samma dag.  
Det ger en produktionsminskning på 50 %. 

Produktionsminskning för ett runt fönster  

(Produktionsminskningen på 50 %) /(3 runda fönster) = cirka 17 % 

Det gör att en vägg med runt fönster i snitt minskar produktionen på linan med  
17 %. 
 
Produktionstid för en vägg med ett runt fönster: 9,50 timmar  
Produktionstid för en vägg med ett fyrkantigt fönster:  
9,50 x 0,83 = 7,90 timmar 
Produktionstidsminsking:  
9,50–7,90 = 1,6 timmar/per runt fönster. 
Beräkningen visar att för varje vägg med runt fönster tar tillverkningen 1,6 timmar 
längre (17 %), än för ett fyrkantigt fönster. Resultatet är endast en uppskattning av 
tiden. 

Materialberäkning - runt fönster med liggande panel i vägglina 2 

I avsnittet beräknas materialspill som samlats under fallstudien det vill säga 
isolering, gips och liggande panel. Resultatet visar hur mycket materialspill kostar 
för Myresjöhus, samt vad kunden får betala. Det material som beräknats är det 
som kapas/skärs ut för att göra plats för fönstret.    

Beräkningar från fallstudien: materialkostnader för Myresjöhus 

Beräkningar över olika material som ingår i väggelementet. Det är en uppskattning 
av vad det dyraste materialspillet kostar det vill säga isolering, gips och panel. 
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Material Á-Pris Kvantitet Kostnad 

Isolering 39,77 kr/m2 1,001 m2 39,81 kr 

Gips 66,91 kr/st 1,001 m2 66,98kr 

Liggande panel 
(Tjocklek: 25 mm 
Längd: 2500 mm) 

9,90 kr/löpmeter ~ 8 m 79,200kr 

Total kostnad:    ∑ 186,0 kr 

 
Tabell 10. Beräkningar över olika material som ingår i väggelementet.  

Resultat av kostnaden för materialspillet från fallstudien 

Den totala kostnaden för materialspill vid ett runt fönster 
är för Myresjöhus: 186 kr 

Beräknad fönsterarea: 

Fönsterdiameter (d): 1 129 mm = 1,129 m 
Afönster = π × 1,1292/4 = 1,0011007 m2 ~ 1,001 m2 

Gips och isolering skärs ut från skivor. Det spill som uppstår motsvarar 
fönsterarean. Spill av panel har mätts vid stationen och uppskattats till en längd i 
meter.  

Myresjöhus kostnad för materialdelar i ett runt fönster (fönstret i fallstudien) 

Trumman 2 153 kr 

Invändig smyg 1 024 kr 

Foder utvändig 882 kr 

Plåt  1962 kr 

Övriga kostnader för delar och 
arbetskraft m.m. 

1 877 kr 

Totalkostnad (netto) ∑ 7 898 kr 

 
 
Kundens kostnad vid köp av ett runt fönster: 13 130 kr 
Vinsten blir därmed: 5 232 kr (exklusive kostnad för materialspill) 
Vinsten blir därmed: 5 046 kr (inklusive kostnad för materialspill)  
 

Oavsett materialspillkostnaden har Myresjöhus en vinstmarginal på ca 40 % per 
runt fönster. Materialspillet motsvarar ca 2,4 % av Myresjöhus totalkostnad för 
fönstret, och ca 1,4 % av kundens totala pris för fönstret.     
 

                                                                                                                                    

Slutsats och analys gällande fallstudie: runt fönster 

Tabell 11. Visar kostnader för Myresjöhus, för ett runt fönster.  
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Bild 18. Åtta meter materialspill 
från vägg med runt fönster. 

Bild 19. Åtta meter spill av virke 
efter vägg med runt fönster.  

Vid användning av fyrkantiga fönster blir 
materialspillet minimalt, tack vare förkapning. Vid 
användning av ett runt fönster, uppstår det 8 meter 
spill av liggande panel, se bild 18 och 19. Det beror 
på att det är svårare att anpassa efter cirkelformen 
med förkapat material. Oregelbundna former på 
fönster kräver dessutom manuell specialhantering 
innan linan, eftersom väggelementet endast utförs på 
sista delen av linan. Arbetet blir tyngre för de 
anställda och mindre effektivt än vid tillverkning av 
en vägg med ett fyrkantigt fönster, som tillverkas 
genom hela linan.  
 
Det är dock nödvändigt att ha lite marginal på 
panelen, med tanke på felarbete, eftersom sågning 
sker manuellt. Myresjöhus anställda menar att 
företaget måste ha råd att göra fel. Det minskar 
materialspill och felarbetet i längden. Exempel på 
nödvändigt materialspill är fräsning av gipsskivor och 
isolering vid fönster-och dörröppningar.  
 
Tidsmässigt visade undersökningen att tillverkningen av tre väggar med runt 
fönster, saktade ner linan med 50 %. Den normala produktionen brukar ligga på 
10 väggar per dag, jämfört mot dagens 5 tillverkade väggar. Det beror på att 
panelen måste sågas förhand och att de flesta moment måste utföras manuellt 
istället för på linan. Det bidrar till att väggarna i leden efter, stannar upp och 
personal i dessa moment står väntandes utan arbete. Större delen av tiden bestod 
av väntan. Det visade dock att när väl personalen arbetade var utförandet mycket 
effektivt.  
Kundens kostnad vid köp av runt fönster är 
13 130 kr. Den totala kostnaden för materialspill 
vid runt fönster är 186 kr. Materialspillet 
motsvarar ca 2,4 % av Myresjöhus totala 
kostnader för fönstret, och ca 1,4 % av kundens 
totala pris för fönstret. Den totala kostnaden på 
materialspillet är på 2,4 %, vilket ligger inom 
ramarna i litteraturstudiers uppgifter där 
kostnaden är 1-3 % produktionskostnaden.105 

Vinsten för Myresjöhus är 5 046 kr per runt 
fönster, vilket är ca 40 % av försäljningspriset. 
Då är kostnaden för materialspill inräknad. 
 
Fallstudien visar att materialspillets kostnad är försumbar i jämförelse med 
kostnader för spill i form av tid. Myresjöhus gör vinst på runda fönster, och därför 
har de inget ekonomiskt incitament att göra en förändring. Skulle en förändring 
göras, skulle det vara för att skona miljön eller på grund av att kunden efterfrågar 
det. 

                                                 
105 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
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Figur 20. Ritning Korttidsboende 

Slutsats och analys gällande Myresjöhus AB 

Följande slutsatser kan dras av hur och var materialspillet uppstår i produktionen:  

 Den största mängden materialspill uppstår inte på linan utan under 
transport och i alla former av lagring. Även under kapning skapas 
materialspill. 

 Det är under lagring i fabriken som det mesta av materialet torkar sönder 
på grund av låg relativ luftfuktighet. 106 107 

 Totalt 5 % av virket förväntas vara dåligt vid leverans. Dock ingår 
procentsatsen i avtalet med underleverantör och är därmed inräknad i 
materialkostnader. 108 109 

 Noggrann kapning resulterar i att materialspillet blir minimalt, och de 
träbitar som slängs är i stort sett enbart små stumpar. På 1000 meter 
träspanel blir det 1-1½ liten container.  

 Ett problem är att allt undermåligt virke inte sorteras bort tidigt i 
tillverkningsprocessen. Redan vid måleristationen, borde dåligt trä sorteras 
bort, för att det inte ska behandlas i onödan. Behandling av dåligt virke 
ökar materialkostnaderna. 

Myresjöhus totala avfallskostnader låg under 2012 runt 330 000 kr/år inklusive 
kontor och restaurang. Allt trämaterial utgör 31 % av de totala avfallskostnaderna 
(se tabell 9). Därmed utgör spill av panel en påverkan på avfallskostnaderna. 
Avfallskostnaderna uppgår dock endast till 0,03 % av företagets omsättning. 110 

Dessa data ligger nära värdet för materialspillets kostnad i studien Slöseri i 
byggprojekt: Behov av förändrat synsätt (2005). I studien av Per-Erik Josephson och 
Lasse Saukkoriipi, utgör materialspillet 1-3 % av produktionskostnaden.9 Dessa 
två kostnader är inte nödvändigtvis uträknade efter samma metod. Resultatets 
likhet är dock en indikator på att värdet (0,03 %) i fallstudien kan stämma.  

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Jonsons Bygg AB 

Allmänt om Jonsons Bygg AB 

 

                                                 
106 Saari, Jouni. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
107 Törnquist, Anders. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
108 Saari, Jouni. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
109 Törnquist, Anders. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
110 Fabriksarbetare på Myresjöhus (samtal 2012) 
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Jonsons Bygg AB har funnits sedan 1957 och är beläget i Bankeryd. Det är totalt 
13 anställda på Jonsons Bygg AB, varav 5 anställda sitter på kontoret. Företaget 
omsätter cirka 40 miljoner kronor. 

 
Ett av företagets pågående projekt är ett korttidsboende i Habo, se figur 20. 
Beställare för projektet är Habo kommun. Byggnaden är på cirka 300 m2 och 
byggs som ett passivhus. Projektet ska guldklassas, vilket går ut på att femton olika 
kategorier i Miljöbyggnad ska uppfyllas. Det innebär 65 % högre krav, än vad som 
står i BBR. Byggnaden måste bland annat vara tät och stänga ute fukt. Är inte 
huset tätt, kommer det ge utslag när huset är färdigt och ska testas. 
 
Byggnadens fönster har även höga krav på solinsläpp. Tanken är att det ska bli 
behagligt ljus och värme. Allt material är registrerat i databasen Sunda Hus, och 
därmed godkänt av Sunda Hus. Projektet är en utmaning för Jonsons Bygg AB. 
De har aldrig har gjort ett liknande projekt innan. Det är en stor omställning med 
många krav som ska uppfyllas. Projektet är även nytt för Habo kommun, som 
aldrig har byggt ett hus med guldklass i kommunen tidigare.111 

Byggnadsplatsen 

Projektet ligger i utkanten av Habo. På projektet arbetar det 3-4 snickare per dag 
beroende på vad som skall göras. Företaget använder sig inte av ackordssystem, 
utan arbetarna har timlön. Företaget äger en egen kran, vilket minskar kostnader 
för hyrning av maskiner. Platschefen har nyligen fått en smartphone som 
arbetstelefon. Det har underlättat arbetet och kommunikation tack vare 
tillgängligheten av internet och kamera.112  

Färdigkapat material 

Jonsons Bygg AB arbetar mestadels med standardhus. Material som köps in 
färdigkapade är reglar, gipsskivor och isolering. Gipsskivor finns i måtten 90 cm 
bredd eller 120 cm bredd. Måttet 90 cm brukar väljas med tanke på att det är 
ergonomiskt att arbeta med.113 

                                                 
111 Hamretz, Kristine (platschef och inköpare), Jonsons Bygg AB (intervju 2012) 
112 Hamretz, Kristine (platschef och inköpare), Jonsons Bygg AB (intervju 2012) 
113 Hamretz, Kristine (platschef och inköpare), Jonsons Bygg AB (intervju 2012) 
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Bild 21. Sorteringsgård vid lagret.  

Bild 22. Lagring utomhus. 

Lagerhantering 

Jonsons Bygg AB har ett lager i Bankeryd. På lagret arbetar en anställd vid behov, 
vanligen mellan 8:00–12:00.  Arbetsuppgifterna varierar, emellertid är 
huvuduppgiften att organisera och ha koll på vad som finns på lagret. Vid behov 
av material, kontrolleras det först om det finns på lager innan det beställs. 

Lagret består av en lokal, ett skjul och en utegård. I lokalen förvaras bland annat 
behandlade trälister, spikar, muttrar och mindre maskiner. Alla järnvaror sorteras 
på hyllor med vardera namnskylt. Allt är organiserat. I lagret finns även ett schema 
över vilka bilar och vagnar som är inne, samt vilka som är i bruk.114 115 

 

Intill lokalen finns ett skjul, ett så kallat kallt lager. Där förvaras material och 
maskiner som klarar av att stå utomhus, men behöver lite skydd. I lagret förvaras 
fönster som är beställda, felbeställda, överblivna och begagnade. Företagets 
traktor, isolering, sommar- och vinterbildäck förvaras även i skjulet. På utegården 
finns det olika avfallscontainrar för sortering av trä, kakel, gips, isolering och 
blandat skrot, se bild 21 och 22. Skottkärror och pallar är uppställda mot en vägg. 
Under tak förvaras överblivet material i form av träreglar sorterade efter storlekar, 
gummimattor och byggställningar med mera.116  

Materialspill  

Platschefen är även inköpsansvarig, 
vilket ger henne en bra överblick över 
vad som bör köpas in och vad som 
redan finns i lagret. Företaget försöker 
att ta tillvara på de överblivna 
materialen som kan uppstå i ett projekt. 
Materialet förs av arbetarna till lagret i 
Bankeryd. Ibland kastas det dock för att 
det är billigare och enklare, än att 
transportera och lagra. Transporten av 
material är dyr och hanteringen är ibland svår.117  
 
Jonsons Bygg AB har ett avtal med leverantörer som ger företaget rätten att sälja 
tillbaka överblivet material till underleverantören till en kostnad av 70 % av 

                                                 
114 Hamretz, Kristine (platschef och inköpare), Jonsons Bygg AB (intervju 2012) 
115 Lageransvarig på Jonsons Bygg AB (samtal 2012) 
116 Lageransvarig på Jonsons Bygg AB (samtal 2012) 
117 Lageransvarig på Jonsons Bygg AB (samtal 2012) 
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Figur 23. Etapp två, kv. Atollen.  

inköpspriset. Material som sparas är till exempel träreglar. Företaget brukar köpa 
in extra material. Det är för att undvika att materialet ska ta slut och arbetarna 
måste stå och vänta på nytt material, eller åka och hämta det. Det beror på att 
arbetarna har en timlön som är såpass hög att det lönar sig att köpa in extra 
material än att förlora i tid och arbetskraft.118 

Analys av fallstudie  

Det går att se att Jonsons Bygg AB följer ett antal principer utifrån Toyotas 14 
principer. Företaget är litet, vilket bidrar till den höga teamkänslan som finns. 
Jonsons Bygg AB låter efterfrågan styra, men köper hellre in extramaterial än 
riskera att det tar slut. Materialet till ett platsbyggt projekt levereras efter behov, 
och de använder därmed metoden just-in-time. De har ett lager, men där förvaras 
enbart överblivet material som ska återvändas eller avfallsorteras. Målet är att inte 
ha material på lagret. Det är dock bättre att ha ett lager för att kunna återvinna 
material, än att kasta material. 
 
Jonsons Bygg försöker att jämna ut arbetsbelastningen, genom att ta in 
byggarbetare efter behov. Platschefen försöker finna problem med ”egna ögon”, 
för att kunna lösa och förstå dessa problem. Platschefen är även inköpsansvarig, 
och kan därmed se problemen helhetsmässigt. Företaget har en långsiktig plan. 
Det märks genom långsiktiga investeringar. Företaget äger en egen kran som idag 
är avbetalad, vilket har visat sig mer lönsamt än att hyra en kran. 

3.2.3 Skanska, Atollen 

Atollen är ett projekt i 
Jönköping city som utförs av 
Skanska, se bild 23. Kontor, 
gator och torg ska byggas över 
tre kvarter: Atollen, Asken och 
Oden. De etableras på en yta 
på ca 42 000 m2, varav Atollen 
är på 13 000 m2.119 
 
Fastighetsägare för projektet 
är: Fastighets AB Erik Edblad, 
Fastighets AB Corallen, HSB Göta samt Jönköpings kommun. Av de 110 
bostäder som byggs på Atollen, är 15 hyreslägenheter åt Corallen Cityfastigheter 
AB. Skanska har som mål att använda sig av ”gröna arbetsmetoder”, därmed 
kommer en av fasaderna att täckas med solceller. Projektet väntas vara klart 
oktober 2013 och invigning sker i november 2013.120 

Materialspill 

Skanskas uppdrag på Atollen är en generalentreprenad eller utförandeentreprenad, 
där beställaren redan projekterat byggnaden. Stommen är prefabricerad och 

                                                 
118 Lageransvarig på Jonsons Bygg AB (samtal 2012) 
119 www.atollen.se (2013-01-08) 
120 www.atollen.se (2013-01-08) 
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Bild 24. Upplag av material.  

relativt stor. Den utgör 35-40 procent av projektet och materialspillet blir därmed 
obefintligt på byggarbetsplatsen, eftersom elementen bara behöver monteras ihop. 
En stor del av byggnaden består av parkeringshus. I arbetet med 
stomkomplettering är momenten små. Det byggs endast 15 stycken 
tvårumslägenheter. Det är enligt platschefen på Atollen för få lägenheter, för att 
det ska gå att måttanpassa materialet. Vanligtvis när det byggs till exempel 50 
lägenheter, beställs det måttanpassade gipsskivor. Det gör att det materialspill som 
blir över endast motsvarar dörrhål och fönster. I projektet används standard 
längder på gipsskivor. Skivorna kapas och bearbetas, vilket leder till ökat 
materialspill, jämfört med om skivorna hade varit måttanpassade. Argumentet för 
det är således att mängden material är för liten, för att det ska löna sig att 
måttbeställa. I större projekt anser Skanska att det är lönsamt att måttanpassa 
material, eftersom avfallshantering och transport av material både kostar dem tid 
och pengar.  

 
Det materialspill som är dyrast, är det 
material som inte går att återvinna. 
Det mest kostsamma materialspillet 
finns bland materialen betong, gips 
och isolering. Betong är dyrt i vikt att 
transportera. Gips och isolering är 
dyrt, eftersom de hamnar på deponi. 
Skanska lägger på ca 2 % extra på 
varje leverans av den teoretiska 
mängden betong. Material som ger 
störst kvantiteter av spill är betong, gips 
och reglar. Reglar förbrukas i stor 
omfattning. I ett regelverk till exempel på en vägg, uppgår materialspillet till 5-6 
%.121 

Arbetsmetoder 

Det finns inget lager på arbetsplatsen, utan materielleveranserna kommer när 
materialet skall användas. Material kan dock bli liggande, då täcks materialet över 
med plast, se bild 24. Fönster levereras våningsvis i den takt de monteras in. På så 
sätt sparas tid, och risken för att materialet skadas minskar. Tomten ligger i 
centrala Jönköping och vägarna är hårt trafikerade runtomkring. Det ställer högre 
krav på underleverantörer av material, samt på logistiken i projektet. Skanska 
tycker själva att de ligger i framkant, när det gäller arbetsmetoder.122  

Arbetarna  

Alla arbetare jobbar på ackord, det vill säga alla har ackordslöner. De anställda har 
möjlighet ett påverka arbetsmiljön, genom möten med arbetsledare. Arbetarna kan 
även själva organisera sitt arbetsställe (position på arbetsplatsen). 
Internutbildningar hålls inom arbetsmiljö och säkerhet. En bra utformad 
arbetsplats brukar innehålla mindre materialspill. Det är inte ergonomiskt att flytta 
material i onödan eller kasta materialspill. Skanska försöker planera för att material 

                                                 
121 Melman, Klas (platschef Atollen), Skanska (intervjuer 2012) 
122 Melman, Klas (platschef Atollen), Skanska (intervjuer 2012) 
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Bild 25. Förvaring av material och avfall.  

ska hanteras bara en gång. Materialet levereras i tid, och flyttas direkt till 
arbetsstället och därefter monteras det in. 123 

Processen 

Arbetsledningen har tillgång till en 3D-modell över stommen. Det ger en 
helhetsbild över projektet. Parkeringshuset på Atollen är komplicerat med olika 
höjder och trappor. Trots planering och organiserad arbetsplats, uppstår det fel 
under hela processen, från beställning till garantitidens utgång. Vanliga 
projekteringsmissar är fel vid kritiska snitt, till exempel att ett ventilationsrör 
krockar med ett avloppsrör. I produktionen uppstår det felarbete på grund av fel i 
ritningar och feltolkningar av ritningar. Alla fel måste åtgärdas under garantitiden. 
124 

Analys av fallstudie  

Valet av prefabricerad stomme på 
Atollen underlättar arbetet på 
byggarbetsplatsen. Materialspillet 
för stommen blir därmed obefintligt 
på arbetsplatsen. Prefabricerat 
förenklar logistiken på 
byggarbetsplatsen, eftersom 
stommen endast behöver lyftas på 
plats och monteras. Det leder till en 
renare arbetsplats, med mindre risk 
för krockar mellan olika 
arbetsmoment. Bild 25 visar hur 
Skanska hanterar sin förvaring av 
material och avfall. På Atollen beställs inte måttanpassade gipsskivor. Skanska 
anser att det finns för få enheter i projektet, för att det ska vara lönsamt med 
måttanpassat. Istället kapas materialet på plats.  
 
Det går inte med säkerhet att förutse om materialspillet minskar med 
måttanpassning. Det kräver bättre planering och organisation. Rätt längder måste 
transporteras till rätt plats, annars uppstår det problem. Generellt brukar 
måttanpassat material rekommenderas när det produceras många enheter. Det 
minskar arbetskostnaden, samt medför mindre materialspill. Atollen saknar lager. 
Leveranserna anländer när materialet ska monteras in, materialet kan dock bli 
liggande. Materialspillet minskar, eftersom det inte skadas under mellanlagringar, 
eller under onödiga förflyttningar av material.125  
 
 
 
 
 
 

                                                 
123 Melman, Klas (platschef Atollen), Skanska (intervjuer 2012) 
124 Melman, Klas (platschef Atollen), Skanska (intervjuer 2012) 
125 Melman, Klas (platschef Atollen), Skanska (intervjuer 2012) 
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Figur 26. Etapp ett - Kvarteret Asken.  

3.2.4 Skanska, Asken 

Asken är en av tre kvarter i Skanskas projekt i Jönköping. 

Allmänt om Asken 

Skanska bygger handel och 
lägenheter åt byggherren Ekblads 
fastighet AB i Jönköping. Byggstart 
för Asken var i november 2011och 
projektet beräknas vara klart i 
november 2013, se bild 26. Asken är 
en miljöbyggnad, miljöklassad i nivå 
silver. Det innebär att byggnaden 
ska uppfylla krav gällande energi, 
inomhusmiljö och material.  
                                                                                                                 
Asken är ett platsbyggt projekt. 
Enligt ritningarna är det enbart 
balkongerna och trapporna som är prefabricerade. Stommen är platsgjuten. 
Byggnaden ska bli på totalt 12 000 m2. Den ska bestå av butiker i två plan på cirka 
6000 m2, och 52 stycken lägenheter på 6000 m2. 126 127 

Byggnadsplatsen 

Projektet finns i 3D-modell, som används för att få förståelse av hur byggnaden 
ska se ut. Byggarbetarna arbetar efter ackordssystem. Alla arbetarna har samma 
villkor, där lärlingarna har samma lön som de som är 65 år. Det finns inte ett A- 
eller B-lag, där A-laget har ett högre tempo.  
 
På Asken platsgjuts betong, antingen i hyr- eller lösformar. Det är främst en 
kostnadsfråga för Skanska om de skall hyra eller använda lösformar. Arbetsmiljö 
och hur formen ska gjutas, påverkas också valet. Hyrformar kan vara tunga och 
svåra att hantera för byggarbetarna. Lösformar behöver inte samma försiktiga 
efterhantering, eftersom de slängs. Lösformar blir emellertid en form av 
materialspill efter användning. 
Emballage är ibland ett 
nödvändigt spill som kan ses som 
planerat spill. 128 

Färdigkapat 

På Asken beställs färdigkapade 
reglar i en längd, som arbetarna 
sedan kapar efter behov. 
Grundtanken är att spara tid, 
genom att arbetarna inte behöver 
kontrollera flera sorters reglar. 

                                                 
126 Hjertquist, Gustaf (platschef Asken), Skanska (intervju 2012) 
127 www.atollen.se (2013-01-08) 
128 Hjertquist, Gustaf (platschef Asken), Skanska (intervju 2012) 

Bild 27. Gemensam gård för Asken och Atollen.  
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Det är samma mått för reglar på väggar och undertak. Samma sak gäller 
gipsskivor. Där beställs det mått på gipsväggar som är vanligast förekommande. 
Gipsskivor och stålreglar köps färdigkapat i störst utsträckning. 129 

Förvaring av material 

Asken har inga lager. Det beror dels på att det är svårt att ha ett lager, se bild 27. 
Det är ont om plats, men det beror även på att Skanska strävar efter att inte ha 
lager. Det finns däremot upplag av material. Upplagen kan bero på att materialet 
inte har hunnit byggas in eller att det har blivit över. När en leverans anländer till 
byggnadsplatsen körs det in direkt och materialet placeras där det skall byggas in. 
Det finns ingen bestämd plats, där allt material förvaras, utan materialet placeras 
där det skall användas.  
 
En del material kommer i etapper till byggnadsplatsen. Det gör att Skanska kan 
ändra de sista beställningarna om så önskas. Total finns 6000 m2 armeringsplattor. 
Beräknad volym placeras ut under respektive lägenhet. Armeringsplattorna 
anländer i en förpackning på arton delar, som anländer en etapp i taget. I den sista 
etappen visas därmed hur mycket material, som finns kvar. På så sätt går det att 
styra den sista beställningen och minska lagret av material. 130 

Materialspill på grund av förvaring och tidig leverans 

Det händer att material bli liggandes och riskerar att skadas. Gipsskivorna ligger i 
riskzonen. Det beror på att gips tas in tidigt, på grund av att gips är tungt. Det 
bidrar till att gips därmed blir stående och kan bli skadat. Gips kan totalt lagras 
upptill 3 månader, sedan blir det obrukbart. Skanska har ett gipsavtal med 
underleverantören, som ger dem tillgång till en behållare där gipset slängs. 
Armeringen lagras i ungefär 3 veckor. Det beror på att Skanska vill ha fulla bilar 
vid leverans. En leverans räcker i ca 3-4 veckor. När nästa leverans kommer ska 
armering från tidigare leverans vara borta. Men viss armering kan bli liggandes, 
och senare glömmas bort. 131 

Analys av fallstudie  

På Asken liksom Atollen beställs gips och reglar i en längd och kapas på plats, 
vilket resulterar i mer materialspill på arbetsplatsen. Konstruktionen på Asken är 
platsbyggd, vilket innebär att mer arbete måste utföras på arbetsplatsen. På 
Skanska eftersträvar de att inte ha något lager. En del material förvaras dock 
ibland på upplag, vilket är en form av mellanlagring. Materialet körs in i etapper 
och monteras in eftersom. Skanska har avtal med sina underleverantörer, vilket ger 
dem möjlighet att ändra sista beställningen efter behov. Det finns utrymme för 
förbättring när det gäller just-in-time-metoden. Kommer leveranserna precis innan 
materialet ska monteras in, behöver det inte förvaras på upplag. Upplag ökar 
risken för att materialet skadas.  
 
Måttbeställt ska användas i den utsträckning som det är möjligt, eftersom det 
minskar materialspillet på arbetsplatsen. Det kräver dock mer planering, eftersom 

                                                 
129 Hjertquist, Gustaf (platschef Asken), Skanska (intervju 2012) 
130 Hjertquist, Gustaf (platschef Asken), Skanska (intervju 2012) 
131 Hjertquist, Gustaf (platschef Asken), Skanska (intervju 2012) 
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rätt delar ska in på rätt plats. Slutligen måste det nämnas att alla projekt till viss del 
är unika med olika mål och skilda förutsättningar. Trots att det finns vissa likheter 
finns det ingen generell lösning för alla projekt. Åtgärderna måste alltid ställas i 
relation till det enskilda projektets förutsättningar. 

3.3 Intervjuer  

Intervjuer med följande personer har gjorts för att få frågeställningarna besvarade. 
Samma frågor ställdes till de intervjuade.  

3.3.1 Intervjuade personer 

Platschef på Jonsons Bygg AB 

Kristine Hamretz arbetar som platschef och inköpsansvarig på Jonsons Bygg AB. 
Nuvarande projekt är ett korttidsboende på uppdrag av Habo kommun.  

Projekt är fördelaktigt som fallstudie. Det är ett småskaligt projekt, under 
överskådlig tid, med höga krav på miljö och kvalité. Hamretz har kompetens och 
insikt i både inköp och arbetet på byggarbetsplatsen.132  

Teknikchef på Skanska 

Håkan Hagelin arbetar som teknikchef på Skanska och är ansvarig på Skanskas 
enheter i Stockholm och Växjö.  

Syftet med att intervjua en teknikchef, är att han i sin position ser helhetsbilden 
utifrån, samt vet vad kunden efterfrågar.133  

Platschef på Skanska 

Klas Melman arbetar som platschef på Skanska. Nuvarande projekt är Atollen i 
Jönköping, som är på uppdrag av Ekblads fastighet AB. 

Syftet med att intervjua en platschef från Atollen, är att projektet är storskaligt och 
har en prefabricerad stomme. Det ger en annan typ av arbetsplats jämfört med 
platsgjutet.134  

Platschef på Skanska 

Gustaf Hjertquist arbetar som platschef på Skanska. Nuvarande projekt är Asken i 
Jönköping på uppdrag av Ekblads fastighet AB.  

Syftet med att intervjua en platschef från Asken är att projektet är i stor skala och 
att stommen är platsgjuten.135  

Forskare på Chalmers 

Per-Erik Josephson är forskare på Chalmers. Han har forskat kring ämnet 
materialspill.  

                                                 
132 Hamretz, Kristine (platschef och inköpare), Jonsons Bygg AB (intervju 2012) 
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Fördelen med att intervjua en forskare inom ämnet, är att personen ifråga är 
expert och har helhetsbild över ämnet.136  

3.3.2 Genomförande och intervjufrågor  

Intervjuerna har genomförts genom ett bestämt möte. De intervjuade ställs ett 
antal bestämda frågor, för att kunna jämföra svaren mot varandra. 

Intervjufrågorna baseras på de tre frågeställningarna: 

1. Varför uppkommer materialspill i byggproduktionen? 

2. Vilket materialspill är störst och kostsammast? 

3. Hur kan materialspill minskas? 

De intervjuade får även anpassade frågor som baseras på: 

1. Position, vilka roller dessa har. 

2. Vilken bakgrund och erfarenhet av byggnadsbranschen de har. 

3. Aktuellt projekt, för att få eventuell information till fallstudie. 

3.3.3 Sammanställning av svar 

De intervjuade har liknande åsikter och svar på frågorna. Generellt har de tre 
platscheferna en annan åsikt, än teknikchefen och forskaren. Skillnaderna i åsikter 
kan bero på olika erfarenheter och individuella intressen. Platscheferna på Skanska 
gav ofta relativt lika svar på intervjufrågorna. De mest relevanta svaren finns att 
läsa på Bilaga 9.1. Nedan kommer några av intervjufrågorna redovisas: 
 
På frågan, ”Hur mycket materialspill förekommer procentuellt i ett bygge?”, var det endast 
en person som kunde ge siffror vid intervjutillfället. De siffrorna kom från 
platschefen på Atollen. Många svarar att de inte följer upp materialspill, eller inte 
tänker på det. På frågan, ”Vilket materialspill är störst?”, svarar alla gips, träreglar och 
betong. Det material som var kostsammast var betong, gips och isolering.  
 
Frågor som rörde åtgärder för att minska materialspill blev svaren att: räkna 
noggrant, våga beställa färdigkapat och måttsatt material, använda sig av 
standarder, köpa in material efter behov, och inte ha lager.  
 
Material som de oftast beställer färdigkapat/färdigmonterat/i moduler, är gips, 
trä- och stålreglar. Alla svarar ”ja” på frågan: ”Använder ni metoden just-in-time?”. De 
är alla positiva till metoden. På frågan ”Hur förvarar ni material?” svarar platschefen 
på Jonsons Bygg AB med 13 anställda, att material förvaras på lagret och som 
upplag. Platscheferna från Skanska svarar att de endast har upplag.  
 
På frågan ”Vad tycker du om ackordssystemet?”, är åsikterna skilda. Det är framförallt 
platschefer som föredrar ackordslöner som styrmedel. De intervjuade som inte 
arbetar på byggarbetsplatser, är mer kritiska till ackordslöner, eftersom de har 
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andra värderingar och erfarenheter. De prioriterar andra saker än 
produktionstiden. På frågan om platscheferna använder ackordssystemet på 
respektive arbetsplats, är det 2 av 3 som gör det. Intervjufrågan, ”Bidrar stress till 
materialspill i produktionen?”, gav följande svar från platschefer på Asken respektive 
Atollen: 
”Ja, frustration och materialspill har ett samband” 137 

”Indirekt brukar en bra arbetsmiljö visa mindre materialspill” 138 

 
På frågan ”Vad kan man göra för att minska materialspill i byggproduktionen?” tycker 
teknikchefen på Skanska att: 
 
”Det viktigaste är att beställaren får det han/hon vill ha istället för att spara material. Har 
man en tomt så måste man utnyttja den fullt ut. Då är det tomtens mått, som gäller för man vill 
få ut så mycket lägenhetsyta som möjligt.” 139 

 
Enligt teknikchefen är inte materialspill av hög prioritet, när det kommer till 
kundens önskemål. Internutbildningar i säkerhet och arbetsmiljö prioriteras högre. 
Slutligen ansåg de flesta att materialspillet minskar av att använda effektiva 
arbetsmetoder, samt genom att ha en organiserad och säker arbetsplats. Det kan 
sammanfattas med ett citat från forskaren på Chalmers: 
 
”En av grundfrågorna är ju att balansera standardisering och strukturera upp det på olika sätt. 
Planera och att vara flexibel i andra änden. Det är en jätteutmaning i sig.” 140 

3.3.4 Exempel på lösningar med materialspill från intervju 

I intervju med Per-Erik Josephson lyftes två företag fram som exempel där det 
finns goda möjligheter att minska spill av tid och resurser.141  

PEAB- synliggöra kostnader för spill  

Ett av exemplen handlar om Peabs kontrakt med underleverantörer. IKEA och 
Peab har ett samarbete, där Peab bygger nya varuhus åt IKEA. Under projekten 
har Peab krävt att underleverantörer själva får betala för sitt eget spill, inklusive 
emballage. Varje underleverantör sköter sin egen avfallshantering, vilket innebär 
att de själva sorterar och slänger sitt avfall. Avfallskostnaderna registreras och en 
faktura skickas till varje underleverantör. Det ger resultat eftersom företagen själva 
synliggör kostnaden för materialspillet.142  

Svensk Logistik- materialhantering 

En del av processen för att minska materialspillet, är att synliggöra kostnader. En 
lösning är också att se över sin logistik. Företaget svensk logistik arbetade med ett 
projekt i Göteborg, där de prövade att transportera in material på 
byggarbetsplatsen efter ordinarie arbetstider, det vill säga efter klockan 16.00. 
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141 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
142 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 



                                                             Genomförande                                                                                                                      

57 

 

Fördelarna med det är att truckar och kranar är lediga och inga andra arbetare är 
på plats. För att minska kostnaderna, användes studenter från Chalmers. De fick 
arbeta extra och lära sig att köra in material och placera det på rätt plats. När 
byggarbetarna kommer till arbetsplatsen på morgonen, ligger materialet redan 
framme på rätt plats. Allt förberedande arbete är redan slutfört och tid sparas.  
 

Materialspillet kan minskas om arbetet utförs rätt, eftersom det medför mindre 
stress. Det framgick dock inte om företagets totala kostnader minskade med 
arbetssättet, eftersom de involverade fler anställda och därmed mer samordning. 
Företaget arbetar även med att göra företagsanalyser i större projekt där de 
konsulterar i förflyttning- och lagring av material.143  

3.3.5 Exempel på hinder för materialspill från intervjuer 

Det kan finnas eventuella hinder för att minimera materialspill. Baserat på 
intervjuer, förklaras nedan anledningar till varför det kan vara ett hinder: 

 Det finns en rädsla för att materialet tar slut, och arbetskraften stoppas. 
Det resulterar i att det beställs in mer material, än vad som egentligen 
behövs.  

 Det finns även en rädsla för att måtten är felräknade, och material fattas. 
Det köps därför in extra material, men som i slutändan kanske inte behövs. 

 Det finns inga rutiner (ovana) på att minimera materialspill. Det tar längre 
tid att tänka om, och det anses därför inte vara lönsamt. 

 Kunden betalar materialspillet. Det saknas därför motivation att lösa 
problemet. 

 Kunden saknar kunskap för att veta vilka krav han/hon kan ställa på 
entreprenaden.   

 Konkurrenter saknar intresse, därför kan motivationen inte vara lika hög.  

 Underleverantörer levererar inte alla längder av panel etc. vilket leder till 
mer spill vid kapning.  

 Stress kan vara ett stort hinder. Frustation och materialspill har ett 
samband. 

 Dålig, stökig eller trång arbetsmiljö har en negativ påverkan.  

 
”Det är en ovana, ingen tradition. Jag tror att delar av byggnationen är på väg mot att planerna 
mycket hårdare och möjliggör förtillverkat, inklusive färdigkapat. Att man transporterar det på 
pallar, containrar eller liknande, i rätt ordning. Så att man lyfter ut och monterar i rätt 
ordning.” 144 
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4 Resultat och analys 

I resultat och analys beskrivs resultatet på frågeställningarna. 
 

4.1 Varför uppkommer materialspill i 

byggproduktionen? 

I frågeställning 1 beskrivs olika anledningar till varför materialspill uppstår. 
Byggarbetare och byggherrar skall med hjälp av kapitlet förstå varför det uppstår 
och var fel begås.  

Från litteraturstudier, fallstudier och intervjuer har det visat sig att materialspill 
uppstår av många anledningar. Anledningarna delas upp i två grupper: Främsta 
anledningar och övriga anledningar, som inte påverkar lika mycket men som 
fortfarande bidrar till en ökad mängd materialspill. De främsta anledningarna 
behandlar tillsammans Prefab och platsbyggt. Övriga anledningar har delats upp i 
platsbyggt och Prefab. 

4.1.1 De främsta anledningarna till varför materialspill uppstår 

Materialspill skapas på grund av att motivation och ekonomiska incitament för att 
minska materialspillet saknas. Det kan bero på att: 

 Det är fortfarande lönsamt för företaget.  

 Kunden betalar materialspillet. 

 Kunden saknar information om olika kostnader. 

 
Materialspill skapas främst på grund av bristande motivation för att göra en 
förändring. En anledning till saknad motivation hos företag, är att det fortfarande 
är lönsamt med materialspill för företaget. I fallstudien på Myresjöhus visar 
studien att materialspill inte är ett stort problem för företaget. Materialspillets 
kostnad är försumbar i jämförelse med kostnader för spill i form av tid. 
Materialspillet motsvarar ca 2,4 % av Myresjöhus totala kostnader för fönstret, 
och ca 1,4 % av kundens totala pris för fönstret. Vinsten för Myresjöhus är 5 046 
kr per runt fönster, vilket är ca 40 % av försäljningspriset, med materialspill 
inräknat.145  
 
Myresjöhus gör trots en större mängd materialspill, vinst på runda fönster. 
Företaget har därför inget ekonomiskt incitament att göra en förändring, eftersom 
det fortfarande är lönsamt. En ytterligare anledning till att det fortfarande är 
lönsamt för företag, är att det är kunden som betalar för materialspillet.  
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Det är inte enbart på Myresjöhus kunden betalar för materialspill. Kunden (eller 
beställaren) betalar idag nästan alltid för materialspillet inom byggnadsbranschen. 
Kunden kräver sällan att få avfallskostnader redovisade från entreprenaden, och 
får därmed betala de extra materialkostnaderna, i form av ett högre pris på 
produkten. Skulle en förändring göras hos företag som till exempel Myresjöhus, 
skulle det vara för att skona miljön eller på grund av att kunden efterfrågar det. 

Företag måste börja fokusera på att skona miljön. Men miljö motiverar inte på 
samma sätt som pengar, utan det är vinsten som styr. Det anser de flesta aktörer. 
Beställare, entreprenör och underleverantör prioriterar ofta kostanden framför 
miljön. Det gäller även att kunden tar steget att börja kräva en miljövänlig bostad. 
För en del kunder är det viktigt att byggnaden är estetiskt tilltalande. I sådana 
tillfällen kan en vacker byggnad tilltala kunden mer, än intresset för att minska 
mängden materialspill under produktionen. Materialspill skapas också genom 
konflikter mellan underleverantörer och leverantörer. Ingen vill ta hand om 
materialspillet och problemet bollas mellan parterna. Ingen vill se de kostnader 
och miljöpåverkan materialspillet skapar, utan man ser bara den röra det skapar. 146 

 
I dag är det mer ekonomiskt gynnsamt att lägga ner resurser på att minska 
kostnader för arbetskraft och maskiner med mera, än att minska mängden 
materialspill. Mängden materialspill går inte att påverka i lika stor grad som 
arbetstiden. 79-96 % av levererad mängd material som beställs byggs in i projektet, 
och är nästintill ointressant i jämförelse med hur mycket pengar som kan sparas 
genom att till exempel korta ner byggtiden. Den totaltiden på byggplatsen kan 
kortas ned med 60-90 % vid många byggprojekt.  
 
Lönekostnaderna för byggarbetare, tjänstemän och hantverkare uppgår till 16 % 
av produktionskostnaden.9 Transport, maskin och omkostnader utgör 17 %. 
Kostnaderna blir tillsammans 33 % av produktionskostnaden. Det är mer än 
materialkostnaden som ligger på 28 %. 147 148 

4.1.2 Övriga anledningar till varför materialspill uppstår på platsbyggt 

I avsnittet behandlas övriga anledningar till varför materialspill uppstår på 
platsbyggt. Vid platsbyggt uppstår det mesta av materialspillet på 
byggarbetsplatsen.  

Arbetsplatsen 

En arbetsplats som är dåligt planerad, farlig och stökig medför felarbete. Det kan 
leda till ökat materialspill. Är arbetsplatsen trång och svåråtkomlig för transporter, 
ökar risken att material går sönder, eller förstörs när maskiner förflyttas. Felarbete 
som leder till rivning ger även materialspill.149 150 Fel i ritningar, felläsning av 
ritningar, eller påbörjad produktion innan ritningar är klara, kan leda till byggfel. 
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Exempel på fel i ritningar, är vid kritiska snitt i projekteringen där rör kan krocka. 
Felkostnader under produktionen står för 6-11 % av byggkostnaden och 6,5 % av 
projektens produktionskostnad. Då är inte kostnader för ändrings- och 
tilläggsarbeten, olycksfall, besiktningsanmärkningar och stölder inräknade. 151 152 153 

154 

Material 

Många beställare undviker att beställa färdigkapat material, i tron om att 
byggarbetarna ska ta fel material och därmed behöva köpa in nytt. Därför beställs 
det färdigkapat material i de mått som det finns flest av. Det resulterar i 
dubbelarbete, i den mån att materialet beställs av underleverantörer som i sig 
kapar det till en viss längd. Men väl på bygget måste materialet kapas ytterligare, 
vilket leder till extra arbete och materialspill. I fallstudierna om Asken och Atollen 
används inte måttanpassade gipsskivor. Anledningen var att det inte krävde lika 
mycket planering, samt att platscheferna hade åsikten att byggarbetarna kunde ta 
fel längder. 

Genom att inte arbeta med standarder ökar mängden materialspill, eftersom 
materialet måste bearbetas på arbetsplatsen. Det underlättar att utforma och bygga 
efter standarder, eftersom det redan finns tillgängligt hos underleverantörer. 
Material som kommer i förpackningar (emballage) skapar också materialspill. 155 156 

Lagerhantering, transporter och hantering 

Genom att lagra material som upplag på arbetsplatsen, kan materialet förstöras av 
regn och vind. Materialet riskerar även att stå i vägen för maskiner och därmed bli 
förstört. Lagring av för mycket material ska undvikas enligt The Toyota Way. 
Ingen vet vad som finns på lagret, vilket kan leda till att material glöms bort. Det 
beställs in nytt material som redan finns, vilket medför onödiga kostnader. Det 
blir överproduktion som både kostar pengar och påverkar mängden 
materialspill.157 158 

 

Om leveranser kommer sent eller tidigt, samt om materialet måste ligga för länge 
på upplag, kan de skadas och behöva slängas. För många hanteringar och 
förflyttningar av material leder till skadat material. Det kan till exempel vara 
mellanlagringar innan materialet kommit fram till byggarbetsplatsen.16, 18 

I studien Vad kostar materialet, egentligen? Exempel på armeringsprodukter drogs 
slutsatsen att: 15-45 % av armerarnas arbetstid går förlorad och att materialet på 
byggarbetsplatsen lagras 2-4 gånger innan slutmontering.159 
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Dolda fel i materialet kan uppstå redan på underleverantörens fabrik. Därefter 
transporteras materialet till byggarbetsplatsen, där det sorteras bort och slängs av 
arbetarna. Det ökar kostnaderna för både transport, arbetskraft, materialspill och 
avfallshantering. 160 161 

Arbetsförhållanden  

Att tillämpa ackordssystem kan i vissa fall bidra till stress. Stress ökar risken för 
felarbete som orsakar materialspill. Hög grad av stress ökar fel i alla led. Till 
exempel kan en arbetare i stress, med ackordslön, ta första bästa längd av material, 
istället för att ta rätt längd från början. Ackordssystem passar inte alla slags 
människor och kan ha negativ effekt, som till exempel slitage på kroppen. Statistik 
från AFA (Administrerar avtalsförsäkringar) 2004 visar att det är 50 % vanligare 
med arbetsskador i byggsektorn, än i övriga delar av näringslivet.  Skador 
relaterade till arbeten belastar kunden i form av kostnader för sjukdom och 
rehabilitering. Bland de intervjuade varierar åsikterna kring om ackordssystem 
ökar stress på arbetsplatsen. 

Om arbetsbelastningen är ojämnt fördelad, det vill säga att arbetsbördan varierar 
från olika dagar, kan följden bli överbelastning och spill av olika resurser och tid. 
Det orsakar i sin tur materialspill. Överbelastning och spill hänger ihop. Stress och 
trötthet kan leda till att slarv, som i sin tur kan leda till att spill skapas. 162 163 164 165 

Motivation och byggarbetare 

Byggarbetare som saknar motivation och engagemang för arbetet, har större risk 
att bygga fel, eftersom tid och pengar prioriteras. Det gäller även om 
byggarbetarna har informationsbrist, bristande utbildning och dålig förståelse om 
materialspill. Låg yrkesstolthet och låg kultur på företaget, kan även leda till 
materialspill.166 167  

4.1.3 Övriga anledningar till varför materialspill uppstår med Prefab 

I avsnittet behandlas övriga anledningar till varför materialspill uppstår med 
Prefab. Vid tillämpning av Prefab minskar mängden materialspill på 
byggarbetsplatsen. Materialspillet hamnar istället på fabriken. 
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Arbetsplatsen 

Användandet av Prefab skapar tillskillnad från platsbyggt inte lika mycket 
materialspill på byggarbetsplatsen. Prefab medför att byggtiderna blir kortare, 
eftersom en del av arbetet utförs i skyddad fabriksmiljö. Det förenklar arbetet i 
fabriken samtidigt som det minskar risken för skador på grund av väder och vind. 
På byggarbetsplatsen krävs endast montering, och byggdelarna kan lyftas in direkt. 
Dessutom blir arbetsplatsen mindre rörig. Det resulterar i mindre materialspill. I 
fallstudien Atollen används prefabricerad stomme och spillet för stommen blir 
obefintligt på arbetsplatsen. Det har i tidigare studier visat att en trång och rörig 
arbetsplats har sämre logistik och mer materialspill generellt sätt.168 169 

Lagerhantering och sortering  

De största problemen med att ha lager är: dålig logistik, bristande inventeringar 
och skador orsakade under hanteringen. På Myresjöhus är problemet i fabriken 
inte själva kallagret, utan de mellanlagringar som sker vid kapningsstationer etc. 
Den varma inomhusmiljön på 24 grader, med låg relativ luftfuktighet medför att 
virket torkar sönder och blir materialspill. Under en helg torkar ca 1-4 brädor per 
18 brädor sönder på lager. Vad den höga temperaturen beror på är oklart, men 
maskinerna på fabriken avger mycket värme. Lagret borde istället ha en lägre 
tempereratur på 20-21 grader för att undvika uttorkning.  

Virket lagras vid flera stationer på Myresjöhus fabrik, men framförallt vid linan 
och kapningsstationerna. Panelen ligger med den obehandlade sidan upp för att 
förhindra snabb uttorkning. Staplat virke täcks över med plast som skydd. Slarv i 
rutinerna gör att virket torkar snabbare.  

Logistiken påverkar även materialspillet. Det finns många små kapningsstationer. 
Det virke som lagras i linan brukar inte återvända till kapningsstationerna. Vid 
kapningsstationen kan virket sorteras och återanvändas. Processerna är för 
långsamma för att kunna återanvända korta panelbitar etc. som torkar fort. 
Myresjöhus håller därför på att centralisera de små kapningsstationerna till en stor 
kapningsstation. Målet är att få bättre överblick av materialflödet i fabriken och se 
vad som faktiskt finns lagrat. 

I måleriet sker också en form av materialspill. Ibland sållas inte undermåligt virke 
bort utan oljas och målas. Det behandlade virket sorteras sedan bort antingen vid 
kapning eller vid linan. Det är slöseri av resurser, eftersom oanvändbart virke 
genomgått två kostsamma processer: oljning och målning. 170 171 172 

                                                 
168 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
169 Melman, Klas (platschef Atollen), Skanska (intervjuer 2012) 
170 Fabriksarbetare på Myresjöhus (samtal 2012) 
171 Saari, Jouni. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
172 Törnquist, Anders. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
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Hantering och utförande 

Trots att prefabricering innebär enklare montering och mindre materialspill, 
uppstår ändå materialspill i fabriken under hanteringen. På Myresjöhus beror 
mängden av spill dels på felkapning, lagring och utformningen av olika 
konstruktioner. Ett exempel på utformning som ger mer materialspill är runda 
fönster. Tillverkning av runda fönster tar längre tid, kräver mer manuellt arbete 
och ger mer materialspill framförallt i form av panel. Beräkningar från fallstudien 
på Myresjöhus, visar att för varje vägg med runt fönster tar tillverkningen 1,6 
timmar längre (17 %), än för ett fyrkantigt fönster. I fallstudien blev materialspillet 
8 meter panel för ett runt fönster. Det går att jämföra med ett fyrkantigt fönster, 
där materialspillet är minimalt. Tiden är en faktor som också gör att det ibland 
slarvas, eftersom det ska gå fort på linan.173 174 175 

Transporter 

Det finns problem med transporter. Emellanåt är en del av materialet redan skadat 
när det kommer till fabriken eller arbetsplatsen. Ett annat problem är att förhandla 
fram avtal med underleverantörer, där de sorterar materialet i den ordningen det 
ska användas i produktionen. Till exempel fönsterleveranser för en villa, sorteras 
inte i den ordningen som de ska in i vägglinan. Det är för långa lagringstider av 
fönster i fabriken. Fönsterleveranser tar upp plats i fabriken.176 177 178 

Relationer mellan olika aktörer 

Det står klart att relationerna mellan människor är av betydelse för att öka 
effektiviteten och minska materialspillet. I de fall förhandlingar mellan 
underleverantör och beställare misslyckas, verkar spillet i form av tid och material 
öka. Ett annat problem är tillgängligheten av standarder, längder och format. 
Underleverantörer vill gärna sälja långa virkeslängder, eftersom det är mer 
lönsamt. De behöver inte betala extra kostnader knutna till kapning.  

Myresjöhus efterfrågar dock olika längder av panel till kapningsstationerna. Det 
skulle effektivisera deras kapningsstationer och samtidigt minska materialspillet i 
form av oanvändbara stumpar. Det finns en intressekonflikt som måste lösas, 
eftersom problemet ökar materialspillet. En annan relation som är central för att 
minska materialspillet är relationen mellan kund och entreprenad. Det pågår till 
exempel en trend med runda fönster i småhus. Det finns många kataloger med 
runda fönster gjorda av småhusföretag. Fabriken har inte utvecklat tillräckligt bra 
metoder för att effektivt producera runda fönster. Runda fönster skapar mer 
materialspill.179 180 181   

                                                 
173 Fabriksarbetare på Myresjöhus (samtal 2012) 
174 Saari, Jouni. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
175 Törnquist, Anders. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
176 Fabriksarbetare på Myresjöhus (samtal 2012) 
177 Saari, Jouni. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
178 Törnquist, Anders. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
179 Fabriksarbetare på Myresjöhus (samtal 2012) 
180 Saari, Jouni. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
181 Törnquist, Anders. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
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Metoder och motivation 

Bristande rutiner kring underhållsschema för maskiner, och lagerhantering är 
exempel på orsaker till materialspill. Arbetare måste motiveras till att vara 
noggranna vid linorna för att minska spillet. Men det ställer krav på alla 
arbetsmoment som transporter, lagring, hantering, kapning och 
maskinanvändning. Slutligen måste alla processer fungera och det ställer höga krav 
på logistiken i och utanför fabriken. 182 183 184   

 

4.2 Vilket materialspill är störst och kostsammast? 

I frågeställning 2, beskrivs de materialspill som är störst förekommande, samt 
mest kostsamt. En byggarbetare eller byggherre skall kunna använda resultatet till 
att se vilka material som är dyra att avfallshantera samt se vilka volymer av avfall 
som uppstår för olika material. Intervjuer och fallstudier ligger till grund för 
resultatet.  185 186 187 188 189 190 191  

4.2.1 Platsbyggt  

I tabell 12 redovisas de största mängderna materialspill och avfallstaxor för 
respektive material. 

Tabell 12. De mest förekommande och kostsammaste materialen inom platsbyggt.  

Spill av gips- och isolering är dyrt, för att stora mängder förbrukas, eftersom det 
skärs ur öppningar för dörrar och fönster. Materialen har dyra avfallstaxor mellan 
325-350 kr/m3, eftersom det går på deponi. Avfallstaxan för reglar är mindre än 

                                                 
182 Törnquist, Anders. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
183 Saari, Jouni. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
184 Fabriksarbetare på Myresjöhus (samtal 2012) 
185 Bilaga 9.2 
186 Fabriksarbetare på Myresjöhus (samtal 2012) 
187 Hagelin, Håkan (teknikchef), Skanska (intervju 2012) 
188 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
189 Melman, Klas (platschef Atollen), Skanska (intervjuer 2012)  
190 Saari, Jouni. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
191 Törnquist, Anders. Myresjöhus AB (samtal 2012) 

Material Materialspill i procent Avfallstaxa (inkluderat moms) 

Gipsskivor   (Procenttal saknas) 325,00 kr/m3   

Fasadskivor (Procenttal saknas) 143,75 kr/m3 

Reglar Ca 5-6 % spill 143,75 kr/m3 

Betong Ca 2 % spill per leverans 750,00 kr/container 

Isolering  (Procenttal saknas) 350,00 kr/m3 

Formar vid platsgjutning 
(Procenttal saknas) 350,00 kr/m3 
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hälften av taxorna för material som går på deponi. Avfallshanteringen blir dyr för 
betong. Det beror på att betongen är tung, även om det inte kastas i stora 
volymer.  

4.2.2 Prefab 

Följande materialspill är vanligast vid tillverkning av prefabricerade väggelement:  

Tabell 13. De mest förekommande och kostsammaste materialen inom Prefab.  

Totalt 5 % av panelen förväntas vara dåligt vid leverans, och 1-4 brädor per 18 
brädor torkar sönder under lagring över en helg. Det blir en kostnad på mellan 20-
80 kr för materialspill per förpackning brädor. 

Intervjusvaren stämmer överens med värdena från sammanställningen av Öckerö 
Kommun.  

Tabell 14. Kostnader för Myresjöhus AB 2012 

Myresjöhus totala avfallskostnader låg under 2012 på ca 330 000 kr/år inkluderat 
kontor och restaurang, se tabell 14. Isolering återanvänds som sprutisolering och 
trä eldas för uppvärmning av fabriken. Allt trämaterial utgör 31 % av de totala 
avfallskostnaderna. Därmed utgör spill av panel en påverkan på 
avfallskostnaderna. Den största avfallskostnaden är brännbart, som uppgår till 37 
%.  

Material Materialspill i procent Avfallstaxa (inkluderat moms) 

Panel Cirka 5 % spill per leverans från 
underleverantör 

143,75 kr/m3 

Foderbrädor  (Procenttal saknas) 143,75 kr/m3 

Isolering  (Procenttal saknas) 350,00 kr/m3 

Gipsskivor (Procenttal saknas) 325,00 kr/m3 

Avfall Myresjöhus AB Kostnader Procent av total 
kostnaden  

Brännbart. (Förpackningar m.m.) 121 600:- 37 % 

Kostnaden för träspill. Skickas till Vrigstad för 
förbränning. (Ströläckt, smyg och panel m.m.) 

92 500: - 
 

28 % 

Kostnad för impregnerat virke. 42 700: - 13 % 

Retur av gips och isolering till leverantör. 42 300: - 13 % 

Deponi (Gips, isolering m.m. ) 16 000: - 5 % 

Aquaboard = fyllnadsmassa. 14 500: - 4 % 

Totala kostnaden avfall inkluderat restaurang och 
kontor. 

329 600: - 
~330 000: - 
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Myresjöhus omsättning 2011 var på 1,1 miljarder kr. Om det förutsätts att det var 
en liknande omsättning 2012, blir den totala kostnaden för avfall 0,03 % av 
omsättningen. Avfallskostnaden är i jämförelse till omsättningen, inte av större 
betydelse.192  
 

4.3 Hur kan materialspillet minskas? 

I frågeställning tre kommer olika metoder och eventuella framtida åtgärder 
förklaras. En byggarbetare eller byggherre skall kunna använda dessa för att lyckas 
minimera materialspill. Resultatet på frågeställningen har delats upp i fyra delar 
som innehåller följande: 

1. De främsta åtgärderna för att minska materialspill för platsbyggt och 
Prefab. 

2. Övriga åtgärder för minska materialspill för platsbyggt och Prefab. 

3. Specifika ändringar för platsbyggt. 

4. Specifika ändringar för Prefab. 

4.3.1 Främsta åtgärderna för att minska materialspill  

Förändringar som behöver ske för att minska materialspill i produktionen är att: 

 Företag ska få en ökad motivation att vilja minska materialspill 

 Kostnader ska synliggöras  

 Kunden blir medveten om materialspill och avfallskostnader  

 Konflikter om material mellan leverantörer och underleverantörer ska 
lösas 

Motivation 

Kunden bör efterfråga en mer miljövänlig produktion, eftersom det är kunden 
som betalar materialspillet. Kostnader för avfallshantering borde efterfrågas av 
kunden, för att ”tvinga” företagen att hushålla med material. I framtiden bör det 
skapas strängare lagar gällande materialspill. En lag kan vara dyrare leveranser av 
avfall, som skulle leda till mindre materialspill. Fallstudierna visar att företag är 
mer sparsamma med material som är dyra att avfallshantera som betong och 
isolering. 193 194 

                                                 
192 Fabriksarbetare på Myresjöhus (samtal 2012) 
193 Hjertquist, Gustaf (platschef Asken), Skanska (intervju 2012) 
194 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
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Samarbete 

Konflikter mellan leverantörer och underleverantörer, ska lösas. Konflikter 
handlar om vem som ska hantera materialspill. På IKEA-byggena som Peab utför 
betalar underleverantörerna för sitt avfall. Materialspillet minskar när 
underleverantörerna ser att spillet utgör en kostnad som de själva måste betala. En 
del av lösningen för att minska materialspillet är således att synliggöra kostnader.  

En annan lösning är att förbättra samarbetet och logistiken på byggarbetsplatsen. I 
exemplet med Svensk Logistik transporteras materialet in på byggarbetsplatsen 
efter ordinarie arbetstid. Det innebär att det förberedande arbetet redan är klart 
när byggarbetarna anländer till arbetsplatsen och tid sparas. Det resulterade i en 
mer organiserad och säker materialhantering.   
 

Materialspillet kan minskas om arbetet utförs rätt, eftersom det medför mindre 
stress. Det var osäkert om företagets totala kostnader minskade med 
arbetsmetoden. Arbetet involverade fler anställda och därmed mer samordning 
vilket ökade kostnader för personal.195 

Logistikcenter  

Ett lager kan vara effektivt om det finns ett logistikcenter. Barts Hospital är ett 
exempel på ett effektivt logistikcenter. Det underlättar materialhanteringen och 
minskar materialspillet på arbetsplatsen. En minskning av kostnaderna för 
transporter med 75 %, samt minskad avfallshantering på byggarbetsplatsen 
medförde en reduktion i produktionskostnaden på 0,2 - 0,8 %.  

En förutsättning för att lagret fungerar är att det finns anställda som ansvarar för 
logistiken. Företaget kan förvara, sortera och transportera ut material effektivare 
till arbetsplatsen. Byggare och installatörer kan få materialet i rätt tid. Det minskar 
mängden skadat material, eftersom det inte behöver förvaras och hanteras på 
arbetsplatsen. 196 197 

4.3.2 Övriga åtgärder för att minska materialspill för både platsbyggt 
och prefabricerat 

När de främsta åtgärderna har införts och det finns en strävan för att minska på 
materialspill, skall nästa steg följas. Steg 2 är att införa metoder och åtgärder på 
byggarbetsplatsen, som kan minimera materialspillet. Förslag på metoder och 
åtgärder framförs i avsnittet. I avsnittet redovisas förslag till lösningar, som berör 
både platsbyggt och Prefab. 

                                                 
195 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
196 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
197 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
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Följ The Toyota Way 

The Toyota Way är en effektiv metod för att utforma ett resurssnålt och effektivt 
produktionssystem, med kunden i fokus. Metoden är baserad på 14 principer som 
används för att identifiera och eliminera alla faktorer av slöseri/spill i en 
produktionsprocess, som inte skapar värde för kunden. Metoden passar i de 
sammanhang där mycket upprepning sker, men går att införa i de flesta företag. I 
byggindustrin går metoden att applicera på till exempel tillverkningen av 
bostadshus där man har hög upprepningseffekt. I resultatdelen kommer endast 
några av principerna lyftas fram. 198 199 200 

Bra materialhantering och säker arbetsplats 

5 S-programmet används i the Toyota Way och är en av principerna för minskat 
spill. Programmet är ett verktyg för att ta bort spill som bidrar till misstag, defekter 
och skador på arbetsplatsen. De 5 S:en är: 

1. Sortera: Kontrollera vad som finns på arbetsplatsen, och släng det som 
inte är nödvändigt. 

2. Strukturera: Varje sak ska ha sin bestämda plats. 
3. Städa: Arbetsplatsen ska alltid hållas ren. 
4. Standardisera: Regler ska finnas, så att de tre första S:en följs. 

5. Skapa en vana/självdisciplin: Självdisciplin krävs för att hålla 
arbetsplatsen i ordning. 201 

Standardisera  

För att minimera materialspill bör materialet beställas färdigkapat, måttanspassat, 
eller i standards. Det minskar mängden materialspill på arbetsplatsen. 
Materialspillet behöver inte öka avsevärt för underleverantörer, som levererar 
färdigkapat, måttanpassat, eller standardmått. Det beror på att de har kontroll över 
hela produktionsprocessen, och har därmed lättare att effektivisera sin 
produktion.18 21 Det bör även bli attraktivt på marknaden, att underleverantörer 
erbjuder färdigkapat material. 202 203 

 
Sortera och skapa vanor 

Materialet bör levereras i den ordning som materialet skall användas. Många 
underleverantörer sorterar inte eller tar extra betalt för sortering. Det kan bero på 
ovana i rutiner. Det behöver inte ta längre tid, om det görs rätt från början. 
Exempelvis tar det inte längre tid att lägga matvarorna på bandet i rätt ordning än i 
slumpvis ordning, eftersom det är en vana.204 

Strukturera och städa 

En genomarbetad planering av ett projekt är nödvändigt för att skapa en 
fungerande byggarbetsplats. Arbetsplatsen måste vara framkomlig för maskiner 

                                                 
198 Eriksen, Fischer, Mønsted. (2009) 
199 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
200 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
201 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
202 Hjertquist, Gustaf (platschef Asken), Skanska (intervju 2012) 
203 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
204 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 



Resultat och analys 

69 

 

och byggarbetare. Det minskar risker för felarbete och olyckor. Just-in-time 
arbetssättet strävar efter punktliga leveranser och minimalt lager. Resultatet blir en 
renare arbetsplats med mindre materialspill. Atollen och Asken använder sig båda 
av just-in-time och har inget lager  

Det optimala är att inte ha ett lager. Finns det ett lager så skall lagringstiderna vara 
korta. Varje gång materialet lagras, finns det en risk att material förstörs. Det 
mesta av materialet som lagras bör skyddas mot väder och vind. Det kan göras på 
olika sätt beroende på vad det är för material. Trämaterial bör dock förvaras i 
kallager samt övertäckt med skyddsplast. 205 206 207 208 

4.3.3 Övriga anledningar till varför materialspill uppstår på platsbyggt 

Här beskrivs förslag till lösningar för platsbyggt gällande digitala verktyg och 
anställningsformer. Följande resultat för platsbyggt är främst baserat på fallstudier 
och intervjuer.  

3D-verktyg 

Att använda sig av 3D-verktyg kan underlätta för arbetarna genom att de får en 
förståelse av hur byggnaden ska se ut. Att ha en god förståelse för arbetet kan 
minska osäkerhet och felarbete.209 210 

Negativa effekter med ackordssystem  

Många byggföretag använder sig av ackordssystem. Det har både positiva och 
negativa effekter, beroende på förutsättningarna. I grunden tycker många i 
byggbranschen att ackordssystem är omodernt. Människor har olika 
personligheter, och behöver därför olika dragkrafter för att göra ett bra arbete. 
Anställda tar inte samma hänsyn till hur materialet används och lagras, om det 
bara är tiden som räknas. Det verkar dock som att kvantitativa och repetitiva 
uppgifter är lättare att utföra under ackord än kvalitativa uppgifter som kräver mer 
problemlösning 211 212 

4.3.4 Övriga anledningar till varför materialspill uppstår med Prefab 

Här beskrivs förslag till lösningar för Prefab. Resultatet är främst baserat på 
fallstudien om Myresjöhus, men även på fallstudien om Atollen samt 
litteraturstudier.  

Materialhantering och sortering  

                                                 
205 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
206 Saari, Jouni. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
207 Hjertquist, Gustaf (platschef Asken), Skanska (intervju 2012) 
208 Melman, Klas (platschef Atollen), Skanska (intervjuer 2012) 
209 Josephson; Saukkoriipi. (2005)  
210 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
211 Hjertquist, Gustaf (platschef Asken), Skanska (intervju 2012) 
212 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
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Prefab är effektivt för minskning av materialspill på byggarbetsplatsen. Det ger en 
renare arbetsplats, till skillnad från platsbyggt. Materialspillet kan lättare hanteras 
och återvinnas på en fabrik, än en tillfällig fabrik, det vill säga platsbyggt. Atollen 
använder sig av en prefabricerad stomme, och det resulterade i att materialspillet 
blev noll på byggarbetsplatsen. Det är ett bevis på att materialspillet minskar med 
användandet av Prefab.213 

Problemet med Prefabricerat är att materialspillet uppstår i fabriken där elementen 
tillverkas. I fabriken på Myresjöhus AB är luften varm och torr. Det resulterar i att 
trämaterialen torkar och längderna böjer sig. Trämaterialet måste därmed slängas.  
Lösningen kan vara att öka den relativa fuktigheten i hela fabriken eller i mindre 
områden där materialen placeras. Alternativt kan allt material täckas över i 
fabriken och det material som inte används förvaras i kallager.  

Det sistnämnda är förmodligen den mest ekonomiska lösningen eftersom det inte 
kräver någon investering.214 215 216 

Ett annat problem är att det dåliga virket sorteras bort i flera led. Den dåliga 
panelen borde sorteras bort vid måleriet, så att dåligt virke inte oljas och målas. 
Kostnaden för spillvirket har då ökat, eftersom produkten förädlats. Det skulle 
kunna lösas om det var större bemanning på måleriet, bättre rutiner eller 
effektivare sorteringsmaskiner. För att uppnå ett effektivt värdeflöde skall man 
försöka påverka steg ett i produktionen: vilket är att sortera bort dåligt virke vid 
måleriet och inte vid linan.217 218 219 

Centrering och ökat urval  

Att ha olika arbetsmoment centrerade i fabriken kan effektivisera arbetet och ge 
än bättre överblick av processerna. På Myresjöhus planerar de att samla små 
kapningsstationer till en stor gemensam kapningsstation. På så vis centrerar de sin 
produktion och får en bättre översikt av vilket material som finns. Från 
kapningsstationen kan materialet skickas till de olika arbetsmomenten.   

Ett annat problem med kapningen är att Myresjöhus underleverantörer inte förser 
fabriken med alla längder av panel. Om alla längder finns tillgängliga vid 
kapningsstationen kan kaparen anpassa kapningen mer effektivt. Det leder till 
minskat materialspill. Underleverantören borde ha mer kundfokus och erbjuda fler 
längder. När underleverantörerna kapar panel går det på fallande längd. Därmed 
har underleverantören bättre förutsättningar att minska materialspillet i sin 
produktion än Myresjöhus som kapar hela brädor.220 221  
 

 

 

                                                 
213 Melman, Klas (platschef Atollen), Skanska (intervjuer 2012) 
214 Fabriksarbetare på Myresjöhus (samtal 2012) 
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218 Fabriksarbetare på Myresjöhus (samtal 2012) 
219 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
220 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
221 Fabriksarbetare på Myresjöhus (samtal 2012) 
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Andra åtgärder som skulle förbättra produktionen på Myresjöhus:  

 Låta anställda specialisera sig på ett fåtal stationer. Produktionen blir mer 
effektiv.  

 Leveranser av fönster skall komma i rätt tid och sorterade i den ordning de 
ska produceras i vägglinan. På så vis minskar lagerbehovet och 
sorteringsarbetet.  

 Minskat lager för fönster frigör utrymme för nya maskiner och annat 
arbete.  

 Investera i en vägglina som klarar av att tillverka runda och fyrkantiga 
fönster.  

 Alternativt, sluta marknadsföra runda fönster i huskataloger som orsakar 
större mängder materialspill.  

 Uppmuntra och utbilda arbetarna i att vara mer resurssnåla och effektiva.
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5 Diskussion 

I avsnittet diskuteras svaren på frågeställningarna. Resultatet utvärderas utifrån 
rapportens syfte och mål. Tillvägagångssätten för att samla information kommer 
även att diskuteras.  

5.1 Resultatdiskussion 

Rapporten baseras på att materialspill är ett problem för byggnadsbranschen. 
Materialspill påverkar både miljön och företagens ekonomi, och är ett problem för 
byggnadsbranschen som måste åtgärdas. Det var vad vi trodde vid start av 
rapporten. Det visade sig dock vara tvärtom. Företag, byggherrar och byggarbetare 
har idag inget intresse eller motivation, för att ändra på rutiner och börja tänka 
om. Det är inte tillräckligt ekonomiskt lönsamt, eftersom kunden betalar 
materialspillet.  

Rapporten har uppnått målet, med att finna åtgärder för att minska materialspill i 
byggnadsproduktionen. Det har gjorts genom att förslag på åtgärder har 
framställts, även om företagen inte känner sig motiverade. Syfte om att öka 
kunskapen om orsakerna till materialspillets uppkomst i byggproduktionen, kan 
lyckas om motivationen hos företagen ökar.  

5.1.1 Varför uppkommer materialspill i byggproduktionen? 

De problem som materialspill bidrar med, är uppenbarligen inte ett väsentligt 
problem inom byggnadsproduktionen. Det blev därför svårare att besvara 
frågeställningen, om varför materialspill uppkommer i byggproduktionen. Genom 
litteraturstudier och intervjuer med platschefer, går det att bedöma, att 
materialspill är ett viktigare problem i litteraturen, än i verkligheten. Det kan bero 
på att författarna och platscheferna har olika bakgrunder och utbildningar, men 
också att de har olika perspektiv. Författaren arbetar med siffror och tittar 
ovanifrån. En platschef har istället de praktiska kunskaperna och en strävan efter 
att bli klar i tid. Det resulterar i en förvirring, om vad som speglar verkligheten.  

Vad vi har förstått från intervjuer, är att materialspill uppstår på grund av 
bristande motivation hos företag. Det beror dels på att kunden betalar för 
materialspillet. Vi har också insett att företag inte berättar för kunden att 
materialspill ingår i den totala kostnaden. Det är därför kundens uppgift att begära 
kostnader för materialspill och avfall. Kunden är i de flesta fall inte medveten om 
det. Företagen kan därmed fortsätta som vanligt, utan att någon förändring sker.  

I fallstudien på Myresjöhus framgick det: Att även om det tillverkas beställningar 
som resulterar i mer materialspill och dessutom saktar ner produktionslinan, så är 
det fortfarande lönsamt. Det runda fönstret saktade ner linan och gav mer 
materialspill, men det var som sagt fortfarande lönsamt. Ett runt fönster påverkar 
dock materialspillet mer, än ett fyrkantigt fönster. Kunden betalar även här för det 
materialspill som uppstod.  
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5.1.2 Viket materialspill är störst och kostsammast? 

Resultatet på vilka material som det slösades mest av, var som förväntat. Panel är 
ett vanligt förekommande material, som resulterar i 5-6 % spill, med en avfallstaxa 
på 143,75 kr/m3. Vi tror det slösas mer av trämaterial eftersom det är ett billigare 
material att slänga, än till exempel betong. Där spillet ligger på ca 2 % spill per 
leverans, och med avfallstaxa på 750,00 kr per container som företaget lämnar.  

Vi fick dock inte mycket värden för kostnader och volymer för varje enskilt 
material från litteratur och intervjuer, som vi hade hoppats. Vi tror att det beror på 
att man helt enkelt inte vet, eftersom företagen har ett litet intresse för 
materialspill. Tiden verkar vara viktigare än materialspillet, eftersom det är 
viktigare att slutföra uppgiften.  

5.1.3 Hur kan materialspillet minskas? 

Resultatet blev mer splittrat än vad vi hade förväntat oss. Vad vi har förstått finns 
det inget rätt svar på hur företag kan minska materialspillet, eftersom alla fall har 
olika förutsättningar. Det beror också på vad för krav kunden ställer på 
produkten. Företagets resurser till planering, omorganisering och inköp av nya 
maskiner påverkar också. En viktig faktor i sammanhanget är personalen. Det är 
inte lönsamt att köpa in ny dyr teknik som personalen inte är utbildad i att 
använda. Dessutom måste arbetarna kunna underhålla och laga maskinerna. Ska 
man genomföra strukturella förändringar så måste man få med sig personalen. Det 
är viktigt att företagets mål, att minska spillet, även blir personalens gemensamma 
mål. 

Nya och strängare lagar behövs gällande avfallskostnader, men beställaren/kunden 
måste också bli mer miljömedvetna och efterfråga mer miljövänliga hus. 
Beställaren kan begära att byggföretagen ska redovisa sina avfallskostnader. Det 
som är uppenbart slöseri/spill av resurser, får företagen själva stå för. Kunden ska 
som sagt, inte betala onödigt materialspill.  

Vi anser att kostnaderna skall vara synliga för kunden, eftersom de har rätt att veta 
vad de betalar för. Om kostnaderna för materialspill och avfall skulle vara synliga 
för kunden, skulle det plötsligt ha stor betydelse. Det skulle kunna resultera i att 
kunden väljer det företaget som har lägst kostnad. Företag skulle då behöva göra 
åtgärder för att minska materialspillet i konkurrenssyfte.  

Prefab är ett mer effektivt alternativ, än platsbyggt. Vi tycker att metoden har 
kommit längre i sin utveckling gällande materialspill. Det kan bero på att mycket 
av arbetet utförs under mer kontrollerande förhållanden. Att byggarbetsplatsen 
blir mindre rörig medför också mindre materialspill. Det uppstår inte lika många 
krockar mellan olika arbeten. 
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5.2 Metoddiskussion 

Resultat har fåtts genom intervjuer och fallstudier av tre byggarbetsplatser. En 
djupare förståelse har skapats genom en fallstudie på Myresjöhus AB, där en vägg 
med ett runt fönster studerades.  

Det var lätt att få intervjuer, men svårare att få klara svar på frågorna. Det kan 
bero på dåliga förberedelser från vår sida, samt att de intervjuade inte vill eller kan 
berätta allt. Därmed har vi lärt oss att vi skulle ha förberett de intervjuade mer 
genom att informera om de allra viktigaste frågorna innan mötet. Det hade gett de 
intervjuade en möjlighet att sätta sig in i ämnet innan. Då hade vi förhoppningsvis 
fått ut mer fakta och svar på våra frågor. Det har varit svårt att undersöka flera 
fallstudier. Vi inser att det hade varit lättare att enbart fokusera på ett företag.
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6 Slutsatser och rekommendationer 

I avsnittet kommer slutsatser och rekommendationer summeras av de viktigaste 
resultaten av arbetet. 
 

6.1 Slutsatser 

Materialspill är ett relevant problem för att det uppgår till ca 4-12 % av ett projekts 
totala kostnad och 1-3 % av produktionskostnaden. Rapporten baserad på tre 
frågeställningar: 

1. Varför uppkommer materialspill i byggproduktionen? 
2. Vilket materialspill är störst och kostsammast? 
3. Hur kan materialspillet minskas? 

6.1.1 Varför uppkommer materialspill i byggproduktionen? 

Den främsta orsaken till materialspill skapas är på grund av att det saknas 
ekonomiska incitament och motivation till att minska materialspillet hos 
byggföretag. Kunden betalar idag oftast för spill. Det finns även andra faktorer 
inom produktionen som ökar materialspillet.  

Ekonomiska incitament saknas 

Lönekostnaderna för byggarbetare, tjänstemän och hantverkare uppgår till 16 % 
av produktionskostnaden.9 Transport, maskin och omkostnader utgör 17 %. Det 
är ekonomiskt gynnsamt att lägga ner resurser på att minska kostnader för 
arbetskraft och maskiner med mera. Det görs bland annat genom att förkorta 
byggtiden. Materielmängden går inte att påverka i lika stor grad som arbetstiden. 
79-96 % av levererad mängd material som beställs byggs in i projektet. Totaltiden 
på byggplatsen kan kortas med 60-90 % vid många byggprojekt. Undersökningen 
visar att tiden och arbetsmetoder har större betydelse för lönsamheten i 
byggföretag, än mängden materialspill.222 223 

Kunden betalar materialspillet  

Fallstudien om runda fönster i väggelement på Myresjöhus visar att materialspillets 
kostnad är försumbar i jämförelse med kostnader för spill i form av tid. 
Materialspillet motsvarar ca 2,4 % av Myresjöhus totala kostnader för fönstret, 
och ca 1,4 % av kundens totala pris för fönstret. Den totala kostnaden på 
materialspillet är på 2,4 %, vilket ligger inom ramarna, eftersom kostnaden är 1-3 
% produktionskostnaden. Vinsten för Myresjöhus är 5 046 kr per runt fönster, 
vilket är ca 40 % av försäljningspriset. Då är kostnaden för materialspill inräknad. 
Det ger en vinstmarginal på 40 procent.224  

Myresjöhus gör vinst på runda fönster, och därför har de inget ekonomiskt 
incitament att göra en förändring. Skulle en förändring göras, skulle det vara för 

                                                 
222 Josephson, Eriksson, Frödell. (2011) 
223 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
224 Fabriksarbetare på Myresjöhus (samtal 2012) 
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att skona miljön eller på grund av att kunden efterfrågar det. Kunden betalar idag 
för materialspillet och saknar information om avtal gällande avfallskostnader.  

Kunden saknar information om avfallskostnader 

De flesta beställare/kunder betalar idag för materialspillet. Beställaren kräver inte 
alltid att få avfallskostnader redovisade från entreprenaden. Kunden får därmed 
betala de extra materialkostnaderna, i form av ett högre pris på produkten. 
Materialspill skapas även genom konflikter mellan underleverantörer och 
leverantörer. Ingen vill ta hand om materialspillet, och problemet bollas mellan 
parterna. Material som inte är av standarder, färdigkapat eller måttanpassat, ökar 
mängden materialspill. Det beror på att materialet bearbetas ytterligare på 
arbetsplatsen. 225 226 227 228 229   

Lagerhantering 

Uppkomsten av materialspill i byggproduktionen beror på många faktorer. En 
faktor är planering och utformning av arbetsplatsen. Lagring är ytterligare en 
faktor som påverkar materialspillet. I studien Vad kostar materialet, egentligen? 
Exempel på armeringsprodukter drogs slutsatsen att: 15-45 % av armerarnas arbetstid 
går förlorad och att materialet på byggarbetsplatsen lagras 2-4 gånger innan 
slutmontering. Varje hantering medför en risk för att materialet skall skadas. Lager 
kräver mycket organisation, annars kan material glömmas bort. Det beställs in nytt 
material som redan finns, vilket medför onödiga kostnader. Det blir 
överproduktion som både kostar pengar och påverkar mängden materialspill.230 231 

232 233 

Tiden prioriteras 

Är arbetsbelastningen ojämnt fördelad kan resultatet bli ökad arbetsbelastning, 
som leder till felarbete och mer spill. Stress och trötthet kan leda till att ett arbete 
utförs slarvigt, och spillet ökar. Ackordssystem kan bidra till stress. Är det ont om 
tid finns det en större risk att felarbete uppstår, eftersom tid och pengar 
prioriteras. Felkostnader under produktionen står för 6-11 % av byggkostnaden 
och 6,5 % av projektets produktionskostnad. Då är inte kostnader för ändrings- 
och tilläggsarbeten, olycksfall, besiktningsanmärkningar och stölder inräknade. 
Tiden är det största ekonomiska incitamentet i byggproduktionen, eftersom det 
minskar kostnaderna för både arbetskraft och maskiner med mera. När tiden 
prioriteras brukar det inte beställas in lika mycket måttbeställt material vilket också 
medför att materialspillet ökar till följd av kapning på arbetsplatsen. 234 235 236 237  

                                                 
225 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012) 
226 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
227 Fabriksarbetare på Myresjöhus (samtal 2012) 
228 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
229 Saari, Jouni. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
230 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012) 
231 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
232 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
233 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
234 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
235 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
236 Hjertquist, Gustaf (platschef Asken), Skanska (intervju 2012) 
237 Melman, Klas (platschef Atollen), Skanska (intervjuer 2012) 
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6.1.2 Vilket materialspill är störst och kostsammast? 

På platsbyggt uppstår de mest kostsamma och största mängderna materialspill från 
materialen: 238 239 240 241 

Tabell 15. De mest förekommande och kostsammaste materialen inom platsbyggt.  

Följande materialspill är de mest kostsamma och vanligast vid tillverkning av 
prefabricerade väggelement: 242 243 244 245 246 

 

Myresjöhus totala avfallskostnader låg under 2012 på ca 330 000 kr/år inklusive 
kontor och restaurang (Se tabell 14). Isolering återanvänds som sprutisolering och 
trä eldas för uppvärmning av fabriken. Allt trämaterial utgör 31 % av de totala 
avfallskostnaderna. Därmed utgör spill av panel en påverkan på 
avfallskostnaderna. Avfallskostnaderna uppgår dock endast till ca 3 % av 

                                                 
238 Tabell 9.2. 
239 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012) 
240 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
241 Melman, Klas (platschef Atollen), Skanska (intervjuer 2012) 
242 Tabell 9.2. 
243 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012) 
244 Josephson; Saukkoriipi. (2005) 
245 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
246 Melman, Klas (platschef Atollen), Skanska (intervjuer 2012) 

Material Materialspill i procent Avfallskostnader (inkluderat 
moms) 

Gipsskivor   (Procenttal saknas) 325,00 kr/m3  

Fasadskivor (Procenttal saknas) 143,75 kr/m3 

Reglar Ca 5-6 % spill 143,75 kr/m3 

Betong Ca 2 % spill per leverans 750,00 kr/container 

Isolering  (Procenttal saknas) 350,00 kr/m3 

Formar vid platsgjutning 
(Procenttal saknas) 350,00 kr/m3 

Material Materialspill i procent Avfallskostnader (inkluderat 
moms) 

Panel  Ca 5 % spill 143,75 kr/m3 

Foderbrädor  (Procenttal saknas) 143,75 kr/m3 

Isolering  (Procenttal saknas) 350,00 kr/m3 

Gipsskivor (Procenttal saknas) 325,00 kr/m3 

Tabell 16. De mest förekommande och kostsammaste materialen inom Prefab.  
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företagets omsättning. Den största avfallskostnaden är brännbart, som uppgår till 
37 %.   

6.1.3 Hur kan materialspillet minskas? 

Materialspillet kan minskas främst genom att kunden blir mer medveten om 
materialspill och efterfrågar avfallskostnader. Samarbete mellan entreprenad och 
underleverantörer är också nödvändigt för att problemet skall lösas. 
Arbetsmetoder har också en påverkan på materialspillet. 

Synliggöra kostnader genom avtal 

Avtal mellan olika aktörer påverkar mängden materialspill. Kunden måste 
efterfråga att entreprenaden ska redovisa avfallskostnader och betala för avfallet. 
Det är också viktigt att entreprenören har goda relationer med sina 
underleverantörer. Underleverantörer borde ha mer fokus på att leverera sorterade 
leveranser samt försöka minska sina egna kostnader för spill genom att bli mer 
effektiva. Underleverantörerna ska betala sina egna avfallskostnader för att det ska 
ge effekt. Därmed måste inte bara beställaren ställa krav på entreprenaden, utan 
entreprenaden måste i sin tur ställa krav på underleverantörer. Det måste ske en 
förändring i flera led för att reducera den totala mängden materialspill i 
produktionen.247 

Logistik  

Principerna i the Toyota Way används för att identifiera och eliminera alla faktorer 
av spill i en produktionsprocess, som inte skapar värde för kunden. En av 
metoderna är just-in-time, vilket innebär rätt material i tid. Metoden ger punktliga 
leveranser och minimalt lager.248  249 Genom att inte ha ett lager eller ha korta 
lagringstider, går det att minska materialspillet. Vid korta lagringstider ska 
materialet förvaras och täckas över noggrant. Varje gång materialet lagras, finns 
det en risk att material förstörs  
 
Ett lager kan dock vara effektivt, om det finns ett logistikcenter med ansvarig. Det 
medför att företaget kan förvara, sortera och transportera ut material effektivare 
till arbetsplatsen. Byggare och installatörer kan få materialet i rätt tid. Barts 
Hospital är ett exempel på ett effektivt logistikcenter. Transportkostnaderna 
minskade med 75 % och avfallshanteringen minskade på arbetsplatsen. 
Förbättringarna ledde till att produktionskostnaden sjönk med 0,2 - 0,8 %. 
Exemplet visar att det lönar sig för företagen att minska avfallsmängderna. Många 
gånger hävdar de intervjuade att det är ekonomiska orsaker som gör att det bildas 
större avfallsmängder, vilket inte stämmer överens med Barts Hospital där man 
lyckades minska kostnaderna och avfallet. 250 251 252 253 254 

                                                 
247 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
248 Eriksen, Fischer, Mønsted. (2009) 
249 Liker; översättning Lean Forum & Erkelius. (Original edition copyright 2004, svensk copyright 2009) 
250 Fabriksarbetare på Myresjöhus (samtal 2012) 
251 Hagelin, Håkan (teknikchef), Skanska (intervju 2012) 
252 Hjertquist, Gustaf (platschef Asken), Skanska (intervju 2012) 
253 Saari, Jouni. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
254 Törnquist, Anders. Myresjöhus AB (samtal 2012) 
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Måttbeställt och sorterat 

Materialet bör levereras i den ordning som materialet skall användas. Många 
underleverantörer sorterar inte eller tar extra betalt för sortering. Det kan bero på 
ovana i rutiner. Det behöver inte ta längre tid, om det görs rätt från början. För att 
minimera materialspill på arbetsplatsen bör material även beställas färdigkapat, 
måttanspassat eller i standarder. Materialspillet behöver inte öka betydelsefullt för 
underleverantörer, som levererar färdigkapat, måttanpassat, eller standardmått. De 
har kontroll över hela produktionsprocessen, och har därmed utrymme att 
effektivisera sin produktion.255 256 257 

 

6.2 Rekommendationer 

Den främsta orsaken till varför materialspillet inte minskar är på grund av att 
beställaren inte sätter press på byggföretagen. Genom att kräva att de redovisar 
avfallkostander kan materialspillet minskas. Det som generellt gäller för alla typer 
av projekt som studerats i rapporten, är att materialspill uppkommer till stor del 
under lagring och hantering av material. För att minska materialspillets 
omfattning, ska företag undvika att ha lager. Alternativt måste lagringstiden 
förkortas. Logistiken bör förbättras både i fabriker och på byggarbetsplatser, när 
det gäller hantering av material. Mellanlagringar och onödiga hanteringar av 
material ska elimineras. Det är också svårare att ha ordning på vilket material som 
finns, om det flyttas runt i onödan på arbetsplatsen.  

Följande åtgärder rekommenderas: 

1. Synliggöra kostnader  
Kostnader för materialspill måste synliggöras. Det kan exempelvis ske genom att 
entreprenören och underleverantören själva står för avfallskostnaderna. Kunden 
måste kräva redovisning av avfallskostnader från entreprenören, och att 
entreprenören betalar för sitt eget avfall.  
 

2. Undvika lager 
Det bästa är att inte ha ett lager enligt The Toyota Way, eftersom det är svårare att 
ha kontroll över beställningar och leveranser. Lager medför dessutom att material 
skadas, jämfört med om det byggs in direkt. I de fall ett lager är nödvändigt, krävs 
det mer organisation av lagret. Logistiken kan lösas med hjälp av ett logistikcenter 
eller en extra anställd, som organiserar och ansvarar för lagret.   

 
3. Avtal med underleverantörer 

Bra samarbete med underleverantörer är en förutsättning för att få punktliga och 
sorterade leveranser. Materialet ska levereras i den ordning som det ska monteras 
in. Det innebär att underleverantören tar på sig ansvaret att sortera materialet 
istället för beställaren. Parterna måste komma överens om den ersättning 
underleverantören ska få för det extra arbetet. Det borde dock vara 
underleverantörens mål att ha en nöjd kund, det vill säga nöjd beställare. I 

                                                 
255 Fredriksson; Höglund; Tollman; Törner; af Wetterstedt. (2012 
256 Josephson; Saukkoriipi. (2005 
257 Josephson, Per-Erik (forskare), Chalmers (intervju 2012) 
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långsiktiga avtal finns det stora fördelar med att ha ett bra samarbete mellan 
beställare och underleverantör men det stället krav på båda parter. 

 
4. Prefab och måttbeställt  

Det går inte att säga vilket arbetsmetod som är bäst ur alla hänseenden, när 
platsbyggt jämförs med prefabricerat. Det finns dock vissa klara fördelar när det 
gäller Prefab. Det är mindre materialspill på arbetsplatsen och förkortade 
byggtider på arbetsplatsen. Materialspillet uppkommer istället på fabriken, där de 
prefabricerade elementen tillverkas. Fördelen med det är att fabriken är en mer 
kontrollerad miljö där det går att följa hela tillverkningsprocessen. I fabriken 
synliggörs materialspillet mer, än på en arbetsplats utomhus där flera 
arbetsmoment pågår samtidigt. Prefabricerat medför en renare byggarbetsplats, 
vilket också minskar risken för felarbete. Nackdelen med Prefab är att det inte går 
att göra förändringar i efterhand.
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9 Bilagor 

9.1 Samlat resultat från intervjufrågor: 

Frågor från 
intervjuer: 

Kristine 
Hamretz 
Platschef 16 

Jonsons bygg 
AB 
Korttidsboende  

Klas Melman 
Platschef 20 

Skanska 
Atollen  

Gustaf 
Hjertquist 
Platschef 17 

Skanska 
Asken 

Håkan Hagelin 
Teknikchef 15 

Skanska 
Växjö+ 
Stockholm 

Per-Erik 
Josephson 
Forskare inom 
materialspill 18 

Chalmers 

Hur mycket 
materialspill 
förekommer 
procentuellt 
i ett bygge? 
 

Vi följer inte upp 
det på något 
speciellt sätt. Det 
är olika hur man 
räknar.   
Det finns med i 
vårt beräknings-
program. Vi 
försöker räkna 
på hur mycket 
som går åt, alltså 
längder.  
 

Går inte att säga, 
för projekt-
specifikt. 
Stommen utgör 
35-40% av 
projektets kostnad 
och där blir 
spillet noll. För 
betong brukar vi 
i princip lägga på 
2 % på varje 
leverans på den 
teoretiska 
mängden. När 
man reglar en 
vägg så får man 
5-6 % spill. 

Vet ej. Vi tänker 
kanske för lite på 
mängden spill, då 
det egentligen är 
billigare än hela 
processen 

Vet ej.  
Vissa material 
måste köpas med 
marginal, 
gipsskivor, lister. 

Det beror på hur 
olika 
förutsättningar 
man har. 

Vilket 
materialspill 
är störst? 
 

Träreglar och 
gipsskivor 

Betong, 
gipsskivor och 
reglar 

Gipsskivor Gipsskivor och 
trälister. 
Om det blir över 
30-40 cm långa 
strimlor så är det 
svårt att ta hand 
om.  

 

Vilket 
materialspill 
är mest 
kostsamt? 
 

Allting blir 
procentuellt.  
Slösas mycket av 
ett billigt 
material, blir det 
samma summa 
som om det 
slösas lite av ett 
dyrt material.  
 
Oftast är det 
specialmaterial/b
eställningar som 
är dyra. Tex 
specialinfästning
ar 

Betong, för att 
det är tungt. 
Gips och 
isolering, för att 
det går på 
deponi.  

Betong och 
Gipsskivor. 

Skanska har avtal 
med 
underleverantöre
r, där har de 
redan förhandlat 
vilka priser som 
gäller för olika 
material. 
Ibland kostar det 
mer att köpa in 
nytt material 
eftersom 
arbetskraft står 
stilla. Då är det 
bättre att ha lite 
extra lager.  
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Är det 
ekonomiskt 
lönsamt att 
lägga ner 
extra tid i 
planeringen 
för att 
minska 
material-
spillet? 
 

Ja. Bara man inte 
blir för snål, då 
det måste finnas 
lite marginal. Tar 
det slut, blir det 
dyrare. Man 
räknar fel ibland, 
då måste det 
finnas lite extra 
material. 

Ja. Om det 
sparar tid i 
produktionen så 
kan det vara det.  

-  Endast i en 
konkurrens-
situation finns 
det ekonomiska 
incitament att 
spara på spillet 
för att man vill 
ge ett lägre pris, 
än sin 
konkurrent. 
Kunden betalar 
spillet 
 

 

Är det 
negativt att 
planera för 
noggrant så 
det blir 
ineffektivt? 
Mindre 
flexibelt? 
 

Ja, på sätt och 
vis.  
Planering kostar 
pengar och man 
kan planera 
sönder saker och 
ting.  

Visst kan man 
finna utrymme 
för flexibilitet 
men har man en 
bra planering är 
det viktigare att 
följa den.  

Ja, helt klart -  Ja, det kan det 
vara. Ta JM som 
köper upp mark 
och bygger 
flerbostadshus. 
De tillverkar i 
egen regi, som de 
säljer till 
privatpersoner. 
Dem äger hela 
processen. Vilket 
gör att de inte 
har utomstående 
personer ändrar 
och kommer 
med synpunkter. 

Om man är 
medveten 
om material-
spillet, vad 
kan man 
göra för att 
förhindra att 
materialspill 
planeras att 
förekomma i 
planer-
ingen? 
 

Rita efter 
standards. 
Special-
tillverkning 
kostar extra. 

Man köper 
material i för 
ändamålet 
avsedda format 
ex. gipsskivor 

Räkna noggrant, 
och våga debitera 
för måttbeställt.  
 

Spara spill 
genom 
förståelse. 
Planera efter 
standards. 
Byggbranschen 
är fortfarande 
väldigt 
konservativ. 

Frågan är hur 
ofta ska man 
leverera? I hur 
stora portioner? 
Lagra på bygget 
ger andra risker. 
Ska man 
mellanlagra på 
andra platser, blir 
det mer 
transporter. Om 
materialet ligger 
på 
byggnadsplatsen 
kan det förstöras 
av t.ex. regn och 
vind, eller kör på 
med trucken. 
Det är genast 
mycket större 
risker på ett 
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bygge. 

Genom att 
beställa 
färdiga 
material-
delar, kan 
det minska 
materialspill
?  

Ja. 
T.ex. treglas och 
plastrullar 

 
- 

Ja 
T.ex. gipsskivor i 
viss mån 

- Jag har lite svårt 
att se det enbart 
på materialspill, 
jag vill gärna se 
det lite större. 
Men 
överhuvudtaget 
att ha det 
färdigkapat från 
fabrik, borde 
rimligen minska 
riskerna på 
bygget och 
förenkla det.  

Vilket 
material är 
vanligast att 
ni beställer 
färdigkapat/
färdig-
monterat? 

Gips och 
träreglar.  
 
Gör det för att 
underlätta för 
byggarbetarna.  

- Gips och 
stålreglar 
Jag gör inte det 
ur spillanseendet, 
utan 
tidsbesparing. 
Utan allt handlar 
om vad som går 
snabbast. 

-  -  

Minskar 
färdig-
kapade 
material-
delar 
felbyggen? 

Ja - Ja, framförallt 
dubbelarbetet 

-  Ja.  

Har ni ett 
lager? 

Ja Nej  Nej -  -  

Hur förvarar 
ni material? 
 

På lagret och 
upplag 

Upplag. Tar in 
material allt 
eftersom de 
använder det. 

Upplag. Förvaras 
där materialet 
skall användas. 

Det är viktigt att 
det levereras och 
kommer på plats.  
Om materialet 
ligger i flera 
månader är det 
inte bra. 

 

Använder ni 
arbetssättet 
”just-in-
time”? 
 

Ja.  Ja vi kallar det 
planering. Man 
får grejerna när 
man behöver 
dem.  Det är ju 
bara att man vill 
hantera 
materialet en 
gång när det 
kommer. 

 Ja. -  Det är egentligen 
inte tiden det är 
fokus på, utan 
just. Det ska vara 
RÄTT material i 
tid. Tankegången 
med just-in-time 
tycker jag är 
klockren.  
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Använder ni 
er av 
ackord-
system? 
 

Nej Ja Ja Ja - 

Vad tycker 
ni om 
ackord-
system? 
 

Bra att vi inte 
använder 
ackordsystem, då 
arbetarna kanske 
jobbar på utan 
att ha koll. De 
har ett slitsamt 
jobb, och då 
sliter det ännu 
mer att jobba 
fort. Som 
arbetsledare är 
det behagligt att 
inte ha det, då 
ställer det väldigt 
höga krav på 
mig. 

Bra, en 
prestations-
bunden lön är ett 
styrhjälp-medel 
om det används 
rätt.  

Ett rakt 
fungerande 
ackordssystem 
fungerar jättebra, 
när det fungerar 

”Vansinnigt med 
ackordsystem” 
borde vara mer 
fokus på kvalité 
än kvantitet. 
 
 Nu stressar 
arbetarna igenom 
för att få högre 
lön. 
 

Det hänger så 
mycket på 
förutsättningarna
. I grunden 
tycker jag att 
ackordsystem är 
något förlegat. 
Men jag kan 
förstå om det i 
vissa fall kan vara 
logiskt. Vi 
människor är 
olika, vad behövs 
för dragkraft för 
att göra ett bra 
arbete? För vissa 
typer av arbete så 
kanske det är 
perfekt med 
ackord. 

Vad tycker 
ni om andra 
belönings-
system, än 
ackord-
system? 
 

Man kan dela 
upp arbetarna i 
två lag, ett A-lag 
och ett B-lag. 
Där A-laget är de 
som bara kör på, 
består oftast av 
unga killar. B-
laget består 
oftast av dem 
som inte tycker 
det är lika 
mycket värt att 
kämpa för dem 
extra pengarna.  
Jag tycker att 
systemet är bra.  

- Stockholms-
systemet finns, 
men det tror jag 
kommer att dö 
ut.  

-  Belöna arbetarna 
med t.ex. tårta 
efter uppnått 
mål.  

Bidrar stress 
till byggfel i 
produktione
n? 
 

Ja. Det är en 
väldigt stressad 
bransch.  

Nej, jag tror inte 
på stress på 
grund av mjuka 
parametrar. 
Stress, det är ett 
resultat av att 
människor inte 
är kvalificerade 

Ja Lösning är 
kanske att ta bort 
ackords-
systemet? Betala 
efter 
kvalité.(kanske 
svårare att 
kontrollera 
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att utföra sina 
arbets-uppgifter. 

kvalitén än 
kvantitet) 

Bidrar stress 
till 
materialspill 
i produk-
tionen? 
 

Ja, det kan det 
mycket väl göra.  
Då tar man bara 
ett material och 
kanske inte 
tänker sig för. 
Det samma är 
det för mig, 
hinner jag inte 
titta mig runt, 
kanske jag bara 
beställer. 

Indirekt brukar 
en bra 
arbetsmiljö 
innehålla mindre 
materialspill. Att 
bära in för att 
sen slänga ut är 
ju inget bra sätt 
att arbeta. 

Ja, frustration 
och materialspill 
har ett samband. 

Felarbete är det 
största 
problemet med 
just spill 
eftersom det går 
åt både mer tid 
och material att 
göra om. 
 

Ja, det tror jag.  
Materialspill och 
stress borde 
hänga ihop.  
 

Kan man 
utbilda/upp
muntra 
arbetarna till 
att göra rätt 
och effektivt 
ta tillvara på 
materialet? 
 

Ja.  Yrkesstolthet. 
Att man är 
intresserad av att 
lämna någonting 
kvar efter sig. 
.  

-  Ja Informera, så att 
inte 
materialspillet är 
dolt. Belöna.    

Blir det fel i 
ritningar 
och fel på 
grund av att 
man tyder 
ritningar fel? 
 

Ja. För 
hoppningsvis 
upptäcker man 
felen innan 
ritningarna 
kommer ut på 
arbetsplatsen. 
Det som ofta blir 
dyrt, är att 
snickaren måste 
tänka om och 
lägga om sitt eget 
arbete.  

Ja Ja Ja ibland är 
ritningarna 
otydliga och de 
tyder dem fel. 
 

 

Hur långt in 
i processen 
har ni 
stoppat 
byggen på 
grund av fel? 
 

-  Blir fel hela tiden 
från att man 
beställer till 
garantitidens 
utgång. Måste då 
åtgärda fel.  

-  -  -  

Använder ni 
er av 3D-
verktyg för 
att förbättra 
förståelsen 
av hur den 
färdiga 

-  Ja, eftersom det 
är general-
entreprenad har 
de tittat på 
byggherrens 3D-
modell över 
stommen.   

Ja, vi använder 
det för att få ett 
sammanhang 
och att 
installationen 
skulle bli lättare. 

3D-modell, även 
arbetarna borde 
ha surfplattor 
och kunna se i en 
3d-modell för att 
kunna få en bra 
bild av projektet, 
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byggnaden 
ser ut? 
 

tillexempel 
genom att ha 
surfplattor 
(juridiskt 
problem med 
pappersritningar?
) 

Vad kan 
man göra för 
att minska 
materialspill 
i bygg-
produk-
tionen?  
 

Se till att det inte 
blir för trångt på 
arbetsplatsen. 
Material ska 
finnas på 
bestämda platser.  
 
Det är viktigt att 
få snickarna att 
förstå att det inte 
finns så mycket 
marginal, det är 
vinsten allt hela 
tiden tas ifrån. 

Planering, 
arbetsberedning 
av momenten. 
Beställda mått-
anpassat.  
 
Intern-
utbildningar i 
arbetsmiljö och 
säkerhet. 

-  Det viktigaste är 
att beställaren får 
det han/hon vill 
ha istället för att 
spara material. 
Har man en tomt 
så måste man 
utnyttja den fullt 
ut. Då är det 
tomtens storlek 
som gäller för 
man vill få ut så 
mycket 
lägenhetsyta som 
möjligt.  

En av 
grundfrågorna är 
ju att balansera 
standardisering 
och strukturera 
upp det på olika 
sätt. Planera och 
att vara flexibel i 
andra änden. Det 
är en jätte-
utmaning i sig.  
 

Vår slutsats 
över vad det 
är som styr 
över ett 
bygge. 
Pengar och 
tid eller 
miljö? 
 

Pengar och tid 
 

Pengar och tid Pengar och tid Pengar och tid ”Det är en 
ovana, ingen 
tradition. Jag tror 
att delar av 
byggnationen är 
på väg mot att 
planerna mycket 
hårdare och 
möjliggör 
förtillverkat 
inklusive 
färdigkapat. Att 
man 
transporterar det 
på pallar, 
containrar eller 
liknande, i rätt 
ordning. Så att 
man lyfter ut och 
monterar i rätt 
ordning.”   
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9.2 Avfallskostnader 

Avfallspriser 2012, är en sammanställning av avfallskostnader från Öckerö 
Kommun.14 
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9.3 Avfallsflöden: Jönlöpingskommun 2010 

Bilagan visar det totala avfallet i Jönköpings kommun under år 2010. Betydande 
mängder avfall kommer från företag, industrier och handel. Totalt finns mer än 
11250 företag i kommunen varav ca 760 företag är inom byggsektorn.  

 


