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Sammanfattning 

Byggsektorn är en bransch under ständig utveckling där arbetsmetoder och material 

blir allt mer avancerade. Då byggproduktionen innehåller många moment är det lätt 

att vissa delmoment förbises. Denna studie går därför in på detaljer kring ett företags 

ställtider och byggavfall. Då miljömedvetenheten har ökat väsentlig hos allmänheten 

och lagar samt föreskrifter upprättas är det viktigt att företaget efterlever dessa krav, 

dock är det alltid en avvägningsfråga då bransch och produktion är väldigt 

tidspressad. Avsikten med denna studie är att bidra till en effektivisering av företaget 

sett till de berörda ämnena.  

Syftet har varit att via en nulägeanalys fastställa vilka arbetsmoment som genererar 

byggavfall och vilka misstag som kan leda till ställtider. Vid fallstudieobjekten Kv. 

Krogen och Duvkullen har framtagning av resultat baseras på intervjuer med olika 

tjänstemän från företaget för att kunna analysera deras åsikter. Viss statistik är 

framtagen och observationer har utförts där författarna har använt relevant 

kurslitteratur som hjälpmedel. Målet är att ge exempel på vad företaget kan göra för 

att reducera ställtider och byggavfallsmängder. 

Studien är begränsad till ett företag, Botrygg AB, och två av deras byggarbetsplatser. 

Det övergripande resultatet blev att företaget måste gå in på djupet kring de aktuella 

frågorna vid ett tidigt skede av projekteringen av ett kommande projekt eftersom 

möjligheten till att påverka då är som störst. Intervjuerna ledde till vissa 

åtgärdsförslag som företaget förhoppningsvis kommer ta i beaktning vid kommande 

konferenser för att sedan anamma vid framtida projekt. Förslagen är följande: 

 närmare samarbete med leverantörer, 

 vidareutveckla Just-in-time, 

 kontinuerlig kommunikation mellan berörda aktörer, 

 uppföljningar av projektens byggavfall för att se vad som genereras, 

 sätt upp ett tydligt mål om mängder byggavfall genom att t.ex. använda 

statistik. 

Förhoppningen är att frågorna arbetet handlar om ska uppmärksammas och att det 

kan bidra till ett effektivare byggande för Botrygg AB sett till ekonomi och tid. 
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Summary 

The construction sector is an industry under constant development where methods 

and materials are becoming more advanced. The production of a building include 

many different steps which makes it easy to overlook some steps. This study is 

therefore a detailed study over construction waste and setup times. As the 

environmental awareness has increased significantly among the public, and law and 

regulations are coming into existence, it is important that the company tries to follow 

these requirements, but it is always a matter of judgment as the construction industry 

work under heavy time-pressure. The purpose of this study is to contribute with 

suggestions and examples which the company can implement to become more 

effective as regards these two subjects. 

The aim is through a situation analysis identify the operations that generate 

construction waste and the mistakes that can lead to setup time. The case studies that 

have been used for gathering information are based on interviews with various 

officials from the company to get information, certain statistics are produced and 

observations have been performed in which the authors have used relevant literature 

as a basis. The aim is to provide examples of what the company can do to reduce 

setup times and construction waste. The study is limited to one company, Botrygg 

AB, and two of the company’s construction sites.  

The overall result was that the company must go into depth about the investigated 

issues at an early stage of the planning of a project, since it is at such stages that it is 

still possible to influence on the project and make changes. The interviews led to 

some proposed measures that the company hopefully will take into consideration at 

future conferences and adopt into their projects. The action proposals are as follows, 

 closer relation with material providers, 

 get into detail with Just-in-time, 

 continuous communication between all involved in the process, 

 do follow-up on every projects construction waste to find out what is 

generated, 

 set a clear goal regarding construction waste by for example using statistics.  

Our hope is that issues as setup times and construction waste will be recognized at a 

higher level in the company, and that it can contribute to more efficient construction 

for Botrygg AB in terms of finance and time.  
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Abstract 

Studien har undersökt Botrygg ABs ställtider och uppkomsten av byggavfall. Målet 

har varit att optimera ställtiderna och minimera byggavfallet. Metoderna som ansågs 

vara lämpligast för studien var intervjuer, framtagning av statistik samt 

observationer. Detta genomfördes på två av Botrygg ABs byggarbetsplatser med 

specifikt fokus på platsen Kv. Duvkullen. Intervjupersonerna representerade inköp, 

logistik, plats -och byggchef. De uppnådda resultaten sett till olika moment i 

avfallshantering och planering mot ställtider gav möjlighet att dra slutsatser mot vad 

Botrygg AB kan göra för möjliga ändringar för en förbättrad produktion sett till 

kostnader, tidseffektivisering och ge en reducerad miljöpåverkan. Framtagna resultat 

är statistik av byggavfallet vid en av byggarbetsplatserna, intervjupersonernas 

resonemang och åsikter kring de två berörda frågor, sett till vad som kan göras bättre 

samt vad som i nuläget fungerar. Dessa resultat jämfördes och följande slutsatser 

kunde dras: 

 närmare samarbete med leverantörer, 

 vidareutveckla Just-in-time, 

 kontinuerlig kommunikation mellan berörda aktörer, 

 uppföljningar av projektens byggavfall för att se vad som genereras, 

 sätt upp ett tydligt mål om mängder byggavfall genom att t.ex. använda 

statistik. 

 

Nyckelord: byggavfall, biprodukter, avfall, avfallsmängder, byggspill, återvinning, 

deponi, ställtider, effektivisering, Lean production, Just-in-time. 



VI 

Förord 

Studien är skriven som ett avslutande arbete av två studenter vid programmet 

Byggnadsutformning, Linnéuniversitetet. Det har varit ett givande projekt som gett 

en inblick i byggbranschen. 

Under studien har vi haft äran att träffa personer som gjort denna möjlig. Först vill vi 

börja med att tacka företaget Botrygg AB som antog detta examensarbete och lät oss 

undersöka två av deras projekt, men även för ett varmt bemötande och bidrag i form 

av kunskaper och värdefull tid. Ett tack till alla vi mött vid företaget, såsom 

intervjupersoner och företagskontakter, för all information ni gett oss då vi annars 

inte hade kunnat genomföra studien. All uppskattning och ett speciellt tack riktat till 

Daniel Johansson, vår företagshandledare. Detta för hans engagemang och 

tillgänglighet när vi efterfrågat om handlingar eller om råd och tycke.  

Vidare riktas tacksamhet till Jan Oscarsson, vår handledare vid Linnéuniversitetet. 

Han har med granskande ögon gått igenom varje ord som skrivits och bidragit med 

förbättringar av struktur och akademiskt skrivande, utöver detta har han även med 

engagemang gett tips och råd till oss. 

Det är med gemensamma steg vi kan gå mot effektivare byggande, och vi hoppas att 

byggavfallet och ställtider kommer att minimeras!  

 

 

 

Viktor Kallay och Joacim Lovén  

Växjö, 17 Juni 2015 
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1. Introduktion 

En FN-konferens om hållbar utveckling, ”Rio+20” (FN 2012), som 

genomfördes i Rio de Janeiro, Brasilien, i juni 2012 hade temat grön 

ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Ett 

mål för konferensen var att säkra förnyat politiskt engagemang för hållbar 

utveckling. I slutdokumentet The future we want finns viktiga beslut 

angående bl.a. ett tioårigt ramverk för hållbar konsumtion och produktion. 

Beslutet innebar att FN:s medlemsländer tog på sig ansvar för att anpassa sig 

till en hållbar samhällsutveckling (Regeringen 2012). 

Sveriges riksdag jobbar aktivt med ramverket Rio+20, men har även sedan 

tidigare infört lagar för att hela tiden sträva mot ett hållbart samhälle. Ett 

exempel på en av de mer kända lagar som införts är Miljöbalken, som antogs 

1998 (Regeringen 2012). Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar 

utveckling, vilket även i sin tur förhoppningsvis ger vår tid men även 

kommande generationer en hälsosam och hållbar miljö (Nordstrand 2008, 

sid 25). 

I kurserna Byggnadsproduktion 1, 1BY005, och Byggnadsproduktion 2, 

1BY006, behandlades olika utvecklingsmöjligheter inom området 

byggnadsproduktion. Bland annat diskuterades de krav som Miljöbalken 

ställer när det gäller avfall och producentansvar. Byggföretag som verkar i 

Sverige ansvarar för att deras produktion och avfallshantering följer lagar 

och förordningar som riksdag resp. regering beslutat. För att uppfylla 

gällande krav kan många olika tillvägagångsätt användas, vissa effektivare 

än andra. Samtidigt har företagen egna ekonomiska och affärsmässiga 

drivkrafter när det gäller utnyttjande av material och andra resurser. I detta 

inkluderas idag miljöaspekter och miljömedvetenhet. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Med begreppet ”effektiv byggnadsproduktion” avses i detta sammanhang att 

material, arbete och andra resurser används utan att onödigt avfall uppstår, 

att väntetider undviks och att leveranser sker till rätt plats vid rätt tidpunkt. 

Därigenom kan såväl oplanerade avbrott i produktionsskedet som onödiga 

material- och personkostnader undvikas. 

Ett sätt att optimera ett företags byggnadsproduktion och minimera dess 

byggavfall och väntetider är att utforma ett program i planeringsskedet, där 

företaget steg för steg går igenom vad som ska utföras och vid vilka 

tidpunkter samt i vilken ordningsföljd de olika stegen skall tas.  

Ett väl genomfört program kostar mindre att utforma och genomföra, än vad 

det kostar att åtgärda ett fel mitt i produktionen eller när produkten är klar 

(Révai 2012, sid. 48–55).  



2 

 Kallay & Lovén 

En redan existerande planeringsmodell är Just-in-time som är en del av Lean 

production, vilket i sin tur är en produktionsfilosofi om att systematiskt 

eliminera spill och icke värdeskapande aktiviteter i företagets 

produktionsprocess i syfte att uppnå en utifrån förutsättningarna bästa 

tänkbara produktion. Det sker genom att avlägsna onödigt avfall i de 

aktiviteter som tillför värde till produktionen (Santos et al. 2006, sid. 9–10). 

Lean production uppkom 1998 under forskningsstudien International motor 

vehicle program riktad mot japanska bilindustrin och främst mot Toyotas 

produktion (Holweg 2007). Toyota hade under en längre tid problem med 

sina ekonomiska resultat och var i behov av förbättring. International motor 

vehicle program pekade på olika problem Toyota hade inom produktionen 

och den innehöll även ett antal förslag till åtgärder. Dessa implementerades 

av Toyota och resultatet fick stor genomslagskraft vilket ledde till 

uppkomsten av Lean production (Holweg 2007). 

Just-in-time syftar till att åstadkomma en optimerad tidsplan för att undvika 

avbrott och att planera så att varje produktionssteg börjar när det tidigare 

slutar samt att den exakta mängd material som behövs till produktionen 

levereras vid det tillfälle det ska användas (Santos et al. 2006, sid. 4–5). 

Företaget Botrygg AB är ett fastighets- och byggbolag som grundades 1981 

under namnet Duvkullen AB, men kom att byta namn till Botrygg AB 2003. 

Företagets kontor, fastighetsbestånd och byggnationer var till en början bara 

placerade i Linköping, men idag har företaget expanderat till Norrköping, 

Stockholm, Göteborg och Örebro. De senaste åren har Botrygg AB 

producerat ca. 300 lägenheter per år, där produktionen drivs i egen regi. 

Bolaget leds av VD Adam Cocozza och styrelseordförande Michael 

Cocozza, har ca. 190 anställda och omsätter ca. 1300 Mkr (Botrygg 2015). 

Botrygg AB har formulerat ett behov av att förbättra delar av deras 

byggnadsproduktion för att nå bättre resultat. En studie av denna produktion 

kommer att utföras med hjälp av den utformade modellen Just-in-time. 

Potentialen för att minska den mängd byggavfall som uppstår i företagets 

produktionsprocess kommer också att undersökas. Det föreliggande arbetet 

handlar om att minimera onödiga kostnader samt reducera verksamhetens 

miljöpåverkan. Utgångspunkten är att Botrygg AB:s byggnadsproduktion 

har brister som de vill ha identifierade, men även se vilka lösningar som 

finns till de potentiella problemen så att de kan åtgärdas för att ge en 

förbättrad produktion och avfallshantering.  

1.2 Mål och Syfte 

Syftet med examensarbetet har varit att via en nulägeanalys fastställa vilka 

arbetsmoment som genererar byggavfall och vilka misstag som kan leda till 

ställtider. 
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Målen har varit att inom Botrygg AB:s byggnadsproduktion 

 minska onödiga byggavfall, 

 minimera tidförluster via bättre planerade program och kommunikation. 

Uppfyllelse av dessa mål leder i sin tur till lägre kostnader och förbättrade 

produktionsresultat för företaget, men skulle även leda till en reducerad 

miljöpåverkan. 

1.3 Avgränsningar 

Utredningen är avgränsad till Lean production och en av dess inriktningar, 

Just-in-time/väntetid, inom Botrygg AB:s byggprocess samt hur företagets 

hantering av byggavfall ser ut. Anledningen till att examensarbetet är 

inriktat på just dessa två kategorier är att de är viktiga delar i byggprocessen 

med hänsyn till såväl tids- och kostnadseffektivt byggande som 

miljöpåverkan. 

En studie av hela byggprocessen, i vilken många olika delar ingår, skulle 

kräva både bredare kunskap och mer tid än vad som finns till förfogande. 

För att öka insamlingen av data och observationer omfattar undersökningen 

två byggplatser. Skillnader i hur olika platsledningar väljer att styra arbetet 

på en byggarbetsplats kan därigenom observeras. 
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2. Teori 

2.1 Byggprocessen 

Ett byggprojekt är en omfattande process med många olika inblandade 

parter. Processen är oftast uppbyggd genom en processtege, vilket innebär 

att de olika skeden som byggprocessen inbegriper är beroende av varandra. 

Byggherre för ett projekt är den som startar projektet och låter uppföra 

byggnaden för eget bruk, uthyrning eller avyttring. Byggherren tar vanligtvis 

hjälp av en projektledare som planerar samt leder ett projekt till färdig 

produkt. Det är en lång väg från ett byggnadsverks start till dess slut, och 

innefattar många olika aktiviteter, med många olika aktörer. För att ett 

byggnadsprojekt ska vara lönsamt för alla parter och ge ett bra slutresultat 

krävs god planering samt bra samordning mellan inblandade aktörer 

(Nordstrand 2008, sid. 7–8).  

En byggproduktion delas oftast in i fyra skeden: 

 Förstudie – Behovsutredning 

 Projektering – Produktbestämning 

 Produktion – Produktframställning 

 Förvaltning – Produktanvändning 

 

Skedet Förvaltning kommer inte att behandlas i detta examensarbete, då det 

inte bidrar i arbetet mot uppsatta mål. 

2.1.1 Förstudie 

Innan ett byggprojekt påbörjas genomförs ofta en förstudie, vilken även kan 

beskrivas som en behovsutredning. Förstudien består av analyser och 

utredningar som syftar till att precisera behovet av lokaler/bostäder samt 

bedöma de ekonomiska konsekvenserna för byggprojektet. Målet med en 

förstudie är att ta fram underlag för ett beslut angående ett byggprojekts 

genomförande och när dess start skulle inträffa. För att nå målet skapar 

byggherren en projektgrupp bestående av aktörer som kan komma att vara 

involverade i den blivande produktionen. Dessa personer avgör tillsammans 

om projektet är genomförbart med hänsyn till ekonomi, företagets 

kompetens men även sett till behov (Nordstrand 2008, sid. 57–59). 

2.1.2 Projektering 

Efter avslutad förstudie och beslut om att gå vidare med byggprojektet görs 

en produktbestämning, vilket innebär att ritningar och beskrivning tas fram. 

Många olika faser och aktiviteter ska genomföras innan färdiga 

bygghandlingar föreligger i form av planritningar, sektionsritningar, 

fasadritningar, beskrivningar samt en arbetsplatsdispositionsplan (APD-



5 

 Kallay & Lovén 

plan) i vilken arbetsledaren planerar utrymme för bodar, verkstäder, 

förbindelser till och från arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket 2014). 

Projekteringen delas upp i två skeden; programskede och projekteringsskede 

(Nordstrand 2008, sid. 65). Vanligtvis anlitar byggherren konsulter för att 

sköta projektering, då det är en krävande process, där avgörande beslut och 

lösningar måste tas fram (Revái 2012, sid. 10–11). 

2.1.2.1 Programskede 

Det första skedet i projekteringen är att upprätta ett byggnadsprogram som 

baseras på ett antal utredningar av olika slag. Dessa utredningar kan t.ex. 

vara verksamhetsbeskrivning, lokalprogram, tomtutredning, programskisser, 

förslagsritningar och miljöprogram. Förstudiens utredningar utvecklas till ett 

mer genomgående program vars syfte är att klarlägga byggherrens önskemål 

och precisera vilka förutsättningar och villkor som gäller för att underlätta 

kommande projektering och produktion. Programskedet är ett av de 

viktigare stadierna i uppbyggnaden av ett projekt. Ett väl genomarbetat 

program kommer att underlätta under hela produktionen genom att en plan 

alltid finns att luta sig mot. Under programskedet arbetas gestaltning och 

lokalprogram fram av utvalda arkitekter (Nordstrand 2008, sid. 65–66). 

2.1.2.2 Projekteringsskedet 

Arkitektens arbete med gestaltning fortsätter även i projekteringsskedet, där 

man utvecklar lokalprogram och gestaltning till förslagshandlingar, där 

situationsplan, fasad och sektioner m.m. ingår. Ansökan om bygglov hos 

kommunen baseras på dessa handlingar. Projekteringsskedet kan delas in i 

två faser; systemutformning och detaljutformning (Revái 2012, sid. 10–11). 

Systemutformning innebär att uppfylla de krav som finns i 

byggnadsprogramet och det är även i systemutformningen störst vikt ligger 

på konstruktioners och installationers genomförbarhet. Resultatet av 

systemhandlingarna ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet med 

detaljutformningen. Det sista som utförs i planeringen av byggnadsverket 

och som även är det mest omfattande av projekteringsskedet är 

detaljutformningen av byggnaden. I detta stadie sker måttsättning och 

dimensionering av konstruktionen samt slutgiltiga materialval vilket ska 

leda till kompletta bygghandlingar innehållande ritningar, beskrivningar och 

föreskrifter där alla byggherrens ställda krav skall uppfyllas. När detta är 

genomarbetat ska upphandlade entreprenörer kunna arbeta utifrån dessa 

ritningar (Said och Khaled 2014). 

2.1.3 Produktion 

Tidigare beskrivda skeden i byggprocessen är nu klara och företaget startar 

med hjälp av dem själva produktionsskedet. Vid större projekt upprättar 

entreprenören en provisorisk fabrik, som ligger intill byggområdet. Fabriken 

består av bodar, containrar, kontor, maskingarage, materiallager och 
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avfallshantering. När produktionen startar är det främst byggentreprenören 

och underentreprenörer som är på plats för att utföra arbetet (Nordstrand 

2008, sid. 161–162). 

2.1.3.1 Byggstart 

Byggentreprenören inleder produktionsskedet med ett startmöte där de som 

arbetat med projekteringen medverkar. Syftet med mötet är att ta fram ett 

antal olika planer bland annat maskinplan, produktionstidsplan och 

kommunikationsplan som tillsammans skapar ett produktionsprogram vilket 

ska underlätta och styra arbetet (Persson 2013, sid. 143). 

2.1.3.2 Byggskede 

Under byggskedet ska platschefen följa det produktionsprogram som 

utarbetats i projekteringsstadiet då det innefattar tidsplaner och eventuella 

inköp. Försenade leveranser, felaktig planering, väder och maskinhaverier 

kan komma att ge störningar i produktionen. För att försöka undvika dessa 

störningar har platschefen veckomöten där det stäms av hur arbetet 

fortskrider och om byggnationen ligger rätt i tidsplanen (Revái 2012, sid. 

81). Syftet med veckomötena är att utnyttja arbetsplatsens resurser så 

effektivt som möjligt. Vid förseningar ska platschefen kunna förändra 

arbetsschemat för att senare komma i fas med tidsplanen. När 

slutbesiktningen är gjord och entreprenören har överlämnat byggnaden till 

byggherren har finns en garantitid vilket innebär att byggentreprenören har 

ett fortsatt ansvar för brister i utförandet eller i funktion av byggnadsverket. 

När garantitiden gått ut avslutas byggprojektet (Revái 2012, sid. 11). 

2.2 Byggavfall 

Samhällen växer med den ökande byggindustrin, men byggprojektet lämnar 

även bakom sig stora mängder byggavfall. Kastas gör allt ifrån skrot och 

metall, trä, plast och betong där Sveriges byggverksamhet 2011 genererade 

18,4 miljoner ton avfall, se Figur 1. Förbättringar sker varje år, men det 

finns fortfarande enorm potential till ytterligare framsteg via högre 

sorteringsgrader och minimering av det totala byggavfallet vid varje 

produktion (Naturvårdsverket 2014).  
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Med byggavfall menas det material som blir till överflöd och måste kasseras 

i produktionen (Miljöbalken 2014). Byggavfall kommer alltid att 

förekomma, hur väl utförd planeringen än är. Den Europeiska unionen, EU, 

har antagit ett avfallsdirektiv (2008/98/EG) i vilket det tydliggörs att alla 

medlemsländer måste ha ett avfallsförebyggande program. Unionen har även 

upprättat en avfallshierarki (Naturvårdsverket 2014) som ska gälla som 

prioritetsordning för lagstiftning om avfall. Ordningsföljden är  

1. Avfallsförebyggande 

2. Återanvända 

3. Återvinna material 

4. Återvinna energi 

5. Deponera 

Byggavfall och avfall överlag har följt en negativ trend, vilket fått riksdagen 

att besluta om en ny arbetsstruktur i arbetet mot avfall (Miljömålsportalen 

2013). Denna struktur inkluderar 16 nationella miljömål där t.ex. ett bra 

uppbyggt samhälle är ett mål med avfallshantering som etappmål. 

Etappmålet för avfallshantering lyder enligt följande; ”avfallet förebyggs 

samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i så hög grad 

som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö 

minimeras” (Miljömålsportalen 2013). Utöver detta finns även ett 

avfallsprogram upprättat av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2014). 

Intresset för miljö och avfall sträcker sig från lokal till global nivå. FN och 

EU fattar beslut om hur medlemsländer ska arbeta för en giftfri miljö. Det är 

Figur 1 Mängd byggavfall 2011(Statistikcentralen 2015) 
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dock viktigt att inte lägga för stort fokus på det globala perspektivet då det är 

på lokal nivå problemen ska lösas. Vikten ligger på företagen, att när de 

bestämmer sig för ökad tyngd i miljöfrågor, avfall och återvinning så är det 

av hög prioritet att företaget involverar alla berörda led, från hantverkare till 

VD, för att visa att dessa frågor är något som prioriteras och tas på allvar för 

att det ska leda till resultat (Norbrink 1994, sid 27). 

Vid ett byggnadsverk går det inte peka ut en ensam producent när det 

uppstått problem, då det under ett projekt är många parter involverade och 

byggelement samt material kan behöva bytas ut o.s.v. När byggnaden ska 

rivas kan det dessutom vara så att många producenter inte längre finns kvar. 

I och med att producenter inte ansågs ta tillräckligt ansvar för sina uppförda 

delar i en byggnation kom hot om lag angående producentansvar i 

byggbranschen. För att underlätta kretsloppstänkandet hos byggföretagen 

och för att undvika lagstiftning bildades Byggsektorns Kretsloppsråd 

(Nordstrand 2008, sid. 24), med uppgift att ”samordna byggsektorns 

växande miljöintresse och vara en stark drivkraft för ett uthålligt 

kretsloppssamhälle” (Kretsloppsrådet 2010). Åtgärdsprogrammet som 

Kretsloppsrådet tog fram innehöll flera projekt, ett av dem som berör denna 

studie examensarbete är hushållning av material med syfte på 

avfallshantering.  

Avfall kostar pengar, orsakar onödigt arbete och tar upp plats. Avfall ska 

sorteras, lagras, transporteras och omhändertas, vilket gör att avfallet 

genererar två olika typer av kostnader. Först ska materialet köpas in och 

transporteras vilket kostar pengar, för att sedan bli avfall för deponering 

vilket genererar ytterligare kostnader (Sveriges byggindustrier 2015).   

Orsaker till att byggavfall genereras är 

 byggfel vilket leder till rivning, 

 skador på material vid lagring och transport, 

 skador på färdigbyggda delar i huset på grund av att andra arbeten 

pågår i anslutning till huset eller att moment genomförs i fel ordning, 

och 

 byggande med bristfälliga ritningar och planering (Wang et al. 

2015).  

2.2.1 Avfallsförebyggande 

Definitionen av avfallsförebyggande i EU:s avfallsdirektiv 2008/98/EG är 

att ”ett förebyggande arbete är åtgärder som vidtas innan ett material eller 

produkt blir avfall och skulle leda till minskning av mängden avfall, 

inbegripet genom återanvändning av produkter eller förlängning av 

produkters livslängd, minskning av negativ påverkan på miljön och 

människor genom det genererade avfallet samt minska innehållet av skadliga 

ämnen i material och produkter” (2008/98/EG). 
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Att tänka avfallsförebyggande innebär att åstadkomma en giftfri och 

resurseffektiv produktion så att uppkomst av avfall undviks, vilket innebär 

att återvinning inte räknas till förebyggande av avfall. Ett framgångsrikt 

förebyggande av avfall bygger på noggrann planering och god samordning 

mellan involverade parter, såsom arkitekter, ingenjörer och entreprenörer 

genom hela planerings- och produktionsfasen (Baldwin et al. 2009). 

Att systematiskt förebygga avfall, d.v.s. att minska avfallets mängd, är en 

relativt ny företeelse inom byggsektorn och det har inte definierats vilka 

krav som ska ställas på avfallsförebyggande frågor. Kunskap från tidigare 

byggprojekt bör användas i nya projekt, då erfarenhet finns av vilka moment 

som kan framkalla större mängder byggavfall. Genom att analysera tidigare 

avfall, miljöpåverkan och varför det uppstår kan man reducera byggavfall 

som annars skulle uppstått (Baldwin et al. 2009). 

Man delar in förebyggande av avfall i tre olika stadier, de stadier då det 

fortfarande går jobba aktivt mot kommande avfall. Dessa tre är 

Programskede, Projekteringsskede och Produktionsförberedelser. 

2.2.1.1 Programskede 

Varje företag utser en ansvarig för förebyggandet av avfall och som jobbar 

aktivt mot avfall. En handlingsplan för förebyggande tas fram där det 

bedöms vilka delar i produktionen som kan ge avfall och varför samt 

bestämmer vilka aktörer som kommer att kunna påverka det genererade 

avfallet men även hanteringen av det. 

2.2.1.2 Projekteringsskede 

Krav ställs på förebyggandet av avfall i olika handlingsplaner. Företaget 

utser även en ansvarig som ska koordinera arbetet i detta skede och hålla alla 

parter uppdaterade. Det är viktigt att företaget har kompetens om hur avfall 

förebyggs då det går att påverka uppkomsten av byggavfall i 

projekteringsskedet. Detta görs via återkoppling från tidigare projekt där 

problem identifieras för att kunna undvikas vid kommande projekt. 

2.2.1.3 Produktionsförberedelser 

Detta stadie syftar till genomförandet av en tydlig APD-plan för att 

säkerställa att inblandade aktörer blivit informerade kring alla regler, 

placeringar av bodar/containrar och arbetsmiljöåtgärder inför 

produktionsstart (Norbrink 1994, sid. 19–25). 

2.2.2 Avfallsfraktioner 

Kretsloppsrådet har upprättat en basnivå när det gäller olika 

avfallsfraktioner. Vad fraktionerna innehåller redovisas i Tabell 1. Utöver 
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basnivån har de upprättat en avancerad nivå där fraktioner av mer avancerad 

nivå behandlas. De tio berörda fraktionerna i basnivån listas i Tabell 1. 

Tabell 1. Kretsloppsrådets basnivå för avfallsfraktioner. 

Fraktioner Exempel Hantering 

Farligt avfall Olika typer farligt 

avfall separeras. 

Ex. Olja, 

kvicksilver, 

explosiva varor. 

Källsorteras. 

El-avfall Vitvaror, lysrör, el-

utrustning. 

Sorteras efter 

mottagarens önskemål. 

Trä Obehandlat, rent 

vitt trä, spillvirke. 

Behandlingsanläggning. 

Flisas och går till 

värmeverk. 

Plast för återvinning Krympplast, plast 

runt 

isoleringspaket, 

sträckfilm. 

Återvinningsaktör. 

Balas och transporteras 

till återvinning. 

Brännbart Plast, papper, 

textilier, trä m.m. 

Behandlingsanläggning 

för krossning, 

vidaretransport till 

värmeverk. 

Förpackningsmaterial 

 Skumplast, 

pappförpackning. 

 Återvinning om 

möjligt. 

Gips Målad, tapetserad 

gips samt nytt 

gipsspill. 

Gipsåtervinning. 

Skrot och metall Skrot och metaller 

av blandad 

kvalitet. 

Återvinningsaktör. 

Sortering, 

vidaretransport till 

smältverk. 

Fyllnadsmassor Schaktmassor, 

betongspill. 

Till återvinning. 

Deponi Gips, isolering, 

glas, stenmaterial 

m.m. 

Sortering sker. 

Materialet 

kvalitetssäkras för att 

läggas på deponi. 
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2.2.2.1 Farligt avfall 

Ett farligt avfall består av något ämne med farliga egenskaper för natur och 

människor. Då avfallet har egenskaper som är skadliga för naturen är det 

viktigt att det inom byggbranschen noggrant sorteras ut för att bevara en 

hälsosam miljö. Olika typer av farligt avfall måste sorteras separat från 

varandra. Avfallet kan behandlas genom bränning, kemiska och biologiska 

behandlingar (Naturvårdsverket 2014). 

2.2.2.2 El-avfall 

Till el-avfall brukar vanligtvis allt som har elanslutningssladd eller drivs via 

batteri räknas. Hanteringen av el-avfall varierar beroende på typ av 

komponent. Värdefulla material som guld eller andra metaller i kretslopp 

och liknande smälts ner och återanvänds (Tekniska verken 2014). 

2.2.2.3 Trä 

Till trä räknas det virke som är obehandlat och inte utsatts för 

tryckimpregnering eller liknande, i viss mån räknas behandlat virke även 

som trä men måste då ha godkänts av avfallsföretaget. Går till flisning för att 

sedan användas vid värmeverk. 

 

Figur 2: Byggavfall 

2.2.2.4 Plast för återvinning 

Det finns olika typ av plast som måste behandlas på olika sätt, men i mån av 

tid får man sortera de grövsta variationerna. Anläggningen som tar emot 

plasten komprimerar avfallet och skickar det vidare till andra anläggningar 

som är specialiserade mot plast och dess återvinning. 

2.2.2.5 Brännbart 

Brännbart avfall är allt material som består av biomassa, vilket inkluderar 

material som vissa plaster, papper, textilier, trä m.m.  
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Beroende på typ av material är behandlingen olika. Vanligast är att det 

krossas på närmsta avfallsanläggning för att sedan skickas vidare till ett 

värmeverk för förbrukning (Återvinningscentralen 2007). 

2.2.2.6 Förpackningsmaterial 

Produkten levereras till byggarbetsplatsen på pall för att underlätta 

transporten, för att produkten inte ska skadas under transport omfattas det 

oftast av ett lager av t.ex. skumplast för att vara stöttåligt. Detta varierar 

beroende på vilken produkt det är och hur ömtålig det är. Återvinningen av 

förpackningsmaterial varierar beroende på vilken typ av emballage det är. 

2.2.2.7 Gips 

På senare tid har gipsåtervinning blivit en allt större marknad där överblivet 

gips skickas till återvinning. Detta fungerar dock enbart på gipsskivor som 

är rena och torra då de annars klassas som deponi (Gipsrecycling 2014). 

2.2.2.8 Skrot och metall 

Denna fraktion sorteras enligt avtal med återvinningscentral av byggavfallet. 

Anläggningen krossar metallskroten där det sorteras beroende vilken typ av 

material det är för att sedan smältas ner för återvinning.  

Aluminium är ett material som är viktigt att återvinna då det kräver mycket 

mer energi att producera nytt än att återvinna (Kretsloppsrådet 2010). 

2.2.2.9 Fyllnadsmassor 

Fyllnadsmassor består av t.ex. överblivna schaktmassor och jord. Större 

delen av den överblivna fraktionen går att återvinna vid vägbyggnationer 

och liknande typer av arbeten. 

2.2.2.10 Deponi 

Byggavfallet som inte går att återvinna läggs på deponi. Detta gör att 

deponierna samlar stora mängder föroreningar på en begränsad yta då de 

material som hamnar här ofta blivit förorenade eller är sedan tidigare av 

ohälsosam kvalité. Ofta leder detta till att området blir försurat och de 

skadliga ämnena sprids vidare under en lång tid framöver. Beroende på vad 

det är för deponimaterial går det ibland att förbränna materialet 

(Naturvårdsverket 2014). 

2.3 Lean Production 

Lean production lanserades för 25 år sedan av International motor vehicle 

och forskaren John Krafcik som en studie av det sedan tidigare kända Toyota 

production system, vilket är det system som utvecklades vid Toyotas 
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produktion men som vidareutvecklades och senare fick namnet Lean 

Production (Krafcik 1998), se även avsnitt 1.1 Bakgrund och 

problembeskrivning. Lean production har expanderat enormt i Sverige, till 

en början inom bilindustrin men har med tiden anammats såsom i 

tillverkningsindustrin men även i offentliga sektorn.  

Lean production är en produktionsfilosofi om att systematiskt eliminera spill 

och icke värdeskapande aktiviteter i företagets produktionsprocess i syfte att 

uppnå en utifrån förutsättningarna bästa tänkbara produktion. Det sker 

genom att avlägsna onödigt avfall och tidsförluster i de aktiviteter som tillför 

värde till produktionen (Santos et al. 2006, sid. 9–10). 

Tillkomsten av Lean production har beskrivits i avsnitt 1.1 Bakgrund och 

problembeskrivning. Enkelt sagt går det ut på att få bort onödigt arbete och 

material via nedskärning av slöseri när det gäller användning av arbetskraft 

och material i produktionsledet. Lean production kan definieras genom 

Toyota production system, se Figur 3, medan en annan definition är att skapa 

en avfallsfri produktion, som hänvisas till det japanska ordet Muda. För att 

få en avfallsfri produktion stöds Lean production av tre underkategorier, 

vilka är Just-in-time, se avsnitt 2.3.4, Kaizen (ständiga förbättringar), se 

avsnitt 2.3.5, och Jidoka (rätt kvalité), se avsnitt 2.3.6 (Holweg 2007). 

Ytterligare några mindre kategorier redovisas i bilden. 

 

Figur 3. Lean Production (Lean Enterprise Institute 2015) 

2.3.1 Lean Construction 

För att använda Lean production inom byggbranschen har man anpassat 

konceptet och skapat en ny variant som kallas Lean Construction där man 

lägger fokus på en ständig utveckling, eliminering av slöseri och effektivt 

utnyttjande av resurser (Bryde and Schulmeister 2012). De aktiviteter som 

ingår i Lean Construction kan delas upp i värdeskapande, eller icke 

värdeskapande aktiviteter där man oftast strävar efter att minska andelen 

icke värdeskapande aktiviteter som anses vara direkt slöseri. För att 

underlätta arbetet och försöka uppnå dessa mål finns olika verktyg inom 
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konceptet Lean Construction t.ex. 7+1 slöseri samt 5S (Hamon et al. 2013, 

sid. 8–15). 

2.3.2 7+1 slöseri 

Med hjälp av 7+1, se Figur 4, ska medarbetarnas förmåga att upptäcka 

slöseri och försöka minimera slöseriet utvecklas. Inom Lean Construction är 

slöseri sådant arbete som inte tillför något värde för byggnationen. För att 

definiera de områden där det ofta förekommer slöseri används sju kategorier 

som är framarbetade i grundmodellen Toyota production system. Dessa är 

överproduktion, väntan, rörelse, transporter, lager, omarbete, överarbete, och 

på senare tid har västvärlden tagit fram ytterligare ett område som är 

medarbetarnas outnyttjade kompetens (Petersson et al. 2009 sid. 29–31). 

Figur 4. 7+1 slöseri (Sewa Consulting 2015) 

2.3.2.1 Överproduktion 

När det produceras för mycket, för tidigt eller för säkerhets skull kallas det 

för överproduktion. Detta leder ofta till att produktionen får ökade ställtider 

vilket medför bildandet av ett mellanlager i processen. För att minska 

genomloppstiden och skapa ett kontinuerligt flöde bör produkter i arbete 

minskas eftersom detta även motverkar att mellanlager bildas mellan olika 

delprocesser och bearbetning. Om överproduktion och t.ex. mellanlager 

bildas leder det till att andra former av slöseri kan förekomma vilket kan 

vara onödiga rörelser och transporter som inte är värdeskapande aktiviteter 

(Bicheno och Holweg, 2009. Sid 15–21).  

Vid överproduktion skapas en felaktig arbetsrytm vilket leder till störningar 

i det kontinuerliga flödet eftersom det används resurser till att producera 

sådant som inte behövs för stunden istället för att spendera den tiden och 

resursen på kvalitetsförbättringar eller liknande. 
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2.3.2.2 Väntan 

I produktionsprocessen är det viktigt med ett jämt flöde där väntan kan ses 

som ett problem. Då material och komponenter inte är i rörelse eller att en 

operatör får vänta på material anses det vara slöseri. Målet är att få ner 

väntetider till en minimal nivå, då det annars kan komma att påverka 

ställtider och slutprodukten (Bicheno och Holweg, 2009 sid. 15–21). Då det 

är omöjligt att helt undvika väntetider handlar det om vad som görs under 

väntetiden.  

För att optimera processen bör initiativ till underhåll tas, kontroller och 

förbättringar om ett tillfälligt avbrott skulle ske för att inte behöva göra 

dessa aktiviteter under processens gång. 

2.3.2.3 Rörelse 

Rörelser kan ses som ett slöseri när man t.ex. måste sträcka, lyfta eller flytta 

på saker för att underlätta sitt arbete. Rörelser som sliter på kroppen under 

ett arbetsmoment kan med tiden göra att arbetet blir mindre effektivt. Det är 

därför viktigt att en arbetsplats är ergonomiskt utformad och att 

medarbetarna identifierar och meddelar när det uppkommer onödiga rörelser 

i arbetsmomenten. Därigenom skapas en förbättrad arbetsmiljö med hänsyn 

till säkerhet och hälsa, vilket i sin tur leder till en effektivare arbetsplats 

(Bicheno och Holweg 2009, sid. 15–21). 

2.3.2.4 Transporter 

All förflyttning av material och produkter är slöseri. Sannolikheten att 

materialet får skador samt defekter ökar varje gång materialet behöver 

flyttas. Dubbelhantering av materialet har en negativ påverkan på 

produktiviteten där anledningen till att förflyttning ofta måste genomföras 

kan bero på kommunikationsproblem (Bicheno och Holweg 2009, sid. 15–

21). Problemet är då att materialet levereras till platsen för tidigt vilket 

medför att det behöver flyttas runt och lagras innan det sedan ska användas. 

Genom att planera noggrant när en produkt behövs går det att få en större 

precision på när materialet ska levereras till byggplatsen. 

2.3.2.5 Lager  

Att skapa lagerhållning har flera negativa konsekvenser som att ställtider 

och genomloppstider blir längre, vilket i sin tur leder till en försämrad 

produktivitet. Extra kostnader tillkommer vid lagerhållning även då det 

kräver plats och bidrar till extra arbete med materialhantering. För att 

undvika lagerhållning och skapa en effektiv produktionsprocess erfordras 

noggrant studerad planering där olika modeller kan användas som 

hjälpmedel t.ex. Just-in-time vilket genererar ett bättre materialflöde. 
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2.3.2.6 Omarbete 

När fel uppstår i produktionen anses det vara slöseri och kan bli kostsamt, 

speciellt när det handlar om inbyggda fel som upptäcks vid senare tillfälle. 

Det leder till omarbete vilket skapar förseningar och ändringar i tidsplanen. 

Därför gäller det att vara noggrann i arbetsmomenten och kontrollera efter 

varje utförd del att inget är fel. 

2.3.2.7 Överarbete 

Begreppet överarbete handlar om att det produceras mer än vad som krävs 

vilket leder till slöseri. Det kan även handla om att använda sig av mer 

avancerade maskiner än vad som krävs till det specifika arbetsmomentet 

eller att förflytta ett föremål med ex. en truck där det egentligen inte finns 

behov av att använda trucken. Detta leder till slöseri genom att det tar längre 

tid än vad arbetsmomentet egentligen behöver ta (Bicheno 2004). 

2.3.2.8 Outnyttjad kompetens 

För att ett företag hela tiden ska utvecklas måste medarbetarnas kompetens, 

tankesätt och problemlösningar nå fram till ledningen så den kan dra nytta 

av varje individs kompetens. Görs inte detta anses det som slöseri. 

Följderna som kan uppstå vid outnyttjad kreativitet och kompetens kan vara 

förluster av tid, lösningar och förbättringsförslag (Bicheno 2004). 

2.3.3 5S 

5S är ett verktyg som används inom Lean Construction för att skapa 

ordning, kvalitet och säkerhet på arbetsplatsen vilket leder till en förbättrad 

arbetsmiljö. Detta mål uppnås genom att utföra enkla och okomplicerade 

åtgärder som delas upp i fem punkter (Petersson et al. 2009, sid 80): 

 Sortera 

 Systematisera 

 Städa 

 Standardisera 

 Skapa vana 

2.3.3.1 Sortera 

Att sortera kan anses som komplicerat då det är många faktorer som spelar 

roll. Det är viktigt att göra en analys för att identifiera vad som är 

nödvändigt för byggplatsen att ha tillgång till för tillfället, annars blir det lätt 

att material och verktyg lagras för att vara på den säkra sidan. Lagring bidrar 

till att produkten står i vägen och tar plats vilket kan störa de 

produktionsaktiviteter som pågår. Dessutom uppstår kostnader då lagring 

och transport av produkterna krävs (Jaca et al. 2014).  
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2.3.3.2 Systematisera 

När sorteringen av det nödvändiga är utfört handlar det om att skapa ett bra 

upplägg för maskiner och verktyg där tydliga märkningar och anvisningar 

används. Detta medför en enklare struktur där var sak har sin plats. Det är 

viktigt att skapa en hållbar rutin då det annars blir en dålig effekt om det 

enbart utförs för stunden. 

2.3.3.3 Städa 

Att städa och hålla rent är mycket viktigt då det ofta finns klara samband 

mellan förmågan att producera med en hög kvalitet och hur välstädad 

arbetsmiljön är (Jaca et al. 2014). Att städa efter varje avklarad aktivitet bör 

vara en rutin i arbetet men även att städa innan hemgång ska ingå i en av de 

dagliga underhållsuppgifterna. 

2.3.3.4 Standardisera 

Att standardisera något är inte någon form av aktivitet utan är en metod för 

att få de övriga aktiviteterna att kontinuerligt fungera (Jaca et al. 2014). 

Målet är att se till att de föregående tre punkterna blir en rutin i det dagliga 

arbetet och att den även följer med till efterkommande projekt, d.v.s. att 

rutinen blir standardiserad inom företaget. 

2.3.3.5 Skapa vana 

Det sista steget är att se till att personal kontinuerligt jobbar med metoden 

5S för att förbättra arbetsplatsens ordning och struktur. Det är viktigt att 

företagsledningen uppmuntrar och meddelar att det sker en förbättring då det 

därigenom blir lättare för de anställda att fortsätta med metoden och att 

skapa en vana i det dagliga arbetet. 

2.3.4 Just-in-time 

Just-in-time är en populär produktionsfilosofi som syftar till att ha en så låg 

lagerstatus som möjligt. Begreppet delas vanligtvis in i tre undergrupper, där 

den första handlar om att eliminera avfall genom kontinuerlig 

kvalitetsförbättring och uppmuntran av arbetstagarinflytande i utförandet av 

planering och produktion. Den andra undergruppen inriktas på att minimera 

mängden material till produktionen för att få ner spill. Den sista delen 

handlar om att reducera ställtider som kan uppkomma vid överproduktion 

(Kai Chan et al. 2010). 

Användandet av Just-in-time har som mål att ingenting ska tillverkas förrän 

det är efterfrågat. Det syftar till att rätt material levereras precis innan det 

ska brukas, i rätta mängder till perfekt kvalité. Just-in-time avvikter från 

tidigare normer om att lagrat material skulle lagra värde till företaget. Istället 
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understryker Just-in-time att lagring bör ses som onödiga kostnader och att 

företaget bör jobba aktivt mot att eliminera inventering av material som inte 

tillför resultat till produktionen utan ger lagerkostnader (Womack och Jones, 

2003, sid. 58–59). 

Innan påbörjad tillämpning av Just-in-time är det av allra största vikt att 

definiera vad begreppet avfall betyder i just den produktion Just-in-time ska 

implementeras, detta för att hitta tillvägagångssätt att förebygga just det 

avfall som produktionen skulle kunna generera (T’kindt et al. 2011). 

Just-in-time utvecklades som en planeringsmodell då Toyota var nära en 

stundande konkurs. Taiichi Ohno tog sig an uppgiften att inom de tre 

kommande åren vända den onda cirkeln. Ohno var en japansk ingenjör som 

arbetade för Toyota, det var på den vägen han blev tillsatt som ansvarig för 

uppgiften att effektivisera företagets produktion (Womack och Jones 2003, 

sid. 231). Ohno analyserade fordonstillverkaren Fords produktionssystem 

och han påstod sig ha funnit två logiska skillnader som skapade en negativ 

trend för Toyota. Den första skillnaden var den stora produktionen av 

komponenter i stora serier vilket resulterade i stora varulager som tog upp 

dyrbart kapital och lagerutrymme och som dessutom resulterade i stora 

defekter på komponenterna. Den andra skillnaden var oförmågan att klara 

kundernas krav på en bil vid massproduktion (Vamsi och Rambabu 2015). 

2.3.5 Kaizen 

Kaizen är en del inom Lean Production som lägger fokus på den ständiga 

förbättring vars mål är att förbättra alla delmoment på arbetsplatsen. Kaizen 

är en process som pågår under en längre tid och som måste arbetas 

kontinuerligt med på arbetsplatsen för att den ska implementeras i 

arbetssättet. Målet med tillämpning av Kaizen är att den ska bidra till en 

bättre arbetsplats för hantverkarna och att det blir enklare att upptäcka 

förluster samt störningar i produktionen. Förbättringar bygger på små 

förändringar av arbetssättet där meningen inte är att hela produktionen ska 

förändras, utan att de små felen ska minimeras för att få en effektivare 

process (Womack och Jones 2003, sid. 128–130). 

En undergrupp som används inom Kaizen för att sträva mot ständiga 

förbättringar är PDSA-cykeln (Plan-Do-Study-Act). Den innebär att först ska 

aktiviteten planeras, sedan genomföras och därefter studeras och 

kontrolleras så det blir en bra slutprodukt. Slutligen när detta är gjort utförs 

en analys om vad som är viktigt att tänka på tills aktiviteten ska tillämpas 

igen (Bergman och Klefsjö 2007, sid. 588–590). 
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2.3.6 Jidoka 

Jidoka är en grundpelare inom Toyota Production System och handlar om att 

bygga in kvalitet i processerna. Grundtanken är att överföra och dra nytta av 

medarbetarnas kunskap i produktionen så att fel upptäcks i tidigare skeden 

för att kunna stoppa produktionen innan nästa aktivitet påbörjas. Om all 

kunskap utnyttjas är förhoppningen att färre felaktiga produkter skall 

tillverkas och att produkternas kvalité skall öka (Womack och Jones 2003, 

sid. 231–232).  Anledningen till att Jidoka är en av huvuddelarna inom Lean 

kan enkelt förstås eftersom det strävar mot låga lagernivåer, och vid 

tillämpning av Jidoka där kvalitén prioriteras bidrar det till att låga 

lagernivåer av material behövs då produkten genomarbetas noggrant och blir 

funktionsduglig direkt (Pettersson et al. 2009, sid. 48).  
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3. Metod 

Eftersom denna studie avser problem inom företaget Botrygg ABs 

produktion har fallstudier av två utvalda byggarbetsplatser använts som 

metod för insamling av information. Fallstudierna innefattar intervjuer, 

platsbesök, beräkningar av byggavfall, deltagande i olika byggmöten och 

genomgång av planer vilket ger studien både kvalitativ och kvantitativ 

karaktär. 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Första steget i genomförandet av studien var att läsa in relevant litteratur och 

forskningsartiklar för att utöka den grundkunskap som tidigare lästa kurser 

erbjudit. Denna nya kunskap implementerades sedan i den data som samlas 

in genom intervjuer och observationer från platsbesök. Dessa kvalitativa 

metoder tillför studien en verklighetsbaserad kunskap med målet att kunna 

svara på ställda problemformuleringar.  

Observationer på byggplatserna utfördes rent kvalitativt av två anledningar. 

Den första avsåg uppföljning av intervjuer för att då få en klarare bild av vad 

intervjupersonen berättade om, och den andra anledningen var att kunna 

göra egna observationer och skapa egna tankar som betraktare. Den primära 

delen av de kvalitativa studierna var att inbringa pålitlig information rotad i 

verklighetsrelaterade frågor. Nästa steg i den kvalitativa fasen var att 

sammanställa en intervjuguide utformad beroende på vilken del av 

byggproduktionen intervjupersonen jobbade inom. Då rapporten handlar om 

aktuella problem valdes frågorna att hållas öppna så att intervjun till viss del 

kunde styras av de svar som intervjupersonen gav. 

Kvantitativa metoder finns det många av. I den här studien består 

resultatdelen av de kvantitativa metoderna beräkningar och diagram. 

Beräkningarna och den statistik som skapas resulterade i kvantitativ data, 

där jämförelser från liknande projekt ställdes mot det data som inbringades i 

denna studie. Den kvantitativa informationen är en viktig del då den 

förstärker den kvalitativa informationen. De båda informationstyperna 

kombinerades för att nå ett så bra resultat som möjligt genom att ställa den 

tidigare inlärda teorin mot den nya insamlade empirin. 

3.2 Platsbesök 

Då arbetet genomfördes tillsammans med Botrygg AB gjordes platsbesök på 

de två utvalda projekten som studerades för att få information om hur just 

Botrygg ABs arbetsplatser var uppbyggda och styrda. Innan besöken 

utfördes gav Botrygg full tillgång till inköpsplaner, leveransplaner och 

tidsplaner vilket författarna studerade för att specificera sig på just berörda 

byggnationer.  
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Valet att utföra studien på två olika byggarbetsplatser gjordes för att jämföra 

om olika styrning av byggnationerna kunde påverka resultatet. Närvaro och 

medverkan på ett projektmöte och startmöte med entreprenör på projekt 

Tandkronan / Duvkullen gav en inblick i samverkan mellan de olika parter i 

ett projekt där aktörer som inköp, logistikansvarig, arbetsledare och 

platschef närvarade. 

3.3 Intervjuer 

Undersökningens största vikt ligger på intervjuer. Dessa har utförts efter 

framtagna mallar där frågorna utformats för att ge förståelse för hur 

företagets byggproduktion ser ut. Frågorna specificerades sedan med 

inriktning mot byggavfall och ställtider beroende på intervjupersonens 

arbete och om nämnd person vidrör båda ämnena. Frågorna lämnades delvis 

öppna för att låta personen som intervjuades styra svaren. Vid större 

avvikelser från aktuellt ämne styrdes personen dock tillbaka till relevant 

fråga. Den beskrivna intervjumetod kallas i forskningssammanhang 

semistrukturerade intervjuer (Ledarna 2014). 

Två intervjuer utfördes med personer med inköp som arbetsuppgift. Dessa 

intervjuer gjordes för att få utförligt beskriven kvalitativ data hur de arbetar 

mot ställtider. Två intervjuer gjordes med platschefer på de två berörda 

byggnationerna, vilket genererade två olika syner på arbetsmetodik och hur 

det kan skilja från platschef till platschef beroende på rutin eller sett till 

deras respektive uppfattningar om styrning. Byggchefen deltog i en intervju 

där information säkrades angående Botryggs intressen kring frågorna som 

berörs i studien och hur hon arbetade aktivt för att styra företaget i rätt 

riktning. Därutöver utfördes en intervju med logistikansvarige där kvalitativ 

data säkerställdes då nämnd persons arbetsuppgifter är direkt kopplade till 

studiens frågor, och då personen ifråga besitter ett stort kunnande och 

information om hur momenten går till. 

Inför varje genomförd intervju tillfrågades den intervjuade personen om 

godkännande att spela in intervjun för att författarna vill säkerställa att inget 

av värde förbises. Många av frågorna ställdes till alla nämna 

intervjupersoner, vilka i många fall avgav liknande svar. 
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4. Genomförande 

Genomförandet kan delas upp i tre skeden; intervjuer, beräkningar och 

observationer. Studien utfördes på Botrygg ABs byggproduktion då 

företaget har ett behov av att utreda de berörda ämnena byggavfall och 

ställtider.  

4.1 Förstudie 

I början av studien läste författarna in sig på relevant litteratur. Texterna som 

valdes ut sorterades efter noggrant valda sökord som kunde ses som 

relevanta för ämnena som studien berör. Några av dessa var Lean 

Production, Construction waste, setup-time, building waste, Just-in-time, 

waste during construction work och Toyota production system. De olika 

sökningarna utfördes på vetenskapliga artiklar för att få korrekt information 

från väl förankrade och säkra källor. Segment från olika artiklar användes 

som referenser under skrivandet av teoriavsnittet för att få en vetenskaplig 

bas. Ritningar och handlingar tillhandahölls av Botrygg på respektive 

byggplats så författarna kunde få en uppfattning om hur byggnationen var 

strukturerad. Varje handling kunde granskas och frågor som uppkom i ett 

tidigt skede kunde därigenom besvaras.  

4.2 Metodval 

Kvalitativa metoder och kvantitativa metoder användes för att få fram 

resultat. Den kvantitativa metod som utnyttjades var framtagning av 

statistik, se avsnitt 3.1, medan de kvalitativa metoderna var observationer, se 

avsnitt 3.2, och intervjuer, se avsnitt 3.3. 

Författarna utvärderade val av olika modeller som skulle kunna utnyttjas vid 

framtagningen av resultatdelen. Efter att ha läst tidigare examensarbeten om 

liknande studier men även vetenskapligt förankrade artiklar föll valet på 

produktionsfilosofin Lean Production och undergruppen Just-in-time som 

ansågs mest lämpade att använda vid undersökning av ställtider. Det som 

författarna såg som ett problem är att modellerna är i grund och botten 

utvecklade för industribranschen. Tillverkningsindustrin har i många år 

arbetat för förbättrandet av tillverkningsprocessen. Tekniker har ständigt 

utvecklats såsom löpandebandprincipen och som i detta fall Lean 

Production med underkategorin Just-in-time. Går det applicera en modell 

som är utvecklad för tillverkningsindustrin i byggbranschen och få ett 

byggföretag att utveckla en mentalitetet som innebär att man kan arbeta med 

en utstuderad modell? Tillverkningsindustrin skiljer sig på många sätt från 

byggindustrin, men likheter finns, t.ex. är båda industrierna är uppbyggda av 

olika steg i en process. Detta gör att en modell som just-in-time ska kunna 

användas även i byggbranschen. Studiens ena mål var att minimera ställtider 
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och tillföra ett bättre flöde i produktionen via applicering av en utstuderad 

modell. Då Botrygg AB sedan tidigare jobbar mot Just-in-time har metoden 

fått modifierats mot att förbättra företagets tillämpning snarare än att 

applicera den från start, vilket ses som en fördel då fördröjningar p.g.a. 

inkörningsproblem undviks.  

När det gällde metodval för framtagning av resultat avseende byggavfall 

studerades äldre examensarbeten för att se hur man tidigare gått tillväga. 

Valet föll slutligen på intervjuer med personer som ansvarar eller arbetar 

med byggavfallsfrågor. När intervjuerna fortskred framkom det tydligt att 

företaget hade begränsad kunskap om hur stora mängder som genererades 

under projektens gång. Detta blev senare ett mål att få fram statistik till ett 

av projekten, för att kunna analysera vilka skeden som genererar mest och 

varför. 

För att få fram information om hur företaget jobbar och hur deras situation 

ser ut gällande ställtider och byggavfall ansågs det bästa sättet att få fram 

denna information vara genom att intervjua personer som arbetar kring dessa 

frågor. Ett urval av intervjupersonerna gjordes där varje del av produktionen 

skulle täckas. Detta resulterade i att intervjuer bokades in med personer från 

inköp, logistik, platschefer och byggchef. Beroende på vilken tjänst de hade 

utformades intervjuguider, se Bilaga 1, olika för att ta reda på hur just den 

berörda individen påverkar frågorna studien handlar om. 

4.3 Botrygg AB 

Studien är utförd på Botrygg ABs två byggarbetsplatser Kvarteret Krogen i 

Norrköping och på projektet Duvkullen/Tandkronan i Linköping. 

Undersökningen av Duvkullen/Tandkronan är mer omfattande än den som 

genomförts på Kv. Krogen. 

För en närmare företagspresentation, se kap 1.1 Bakgrund och 

problembeskrivning. Via kontakt över telefon med representanter från 

företaget bestämdes tider då intervjuerna kunde genomföras och när 

författarna kunde besöka arbetsplatserna. En struktur lades upp för hur 

författarna på effektivast möjligast sätt skulle spendera de veckorna som var 

till förfogande på företaget.  

4.3.1 Kvarteret Krogen 

Kvarteret Krogen är den större av de två platserna som undersöktes. Även 

intervjuer med specifika personer gjorde på plats. Kvarteret Krogen ligger i 

centrala Norrköping och kommer vid färdig produkt att bestå av 130 

lägenheter som har byggts under två etapper. Observationen utfördes under 

etapp 2 och inflyttning av vissa delar av etapp 1 hade påbörjats. Projektet är 



24 

 Kallay & Lovén 

ett av Botrygg ABs största och har många inblandade parter (Botrygg AB 

2015). 

Efter genomförda intervjuer guidades författarna runt på byggplatsen för att 

få en inblick hur det var uppbyggt och hur det såg ut sett till helhet men med 

fokus riktat mot hantering av avfall. Vartefter den guidade turen fortsatte 

ställdes frågor om det var något som var oklart i det som sågs.  

4.3.2 Duvkullen 

Byggplatsen Duvkullen består av två flerbostadshus och 35 småhus. Det 

hölls en öppen kontakt med platschef och personal runt omkring bygget för 

att få så stor kunskapsbank som möjligt kring bygget. Intervjuer utfördes på 

plats med några utvalda personer. Då byggplatsen är mindre än Kvarteret 

Krogen var det enklare att få grepp om produktionen och hur varje moment 

genomfördes via platsbesöket. Om frågor uppstod svarade även handledaren 

på dessa.  

På Duvkullen var även författarna närvarande vid ett projektmöte mellan 

platschef, logistikansvarig och inköpare. Botrygg ska även starta produktion 

av småhus som ett annat projekt. För att få en inblick i hur uppstart och 

planeringen ser ut fick författarna även delta på ett startmöte med en 

entreprenör. De två beskrivna mötena gav en inblick i hur kommunikationen 

mellan berörda parter ser ut. I övrigt riktades fokus mot avfallet och om 

mellanlagring skedde på byggplatsen.  

4.4 Sammanställning 

Väl tillbaka vid Linnéuniversitetet började arbetet med att utvärdera vilket 

material som var användbart för framtagning av resultat. När insamlad data 

var sorterad påbörjades sammanställningen av resultatet. Intervjuerna skrevs 

noga igenom och beräkningar på byggavfall genomfördes med hjälp av 

framtagen statistik från projektet Duvkullen. Beräkningar och statistiken 

som avhandlades avsåg olika material där verkliga mängder ställdes mot 

teoretiska värden. Noggranna analyser kring varje resultatdel utfördes vilket 

ledde till att rättvisa slutsatser kring Botrygg ABs ställtider och byggavfall 

kunde dras.  
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5. Resultat och analys 

I resultat- och analyskapitlet presenteras de fallstudier som är genomförda 

vid två av Botrygg ABs nuvarande byggarbetsplatser. 

5.1 Byggavfall vid Botrygg AB 

Duvkullen/Tandkronan och Kv. Krogen är de två byggarbetsplatser som 

studien grundas på och det är deras byggspill studien handlar om. 

Byggarbetsplatserna är två vitt skilda projekt. Kvarteret Krogen är ett 

flerbostadhusområde med 8 trappuppgångar och ungefär 130 lägenheter. 

Duvkullen/Tandkronan är 2 flerbostadshus med totalt 30 bostadsrätter samt 

cirka 30 enplansvillor. Detta medför att byggarbetsplatserna är individuella 

där varje plats sköter hanteringen av byggspill på olika sätt beroende på 

befintliga förutsättningar och attityder, men där Botrygg ABs regler 

angående hantering alltid måste följas. 

Botrygg AB arbetar inte med några uppmätta tal på deras byggspillsmängd, 

utan arbetar med budgetering av byggavfall där det uttalade målet är att 

hamna under budgeten. Hur budgeteringen går till beskrivs senare i 

resultatkapitlet. Förhoppningen är att resultatet av studien skall kunna 

motivera företaget att jobba mer aktivt mot att reducera byggspill där 

noggrannare mål ställs och att även riktlinjer tas fram för hur dessa mål ska 

kunna nås inom en rimlig framtid.  

5.2 Intervjuer  

Den första delen av studien som genomfördes var intervjuer med tidigare 

nämnda tjänstemän. Resultatet från intervjuer angående byggavfall och 

ställtider presenteras nedan. En gemensam sammanställning görs för 

respektive fråga utifrån vad intervjuade personer har svarat. 

5.2.1 Intervjuer byggavfall 

5.2.1.1 Resultat: Avfallsvariationers förekomst under produktion 

Det är väldigt varierande under projektets gång och beroende på vilket stadie 

man befinner sig i (stomme, stomkomplettering, invändig 

stomkomplettering/inredning) genereras olika mängd avfall. Tidigt i 

projektet när stommen gjuts genereras i stort sett hela projektets metallskrot 

beroende på hur gjutningsarbetet utförs. Metallskrotet består då till störst del 

av överblivna armeringsjärn.  

Överlag anser de intervjuade att det är under arbetet med stommen som det 

genereras minst mängd byggavfall. Under stomkompletteringen genererar 
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produktionen byggavfall från de varor som beställs med standardmått och 

som sedan måste kapas. Exempel på dessa varor är trä samt gips. Den största 

fraktionen avfall under stomkompletteringen är dock isolering. Botrygg AB 

försöker beställa metall, trä och skivor i rätt längd för att undvika att behöva 

kapa materialet, alternativt hela prefabricerade byggdelar. Inredningsskedet 

skapar en stor variation av byggavfall eftersom olika moment slutförs 

samtidigt. Under stomkompletteringen är det emballage som står för den 

största fraktion i samband med att inredningen monteras. 

Emballage runt känsligare material vid transport är svårt att undvika då 

materialet annars löper risk att skadas, vilket ändå kan förekomma och då 

leder till kassation av varan. Vid t.ex. inflyttning i bostäder rivs allt 

emballage runt fönster och dörrar ner vilket genererar enorm volym samt 

kräver samordning för tömning då avfallscontainrarna fylls upp betydligt 

fortare än i tidigare skeden. Fönster och dörrar men även andra produkter 

levereras på engångspallar och europapallar. Botrygg AB erbjuds att sälja 

tillbaka europapallar som fortfarande är av god kvalité, dock kasseras de 

som utsatts för skada. En risk vid hantering av lastpallar är att processen 

med att sälja tillbaka dem kan vara omständlig och att personen som 

hanterar dem istället väljer det enklare alternativet att kassera dem. 

 
a)                                                                        b) 

Figur 5. a) Pallhantering vid byggarbetsplats. b) Fönstermballage 

5.2.1.2 Analys: Avfallsvariationers förekomst under produktion 

Resultatet var samstämmigt mellan intervjupersonerna och då främst sett till 

platschefer. Byggplatsernas storlek var inget som spelade större roll sett till 

vilka avfallsvariationer som uppstår, utan generellt sett genererar varje fas 

samma fraktion vid de båda byggplatserna där storleken enbart påverkar hur 

stora mängder avfall som projektet får som restprodukter. 
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Sett till den fraktion som genererar störst mängd avfall per skede ansåg de 

att i stort sett allt metallskrot tillkom under stomskedet som en restprodukt 

från armeringen då materialet kapas i rätt längder. I stomkompletteringen 

ansågs fraktionen trä generera störst mängd, men det berodde även på vilken 

hustyp och val av konstruktion som företaget valt att bygga med. Det rådde 

samstämmighet kring att prefabricerade byggdelar är att föredra för att 

minimera avfallet. I inredningsfasen var det föga förvånande att alla ansåg 

att det då genererades störst mängd totalt sett, eftersom flera olika aktiviteter 

pågår samtidigt vilket bidrar till att restprodukter skapas från flera aktiviteter 

än i tidigare nämnda skeden. 

Företaget anser sig jobba mer avfallsförebyggande än tidigare då 

noggrannare genomgångar från tidigare projekt vävs in i projekteringen 

inför ett nytt projekt för att på så sätt kunna undvika de misstag som 

förekommit i tidigare projekt. Sett mer till avfallsförebyggande åtgärder 

avsätts inget moment i planeringen för denna aktivitet, utan förebyggandet 

av avfall kommer automatiskt som en följd av en väl utförd planering. 

5.2.1.3 Resultat: Hantering av avfall på byggarbetsplatsen 

I projekteringsskedet är det viktigt att gå igenom vad som skulle kunna 

generera större fraktioner av byggavfall. Vid projekteringen arbetar företaget 

för att hitta miljövänliga lösningar och att arbeta in dem till en rutin i 

produktionen. Kraven som Botrygg AB har upprättat när det kommer till 

avfallshantering klargörs vid projekteringsmötena för platschefen i fråga. 

Riktlinjerna som är upprättade handlar främst om att byggavfallet ska 

sorteras och att sträva mot att minimera mängderna, sedan är det upp till 

varje platschef att förmedla hur de vill gå tillväga ute på byggplatsen för att 

uppfylla de ställda kraven. Detta medför ett stort ansvar på platschefen att se 

till att alla delaktiga i projektet tar ansvar och engagerar sig i källsorteringen 

av byggavfall. 

Under planeringen markeras avfallscontainrarnas och övriga kärls placering 

ut noggrant för att hitta bästa möjliga plats för att underlätta för 

byggarbetarna. Beroende på storleken av projektet och hur stor plats som 

finns till förfogande runt omkring strukturerar platschefen placeringen av 

respektive avfallscontainer till den plats där det kommer att slängas mest av 

just den fraktionen containern är avsedd för. 

Botrygg AB hyr alla avfallscontainrar från avtalad leverantör, vilket medför 

att denne leverantör ansvarar för transport av containrar till och från 

byggarbetsplatsen samt tömning. 

Platschefen rapporterar via en byggavfallsmall till leverantörsföretaget när 

det närmar sig tömning av en fraktion, varpå de ordnar resten. Då Botrygg 

AB använder sig av viss utländsk arbetskraft så märker företaget noggrant ut 

varje container på flera språk för att vara tydliga i att rätt fraktion slängs i 

rätt avfallscontainer.  
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I projekteringsstadiet bör avfallsfrågan tas på stort allvar då det handlar om 

stora summor pengar och det är viktigt att det inte hamnar i skuggan av 

andra frågor. Engagemang för minimering av byggavfall måste säkerställas 

tidigt i projekteringen för det är ofta då en grund skapas för att få ett positivt 

resultat senare in i projektet. 

5.2.1.4 Analys: Hantering av avfall på byggarbetsplatsen 

Det krävs att platschefen är väl strukturerad och tydlig i sin planering då 

denne bestämmer delar i APD-planen när det kommer till placering av 

containrar och liknande. Hanteringen ansågs dock fungera bra på det sätt att 

containrar flyttas till den plats som för tillfället kommer generera störst 

mängd avfall, detta för att undvika onödig rörelse på byggplatsen som både 

tar tid men även energi. Sett till företagsnivå försöker de vara tydliga med att 

de ska minimera avfallet så mycket som möjligt, men där inga verkliga mål 

sett till mängder är angivna.  

Utöver de bestämda riktlinjerna varierar hanteringen från byggplats till 

byggplats beroende på vad platschef anser vara effektivast för den aktuella 

byggnationen. Byggarbetsplatsens storlek anses kunna spela viss roll, 

beroende på om plats finns för placering av containrar nära eller om de 

måste placeras på ett fast ställe p.g.a. platsbrist. I övrigt är avfallstypen, dvs. 

fraktionen, tydligt markerade på varje container på olika språk för att rätt 

avfall ska hamna i rätt container vilket är viktigt främst sett ur ett 

miljöperspektiv men även då företaget får pengar från tömning av vissa 

fraktioner. Vilka fraktioner det är och hur mycket pengar som betalas ut 

beror på var i landet byggplatsen är belägen samt vilka regler den aktuella 

kommunen tillämpar. 

 

Figur 6. Avfallscontainer 
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5.2.1.5 Resultat: Attityder och inställning till avfallshanteringen 

Frågan kring hantverkarnas attityder kring byggavfallshanteringen gav 

splittrade svar där det skiljer drastiskt mellan de båda undersökta 

arbetsplatserna. Övervägande ansågs attityden vara relativt nonchalant när 

det gäller förbättringspotential för hantering av avfall. Det är svårt att få 

varje individ att ta ansvar för vad de gör med det genererade byggavfallet, 

men en tuffare inställning har införts, vilket innebär att personer som 

misskött sorteringen får hoppa in i berörd container och sortera rätt. 

Det är återigen viktigt att ledningsgruppen och företaget har en positiv syn 

till sortering samt att det uppmuntras från högre led. Genomsyras det från 

ledningsgruppen att byggavfallet är något som engagerar företaget genererar 

även det ett engagemang hos arbetslagen på respektive byggarbetsplats. 

Botrygg AB har generellt blivit bättre på sorteringsfrågan där budgeteringen 

i projektkalkylen minskat 4 gånger från företagets start, men 

besparingspotentialen är fortfarande betydande. 

Ett förslag på åtgärder är att besöka en avfallsanläggning där en syn ges på 

vad sorteringen medför och hur avfallet bearbetas. 

5.2.1.6 Analys: Attityder och inställning till avfallshanteringen  

Denna fråga delade de båda byggplatserna lite, där de ena sa att inga 

problem upplevdes, medan den andre var tydligare i att det gällde att ställa 

hårt mot hårt för att få hantverkarna att ta frågan seriöst. Det är lätt att om en 

slarvar så tar de andra efter, därav gäller det att i t.ex. avtalen med konsulter 

vara tydliga i att de måste sköta hanteringen av avfall på det vis som 

Botrygg AB eftersträvar. Tydligare direktiv från ledningen anses vara 

lämpligt. 

5.2.1.7 Resultat: Arbetsmoment 

Sett till hantverkarna kräver hanteringen av byggavfallet inte så mycket tid. 

Finns det rutiner att arbeta efter kring sorteringen är det bara att följa dem. 

Störst ansvar axlas av platschefen som måste avsätta tid för planering och 

administration av avfallshanteringen. För ledningen på företaget är det 

viktigt att frågan aktualiseras och att det ständigt arbetas med minimering av 

byggavfall. 

5.2.1.8 Analys: Arbetsmoment 

Arbetsmoment som handlar om sortering anses inte vara en tid- eller 

energikrävande arbetsuppgift, utan oftast handlar det om bristande 

engagemang som innebär att personen i fråga inte bryr sig om att kolla upp 

hur fraktionen ska sorteras. För att underlätta arbetet strukturerar 

platscheferna avfallshanteringen sett till containrars placering utifrån en 

APD-plan. 
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5.2.1.9 Resultat: Statistik kring byggavfall 

Vid start av ett byggprojekt kalkyleras vilka mängder material som företaget 

behöver köpa in för att ge en kostnadsbild över projektet. Under momentet 

mängdberäkning tillkommer även beräkningar där det läggs till en viss 

procent som man tror kommer genereras i spill. Beroende på vilket material 

som räknas på används olika spillprocent då olika material genererar olika 

mängder för olika tillämpningsmoment. Detta skulle ge möjlighet att 

beräkna en teoretisk byggavfallsmängd, men detta utförs för tillfället inte på 

företaget. 

Botrygg AB för ingen statistik över hur stor mängd byggavfall varje 

arbetsplats genererar då det för tillfället anses vara ett för stort 

hanteringsmoment. Frågan kring att föra statistik gav splittrade svar, där 

vissa berörda ansåg det som ett moment i rätt riktning medan vissa inte såg 

hur det skulle kunna bidra till en positiv effekt i kampen mot minimering av 

byggavfallet. I och med att denna studie skulle genomföras tog företaget 

dock fram viss avfallsstatistik på de två flerbostadshusen i projektet 

Duvkullen. Sammanställningen kom från transportfirman som för data över 

varje tömd container. Datan gällde vilka fraktioner som genererades, hur 

många tömningar som gjorts av respektive container och hur många ton 

avfall som ingick i varje tömning. Resultatet blev till viss del en chock, 

eftersom företaget kraftigt underskattat det antal ton byggavfall som 

genererades på bara en byggnation av Duvkullens storlek. Detta resultat 

kommer nu att tas upp i kommande företagskonferens som hålls två gånger 

per år. Avsikten är att då diskutera hur frågan ska föras vidare samt vad som 

har genererat alla fraktioner. Statistiken skulle kunna vara användbar i 

företagets miljöarbete, eftersom det då går formulera ett nyckeltal kring 

byggavfallsmängden och se till att jobba mot det talet. Då företaget är i 

ständig utveckling ser man detta som ett steg i rätt riktning inom områden 

där det finns potential att utveckla bättre lösningar.  

5.2.1.10 Analys: Statistik kring byggavfall 

Avfallsstatistik var en fråga som splittrade intervjupersonerna, men med 

majoritet mot att det kunde vara bra att få en verklig siffra att arbeta mot. 

Problemet just nu ligger i att Botrygg inte anser sig ha tillräckligt med resurs 

och att de inte är tillräckligt etablerade för att föra sådan statistik redan, då 

det skulle kräva en tjänst till för att reda ut alla siffror kring alla projekt. Nu 

anses istället budgetering kring byggavfall vara en rimlig nivå.  

5.2.1.11 Resultat: Ordning och reda påverkar 

Ordning och reda på arbetsplatserna styrs av platscheferna, eftersom de är 

ansvarig för hur ren byggplatsen ska vara. Det som nämndes var att desto 

större tryck det var på arbetsplatsen desto lägre prioriterades ordning och 

redan vilket ledde till att mer verktyg samt material låg placerade på platser 

där det inte skulle förvaras. 
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Inga direkta rutiner eller regler var uttalade när det kom till ordning och reda 

utan platschefen styrde detta med hjälp av sunt förnuft där var och en ska 

städa upp efter sig samt placera tillbaka använt redskap där det hämtades.  

5.2.1.12 Analys: Ordning och reda påverkar 

Ordning och reda anses inte vara något moment som genererar större 

mängder byggavfall, men vid dålig ordning finns risken för olycksfall som 

kan generera avfall i form av skador. Det ansågs dock vara en negativ sak att 

ha dålig ordning på byggplatsen då det bidrog till stressfaktorer och irritation 

som enkelt skulle kunna undvikas.  

5.2.1. 13 Resultat: Åtgärdsförslag från intervjuer 

Då de olika produktionsskedena genererar olika typer av avfallsfraktioner, 

bör insatser göras där analyser utförs för varje skede för att kartlägga vilka 

arbetsmoment som skapar störst mängd avfall. Detta bör göras för att kunna 

bryta ner momenten och hitta vilka lösningar som skulle kunna åtgärda 

problemen.  

Då de flesta av intervjupersonerna är överens om att stomkompletteringen 

och inredningsfasen genererar mest avfall bör störst vikt läggas på att 

åtgärda dessa faser, då det är där störst pengar går att spara.  

Då platscheferna nämnt emballaget som en stor faktor till byggavfallet 

skulle återkoppling till leverantör vara en idé där en diskussion huruvida 

återanvändning och tillbakatagande av det emballage som fortfarande är helt 

skulle kunna vara aktuellt. Detta skulle minska tömningarna drastiskt.  

Detta är en fråga som inköp och ledning skulle försöka förbättra via avtal 

med olika leverantörer. Om det även går att diskutera med leverantörer 

angående användningen av emballagemängd vore det en punkt att 

genomföra, då det i vissa fall används i överflöd vid utleverans.  

Figur 7. Ordning och reda. 
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Som tidigare angivits förutsätts en viss spillprocent vid mängdberäkning av 

varor. Vid överköp där den mängd som beräknats och köpts in inte går åt, 

bör företaget göra retur om möjligheten ges istället för att ställa det på lager 

där det blir stående och till sist deponeras. För att minska denna typ av spill 

bör arbetet kring mängdberäkning utföras mer noggrant. Detta väckte en 

fråga kring beställandet av mer konfektionsanpassat byggmaterial där en stor 

del av spillet skulle kunna undvikas då materialet inte behöver kapas. Detta 

skulle dock endast fungera på enskilda materialtyper. 

De material som diskussionerna kring konfektionsanpassning ledde fram till 

var parkett, gipsskivor, råspont, väggskivor och lister. Arbetet mot att köpa 

konfektionsanpassat material leder till som nämnt minskade mängder 

byggavfall, men skulle även reducera kostnaden för företaget eftersom man 

inte längre skulle behöva betala kostnaden för det material som inte används.  

Vid brukande av måttanpassning krävs det tidigt i processen en genomgång 

vad som skulle kunna måttanpassa och vilka material som skulle vara mest 

lönsamma att konfektionera. 

5.2.1.14 Analys: Åtgärdsförslag från intervjuer 

Flertalet förslag till lösningar kom på tal från olika intervjupersoner 

angående hur företaget kunde minimera avfallet, där nästan alla lösningar 

låg rotade i hur planeringen sköts och går till. Planeringen kan ha brister 

beroende på tidsbrist då handlingar pressas fram. Det de flesta såg som ett 

viktigt moment i arbetet var att hålla öppen kommunikation mellan varje 

part i ett byggprojekt för att engagera och använda allas kunskaper på ett 

optimalt sätt. 

5.2.2 Intervjuer ställtider 

Botrygg AB har implementerat leveransmodellen Just-in-time i deras 

byggproduktion i hopp om att minska ställtider, för fördjupad information 

om Just-in-time se kapitel 2.3.4. 

5.2.2.1 Resultat: Innebörden av effektivt byggande 

Alla var överens om att ett effektivt byggande är när inga stopp i 

produktionen förekommer och att arbetet följer tidsplanen utan att 

justeringar i planeringen måste utföras. Förslag som gavs var att arbetet med 

prefab borde bibehållas och utvecklas då det förenklade produktionen och 

riskerna kring fel minskade. Däremot låg logistiken som prioritet ett för att 

hålla flödet uppe kring arbetskraft och materialflöde. 
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5.2.2.2 Analys: Innebörden av effektivt byggande 

Det var samstämmighet om begreppet effektivt byggande som ansågs vara 

när ett minimum av ändringar i handlingar och planer behöver utföras när 

produktionen är igång. Detta tillstånd nås genom en väl utförd planering och 

logistikhantering. 

5.2.2.3 Resultat: Förekomst av ställtider 

Leveranser skiljer inte nämnvärt på de olika arbetsplatserna utan sker kring 

utstuderad modell, däremot kan mottagandet från Botrygg ABs olika 

byggplatser skilja då det beroende på storlek på platsen finns en truckförare 

som tar emot leveranser, men det finns enbart på de lite större platserna.  

Ställtider inom produktionen förekommer oftast när det blir brister i den 

upprättade tidplanen och planerade aktiviteter måste skjutas fram. Material 

som levererats enligt tidigare bestämd leveransplan måste då mellanlagras 

på byggplatsen. Ett annat fenomen där ställtider förekommer är när det 

uppstår problem med leverantörer och deras utleveranser, vilket kan leda till 

förseningar. 

En parameter som nämns är leveranssäkerhet, då olika material beställs från 

utlandet och medför lång leveranstid vilket gör att företaget under 

planeringsfasen var tvungna att vara extra noggranna när dessa material 

skulle beställas. 

Stor del i att ställtider förekommer beror på hur väl utförd projekteringen är. 

Då byggbranschen är en pressad marknad med många aktörer som lägger 

anbud skapas en press på företaget att hela tiden ligga i framkant och vinna 

anbud för att få omsättning. Detta kan lätt bidra till att projekteringsgruppen 

under tidspress måste stressa fram planeringen vilket kan leda till missade 

punkter som istället måste utföras under produktionens gång. Detta anses 

vara svårt att komma ifrån då hänsyn måste tas till att branschen är som den 

är och styrs av pengar vilket lätt härleds till tid men framförallt tidsbrist.  

5.2.2.4 Analys: Förekomst av ställtider 

De intervjuade hade alla liknande åsikter om vad som gör att ställtider 

uppkommer. Stor del är beroende av projekteringen och hur den har utförts. 

Det kan handla om att det är tidsbrist och något kan lätt ha missats vilket i 

senare leder till ställtid. De anser också att kommunikation är en viktig post i 

arbetet mot ställtider, då det lätt kan bidra till fel vid leveranser och liknande 

om det inte sköts. Vissa saker går inte att undvika och allt går inte att 

upptäcka i projekteringen. En sådan sak kan vara att leveranser från utlandet 

kommer relativt lång innan produkterna ska användas, vilket kan bidra till 

att mellanlager bildas, men finns det plats anses det inte vara ett större 

problem. 
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5.2.2.5 Resultat: Arbetet mot ställtider 

Att reducera ställtiden ser företaget som ett viktigt verktyg för att 

effektivisera byggproduktionen så mycket det bara går och förbättra 

värdeflödet vilket leder till produktion av byggnader i en takt som möter 

kundens efterfråga. Botrygg AB har valt att implementera modellen Just-in-

time i sin produktion. Detta har gjorts för att underlätta arbetet kring 

leverans, tid och resursplaner samt för att kunna arbeta efter en utvecklad 

och beprövad modell.  

Ett dilemma inköp ställs inför är att det lönar sig att göra större inköp både 

sett till att en större mängd kostar mindre, men även att leveranskostnaderna 

minskar då en större buffert köps och det bara blir kostnad för en leverans 

istället för flera. Något som kom fram under intervjuerna med de olika 

representanterna var att det generellt beställdes lite mer material än vad som 

behövdes för att vara säkra på att ett produktionsstopp inte skulle uppstå.  

Det händer vid vissa inköp att flera olika parter lägger till lite extra både i 

mängd men även i tid för att det ska hinna fram. Detta kan resultera i att det i 

slutändan levereras för mycket material lång tid innan det skall användas, 

vilket resulterar i mellanlagring vid byggplatsen.  

Det alla berörda var enade om som är det viktigaste i arbetet att minska 

ställtider är planering och projektering. Det gäller att hitta en god 

kommunikation och balans mellan aktörer för att strukturera en 

inköpsplan/leveransplan utifrån aktuell tidsplan gjord av platschefen.  

Om det går att avsätta mer tid för planeringen skulle ställtider kunna 

minskas, då det under planeringsskedet fortfarande går att upptäcka tänkbara 

fel och strukturera aktiviteterna sekventiellt efter varandra. Företaget 

expanderar och det kräver mer och mer tid för logistiklösningar vilket 

innebär att företaget söker olika lösningar där personer som hanterar dessa 

arbetsuppgifter involveras mer, t.ex. att truckförarna på byggplatsen får ett 

större ansvar för hanteringen av följesedlar och liknande för att avlasta 

logistikansvarig och inköp.  

Ett förslag som framfördes och som delvis används är brukandet av visuell 

planering, där en anslagstavla eller whiteboard installeras vid byggbodarna 

där ständig uppdatering kan ske, men även att hantverkarna kan vara aktiva 

och beskriva sina tankar och arbetssätt. Detta skulle leda till en öppen 

planering av de närmaste dagarnas arbetsuppgifter. Att standardisera ett 

arbetssätt som planeringen alltid utgår från anses vara att föredra vilket 

skulle leda till etablerade rutiner där alla vet vad deras roll är och hur det går 

att förbättra just det som deras arbete omfattar.  

På den ena byggplatsen blev det problem med leveranser vid ett tillfälle. 

Bakgrunden till detta var att leverantörerna inte fått de uppdaterade 

leveransplanerna utan utgick från de tidigare gjorda. Detta ledde till en 
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tidsmässig krock av leveransbilar vilket ledde till att det för tidigt levererade 

materialet fick mellanlagras på arbetsplatsen. Platsen för sådan lagring fanns 

vid bygget, men allt ledde till extra arbete men även ett orosmoment. Just i 

detta fall resulterade det i att 11 hantverkare fick ”stå stilla” och inte kunde 

utföra sina arbetsmoment. Detta anses kunna ha undvikits om en öppnare 

kommunikation hade fungerat mellan inköp och arbetsplatsen. För tillfället 

har mycket nyanställningar förekommit vilket lett till viss förvirring, därav 

inses vikten av att få behålla personal som arbetat med projekten i tidigare 

stadier för att därigenom bygga upp deras kunskapsbank kring Botrygg ABs 

arbetssätt. 

5.2.2.6 Analys: Arbetet mot ställtider  

Ställtider ansågs vara en relativt svår post att bearbeta då det är svårt att få 

fram konkreta bevis på hur mycket tid som är ställtider. Det företaget gjort 

är att implementerat modellen Just-in-time i strävan mot att ha ett totalflöde 

sett till att inget stannar produktionen p.g.a. bristfällighet av material men 

inte heller att material står och lagras på plats. Som med de flesta frågorna 

var intervjupersonerna överens om att det var i planeringen som arbetet mot 

ställtider var som mest effektivt: desto noggrannare planering, desto större 

chans att ställtider inte förekommer. Förslag kring att införa små hjälpmedel 

vid byggplatsen framkom. De kunde vara tydligare skyltade tidsplaner på 

plats, men även öppnare tidsplaner så förslag av ändring kunde ges kring 

mindre aktiviteter.  

Uppkomsten av ställtider ansågs även kunna bero på att det nyanställts 

många personer på senare tid, vilket innebär att det under infasningen av 

dessa kan förekomma problem. Nyanställningar är dock nödvändiga, dels 

p.g.a. expansion, dels p.g.a. att anställda säger upp sig. Men strävan efter att 

försöka behålla personalen måste finnas, för att anamma Botrygg ABs 

arbetssätt. 

5.2.2.7 Resultat: Lagerhållning 

Företaget är tydligt med att de vill undvika lagerhållning och då främst av 

byggmaterial, med hjälpmedlet Just-in-time. Däremot styr platscheferna 

leveranser efter när de vill ha dem. Nämnt är att saker som har långa 

leveranser gärna beställs tidigare för att säkerställa att det är på plats när 

arbetsmomentet som involverar materialet ska starta.  

De flesta intervjuade nämner även att de gärna beställer lite extra för att 

säkerställa att tillräckligt ska finnas på plats när det väl behövs. 
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5.2.2.8 Analys: Lagerhållning 

Lagerhållning av byggställningar och dylikt förekommer i den mån det inte 

går att direkt transportera dem till en ny byggplats, men uppstart av ett nytt 

projekt börjar inte alltid då ett tidigare projekt avslutas, vilket innebär att 

ställningar måste lagras. I övrigt anser alla att de vill undvika lagring av 

material då företaget vill uppnå Just-in-time, vilket dock kan medföra en viss 

risk med material som köps utomlands då leveranstiden är lång och problem 

med frakten kan förekomma. 

En sak som författarna reagerade på var att de flesta leden i projekteringen 

ansåg sig beställa lite extra material för att säkerställa att rätt mängd finns, 

detta genererar dock i extra material. Överblivet material samordnades så en 

annan byggplats tog det, vilket dock kräver extra arbete. 

5.3 Resultat avfallsstatistik 

Från Botrygg ABs sida har ett projekt valts ut för analys kring dess 

avfallsstatistik. Meningen med statistikstudien är att utreda vilka variationer 

av byggavfall som genereras, men även att se vilka avfallsfraktioner som 

dominerar i respektive byggskede. Den aktuella avfallsstatistiken kommer 

från ett av de undersökta projekten, Duvkullen/Tandkronan, och sträcker sig 

tidsmässig mellan första kvartalet 2014 till mars månad 2015, d.v.s. ett år. 

Till en början var inte tanken att någon statistik skulle föras, men behovet 

växte fram då det var tydligt att företaget hade dålig kontroll på de 

genererade mängderna. Statistiken rör hela projektet då båda 

flerbostadshusen är färdigställda och inflyttade. 

Figur 8 Mellanlagring 
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Tidsbrist begränsar statistkundersökningen då förutsättningarna att gå in i 

detalj kring varje fraktion inte fanns, utan en översiktlig redovisning av 

projektets byggavfall utförs där det i huvudsak handlar om att få fram ett 

kvantitativt resultat. Avfallet varierar givetvis från byggplats till byggplats 

men statistikstudien kan ändå ge indikationer för hur Botryggs 

avfallsfraktioner och mängder ser ut. 

Duvkullen är ett mindre projekt där avfallsstatistiken enbart omfattar de två 

flerbostadshusen som rymmer 30 lägenheter med en BTA på 3146 m
2
. För 

de två husen genererades en total mängd byggavfall på 115,7 ton, se Bilaga 

2. 

Statistiken är vald att presenteras i kg/m
2
 BTA för att få en mer begriplig 

siffra istället för att använda mängden ton. Avfallsstatistiken är framtagen 

mellan första kvartalet 2014 och mars månad 2015. Den totala mängd 

byggavfall redovisas i Figur 9. Skedesperioderna avlästes via projektets 

tidsplan och författarna kom fram till perioderna enligt Tabell 2. 

 

  

 

  

Kv. Duvkullen       

BTA= 3146 m2   Tid   

Stomme 

  
2014-04-17  2014-09-01 

Stomkomplettering 
 

2014-09-01  2014-11-20 

Inredning     2014-11-20  2015-04-17 

  

Tabell 2: Tidsperioder för Duvkullen 
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Figur 9. Avfallsmängd fördelat på byggskede, Kv. Duvkullen. 

För att se vilka fraktioner som genereras har en noggrann genomgång 

utförts. Avfallsmängder sett till fraktioner presenteras i Figur 10 och 

avfallsmängder per fraktion och skede redovisas i Tabell 3 och Figur 11. 
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Figur 10. Avfallsfraktioner, Kv. Duvkullen. 

 

 

 

Tabell 3. Avfallsfraktioner. Kv. Duvkullen 

Fraktion 
  

Stomme 
  

Stom-
komplettering   

Inredning 
  

Total 
mängd   

Enhet 

           
Blandat   0,64   0,6   2,83   4,07   

kg/m2,
BTA 

Brännbart 
 

1,3 
 

2,12 
 

3,9 
 

7,32 
 

kg/m2,
BTA 

Trä   3,4   6,2   8,71   18,31   
kg/m2,
BTA 

Deponi 
   

1,08 
 

1,52 
 

2,6 
 

kg/m2,
BTA 

Skrot & 
metall 

 
0,92   1,15   1,07   3,14   

kg/m2,
BTA 

Gips 
   

1,35 
   

1,35 
 

kg/m2,
BTA 

Total mängd 6,26   12,5   18,03   36,79   
kg/m2,
BTA 

 

 

 

11% 

19,90% 

7% 

3,70% 

49,70% 

8,50% 
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Figur 11: Mängd avfall per fraktion och skede, Kv. Duvkullen. 

 

5.3.1 Analys: Avfallsstatistik 

Från Figur 9 går det avläsa hur respektive skede genererar byggavfall. 

Inredningsskedet är det skede som genererade mest byggavfall sett till det 

utredda projektet, stomkompletteringen genererade något mindre mängder 

byggavfall vilket resulterar i att den minsta mängden byggavfall uppstår 

under arbetet med stommen. Figur 10 visar hur stora andelar i procent som 

respektive fraktion genererar sett till hela avfallsmängden där kategorin 

Blandat står för nästa hälften av allt avfall. Figur 11 visar hur stor respektive 

fraktion är per byggskede. Logiskt nog genererar nästan varje fraktion mest 

mängd under inredningsskedet. Under inredningsskedet dominerar 

träavfallet vilket kan bero på montering av lister, reglar men även pallar 

samt andra typer av emballage.  

 

En anledning till de stora fraktioner som uppstår under inredningsskedet är 

att flera moment närmar sig slutet då allt som är sparat slängs vid samma 

tillfälle. 

 

Trä är den fraktion som genererar mest byggavfall sett till detta projekt. 

Avfallet härstammar från ekparkett, lister, reglar och råspont som genererar 

avfall vid kapning till rätt mått. En stor bidragande faktor till att träavfallet 

är stort sett till detta projekt är p.g.a. att de var tvungna att göra om delar av 

taket på det ena flerbostadshuset då det utsattes för fuktskador och 

resulterade då i att hantverkarna fick slänga en större mängd. Den fraktion 

som genererade minst mängd var rent gips vilket bara blev 1.35 kg/m2, dock 

sorteras gips som utsatts för väta eller kemikalier som en annan typ av 

fraktion. Fraktionen skrot och metall genererar ungefär lika stor mängd i 

varje skede sett under hela produktionen, vilket är annat än vad personerna 

trodde under intervjuerna då det framgick att den största mängden tillkom 

under arbetet med stommen.  
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I stomskedet genereras minst mängd byggavfall vilket kan härledas till att 

det mesta som utförs i stomskedet är prefabricerat alternativt gjuts på plats 

vilket bidrar till att det knappt generas något spill. I Figur 9 går det avläsa att 

stomkompletteringen genererar dubbel så mycket avfall som i stomskedet, 

men även att det i inredningsfasen genereras lika mycket avfall som i de 

andra två skedena tillsammans.  
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6. Diskussion  

Diskussionen omfattar vad Botrygg AB kan göra bättre i de berörda 

frågorna, kritik till hur studien hade kunnat utföras bättre samt även vad som 

blev bra. 

6.1 Metoddiskussion 

Sett till upplägget av studien finner författarna förstudien som ett givande 

moment där grundinformation lades och kommande frågeställningar kunde 

formuleras mot ett mål som var möjligt att nå. Att författarna lade mycket tid 

på genomgång av relevanta planer gav även en grund för hur de arbetsplatser 

som skulle studeras fungerade, och information om byggets storlek och 

arbetsmoment. Befogad kritik bör riktas mot studiens omfattning då 

författarna inte deltagit i byggprojektens helhet, d.v.s. från byggstart till 

förvaltning utan kom in i projektet medan det var i full verksamhet vilket 

skulle kunna medföra missade steg. 

Använda modeller såsom Just-in-time verifierades av Botrygg ABs 

handledare och ansågs lämpliga att implementera inom byggnadsprocessen 

trots dess bakgrund i tillverkningsindustrin. Detta verifierades även genom 

att Botrygg AB sedan tidigare infört modellen och jobbar aktivt med den. 

Risken med att enbart rikta in sig mot Lean production och Just-in-time är 

att dessa produktionsfilosofier tolkas olika beroende på läsare, vilket skulle 

kunna medföra att författarna till studien gjorde egna tolkningar. 

Insamling av data utfördes som tidigare nämnt genom främst intervjuer med 

berörda personer i byggprocessen där metoden semistrukturerade intervjuer 

användes. Kritik mot författarnas användande av bara en intervjumetodik 

kan framföras då brukande av fler modeller kan ge olika typ av svar. 

Intervjuerna utfördes enbart muntligt, vilket bör ha en positiv inverkan på 

studien då kroppsspråk och liknande kunde tolkas. Berättigad kritik mot val 

av intervjupersoner kan föras då ingen intervju gjordes med hantverkare på 

byggplatsen. Sådana utfördes dock inte p.g.a. språkförbistringar. 

Beräkningar har utförts på det ena byggprojektets verkliga byggavfall 

Tyvärr tillhandahölls enbart statistik från ena byggprojektet och kunde då 

inte jämföras mot andra projekt vilket hade genererat en mer övergripande 

syn på hela Botrygg ABs avfallshantering samt mängd. Då författarna kom 

in sent i projekten kunde ingen inventering över avfallsfraktionerna utföras 

för att se hur bra sorteringen sköts. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion byggavfall 

De genomförda intervjuerna gav en indikation på att företaget slänger 

relativt mycket avfall vid projekten och det som bekräftade det var den 

senare framtagna statistiken kring det ena av projekten. Statistiken visade att 

företaget per lägenhet slängde 4 ton byggavfall vilket skulle kunna jämföras 

med 4 personbilar, vilka inte ens skulle få plats i lägenheterna.  

Något som bekräftades tidigt var att emballaget stod för en stor del av 

avfallsmängderna, och vår uppfattning är att det bör i större grad ses över 

om det går att återanvända emballaget alternativt minska mängd emballage 

vid leverans. Vad det gäller emballage är det dock som tidigare sagts 

materialleverantör och tillverkare som utformar emballeringen. Det som 

skulle göras är att materialtillverkaren bör ta ett större ansvar för hur de 

använder emballaget. Då byggsektorn är en kedja av aktiviteter kan inte 

företag som Botrygg AB påverka eller lastas för denna biprodukt utan alla 

involverade aktörer i kedjan måste ta ansvar för just den produkt de tillför 

till byggsektorn. Skulle istället materialleverantörerna även få dela på 

ansvaret kring efterhanteringen av emballaget skulle möjligen mängden 

emballage som används reduceras. Det Botrygg kan göra är att försöka hålla 

en öppen kommunikation med leverantörer för att höra om det går att 

komma fram till någon lösning. 

Ska företaget minska sina mängder byggavfall måste de se över flödet av 

material, både in och ut i projektet. Det är nämligen i de tidiga skedena av 

projekten som den största möjligheten till minimering finns, och det i form 

av planering. Det finns potential att minska mängden avfall, men vi anser att 

det behöver sättas upp ett mål med delmål, följa upp dessa och anamma samt 

testa nya arbetssätt i strävan mot minimering av avfallsmängden. Har 

företaget ett mål, som t.ex. att de ska ner under 25 kg/m2 BTA byggavfall på 

alla projekt, så har de en verklig siffra att jobba mot, vilket skulle kunna 

underlätta i arbetet mot byggavfall.  

Alla berörda bör involveras i planeringsfasen, eftersom detta kan leda till ett 

ökat engagemang där varje aktör känner ansvar för helheten och inte bara 

deras produkt, t.ex. kan inköp se över sina modeller och beställningarnas 

storlek; krävs verkligen den beställda mängden eller kommer det bli 

restprodukter? Kan alla aktörer involveras är förhoppningen att hela 

produktionens avfallsmängd minimeras och inte bara en viss fraktion vid ett 

visst skede. Skulle man utvärdera varje aktörs del i projektet och producera 

en ny handlingsplan kring arbetssätt skulle ett test på ett nytt mindre projekt 

genomföras för att se om arbetet går i rätt riktning.  
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Sorteringen är en självklar post i Botryggs hantering av avfallet, men risken 

för att den enklare utvägen att slänga i t.ex. containern för brännbart material 

verkar fortfarande finnas. För att optimera sorteringsnivån kan det behövas 

ett större engagemang vid byggarbetsplatsen men där även utbildning kring 

vad som händer med avfallet vid felsortering och liknande kan vara en 

väckarklocka för hantverkarna. Nu sätts hårt mot hårt och tvingar den som 

sorterade fel hoppa ner och rätta till misstaget. Kan de istället väcka ett 

engagemang kring miljöaspekterna via mindre utbildningar så undviks dessa 

irritationsmoment. 

6.2.2 Diskussion ställtider 

Frågan angående ställtider har blivit lite åsidosatt då byggavfallshanteringen 

var en större fråga än vad som förväntades. Direkta mätningar kring 

ställtider har inte kunnat genomföras, men det som kom fram under 

intervjuerna var att om företaget ska få ner ställtider så är det i 

projekteringsfasen som det viktiga arbetet ligger. Det gäller att samspela 

mellan leveransplaner och upprättade tidsplaner. Vad som är bra är att 

företaget jobbar utifrån Just-in-time men de bör gå in mer i detalj på vad 

modellens olika delmoment är, för att få en klarare bild om det är något som 

går att rätta sig efter. 

Det som anses vara en viktig nyckel till framgång och reducering av 

ställtider är kommunikation, och då mellan alla inblandade aktörer för att 

använda allas expertis mot ett bättre flöde i varje produktionsstadie.  
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7. Slutsatser 

Uppkomsten av avfall och ställtider går inte att hänföra till just ett moment 

utan uppkommer som resultat från flera misstag. Materialet kan skadas i 

hanteringsmomentet vid transporter, vissa material genererar avfall när det 

kapas till rätt mått men en större fraktion är emballage som inte tillhör 

produktionen av byggnaden. Sett till ställtider är det ofta en miss i 

planeringsfasen eller att något går fel i produktionen som leder till ställtid.  

Inget beslut är taget om hur företaget skall gå till väga för att reducera 

studiens ämnen, utan det är en kamp de alltid ställs inför. Det finns dock stor 

potential att minska ställtiderna och avfallsmängderna under kommande år, 

då företaget är i en expansiv fas och blir större är chansen att de i framtiden 

har resurser till att prioritera frågorna högre.   

Studiens åtgärdsförslag är följande: 

 Skriva avtal med leverantörer som vill hjälpa företaget att utvecklas 

och utvecklas med dem. Får aktörerna en samarbetskänsla som 

relation är chansen större att produkten kvalitetssäkras.  

 Hantering av leveranser bör ses över och utarbetas efter ett system. 

Blir modellen och arbetssättet tydligt kan involverade aktörer enkelt 

rätta in sig i ledet. Just-in-time bör vidareutvecklas och företaget bör 

gå in i detalj för att se hur modellen kan användas.  

 Kontinuerlig kommunikation mellan framförallt arbetsplats och 

kontor bör hållas mer aktiv för att man alltid skall kunna vara säker 

på att båda platserna är uppdaterade vid ändringar och nyheter. 

 En rekommendation är att Botrygg AB gör efterkalkyler på 

byggavfallsmängder, för få en verklig kontroll på att mängderna går 

åt rätt håll, d.v.s. mot 0. Sätt ett mål att sträva mot, att de t.ex. ska nå 

20 kg/m2 avfall BTA i varje projekt de genomför. 

 Ett öppet samtal med avfallsmottagare för att få statistik kring 

producerat avfall. 
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BILAGA 1: Intervjuguider 

 

Intervjumall 1: 

Riktat mot platschefer, byggchef och logistikansvarig. 

- Hur länge har du jobbat på Botrygg AB? 

- Alltid haft samma arbetstitel eller jobbat som annat inom Botrygg AB? 

- Har du jobbat med liknande arbetsuppgifter åt någon annan arbetsgivare? 

- Kan du beskriva din arbetsroll på Botrygg AB? 

- Hur går det till när Botrygg tar sig an/bestämmer sig för att gå vidare med 

ett projekt? 

- När kommer du in i ett projekt? 

- Hur viktig anser du att din arbetsuppgift är i strävan mot ett så effektivt 

byggande som möjligt? Och vad är ett effektivt byggande för dig? 

- Ställtider hur ser du på det? 

- Använder ni er mycket av konsulter i byggprojekten? 

- Planeringsfasen hur stor vikt lägger Botrygg på det? 

- Skulle ökad tid vid planeringstillfället vara en möjlig lösning för att 

undvika senare problem? 

- Vilken del i byggprocessen ser du att Botrygg har förbättringspotential? 

- Hur ofta görs insatser för att förbättra? Möten, metodanalyser etc. 

- Vad kräver mest tid? 

- Vad använder du för verktyg i dina uppgifter att nå en så effektiv 

arbetsplats som möjligt? 

- Avvikelser från tidplaner, händer ofta? Skulle kunna undvikas? 

- Hur ser du på lagerhållning? Material förstörs och försvinner? 

- Hur fungerar leveranserna? 
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- Hur ofta förekommer ställtider? 

- Uppförs teoretisk beräkning av byggavfall på ett projekt? 

- Budgeteras avfall? Hur går det tillväga? Vilka grunder baseras det på? 

- För ni någon avfallsstatistik? Skulle det kunna vara ett sätt att jobba emot 

byggavfall? 

- Vilka större avfallsvariationer sker under byggproduktionen  

- Hur ser förutsättningarna ut för avfallshanteringen på byggarbetsplatsen, 

skulle hanteringen kunna underlättas på något sett  

- Hur upplevs attityder till sorteringen på bygget, krånglig eller 

lätthanterad, varför  

- Hur och när informeras hantverkarna på byggarbetsplatsen om 

avfallshanteringen? 

- Är företaget tydliga med hur det ska gå till? 

- Har du några mål med byggavfall att det ska minska eller liknande? 

- Vilka förändringar vill du ska genomföras på en längre sikt? 
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Intervjumall 2: 

Riktat mot inköp. 

- Hur länge har du jobbat på Botrygg AB? 

- Alltid haft samma arbetstitel eller jobbat som annat inom Botrygg AB? 

- Har du jobbat med liknande arbetsuppgifter åt någon annan arbetsgivare? 

- Kan du beskriva din arbetsroll på Botrygg AB? 

- När kommer du in i ett projekt? 

- Kan du beskriva inköpsprocessen? 

- Hur viktig anser du inköpsprocessen vara i ett projekts helhet? 

- Hur många avtal med leverantörer uppskattar du att ni har? 

- Hur ofta reglerar eller ställer ni er mot bättre avtal? 

- Hur ofta anser du att Botrygg använder sig av tidigare erfarenheter och 

överför dem till nya projekt? 

- Utleverans av material till bygget, hur går det tillväga? Beräknas det 

genom produktionstidplanen? 

- Jobbar ni aktivt mot en ständig förbättring mot ställtider, överleveranser? 

Hur gör ni det? 

- Förs en dialog med byggarbetsplatser innan inköps och utleveranser? 

- Har ni lager? Hur jobbar ni med lagring? 

- Hur ser du på inköpsstrukturen? Är den optimal eller finns 

förbättringspotential? 

- Vilka förändringar vill du ska genomföras på en längre sikt? 
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BILAGA 2: Avfallsmängder 
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