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Sammanfattning 
 
Enligt FN använder byggsektorn 40 % av de globala resurserna (UNEP - Buildings, 2017). 
Byggbranschen har stor inverkan på dagens samhälle och på byggarbetsplatser cirkulerar många 
kemiska ämnen. JM använder liksom övriga i sektorn mycket byggmaterial. Materialet som används 
kan innehålla kemikalier som är skadliga för människa och miljö, det vill JM ändra på. JM strävar 
efter att fasa ut material med farliga egenskaper men kommunikationen med tillverkare och 
leverantörer försvårar i vissa fall arbetet.  
 
Syftet med rapporten är att undersöka vilka alternativ JM har för att komma fram till smidigare 
lösningar vid byte av material och att undersöka hur kommunikationen är mellan JM och tillverkarna. 
 
Målet med studien är att komma fram till smidiga lösningar för hur JM snabbare och enklare ska 
kunna byta ut material till mer miljövänliga alternativ.  
 
För att komma fram till ett resultat har författarna till rapporten genomfört intervjuer, litteraturstudier 
och gjort efterforskningar i JMs miljövarudatabas. Resultatet av studien är att kommunikationen 
mellan JM och leverantörerna kan förbättras, från båda sidor. Det framkom också att ett effektivt sätt 
att byta ut produkter till mer miljövänliga är att regelbundet ha kontakt med leverantörerna. Ytterligare 
ett sätt för att ta fram en miljövänlig produkt är att flera branschledande företag arbetar tillsammans.     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Miljövänlig, miljöbedömningssystem, produktutveckling, kommunikation, effektivitet  
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Abstract 
 
According to the UN the building sector uses 40 % of the global resources (UNEP - Buildings, 2017). 
The construction industry has a major impact on the society and on building sites there are many 
chemical substances in circulation. Like the rest of the sector JM uses a lot of construction materials. 
The used material may contain chemicals that are harmful to humans and the environment which is 
something that JM wants to change. JM strives to eliminate the use of materials with hazardous 
characteristics but the communication with suppliers and subcontracts complicates the work, in some 
cases.  
  
The purpose of the report is to investigate what options JM has in order to find flexible solutions for 
material replacement and to investigate how the communication is between JM and the manufacturers.  
 
The aim of the report is to achieve a solution for how to JM faster and more simply should exchange 
materials with more environmentally friendly alternatives 
 
To achieve a result the researchers of this report have conducted interviews, literature studies and 
investigations in JMs environmental product database. The result of the study is that communication 
between JM and the suppliers could improve from both sides. It was also found that an effective way 
to switch products to more environmentally friendly alternatives is to keep a regularly contact with the 
suppliers. Another way to develop an environmentally friendly product is through the cooperation of 
several industry-leading companies. 
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Ordlista: 
 
CAS-nr: Ett internationellt registreringsnummer för kemikalier (Kemi - CAS-nr och EG-nr, 2015).  
 
ECHA: Står för ”European Chemicals Agency” och är EUs kemikaliemyndighet. De har tagit fram 
REACH. (ECHA - Mission, 2017).  

 
EG-nr: Ett internationellt registreringsnummer för kemikalier inom Europa (Kemi - CAS-nr och EG-
nr, 2015). 
 
EMICODE: Är ett certifieringssystem som fokuserar på ren luft och en hälsosam inomhusmiljö 
(EMICODE, 2017). Produkterna kan märkas inom tre kategorier beroende på hur mycket emission 
produkterna avger. Klasserna är EC1PLUS, EC 1 och EC 2, där EC 1PLUS är den högsta nivån 
(EMICODE - Kategorier, 2017). 
 
EPD-program: EPD står för ”Environmental Product Declaration” och är ett dokument som visar 
livscykelanalys och miljöpåverkan (Environdec - Vad är en EPD, 2017). 
 
FSC certifiering: FSC står för ”Forest Stewardship Council” och är en organisation som värnar om 
världens skogar (FSC – Om FSC, 2017). Är skogsbruket certifierat så visar det på en ansvarsfull 
skötsel (FSC – Certifiering, 2017). 
 
Green Network: Är ett företag som producerar el genom förnybara källor (Green network, 2017). 
 
ISO standarder: Syftet är att skapa och utveckla internationella standarder för att på ett bra sätt kunna 
hitta lösningar på de globala miljöproblem som uppstått (ISO - About ISO, 2017). ISO 9001 är en 
standard som fokuserar på ledningssystem och kvalité (SIS - ISO 9001, 2017). ISO 14001 är 
standarder för miljöledning (SIS - ISO 14001, 2017).  
 
KMA: Är ett system som certifierar “Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning” (Byggledarskap - 
KMA, 2017).  
 
Leverantör: Det är leverantörerna som levererar produkterna eller materialen till JM. En leverantör 
kan vara både en tillverkare och en återförsäljare (Eklund.J, 2017).  
 
PEFC certifiering: PEFC står för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes” 
och är ett internationellt certifieringssystem för skogsbruk (PEFC – Bakgrund, 2017). 

REACH: Står för “Registration, Evaulation and Authorisation of Chemichals” och är EUs 
kemikalielagstiftning (ECHA – Att förstå Reach, 2017).   
 
Tillverkare: Är de som tillverkar produkten. Alla deltagare i studien tillverkar produkter som JM 
använder i sina projekt (Eklund.J, 2017). 
 
VOC-test: ”Volatile Organic Compound” eller Flyktig organisk förening. VOC kan uppstå i form av 
vätskor och fasta substanser och ett VOC - test innebär att prover tas från olika miljöer och sedan 
analyseras proverna i ett laboratorium (Intertek - Chemicals, 2017).  
 
Återförsäljare: Återförsäljare köper produkter av tillverkare och säljer sedan vidare till kunden 
(Eklund. J, 2017).  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
På miljökonferensen i Paris 2015 (Regeringen - Klimatmötet COP21, 2015) upprättades 17 mål som 
ska se till att extrem fattigdom bekämpas, klimatförändringar angrips och öka jämställdheten. Målen 
som slöts av 193 länder ska vara uppfyllda till 2030 (Global Goals, 2017). Två av dessa mål påverkar 
direkt byggbranschen, mål 9 och mål 11. Mål 9 - “Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” 
ställer krav på investeringar i byggbranschen. För att uppnå en slagkraftigt nyttjande av jordens 
resurser krävs satsningar inom hållbara byggtekniker (Regeringen - Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, 2015). Mål 11 - “Hållbara städer och samhällen” kräver ny teknik för att kunna 
säkerställa ofarlig hantering av kemikalier, hållbara byggmaterial och miljövänliga transporter. 
Hållbart byggande är en stor del i att kunna garantera en hållbar utveckling (Regeringen - Hållbara 
städer och samhällen, 2015).   
 
Byggbranschen har stor inverkan på samhället och är ansvarig för en stor del av materialet och energin 
som används (JM - Hur vi arbetar med miljö, 2017). Enligt FNs miljöprogram (UNEP) står 
byggsektorn för 40 % av användningen av globala resurser (UNEP - Buildings, 2017).  
 
JM använder liksom övriga i sektorn mycket byggmaterial och JM lägger stor vikt vid att minska 
miljöpåverkan av materialen de använder (JM - Miljö, 2017). Indirekt är det ett arbete mot mål 9 och 
11. En stor del av arbetet med att använda miljövänliga material går via tillverkarna. Tillverkarna 
utvecklar produkterna och därför är kommunikationen mellan JM och tillverkarna viktig (Eklund. J, 
2017).  
 

 
Figur 1 - Kommunikationscykel 

1.2 Målformulering och syfte 
Målet med studien är att komma fram till smidiga lösningar för hur JM snabbare och enklare ska 
kunna byta ut material till mer miljövänliga alternativ.  
 
Syftet med rapporten är att undersöka vilka alternativ JM har för att komma fram till smidigare 
lösningar vid byte av material och att undersöka hur kommunikationen är mellan JM och tillverkarna.
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1.3 Avgränsningar 
Arbetet begränsades till ett företag, JM AB. JM har många registrerade tillverkare och använder ännu 
fler material. Projektet avgränsades genom att 12 tillverkare valdes ut. Med 12 tillverkare får arbetet 
en tillräckligt stor spridning för att slutsatser ska kunna dras. Tillverkarna är av intresse för JM och 
från dem valdes gula material ut. Vad gula material är beskrivs i avsnitt 2.2.1 - JMs miljövarudatabas. 
Materialen har valts ut inom tre kategorier, lim, betong och fäst - och fogmassor. Projektet 
avgränsades av tidplanen på 10 veckor. Arbetet med Lean kommer att avgränsas till ett par metoder 
om hur en process kan förbättras. Vad Lean är beskrivs i avsnitt 3.1 - Lean. 

1.3.1 Frågeställningar  
• Hur kan gula material bli gröna?  
• Hur kan processen bli smidigare för att få in fler miljövänliga produkter i produktionen? 
• Hur kan JM få information om när nya material har kommit?  

1.4 Lösningsmetoder 
I avsnittet kommer läsaren få en överblick över examensarbetets gång. Examensarbetet påbörjades 
med informationsinsamling som bestod av litteraturstudier, granskning av JMs interna databas och ett 
flertal intervjuer.  

1.4.1 Litteraturstudie 
JMs arbete med standardiseringar och Lean genomsyrar hela företagets arbetssätt. För att förstå JMs 
grundtankar, värderingar och arbetssätt har författarna till rapporten läst två böcker om Lean. För 
jämförelse studerades Lean inom andra branscher.  
 
Litteraturstudien bestod även av tidigare skrivna examensarbeten, kurslitteratur från tidigare kurser på 
utbildningen Byggteknik och Design, information från JMs hemsida och andra hemsidor.  

1.4.2 Databas 
I JMs miljövarudatabas valdes tillverkarna och materialen ut och information hämtades. Processen 
behövde upprepas ett antal gånger då några tillverkare i databasen varken längre var aktiva eller ville 
medverka i undersökningen.
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1.4.3 Intervjuer 
Under studien har författarna utfört intervjuer med JMs tillverkare. De valdes utifrån vilka produkter 
de levererar till JM och urvalet gjordes för att täcka olika områden inom produktionen. Intervjuer har 
förts med en anställd på JM och med leverantören Ahlsell. Den anställde på JM är miljöchef och är 
ansvarig för miljövarudatabasen och på Ahlsell är den intervjuade avtalsansvarig för de stora 
kunderna. Några av tillverkarna intervjuades via mail. Författarna valde en kvalitativ metod framför en 
kvantitativ. En kvalitativ intervjustudie valdes för att kunna gå in på djupet och ställa följdfrågor. En 
kvalitativ studie föredras framför en kvantitativ då den intervjuade formulerar sina svar och inte svarar 
efter svarsalternativ (E. S Andersen & E. Schwencke, 2013).  
 
  

 
Figur 2 - Bild över arbetsgång 

 

1.4.4 Validitet och reliabilitet/Styrkor och svagheter 

1.4.4.1 Styrkor med valda metoder 
Styrkor med litteraturstudien är att intaget av informationen blir omfattande och brett. Styrkor med att 
använda JMs miljövarudatabas är att informationen kommer från en primärkälla med god reliabilitet. 
När intervjuer genomförs och när frågorna ställs till en kunnig och yrkesrelevant representant hos 
tillverkarna bidrar informationen till en god reliabilitet. Ytterligare en fördel med intervjuer är att 
följdfrågor kan ställas. Det ökar studiens validitet.  

1.4.4.2 Svagheter med valda metoder 
Nackdelar med valda metoder är att en litteraturstudie blir svår att avgränsa. Det går inte att förutse 
vilken information från den litteratur som lästs som är användbar för arbetet eller inte. En svaghet med 
kvalitativa intervjuer är att urvalet begränsas till ett fåtal medverkande, vilket kan sänka reliabiliteten. 
En annan svaghet med intervjuerna, framförallt de som besvarats via mail, är att svaret inte alltid blev 
utförligt. Ytterligare en nackdel med intervjuer är att respondenten omedvetet kan anpassa svaren 
utefter vad de tror att intervjuaren vill höra. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Kort om JM 
JM arbetar med “projektutveckling av bostäder och bostadsområden” (JM - Om JM, 2017) och är ett 
av de ledande företagen i Norden. Företaget grundades 1945 av John Mattson (JM - Historik, 2017). 
Företaget fokuserar främst på nyproduktion av bostäder som i första hand är centrerad runt 
storstäderna och universitetsområden i Sverige, Norge och Finland (Om JM, 2017). 
 
I huvudsak arbetar JM med stora projekt som bidrar till framväxten av nya stadsdelar exempelvis 
Liljeholmskajen i Stockholm och Norra Älvstranden i Göteborg (Om JM, 2017). JM omsätter 16 
miljarder kr per år, har ca 2400 anställda och bygger ca 4 000 bostäder årligen (JM - Kort om JM; JM 
- Historik, 2017). 
 

2.2 JMs hållbarhetsarbete 
JM arbetar aktivt med hållbar utveckling och de lägger stor vikt vid att ta ansvar för de konsekvenser 
deras verksamhet orsakar för människor, djur och miljö (JM - Vad vi arbetar med, 2017). Ett sätt som 
JM tar ansvar för sin verksamhet är genom sina materialval och dess påverkan på miljön (JM - Miljö, 
2017). Materialet köps in från många olika leverantörer och materialens ursprung kan vara från hela 
världen. Ett stort företag kan ställa krav på sina leverantörer och produkterna de säljer. Kraven som 
JM har är miljöhänsyn, god arbetsmiljö och att mänskliga rättigheter respekteras (JM - 
Samhällsengagemang, 2017). För att JM ska köpa en produkt måste den klara av kraven i JMs egna 
miljövarudatabas (Eklund. J, 2017). 

 
2.2.1 JMs miljövarudatabas 
JM använder en egen miljövarudatabas som utvecklades av JM för JM. Databasen som används är 
endast öppen för medarbetarna på JM. Miljödatabasen är en föregångare till BASTA systemet. I JMs 
databas registreras samtliga material och produkter som används i projekten. Materialen eller 
produkterna delas in i klasserna grön, gul, röd men även orange kan förekomma. För att en produkt 
ska få rätt bedömning så klassificeras materialet eller produkten efter sin hälso- och miljöpåverkan. De 
kategorier som produkten bedöms utefter är påverkan på arbetshälsa, boendehälsa och påverkan på 
framtiden med hänsyn till miljön (Ågren. J, 2017).  
Se nedan i figuren vad kategorierna står för.  
 

 
Figur 3 - Kategorier i JMs miljövarudatabas 
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Om materialet eller produkten är markerad som grön innebär det att risken är liten för påverkan i 
samtliga tre kategorier inom hälso- och miljöpåverkan. Är materialet eller produkten klassad som gul 
innebär det att minst en av kategorierna är gulklassad. Vad som kan göra att ett material eller produkt 
klassas som gul är exempelvis långa transportsträckor eller att tillverkningen är energikrävande. Röd 
klassning innebär att minst en av de tre kategorierna är klassad som röd. Det kan vara att materialet 
eller produkten innehåller höga halter av kemiska föreningar som är skadligt för hälsan och/eller 
miljön (JMs miljövarudatabas, 2014) JM undviker material eller produkter som har 
cancerframkallande-, allergiframkallande-, reproduktionshämmande- eller mutagena egenskaper 
(Ågren. J, 2017). I systemet kan det sökas på BSAB koder (JMs miljövarudatabas, 2014).  
 

2.2.2 Nytt system 
Under den första intervjun med miljöchefen fick författarna till rapporten veta att den nuvarande 
databasen kommer att bytas ut. JM vill börja Svanenmärka sina hus och det kräver en mer avancerad 
databas än den nuvarande (Ågren. J, 2017).  
 
Kraven som Svanen har lägger mer fokus på produktlistor och dokumentation av byggvaror, i form av 
en loggbok, som används i byggnaden. Skillnaden mot JMs nuvarande system är att fokus ligger på 
själva materialet. Dokumentationen i Svanen sker digitalt i en databas där godkända ämnen kopplas 
till var i byggnaden de finns. Den funktionen finns inte i det nuvarande systemet. Möjliga system att 
arbeta med är SundaHus och Byggvarubedömningen (Ågren. J, 2017).     
 
JM kommer fortsätta sitt arbete med miljövärderingar inom ramen för det nya systemet och dess 
kriterier. På grund av utbytet har JM inte aktivt uppdaterat det nuvarande systemet de senaste åren 
(Ågren. J, 2017). Enligt Kaur, 2015 är intresset för miljöcertifierade byggnader stort, framförallt 
intresserar det kunderna att huset är energisnålt och att en god inomhusmiljö erhålls. Den goda 
inomhusmiljön minimerar risken för att utveckla allergier.   
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Lean 
Det här avsnittet kommer att ge en kort beskrivning av begreppet Lean, var det kommer från, vad det 
betyder och hur det används av JM. 

3.1.1 Vad är Lean? 
Lean Productions, förkortat Lean, är en metodik för att eliminera slöserier. Metodiken har sitt 
ursprung från Japan och bilföretaget Toyota. Toyota uppfann sin metodik Toyota Production System 
(TPS), vilket Lean är baserat på, efter andra världskriget när Japan hade ont om resurser och 
finansiella medel. Toyotas grundare, Kiichiro Toyoda, hade inte råd att köpa materialet som behövdes 
till bilarna innan kunderna hade betalt. Produktionen behövde därför starta efter kunden lagt sin order. 
Detta blev grunden för en flödeseffektiv produktion. Flödeseffektiv produktion innebär att kundens 
behov styr arbetet. TPS har utvecklats under flera årtionden och under 80-talet började västerländska 
forskare studera TPS, som döptes om till Lean Produktion (N. Modig & P. Åhlström 2016).  
 

3.1.2 JMs arbete med Lean 
Under tidigt 2000-tal påbörjade JM sitt arbete med Lean. De började med att standardisera 
projekteringsprocessen och inköpsavtalen. 2010 applicerades Lean i produktionsprocessen (JM årets 
Leanpristagare, 2011).  
 
Införandet av Lean i produktionen har resulterat i monteringsanvisningar. När 
monteringsanvisningarna tagits fram har personalen på JM varit delaktig. Hantverkare och 
produktionspersonal har bidragit med sin kunskap om hur olika arbetsmoment bäst utförs och hur lång 
tid varje moment tar. Resultat som hittills uppnåtts är bättre ergonomi för hantverkare, mindre tillbud, 
tidsplanen följs bättre och att produktionskostnaderna har sänkts (JM årets Leanpristagare, 2011).  
 

 
Figur 4 - JMs principer 
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Monteringsanvisningar gör att arbetsmoment blir standardiserade. Standarder har standardiserat JMs 
arbete och metodiken förenklar för både hantverkare, leverantörer och vid dokumentation av 
byggmaterial (Eklund. J, 2017). Standardisering ses ofta som ett problem, människor tycker att sina 
egna arbetsmetoder är de bästa men det är viktigt att skapa en standard (J. K Liker, 2015). N. Modig 
och P. Åhlström (2016) förklarar att “Ett mål med att standardisera är att det utgör basen för 
förbättring. För att kunna förbättra måste det alltså skapas en gemensam bas att utgå ifrån, en 
standard. Annars finns det ingenting att förbättra”. Problemet för JM är den långa tidsperioden det tar 
att genomföra en förändring av standarder. Anledningen till att det tar tid att ändra en standard är att 
det måste utredas om bytet är en förbättring och inte enbart en förändring. Tester behöver ibland 
genomföras och standardiserade dokument måste revideras innan en ny standard kan tas i bruk 
(Eklund. J, 2017). 
 
2011 fick JM Leanpriset i byggbranschen med motiveringen ”Vinnaren (JM) har systematiskt och 
under flera år arbetat med lean i alla led i processen och vinner nu, steg för steg, förståelse och 
uppslutning från alla yrkesgrupper bland medarbetarna” (JM årets Leanpristagare, 2011).  

3.1.3 Metoder att förbättra processer  
Metoderna nedan är hämtade från Detta är Lean (N. Modig & P. Åhlström, 2016). Metoderna 
beskriver olika sätt hur en process kan förbättras.  

3.1.3.1 Lagen om flaskhalsar 
Det moment i en process där flödet stannar upp och bildar en kö av exempelvis material eller 
information kallas för en flaskhals. En flaskhals förlänger en process eftersom materialet eller 
informationen måste vänta på att få passera. Att känneteckna en flaskhals är enkelt eftersom den finns 
där det bildas köer (N. Modig & P. Åhlström 2016). 

3.1.3.2 Lagen om variationens inverkan på processer 
Variation i en process förlänger genomloppstiden samtidigt som en process utan variation är 
oundviklig. Exempelvis hanterar en person information. En del av informationen som kommer är 
färdig att analyseras, kan registreras snabbt och medför att användningen av den kan börja direkt. En 
annan del av informationen är bristfällig och måste skickas tillbaka för komplettering. Först när 
informationen är tillräckligt detaljerad kan den analyseras och registreras för att kunna användas. 
Desto större variation en process har, desto mer tid kommer det ta för att få likvärdigt resultat. (N. 
Modig & P. Åhlström 2016)   

3.2 Miljöbedömningssystem 
Det här avsnittet kommer att ge en kort beskrivning av de olika miljöbedömningssystem som nämns i 
rapporten. 

3.2.1 BASTA 
BASTA är ett system som bygger på att få bort produkter med farliga egenskaper från byggbranschen. 
Oönskade egenskaper är produkter som är hormonstörande, cancer- eller allergiframkallande. Även 
bly och kvicksilver vill byggbranschen fasa ut. Genom att tillverkare registrerar sina produkter är 
förhoppningen att oregistrerade material minskas och tillslut försvinner från marknaden. BASTA-
systemet innehåller tre kategorier, BASTA-, BETA- och riskvärderade produkter. Vilken kategori 
produkterna hamnar i beror på vilka krav som produkten uppfyller när det gäller produktens kemiska 
innehåll. (S. Hebert, 2013; BASTA - Om BASTA, 2017). De kriterier som finns under dessa 
kategorier kan ses i figur nedan. 
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Figur 5 - Bild tagen från BASTA Online som visar kriterierna. Källhänvisning finns i 

källförteckningen 

 
 
3.2.2 SundaHus 
SundaHus driver en miljödatabas för att få bort miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter från 
byggbranschen (SundaHus - SundaHus miljödatabas, 2017).   
 
I systemet kontrolleras och bedöms produkterna efter deras innehåll. Bedömningen gör att produkterna 
hamnar i olika klasser. Klasserna är A, B, C+, C- och D (SundaHus - Miljödata, 2017). Se vad de olika 
klasserna står för i figuren nedan. 
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Figur 6 - Bild tagen från SundaHus som visar kriterierna. Källhänvisning finns i källförteckningen 
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3.2.3 Byggvarubedömningen 
Syftet med Byggvarubdömningen är att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror. 
Systemet ska hjälpa användare att välja miljövänliga material och hjälpa fastighetsägare att se vilka 
material som använts i byggnaden (Byggvarubedömningen - om oss 2017).  
 
Materialen registreras i en databas där information finns om vad det är för material, vad det innehåller 
och var i byggnaden materialet finns. Leverantörerna rekommenderas att uppdatera sina material vart 
tredje år för att kunna garantera att produkterna är aktuella (Byggvarubedömningen Erbjudanden 
2017).  
 
Byggvarubedömningen innehåller kriterier som ska uppfyllas för att produkter eller material ska få 
registreras i systemet (Byggvarubedömningen - informationsmaterial, 2017). Länkarna till dessa 
kriterier finns under rubriken Källor som inte refereras. Se under källförteckningar. 

 
3.2.4 Svanen 
Svanen är en Nordisk miljömärkning som har mer än 10 000 certifierade produkter (Svanen - Om oss, 
2017). JM vill börja certifiera sina hus med Svanenmärkningen, vilket ställer många krav på deras 
verksamhet. Ett hus som är Svanenmärkt ska ha en god inomhusmiljö, vara energisnål och garantera 
en säker byggprocess. En säker byggprocess ska ställa krav på byggvaror och kemiska produkter 
(Ågren. J, 2017; Svanen - Svanens kriterier, 2017).  

Kopplat till byggprocessen ska dokumentation av byggvarorna ske. Det ska finnas en digital 
förteckning/loggbok över de material som använts och var i byggnaden materialen är använda. 
Loggboken bildar ett mappsystem som garanterar att det blir enkelt att spåra ett material i huset. I 
loggboken ska också information om ämnet registreras (Ågren. J, 2017).  
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4 Faktainsamling 

4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien inleddes med att Detta är Lean (N. Modig & P. Åhlström) och The Toyota Way (J. K 
Liker) lästes. Böckerna användes under hela studiens gång. Examensarbeten söktes i KTH DiVA. Ett 
fåtal examensarbeten sparades för att studera struktur, metodval, använd litteratur och vilken 
information som hade placerats under vilken rubrik.  
 
Kurslitteratur från kurserna AF 1717 - Tekniskt arbete, metoder och verktyg och AF 1721 - Miljö - och 
arbetsvetenskap studerades. Projektarbete en vägledning för studenter (E. S. Andersen & E. 
Schwencke, 2013) och Miljöfrågan inom byggsektorn (S Hebert, 2013) användes. I Projektarbete en 
vägledning för studenter söktes information om hur intervjuer bäst genomförs, hur de sammanställs 
och tips inför rapportskrivandet och muntlig presentation. I Miljöfrågan inom byggsektorn söktes 
information om olika miljöledningssystem, miljömärkningar och system för miljöbedömning av 
byggmaterial.  
 
Information söktes på internet. Hemsidor som bland annat användes var Regeringen, JM, 
leverantörernas hemsidor, Global goals (FN), BASTA ONLINE, SundaHus och 
Byggvarubedömningen. På tillverkarnas hemsidor söktes dels information om företaget och dels om 
materialen. Byggvarudeklarationer eller säkerhetsdatablad gav information om vilka ämnen som 
produkterna innehöll. Vidare studier fördes om de separata ämnenas egenskaper. Användbara 
hemsidor var bland annat ECHA och Kemikaliemyndigheten.   
 
Viss information som under litteraturstudiens gång tilldelades av JM är sekretessbelagd och kommer 
inte att bifogas i form av bilagor. 

4.2 Miljövarudatabas  
Miljövarudatabasen gav tillgång till vilka JMs tillverkare är och vilka produkter de tillhandahåller. 
Utvalda tillverkare kontaktades. 
 
I databasen kan materialens miljöklassning utläsas. Baserat på materialets klassning fördes vidare 
informationssök om beståndsdelar i specifika produkter, läs i 4.1. Materialen valdes inom kategorierna 
lim, fäst - och fogmassor samt betong för att de innehåller mycket kemikalier. Kemikalier kan orsaka 
negativa skador för människa, djur och miljö vilket gör det intressant att fördjupa sig inom de tre 
kategorierna.    

4.3 Intervjuer 
Att använda intervjuer i faktainsamlingen valdes för att få förstahandsinformation, öka författarnas 
kunskap och förståelse kring ämnet. Intervjuer med tillverkarna genomfördes för att få information om 
deras hållbarhetstänk, produkter, kunskap och kommunikation med JM. Intervju med ansvarig för JMs 
miljövarudatabas utfördes för att erhålla information från primärkällan om hur JMs miljövarudatabas 
fungerar. Information som efterfrågades var hur JM går till väga när ett material undersöks och hur JM 
upplever kommunikationen med sina leverantörer. Intervju med avtalsansvarig på Ahlsell 
genomfördes för att få kunskap om hur processen kan se ut när ett miljövänligt material framställs. 
Intervjun genomfördes också för att få ett praktiskt exempel på när flera branschledande företag 
samarbetar. 
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5 Produkter  

För att kunna svara på första frågeställningen har 10 gula produkter från JMs miljövarudatabas valts 
ut. Genom att undersöka innehållet i produkterna kan de farliga ämnena upptäckas. Det gör att beslut 
kan tas om hur tillvägagångssättet blir för att få mer miljövänliga produkter. Produkterna har valts från 
de tillverkare som producerar produkter inom kategorierna lim, betong och fäst- och fogmassor. 
Produkterna har valts från tillverkare 1, 2, 4, 6 och 11. Se bilaga 1.  
 
Nedan följer tabeller över de 10 produkter som valdes från miljövarudatabasen. Det som beskrivs om 
produkten är innehåll, vikten i procent och vilka ämnen som kan vara skadliga för människor och 
miljö.  

5.1 Produkt A 
Produkt A är ett lim som innehåller en kemisk förening som är farlig vid inandning och en 
tennorganisk förening som kan bidra till skadliga effekter på miljön ur ett långsiktigt perspektiv. Detta 
gör att produkten klassas som gul enligt JMs miljövarudatabas. (JMs Miljövarudatabas, 2013). 
 
Innehåll: (Intervjusvar, se bilaga 4, 2017) 
 

Ämne Förklaring % CAS/EG 
nr 

Kalciumkarbonat Ämnet finns naturligt i kalksten, krita och marmor 
(Prismas stora uppslagsverk 3, 1983) 

30-
60 

471-34-1 

SMP-polymer Ämnet kallas även Shape Memory Polymers. SMP-
polymer kan innehålla både epoxipolymer och 
cyanatester (Crgrp - Shape memory polymers, 2017). 
Epoxi är ett ämne som är mycket giftigt och kan vara 
allergiframkallande. Epoxi kan vara 
cancerframkallande (JMs avvecklingslista, 2005) 

15-
25 

- 

Sulfonlsyror, C10-21-
alkyl-,fenylestrar 

Tennorganiska föreningar, specifikt, mono- och 
diorganiska tennföreningar är katalysatorer i lim, 
fogmassor och tätningsmedel. Tennorganiska 
föreningar kännetecknas genom aklylkedjor som oktyl 
och butyl och genom aromatisk ring som fenyl (Kemi - 
Tennorganiska föreningar, 2016). Föreningarna är 
miljöfarliga, misstänks vara cancerframkallande och är 
mycket giftig för den marina miljön (Naturvårdsverket 
- Tennorganiska föreningar, 2009). Enligt tillverkaren 
går det att byta ut den tennorganiska föreningen mot 
silikoner som inte har samma katalysator som tenn. 
Vilket är mer miljövänligt men även kostsammare då 
själva råvaran är dyrare (Intervjusvar, 2017) 

15-
25 

91082-
17-6 

Titandioxid Ämnet är ett färgämne som ger en vit färg och används 
bland annat till målning. Ämnet kan också användas 
för tillverkning av plaster, keramik och tillverkning av 
syntetiska smyckesstenar (Prismas stora uppslagsbok 
3, 1983)  

1-
<10 

13463-
67-7 

Trimethoxyvinylsilane Oklart vad detta ämne är. Information saknas 1-
<2,5 

2768-02-
7 

Recinoljederivat Ämnet är en vegetabilisk olja som utvinns från 
ricinfrön (Ricinolja, 2017)   

<5 - 
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5.2 Produkt B 

Produkt B är ett lim som innehåller en kemisk förening som är allergiframkallande och ett ämne som 
kan ge skador på vattenmiljön ur ett långsiktigt perspektiv. Produkten klassas som gul enligt JMs 
miljövarudatabas (JMs Miljövarudatabas, 2014). Produkten innehåller ett konserveringsmedel som 
inte går att byta ut då de försämrar funktionen på produkten (Intervjusvar, 2017). 
 
Innehåll: (Intervjusvar, se bilaga 4, 2017) 
 

Ämne Förklaring % CAS/EG 
nr 

Akrylatsampolymer, 
dispersion i vatten 

Ämnet är ett bindemedel som kan vara 
allergiframkallande och i vissa fall 
cancerframkallande. Ämnet finns med på JMs 
avvecklingslista (JMs avvecklingslista, 2005) 

25-
40 

Polymer 

Polykloroprendispersion Ämnet är en gummiliknande polymer som kan lösa 
upp sig i vatten (Larsson. A, 2017) 

10-
25 

Polymer 

Kalciumkarbonat Ämnet finns naturligt i kalksten, krita och marmor 
(Prismas stora uppslagsbok 3, 1983) 

25-
40 

1317-65-
3 

Hartsesterdispersion Det är en kåda som har modifierats med estrar för att 
framkalla en polymer (Larsson. A, 2017) 

10-
25 

Polymer 

 Produkten innehåller också 1,2-benzisotiazol-3(2H)-
one som enligt ECHA är en kemisk förening som kan 
orsaka allergiska reaktioner, är skadligt vid 
ögonkontakt och giftigt för vattenmiljön (ECHA - 
Ämnesinformation, 2017). Produkten innehåller 
biocid som är ett bekämpningsmedel mot organismer. 
Biociden innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on 
och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on som är 
allergiframkallande (Säkerhetsdatablad, 2017; Kemi - 
Allergiframkallande ämnen, 2012; Kemi - 
Biocidprodukter, 2017). 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-
3-on finns med på JMs avvecklingslista. Där 
framkommer det att ämnet är miljöskadligt (JMs 
Avvecklingslista, 2005) 
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5.3 Produkt C 
Produkt C är ett montagelim [1]. Enligt JMs miljövarudatabas innehåller produkten kemiska 
föreningar som kan vara allergiframkallande och irriterande för huden. Produkten innehåller petroleum 
vilket är en icke förnybar råvara. Produkten klassas som gul i JMs miljövarudatabas (JMs 
miljövarudatabas, 2013).  
 

Innehåll: (Säkerhetsdatablad, 2008) 
 

Ämne Förklaring % CAS/EG 
nr 

Kristallin kiseldioxid Kiseldioxid är ett annat namn på kvarts. Kristallin 
betyder att materialet är så finmalet att det går att 
andas in. När kvartsdammet andas in dras det ner i 
lungorna och kan ge lungcancer. Kristallin kvarts 
ingår i många olika produkter exempelvis lim, smink 
och kattsand (NIH-Crystalline Silica, 2015)  

10-20 14808-60-
7/ 238-
878-4 

Konserveringsmedel    
Acticide MBF 50:  
2-Methyl-4-
isotiazolin-3-one 
(MIT) 

MIT är ett konserveringsmedel som bland annat 
används i lim, hudvårdsartiklar och smink. MIT står 
med på JMs avvecklingslista och är 
allergiframkallande (orsakar dermatit), miljöskadligt 
och sensibiliserande (JMs avvecklingslista, 2005; 
Cosmetics Europe, 2013) 

<0,003 2682-20-
4/220-
239-6 

1,2-Benzisothiazolin-
3-one 

Produkten innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 
som enligt ECHA är en kemisk förening som kan 
orsaka allergiska reaktioner och är skadligt vid 
ögonkontakt och giftigt för vattenmiljön (ECHA - 
Ämnesinformation, 2017) 

<0,05 2634-33-
5/ 220-
120-9 

Formaldehyd Är ett konserveringsmedel och kan användas som 
desinfektion (Kemi - Flödesanalys, 2010)  

<0,2 50-00-0/ 
200-001-8 

Fyllmedel, harts och 
pigment 

Övriga ingredienser   

 

  



18 
 

5.4 Produkt D 
Produkt D är ett cementbaserat polymerlim (Intervjusvar 2017). Enligt JMs miljövarudatabas 
innehåller produkten cement som kan vara allergiframkallande och orsaka irritation vid hantering. 
Produkten är även energikrävande att framställa. Detta gör att produkten klassas som gul i JMs 
miljövarudatabas (JMs miljövarudatabas, 2013) 
 
Innehåll (Säkerhetsdatablad, 2014) 
 

Ämne Förklaring % CAS/EG nr 
Portland 
cement 

Cement är allergiframkallande och hudirriterande vid hantering. 
Cement kräver mycket energi vid tillverkning (JMs 
miljövarudatabas, 2013). Cement har en härdande effekt när det 
blandas med vatten (Byggnadsmaterial, 2013) 

>3 65997-15-1/ 
266-043-4 

 

5.5 Produkt E 
Produkt E är en fästmassa för natursten [2]. Enligt JMs miljövarudatabas innehåller produkten cement 
som kan vara allergiframkallande och orsaka irritation vid hantering. Produkten är även 
energikrävande att framställa. Detta gör att produkten klassas som gul i JMs miljövarudatabas (JMs 
miljövarudatabas, 2013) 
 
Innehåll (Säkerhetsdatablad, 2016) 
 

Ämne Förklaring % CAS/EG 
nr 

Portland 
cement 

Cement är allergiframkallande och hudirriterande vid hantering. 
Cement kräver mycket energi vid tillverkning (JMs 
miljövarudatabas, 2013). Cement har en härdande effekt när det 
blandas med vatten (Byggnadsmaterial, 2013) 

10-
50 

65997-15-1 
/ 266-043-4 

Kristallin 
kvarts 

Kiseldioxid är ett annat namn på kvarts. Kristallin betyder att 
materialet är så finmalet att det går att andas in. När 
kvartsdammet andas in dras det ner i lungorna och kan ge 
lungcancer. Kristallin kvarts ingår i många olika produkter 
exempelvis lim, smink och kattsand (NIH-Crystalline Silica, 
2015) 

<0,05 14808-60-7 
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5.6 Produkt F 
Produkt F är en fästmassa för klinker, kakel, mosaik och natursten [3]. Enligt JMs miljövarudatabas 
innehåller produkten cement som kan vara allergiframkallande och orsaka irritation vid hantering. 
Produkten är även energikrävande att framställa. Detta gör att produkten klassas som gul i JMs 
miljövarudatabas (JMs miljövarudatabas, 2013) 
 

Innehåll: (Säkerhetsdatablad, 2015) 
 

Ämne Förklaring % CAS/EG 
nr 

Portland 
cement 

Cement är allergiframkallande och hudirriterande vid hantering. 
Cement kräver mycket energi vid tillverkning (JMs 
miljövarudatabas, 2013). Cement har en härdande effekt när det 
blandas med vatten (Byggnadsmaterial, 2013) 

10-
50 

65997-15-1 
/ 266-043-4 

Kristallin 
kvarts 

Kiseldioxid är ett annat namn på kvarts. Kristallin betyder att 
materialet är så finmalet att det går att andas in. När 
kvartsdammet andas in dras det ner i lungorna och kan ge 
lungcancer. Kristallin kvarts ingår i många olika produkter 
exempelvis lim, smink och kattsand (NIH-Crystalline Silica, 
2015) 

<0,05 14808-60-7 

 

5.7 Produkt G 
Produkt G är ett tillsatsmedel till cementbruk. Tillsatsmedlet ska förbättra korrosionsskydd, 
vidhäftningsförmåga, elasticitet och brukets styrka [4]. Enligt JMs miljövarudatabas så innehåller 
produkten en hälsoskadlig kemisk förening och produkten innehåller petroleum, vilket är en icke 
förnyelsebar råvara. Produkten klassas som gul i JMs miljövarudatabas. (JMs miljövarudatabas, 2013). 
 
Innehåll: (Säkerhetsdatablad, 2014) 
 

Ämne Förklaring % CAS/EG 
nr 

Acrylat - 
Copolymerdispersion: 
 

Akrylater finns med på JMs avvecklingslista, ämnet 
kan ge upphov till allergier, astma och i vissa fall 
cancer (JMs avvecklingslista) 

100 - 

2-butoxietylacetat Är en glykoleter, som är en vattenlöslig och färglös 
vätska. Glykoletrar gör att ämnen som vanligtvis inte 
är blandbara kan blandas utan att separeras (Kemi - 
Flödesanalyser för kemiska ämnen, 2012). Ämnet är 
farligt vid hudkontakt och inandning 
(Säkerhetsdatablad) 

1-3 112-07-2 / 
203-933-3 
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5.8 Produkt H 
Produkt H är ett elastiskt lim utan lösningsmedel (Produktdatablad, 2013). Produkten är klassad som 
gul enligt JMs miljövarudatabas (JMs miljövarudatabas, 2013). 
 
Innehåll: (Miljödeklaration, 2012) 
 

Ämne Förklaring % CAS/EG 
nr 

Kalciumkarbonat Ämnet finns naturligt i kalksten, krita och marmor (Prismas 
stora uppslagsbok 3, 1983)  

30-
40 

471-34-1 

Kalk Ämnet kommer från grundämnet kalcium och har sedan 
reagerat med syre eller syre tillsammans med väte (NE - 
Kalk, 2017) 

5-
10 

1317-65-
3 

Diisodecylftalat Ämnet kallas även DIDP och tillhör de mindre farliga 
ftalaterna. Ftalater har låg vattenlöslighet och hög 
fettlöslighet vilket gör att de passar bra som mjukgörare i 
plaster och olika bindemedel (Kemi - Ftalater, 2016; Kemi - 
Ftalater, 2001) 

10-
20 

68515-
49-1 

Silanterminerad 
PUR-polymer 

PUR står för Polyuretan och är en polymer som används 
inom områden som härdplast, cellplast, lack och lim (NE - 
Polyuretan, 2017). För att framställa polyureten så används 
alkoholer och isocyanater (Prismas stora uppslagsbok 3, 
1983). Isocyanater kan ge upphov till allergier, astma och i 
vissa fall cancer (JMs avvecklingslista). Silanterminerad 
PUR-polymer är slitstarkt och tåligt mot lösningsmedel 
(Prismas stora uppslagsbok 3 S.Sundell & E. Gomer, 1983) 

20-
30 

- 

Titandioxid Ämnet är ett vitt pulver som består av aluminiumhydroxid 
och kisel. Ämnet är används i produkter som lim, spackel 
och fogmassor (Kemi - Flödesanalyser för kemiska ämnen, 
1999) 

2 13463-
67-7 

Petroleumdestillat 
medeltung 

Ämnet är farligt vid inandning och kan vara dödligt om det 
kommer ner i luftvägarna (Säkerhetsdatablad, 2016) 

5 64742-
46-7 
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5.9 Produkt I 
Produkt I är ett elastiskt lim och tätningsmassa. Produkten är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 
14001 och är registrerad i BASTA (Produktdatablad, 2017) Enligt JMs miljövarudatabas är materialet 
klassat som gult och detta beror på att produkten innehåller en tennorganisk förening som är farlig för 
miljön (JMs miljövarudatabas, 2013). 
 
Innehåll: (Miljödeklaration, 2012) 
 

Ämne Förklaring % CAS/EG 
nr 

Kalk Ämnet kommer från grundämnet kalcium och har sedan reagerat 
med syre eller syre tillsammans med väte (NE - Kalk, 2017)  

40-
50 

1317-65-
3 

MS-
polymerer 

Ämnet är fritt från silikon, lösningsmedel och isocyanater (Tribotec 
- Viscoseal broschyr, 2017) 

30-
40 

- 

Polyglykoler Det är en vattenlöslig eller icke vattenlöslig vätska som ger en god 
vidhäftningsförmåga (Gleitmo - Smörjolja, 2017) 

1-5 - 

Titandioxid Ämnet är ett vitt pulver som består av aluminiumhydroxid och kisel. 
Ämnet är används i produkter som lim, spackel och fogmassor 
(Kemi - Flödesanalyser för kemiska ämnen,1999) 

1-5 13463-
67-7 

 Produkten innehåller trimetoxivinylsilan och diisononyl phthalate. 
Trimetoxivinylsilan är ett ämne som är giftigt och ingår under 
brandfarliga vätskor. Produkten innehåller också N-(3-
(trimetoxisilyl)propyl)etylendiamin, N-[3- 
(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine, dioctyltin 
acetylacetonate och 
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate. Nämnda ämnen 
kan vara allergiframkallande. Det är oklart om dessa ämnen ingår i 
något av ämnena under innehållet eller om det är ett tillsatsmedel av 
något slag (Säkerhetsdatablad, 2016) 
 

  

 

5.10 Produkt J 
Produkt J är en tillsats till betong och funktionen är att skydda betongen mot inträngande vatten. Det är 
även en tillsats till cementbruk (Tekniskt datablad - 2016).  
Produkten klassas som gul enligt JMs miljövarudatabas då produkten innehåller Na-Vattenglas som 
kan vara irriterande vid hantering av produkten (JMs miljövarudatabas, 2013). 
 
Innehåll: (Miljödeklaration, 2012) 
 

Ämne Förklaring % CAS/EG 
nr 

Vatten   80-
90 

7732-18-
5 

Kalciumnitrat  Enligt säkerhetsdatabladet så är ämnet skadligt vid förtäring 
och kan orsaka allvarliga ögonskador (Säkerhetsdatablad, 
2016). Ämnet är även farligt för vattenlevande organismer 
och vattenmiljöer (MSB - Kemi/Substance, 2017)  

5-
10 

10124-
37-5 

Natriumsilikat, 
Na2O, >2,8<3,1 
Sio2 

Natriumsilikat, även kallad vattenglas (NE 2017) är 
natriumsalter gjort av ortokiselsyra. Ämnet används vid 
tillverkning av lim och tvättmedel (Prismas stora 
uppslagsbok 3 S.Sundell & E.Gomer, 1983)  

2-5 1344-09-
8 
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6 Resultat och Analys 

I det här avsnittet kommer insamlad data redovisas och analyseras.  

6.1 Presentation av resultat 

6.1.1 Intervjuer med tillverkare 
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna med JMs tillverkare. Tillverkarna fick svara på 16 frågor 
som berörde kommunikationen med JM, miljötänk och hur processen ser ut när ett material inhandlas 
av JM. De tillverkare som är kopplade till en produkt fick även frågor kring produkten. 12 tillverkare 
medverkar i studien. De som har svarat på frågorna arbetar som VD, teknisk chef, Key Account 
Manager, Technical Advisor, kvalitets- och miljöchef, kvalitets- och projektingenjör, konceptchef, 
divisionschef, produkt- och teknikchef.  
 

1. Hur ser processen ut när JM köper ett material av er? 
 
Svaren har visat att det finns olika sätt hur processen har sett ut. De olika varianterna är följande: 
 

Process 1 Företaget kontaktar JM 
Process 2 Ramavtal 
Process 3 Återförsäljare 
Process 4 JM kontaktar företaget 
Process 5 Liten handel med JM 

 
Process 1 - Företaget kontaktar JM; tillämpas av ett företag. De skriver “Oftast är det [en] 
representant från [koncernnamn] som ser ett aktuellt projekt och då ringer någon kontaktperson på 
JM”.  
 
Process 2 - Ramavtal; används av tre företag. Det första svarar att processen sker genom “Ramavtal, 
leveransförutsättningar och beställningsrutiner. [Vi har ett] startmöte, går igenom förutsättningar för 
leveranser. [Företagsnamn] gör fuktberäkning åt JM och ger förslag på produkter. Ramavtal [finns] 
där produkter redan är prissatta. Man har inga prisförhandlingar”.  
 
Det andra företaget svarar “JM och [företagsnamn] arbetar efter upprättat avtal samt enligt 
upphandling med lokala byggen”. Det tredje företaget berättar att “Ramavtal finns mellan 
[företagsnamn] och JM. Avtalen sträcker sig över en längre tidsperiod. JM skickar löpande prognoser 
över tänkta beställningar de kommande 2 åren, som [företagsnamn] lägger in som en preliminär 
beställning. Beroende på produkt så kommer sedan en beställning från respektive projekt”.  
 
Process 3 - Återförsäljare; praktiseras av sex företag. 50 % av deltagarna i vår studie har därmed inget 
direkt avtal med JM. Det är något som gärna kan ändras enligt ett av företagen. “[Företagsnamn] 
säljer inga varor direkt till JM. De produkter som JM använder köps via byggmaterialhandlare. I 
dagsläget finns det inte någon regelbunden dialog mellan JM och [företagsnamn], vilket [företaget] 
dock gärna kan tänka sig att ändra på”. 
 
Process 4 - JM kontaktar företaget; används av ett företag. De svarar att “[JM] inkommer med en 
offertförfrågan till vår säljorganisation”.  
 
Process 5 - Liten handel med JM; tillämpas av ett företag. De berättar att “Vi har idag inget avtal med 
JM därav väldigt lite handel med dem” 
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Cirkeldiagrammet visar att 58 % av deltagarna i studien vet om JMs arbetssätt med standardiseringar. 
Ett företag uppger att de “upplever JM som ledande inom området”. Ett annat säger att företaget “ser 
mycket positivt på att JM arbetar fram generella lösningar”.   
 
41,7 % säger att de inte vet om JMs arbete med standarder. Ett företag berättar vidare att det kan bero 
på att företaget inte har ett ramavtal med JM och därför är handeln liten.  
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50 % svarar att de känner till JMs miljövarudatabas. Ett företag har kommenterat att de märkt att 
databasen är baserad på BASTAs krav och ett annat företag säger att “i samband med 
avtalsförlängningar brukar dessa [materialen] uppdateras”. 50 % känner inte till miljövarudatabasen.  

 
Cirkeldiagrammet visar att 50 % av deltagarna i studien vet att JM kontrollerar produkter som de vill 
arbeta med. 50 % svarar att de inte vet om JMs kontroller men ett företag fortsätter med att “Nej, men 
som leverantör ser [företagsnamn] detta som naturligt och positivt”. Några utav de som svarat nej 
säljer endast sina produkter till återförsäljare. Att de inte har egen kontakt med JM kan påverka svaret. 
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58,3 % av deltagarna i studien vet vilka krav deras produkter testas mot. Några av företagen vet att 
produkterna testas mot BASTA, olika tekniska godkännanden, olika certifikat, Byggvarubedömningen 
och Svanen. Ett företag säger att de “Vet vilka krav som [företagsnamn] har emot sig”. Ett annat 
företag specificerar att de vet om vilka krav som återförsäljaren ställer när de beställer en produkt hos 
företaget. Ytterligare ett företag berättar att “Ja, i de fallen det är aktuellt så brukar det finnas en 
kommunikation kring huruvida kraven är rimliga och om det är relevanta krav”. 
 
41,7 % av deltagarna i studien vet inte vilka krav deras produkter testas mot men ett företag säger att 
“Vi tar gärna del av informationen”. Ett annat företag säger att de inte vet kraven eftersom 
“produkterna köps via återförsäljare”. 
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6. Gör tillverkarna egna miljökontroller på sina produkter? 
 
Alla företag svarade ja på frågan. Diagrammet visar hur tillverkarna kontrollerar sina produkter. 

 
 
Cirkeldiagrammet visar att tillverkarna använder många olika sätt att kontrollera sina egna produkters 
kvalité och miljöpåverkan. SundaHus och Byggvarubedömningen används av flest företag med 17,6 
%. 14,7 % använder BASTA och 8,8 % använder Svanen och ospecificerade egna interna kontroller, 
troligtvis hållfasthetskontroller. Övriga metoder används mindre men ett flertal av metoderna är inom 
ett specifikt affärsområde exempelvis FSC märkningen som innebär ett hållbart användande av 
träprodukter.   
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25 % av deltagarna i studien tar inte fram nya material. Ett av företagen utvecklade “Vi arbetar med 
två godkända material tillsammans med vårt eget bindemedel. Det är vår produktportfölj”. De andra i 
den här kategorin tar inte fram nya material utan gör mindre justeringar efter kundens önskemål. 33,3 
% svarade att det oftast tar mellan 0-5 år att ta fram ett nytt material. Ett företag förklarade att “Detta 
är väldigt olika, allt från en månad till flera år”. Ett företag berättade att det kan ta upp till 10 år att 
färdigställa en produkt. 33,3 % kunde inte ge ett tidsspann då ledtiderna varierade mycket mellan olika 
produkter.  
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25 % av deltagarna i studien går inte ut med information till sina kunder när ett nytt material är på väg 
ut på marknaden. Ett företag fortsatte med att de “har endast två material i sin portfölj” och ett annat 
sa att “Vi går ut till våra kunder när produkten är redo att börja säljas”. 33.3 % av deltagarna svarade 
att de går ut med information till kunderna om det nya materialet har betydelse för kunden. En 
deltagare specificerade att “Detta kan förekomma. Oftast när det är en produkt våra kunder har 
efterfrågat” och en annan svarade “Ja, i de fall kunden berörs av det och kan ha någon nytta av det” 
 
41,7 % meddelar alltid sina kunder. Ett företag sade “Självklart, vid produktutveckling vill vi sprida 
information och kunskap om våra nya produkter”. Ett annat svar var “Ja. [Företagsnamn]:s mål är att 
jobba så proaktivt som möjligt med detta.”. 
 
9. Hur lång tid i förväg skulle tillverkarna kunna informera JM om att en produkt kommer att 
tas bort från sortimentet? Och att en ny produkt har tagits fram som kommer ersätta den 
gamla? 
 
Svaren varierar mycket på denna fråga. Några företag svarar kort att de informerar 3 månader före, 1-6 
månader före och att de strävar att informera 6 månader innan. Längre svar är exempelvis 
“Information om nya produkter eller ersättningsprodukter kommuniceras normalt senast 6-8 veckor 
innan säljstart. [Företagsnamn] kan dock ge tidigare information till viktiga kunder och 
slutanvändare som man idag har en tätare dialog med.” Företaget fortsätter med “När det gäller 
produkter som kommer tas bort från sortimentet är det i regel längre framförhållning som varierar 
beroende på hur lång tid det tar innan lagret är slut”. Ett annat svar är “Den informationen skulle nog 
gå ut i ett ganska tidigt skede. Men då vår produkt ser ut som den gör skulle funktionen för JM vara 
densamma då vi har krav på hållfasthet för vår produkt”.   
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Cirkeldiagrammet visar att det vanligaste sättet som företagen informerar sina kunder är via 
nyhetsbrev, 22,6 % av företagen använder nyhetsbrev för att informera om sina produkter. 16,1 % 
använder personliga möten och 9,7 % sprider information via telefon och mail. Övriga 
informationssätt innefattar mässor, seminarier, informerar och utbildar de egna hantverkarna, 
pressreleaser, LinkedIn, kundservice och företagets egen säljkår. 
 
 
11. Om ni ersätter en befintlig produkt mot en ny, hur tar ni reda på att den motsvarar den 
gamla? 
 
Företagen svarar att tester sker, både internt och externt. En leverantör svarar att “Oftast ersätter vi 
produkter till en bättre produkt då vi tycker att den gamla varit undermålig. Detta utförs genom 
noggranna kontroller, både interna och externa“. En annan utvecklar att kontroller görs “Genom en 
mängd labbtester och fälttester”. 
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Från cirkeldiagrammet kan det utläsas att 7,7 % av deltagarna i studien upplever kommunikationen 
som mindre god. Ett företag berättar vidare “[Kommunikationen är] alldeles för dålig ut i 
projektleden. Väldigt svårnått och svårnavigerat för en liten leverantör”.  
 
23,1 % upplever kommunikationen som god. Ett av företagen fortsätter “[Kontakten är] bra, 
fortlöpande möten, telefonkontakt samt email. I samtliga fall är det kontakt med sortimentsansvarig, 
avtalsansvarig samt miljö/kvalitetsansvarig vilket gör att man får bra information på vilka krav som 
ställs i de olika frågorna”. Ett annat företag upplever att kommunikationen har försämrats 
“Kommunikationen mellan JM och [företagsnamn] upplevs som god, men varierar mellan olika 
områden. Däremot upplever vi att kontakten mellan JM och [företagsnamn] har försämrats under 
sista året, vilket vi tycker är olyckligt eftersom vi behöver input för att kunna utveckla våra lösningar 
till JMs framtida önskemål”.  
 
15,4 % av deltagarna anser att kommunikationen är mycket god exempelvis beskriver ett företag att 
”JM är strukturerade, vassa inom bostadsproduktion och lättsamma att jobba med”. 53,8 % anser att 
de inte kan svara på frågan då de inte har kontakt med JM i dagsläget. Ett företag säger att kontakten 
är minimal eftersom “[JM] väljer andra leverantörer” medan de andra företagen säljer sina produkter 
via återförsäljare och inte har en direkt kontakt med JM.   
 
 
13. Skulle ni vara intresserade att ändra era produkter om ni visste att JM skulle köpa in dem? 
 
Alla deltagare i studien svarar ja på frågan. Ett företag fortsätter “en stor del av vår produktutveckling 
kommer till efter dialog med kund och analys av kunders behov”. En annan deltagare utvecklar att 
“Redan idag erbjuder vi funktionsanpassning till våra kunder”. En tredje berättar att diskussionen 
redan förts en gång “Den frågan har vi diskuterat kort med JM för några år sedan då jag förklarade 
att det går att ta fram silikoner med annan katalysator än tenn, men det blir ett annat pris på 
produkten då (råvaran kostar mer). Det fanns då inget intresse. Generellt vad det gäller sådana här 
frågor vill man gärna ha sådana produkter, men när det kommer till inköpsavdelningen väljs 
vanligtvis den billigaste”.  

 
 



32 
 

14. Vad tycker ni om JMs hållbarhetsarbete?  
 
Ett företag svarar “Vi har ett mycket bra samarbete med JM där vi pekar ut de miljövänligaste 
produkterna som klarar de tekniska krav som JM ställer på produkten. Vi har tidigare tagit fram 
lathundar så rätt produkt används för rätt applikation (styrs nu i en del av JMs arbetsbeskrivningar 
istället)”. En annan påpekar att “[I] byggbranschen generellt [är det] mycket prat och lite verkstad. 
[Vi har] upplevt [en] viss feghet i branschen att ta tag i miljöfrågor”.  
 
En tredje skriver att “Vi märker av att JM ökar fokus i hållbarhetsfrågor. Våra produkter kan inte 
riktigt delas upp i mer eller mindre miljövänliga eller inte, däremot ser vi en tendens att JM vill köpa 
miljövänligare ingjutningsdetaljer, det vill säga produkter som vi själva inte tillverkar men köper in 
och gjuter in i betongelementen”. Några företag saknar tillräckligt med information för att kunna göra 
en bedömning.  
 
15. Hur ser ert miljötänk ut? 
 
Alla deltagare i studien arbetar med någon sorts miljötänk. Ett företag berättar att “Vi [jobbar] med 
miljöledningssystem (ISO 14001) och alla våra produkter ska vara bedömda i miljödatabaserna. Vi 
jobbar kontinuerligt med förbättringsarbete gällande hållbarhet. Exempelvis har vi skiftat bränsle på 
vår produktionsanläggning till Gasol och alla våra transporter kör på HVO, vilket är ett biobaserat 
bränsle”. Ett annat företag svarar att: 
  

Vi arbetar aktivt för att minska CO2 avtrycket. Inom betongelement handlar det mycket om att via 
vår cementleverantör utveckla miljövänligare cement som det går att gjuta betongelement med 
och som klarar de kvalitetskrav som JM ställer. Utöver detta arbetas det inom [företagsnamn] 
med att effektivisera tillverkningsprocess, transporter för att minska CO2-avtrycket  

6.1.2 Intervju med miljöchef på JM 
Under intervjun med JMs miljöchef framkom det att största delen av materialinköpen sker via 
ramavtal. I ramavtalet bestäms vilka produkter ett företag eller en återförsäljare får använda och i 
avtalet finns en prislista på utvalda produkter. En miljögranskning av bestämda material görs 
parallellt. Om upphandlingen inte sker via ramavtal är det projektinköparens uppgift att kontakta 
miljöavdelningen för att granska materialen. Det här tillvägagångssättet har visat sig fungera sämre 
trots att det är det vanligaste sättet för JM att komma i kontakt med nya material. 

Hur mycket information leverantörerna lämnar om produkten som ska granskas påverkar hur snabbt 
granskningsprocessen kan genomföras. Ett säkerhetsdatablad brukar räcka. Finns ingen dokumentation 
måste miljöansvarige kontakta företaget och be om information, en process som kan dra ut på tiden. 
JM undviker material som innehåller cancerframkallande-, allergiframkallande-, 
reproduktionshämmande-, mutagena- och miljöförstörande ämnen. Även hur hög halt av ett ämne som 
finns i produkten räknas in. JMs kriterier baserar sig på BASTAs krav. När ett material godkänns kan 
det användas i hela Norden utan fler granskningar.  

JMs ambition är att alla leverantörer ska ha kännedom om hur JM klassificerar deras material. De 
senaste åren har detta inte hunnits med. Att förloppet tagit mycket tid är en av anledningarna till att 
databasen ska bytas ut till ett externt system. Ytterligare ambitioner är att berätta för leverantörerna när 
en produkt klassas som röd. Är produkten röd köper JM en annan produkt eftersom att ändra 
produktens sammansättning är en lång process.    

JM upplever att kommunikationen med leverantörerna är god, framförallt i Sverige. Däremot varierar 
tiden som det tar att få fram tillräcklig dokumentation. Viljan att avslöja innehåll i produkterna 
upplevs som svårare om företagen har amerikanska ägare eller om tillverkningen sker i södra Europa. 
Miljöansvarig tror att företag som är långsamma med att tillhandahålla information på lång sikt 
kommer att slås ut från marknaden. Kommunikationen från företagen när ett nytt material ersätter ett 
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befintligt uppfattas som sämre, speciellt upplevs det som ett problem när sammansättningen eller 
namnet på en produkt byts ut. Det är sällan som en ofarlig produkt byts ut mot en farlig.  

En utmaning för JM är när det inte finns ett avtal direkt med leverantören. Det är svårare att ställa krav 
på en återförsäljare än en tillverkare. Finns ett ramavtal kan krav ställas att så fort minsta detalj ändras 
ska JM kontaktas. När produkten köps via återförsäljare är det inte säkert att leverantören vet om att 
just deras produkter används av JM.  

6.1.3 Intervju med avtalsansvarig på Ahlsell 
Under intervjun med avtalsansvarig på Ahlsell, en återförsäljningskedja, fick författarna veta att 
Ahlsell blivit kontaktade för att diskutera markeringsfärger. Det önskades att miljövänligare alternativ 
fanns eftersom markeringsfärger innehåller drivgaser och många farliga ämnen. Ahlsell har under flera 
år försökt starta ett projekt men inte hittat någon intresserad tillverkare. Det har inte funnits intresse att 
investera i ett projekt när produkten enbart kommer att säljas i Sverige.  
 
Ahlsell kontaktade markeringsfärgs-tillverkare, som var intresserad av att framställa en produkt och 
trodde sig kunna göra det inom ett år. Avtalsansvarig på Ahlsell skickade en inbjudan till samtliga 
byggföretag om att delta i projektet. JM tackade ja till inbjudan.  
 
Byggföretagen började med att fylla i en kravspecifikation om produktens önskade egenskaper. 
Markeringsfärgs-tillverkaren utgick från kraven när de framställde produkten. Efter ca 5 månader 
testades produkten på ett flertal olika byggprojekt och produkten utvärderades. Förbättringar gjordes 
och efter ett par månader utfördes ytterligare ett test. Efter andra testet var resultatet så pass bra att en 
slutprodukt togs fram. Produkten blev klar tidig vår 2017 och lanseras i juni 2017.  
 
Ahlsell har haft en samordnande roll i tidigare projekt men det här är deras första utvecklingsprojekt 
med kemiska produkter. Tidigare har de utvecklat knivar och stegar/bockar för att förbättra 
arbetsmiljön. Dessa produkter markerades med en grön etikett, bra arbetsmiljöval. Idag är det 
förbjudet på många arbetsplatser att inte använda exempelvis stegar som saknar bra miljöval-etiketten. 
Ahlsell tror att utvecklingen av sprayfärgen kommer väcka nya diskussioner om vilka fler material 
som kan förbättras.   
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7 Analys  

Från resultatet kan det utläsas att kommunikationen mellan JM, tillverkare och leverantörerna kan bli 
bättre. 54 % av deltagarna i studien har ingen direktkontakt med JM. Studien kan ha ett missvisande 
resultat då flera av tillverkarna säljer sina produkter via återförsäljare och därmed inte har en 
kontinuerlig kontakt med JM. JM har en utmaning när produkterna inte inhandlas direkt via 
tillverkaren. 
 
Fråga 2-5 i studien visar att JM kan förbättra sin kommunikation. Att inte fler än 58 % känner till att 
JM arbetar med standardiseringar är ett exempel. Standardisering är en av JMs grundvärderingar och 
företaget borde vilja sprida informationen mer. Endast 50 % av deltagarna i studien känner till att JM 
har en miljövarudatabas och att produkter företaget vill arbeta med kontrolleras. Resultatet kan se ut 
som det gör då flera tillverkare säljer sina produkter via återförsäljare men JM bör informera om sin 
miljövision mer. Författarna kan inte hitta information om exempelvis miljövarudatabasen på JMs 
hemsida. Ett annat exempel på att kommunikationen kan förbättras är att bara 58 % vet vilka krav JM 
ställer på deras produkter. JM borde sträva efter att alla ska veta vilka krav produkterna bedöms efter.  
 
Enligt intervjun med ansvarig för miljödatabasen så eftersträvar JM att berätta vilka produkter som 
inte klarar kriterierna för JMs miljövarudatabas. Men att även ge feedback på de som klassas som gula 
eller gröna material kan vara en god ide. Om tillverkarna inte vet vilka kriterier deras produkter 
bedöms efter är det svårt att göra förbättringar. Samtliga deltagare i studien medgav att de var villiga 
att ändra sina produkter utefter marknadens krav och behov. JM borde utnyttja leverantörernas vilja 
om att uppfylla sina kunders önskemål för att trycka på att utveckla fler miljövänliga material. En 
tillverkare skriver (under fråga 12) att det fanns ett samarbete att utveckla en produkt utan katalysator 
av tenn. När priset blev högre än innan blev det inget samarbete. Svaret påvisar att även JM kan vara 
den hämmande faktorn. Intervjun med Ahlsell visar att det går att ge en tillverkare ett uppdrag att 
utveckla miljövänliga produkter och att processen inte behöver bli så komplicerad.   
 
Många av tillverkarna bedriver ett miljöarbete och att de tycker att JMs miljöarbete är positivt 
förenklar processen att gå mot miljövänligare material. 18 % av tillverkarna redan använder SundaHus 
och Byggvarubedömningen, det kommer att förenkla övergången till ett nytt miljösystem. Att 9 % 
redan använder Svanen är också positivt, då övergången för dessa tillverkare inte bör märkas 
nämnvärt.   
 
Studien visar att tillverkarna kan bli bättre på att gå ut med information om att ett nytt material eller 
produkt är på väg. Det finns ett stort förbättringsutrymme eftersom endast 42 % av tillverkarna säger 
att de alltid går ut med information. 33 % av tillverkarna säger att de går ut med information om det 
har betydelse för kunden. Är det inte upp till kunden att avgöra om informationen har betydelse? 
Tillverkarna kan ha svårt att veta vad kunderna tycker. Om tillverkaren säljer sina produkter genom 
återförsäljare vet de troligtvis inte vilka kunderna är.   
 
Trots att tillverkarna skickar ut information genom många kanaler verkar den inte nå JM. En anledning 
till att JM inte uppfattar informationen kan vara att av alla informationssätt som används är få 
skriftliga dokument. Telefon, mässor och möten är muntliga och gör att informationen kan glömmas 
eller missuppfattas. JM anger att det vanligaste sättet att få kunskap om nya ämnen är genom 
produktionssidan även om majoriteten av material köps in via ramavtal. Om tillverkarnas 
meddelanden inte når JM spelar det inte någon roll hur långt i förväg de upplyser om sin nya produkt.   
 
Av kapitel 5 kan det utläsas att många produkter innehåller farliga ämnen. Många av produkterna 
innehåller ämnen som finns på JMs avvecklingslista. Eftersom författarna till rapporten inte har en 
utbildning inom kemi kan inga rekommendationer om ersättningar till de farliga ämnena ges. Däremot 
visar intervjuerna att vissa av ämnena kan bytas ut, exempelvis katalysatorn i Produkt A. Det är viktigt 
att inse att hållbara material kostar mer och att inte då avsluta samarbeten.  
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Författarna tycker att det är en god ide att byta ut miljövarudatabasen. Undersökningen visar att 
miljövarudatabasen är en flaskhals. Dels tar det tid att registrera produkterna och dels har databasen 
blivit försummad de senaste åren. Att det tar tid att registrera beror på variationen som produkterna 
kommer med. Hade all information om produkterna levererats på ett liknande sätt hade registreringen 
gått smidigare. Om informationen inte är tillgänglig måste miljöchefen försöka få information om 
materialet hos en tillverkare. Processen är tidskrävande och leder till att flaskhalsen blir smalare. Att 
JM byter ut sin miljövarudatabas kan ses som ett arbete mot ständiga förbättringar, vilket är en av JMs 
principer. Se figur 4 i kap 3.  
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8 Slutsats    

Syftet med rapporten var att undersöka vilka alternativ JM har för att komma fram till smidigare 
lösningar vid byte av material och att undersöka hur kommunikationen är mellan JM och tillverkarna. 
 
JM måste bli bättre på att informera om sitt miljöarbete. Om JM tydligt berättar att de har krav på 
produkterna som används och förmedlar vilka kraven är kan samarbetet utvecklas. Även arbetet med 
standardiseringar behöver informeras mer. 
 
JM kan förbättra kommunikationen genom att skriva avtal med fler tillverkare. Då undviks 
återförsäljare vars främsta mål är försäljning och inte vad produkterna innehåller. När ramavtal skrivs 
med tillverkare finns större möjligheter att ställa krav på produktutvecklingen, hur JM vill ta emot 
dokumentation, att tillverkaren måste meddela om det sker minsta lilla förändring av en produkt och 
hur lång tid innan de vill informeras om förändringar.  
 
Gula material kan bli gröna genom att de farliga ämnena byts ut eller genom att branschen arbetar 
tillsammans och tar fram nya miljövänliga material. Ställer fler företag krav på miljövänliga material 
kommer tillverkarna att anpassa sig till kundernas önskemål. Branschen måste dock förmedla sina 
krav så att tillverkarna vet om dem. Det är värt att nämna att arbetsmiljön aldrig får kompromissa för 
miljön. Ibland krävs att en mindre bra produkt används för att det är det enda säkra alternativet. 
 
Processen för att smidigare få in mer miljövänliga material kan ske genom flexiblare ramavtal. Genom 
flexibla avtal kan mindre korrigeringar ske under avtalets tidsperiod. Då finns möjligheten att byta ut 
gamla material mot nya mer miljövänliga. JM måste först veta om att det nya material finns innan ett 
byte är möjligt och bör därför, som tidigare sagts, skriva in i avtalen hur de vill bli kontaktade.  
 
Hur JM ska få information om nya material är genom kommunikation. Vet JM att de inte läser på 
tillverkarnas hemsidor kan det skrivas in i avtalen exakt hur JM vill bli informerade.  
   
Våra slutsatser kan tillämpas av fler företag än JM. Om fler företag ställer krav på tillverkare om mer 
miljö -och arbetsmiljövänliga produkter kommer det hjälpa många människor inom byggbranschen. 
Hantverkarna som hanterar kemiska produkter får besvär med bland annat allergier, luftvägar och 
utvecklar cancer. Sjukdomar gör att människor blir sjukskrivna och förtidspensionerade. Sveriges 
företag behöver ta ansvar så att människor inte blir sjuka av sitt arbete och kan fortsätta bidra till 
samhället. Det är kostsamt för företagen och samhället med sjukfrånvaro så att investera i bättre 
miljöval kommer gynna alla i längden.  
 
När ämnen som har oönskade egenskaper fasas ut kommer livskvaliteten för människor som hanterar 
dem förbättras. Det är också viktigt att arbetet görs gemensamt av hela branschen. Arbetar inte de 
stora byggföretagen tillsammans kommer inte miljövänliga produkter slå på marknaden.   
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9 Rekommendationer 

 
Vi rekommenderar att JM ska använda sitt inflytande för att påverka branschen så att fler miljövänliga 
produkter tas fram. Ahlsell uttryckte att de var intresserade av vidare utvecklingsprojekt och kan säkert 
vara en del i arbetet.  
 
Vi föreslår att JM lägger in en klausul i sina avtal. Ramavtal med tillverkare bör ha en klausul om att 
tillverkarna har skyldighet att informera vid minsta ändring av produkten. Då kan JM själva avgöra om 
de tycker att informationen är av betydelse eller inte. Vid ramavtal med återförsäljare bör en klausul 
omfatta att JM kan lägga till eller byta ut material under avtalsperioden. Det ger JM möjlighet att 
använda miljövänligare material direkt när de lanseras. I avtalen rekommenderas JM skriva in att de 
vill ha all dokumentation skriftligt. Avtalen föreslås också innehålla information om hur och när JM 
vill bli kontaktade. 
 
JM rekommenderas att regelbundet uppdatera miljövarudatabasen fram tills att ett byte sker. De bör 
också informera tillverkarna om miljökraven som tillämpas. Detta rekommenderas också efter det att 
JM har bytt miljöbedömningssystem. 
 
Vi tror att det skulle underlätta ute på projekten om de skulle ha tillgång till miljövarudatabasen, 
kanske via en applikation. Detta kan göras med nästa miljösystem som används. 
 
Vi råder JM till att ha kontinuerlig kontakt och samarbete med sina tillverkare och leverantörer. Detta 
bör också tänkas på när JM börjar Svanenmärka sina hus och vid systembyte. Vi råder JM till att 
tydligare skriva ut på sin hemsida hur de arbetar med miljöbedömningssystem och standarder, då kan 
företag som vill arbeta med JM se vilka krav som finns. Att ge ut ett informationsblad till tillverkarna 
de redan arbetar med kan hjälpa dem att förstå JM och deras arbete.    
 
Vi rekommenderar JM att göra en ny undersökning hos sina tillverkare om ett år för att se om 
kommunikationen har förbättrats.   
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Säkerhetsdatablad. ProFix. Hämtat från 
<http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_sdb_4111_profix.pdf> Uppdaterad 7/5 2015. 
Hämtat 5/5 2017 
 
Säkerhetsdatablad. QuickFix Premium.Hämtat från 
<http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_sdb_4115_quickfix_premium.pdf> Ändrad 7/3 
2016. Hämtat 9/5 2017 
 
Säkerhetsdatablad. Sika-1. Hämtat från 
<http://swe.sika.com/dms/getredirect.get/se01.webdms.sika.com/924> Publicerat 25/5 2016. Hämtat 
10/5 2017 
 
Säkerhetsdatablad. SikaBond. Hämtat från 
<http://swe.sika.com/dms/getredirect.get/se01.webdms.sika.com/965> Revision 13/4 2016, 
Tryckdatum 28/5 2016 
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Säkerhetsdatablad. SikaFlex. Hämtat från 
<http://swe.sika.com/dms/getredirect.get/se01.webdms.sika.com/1118> Revisionsdatum 22/1 
2016,tryckdatum 28/5 2016. Hämtat 12/5 2017 
 
Säkerhetsdatablad. Vattenbaserat Kontaktlim. Hämtat från <http://media-
pms2.schoenox.net/casco/docs/cascocontact_se_se_msds.pdf> Ändrad 8/2 2017. Hämtat 9/5 2017 
 
Tekniskt datablad. Sika-1. Hämtat från 
<http://swe.sika.com/dms/getredirect.get/se01.webdms.sika.com/376> Ändrat 27/4 2016. Hämtat 10/5 
2017 
 
Muntliga källor: 
Ågren, J. Intervju med Jörgen Ågren, miljöchef på JM. Gustaf III Boulevard 64 den 19/4 (60 min), den 
28/5 (60 min), den 3/5 (30 min)   
 
Eklund, J (2017). Handledarmöte med akademisk handledare John Eklund, JM. Gustav III Boulevard 
64 den 6/3 2017 (60 min), den 20/3 2017 (ca 60 min), den 9/5 2017 (70 min), den 17/5 (60 min), den 
23/5 (75 min) 
 
Dahlin, J.Å. Intervju med Jan Åke Dahlin, avtalsansvarig för de stora kunderna på Ahlsell. 
Teknikringen 78 den 11/5 2017 (30 min) 
 
 
Källor som inte refereras: 
“Byggvarubedömningens kriterier för innehåll och livscykelaspekter” Hämtat från 
<https://byggvarubedomningen.se/globalassets/information/kriterier-2016.pdf> Gäller från 1/7 2016. 
Hämtat 22/5 2017 

 
“Byggvarubedömningens kriterier på Social Hållbarhet 1.0” Hämtat från 
<https://byggvarubedomningen.se/globalassets/information/kriteriedokumentet-1.2.pdf> Senast 
uppdaterad 25/4 2017. Hämtat 22/5 
 
 
Källor till figurer: 
BASTA Online. Figur 5. Hämtat från <http://www.bastaonline.se/sa-fungerar-det/bedomning-av-
produkter/> Hämtat 23/5 2017    
 
SundaHus. Figur 6. Hämtat från <https://www.sundahus.se/tjanster/miljodata/> Hämtat 23/5 2017
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Bilaga 1 – Leverantörer 

Företag 1: 
Företag 1 grundades 1949 i Tyskland [1] och tillverkar spackel, lim och bygg- och plattsättningsbruk 
[2]. Företaget bedriver ett aktivt miljöarbete, exempelvis är de registrerade i REPA och BASTA. De 
arbetar också med EMICODE [3]. 

Företag 2: 
Företag 2 grundades 1932 i Stockholm [4] och tillhör HeidelbergCement - koncernen som är ett 
internationellt marknadsledande företag inom ballastproduktion[5]. Företaget arbetar aktivt med 
hållbarhetsfrågor, exempelvis ersätter avfall från andra industrier en del av det jungfruliga materialet i 
ballasten. Överbliven betong används av företaget på ett flertal olika sätt.  Betongen kan gjutas i 
blockform och säljas vidare eller så separeras betongen för att ta tillvara på de enskilda 
beståndsdelarna [6].   

Företag 3: 
Företag 3 började 1937 att tillverka stenullsisolering och var först i Europa med att tillverka isolering i 
fasta skivor. Detta gav mineralullen ett allmänt erkännande inom byggbranschen [7]. Företaget arbetar 
kontinuerligt med hållbarhet och fokus ligger främst på energieffektivisering i den redan byggda 
miljön [8]. 

Företag 4: 
Företag 4 tillverkar produkter inom bland annat fog, lim och spackel [9]. Företaget arbetar aktivt för 
miljön. De arbetar med att förbättra produkternas innehåll utan att försämra kvaliteten [10]. Företaget 
arbetar tillsammans med två miljöbedömningssystem, Byggvarubedömningen och BASTA [11]. De 
har ett flertal kvalitetsbedömningar och ISO - certifiering. Kvalitetsbedömningarna är EMICODE - EC 
1, EMICODE - EC 1PLUS, M1 och Dust Reduced. ISO - certifieringarna är ISO 9001 och ISO 14001 
[12; 13]. 

Företag 5: 
Företag 5 arbetar med isolering [14] och grundades år 1917 i Norge. Företaget var tidigt med att arbeta 
med expanderad polystyren [15]. Miljö och kvalitet är viktigt för företaget som är certifierade enligt 
ISO 9001 och ISO 14001 [16]. 

Företag 6: 
Företag 6 grundades 1963 i Danmark [17] och tillverkar bland annat fäst- fog och fixmassor [18]. 
Miljön är viktig för företaget som är medlemmar i Green Network, Green Building Council Denmark 
och Sustainable Build. De är också certifierade i EMICODE [19] 
 
Företag 7: 
Företag 7 arbetar med isolering för svåra projekt exempelvis oljeplattformar och banklokaler [20]. 
Företaget använder sprayisolering gjord av glas- eller stenull. Sprayisolering är effektivt och kommer 
åt i hörn, runt armatur och isoleringen behöver inte vara lika tjock som vid isolerings skivor. Tunnare 
isoleringstjocklek minskar materialåtgången, spill och transporter vilket gynnar miljön [21]. 

Företag 8: 
Företag 8 är ett företag som är ledande i Norden med produktion av I-balkar. De var först i världen 
med att producera I-balkar i fabrik [22]. Företaget är certifierat enligt ISO14001 och ISO9001 [23]. 
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Företag 9: 
Företag 9 producerar produkter inom tegel, mur och puts [24]. Företaget arbetar aktivt med miljö och 
kvalitet och är certifierade i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1 [25]. 

Företag 10: 
Företag 10 arbetar med prefabricerade betongelement [26]. Företaget arbetar målmedvetet med hållbar 
utveckling inom flera områden exempelvis försöker de ersätta mängden naturgrus som används och 
istället används krossad ballast [27]. Företagets produkter är miljöbedömda enligt SundaHus, 
Byggvarubedömningen och BASTA. Företaget är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och AFS 
2001:1 [28]. 

Företag 11: 
Företag 11 specialiserar sig inom infästningar i byggbranschen och är ledande inom området [29]. 
Företagets produkter finns bedömda i BASTA. Företaget är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och 
OHSAS 18001. Företaget arbetar för att hitta alternativ som ger mindre miljöpåverkan än de produkter 
som finns i det nuvarande sortimentet [30].  

Företag 12: 
Företag 12 är ett av de ledande företagen i Sverige inom fabriksbetong [31]. Företaget är certifierat 
enligt ISO 9001 och ISO 14001 [32]. De arbetar aktivt för att minska sina transportemissioner [33]. 
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Bilaga 2 – Intervju med Miljöchef på JM 
 
Möte 19/4 60 min 
 

1. Hur ser processen ut när ni ska köpa ett nytt material? Från att ni väljer en leverantör till 
att materialet testas, används och blir standard. 
Vi [JM] ska börja med Svanenmärkning på bostäder. Detta gör att JM ska byta ut miljösystemet 
mot antingen SundaHus eller Byggvarubedömningen. Svanen har vissa krav. Beslut fattas troligen 
innan sommaren. Pga det så har inte miljövarudatabasen uppdateras så mycket. 

Det beror på om det är projektinköp eller via ramavtalsprocessen. Majoriteten av allt 
materialinköp sker via ramavtal. Jag [miljöchefen] tror över 90 %, närmare 95 % av inköpen sker 
via ramavtal. Man tar fram en förteckning eller prislista på material eller produkter som JM vill 
köpa. Då gör vi miljögranskningar parallellt. Tanken är att alla produkter som finns förtecknade i 
ramavtalen ska vara granskade och godkända ur miljösynpunkt. 

Om det är projektupphandling som går vid sidan om, uppe i projektet så är det projektinköparen 
eller den som genomför inköpet som ska kontakta oss [miljöavdelningen] och kolla om de 
material/produkter som dom köper in är godkända. Den processen har fungerat lite sådär. 

I dagsläget är det miljöchefen som testar materialen. I framtiden kommer det att ske via någon av 
dom två databaserna dom väljer mellan. I SundaHus fall är det ett kommersiellt bolag som 
genomför bedömningen. I Byggvarubedömningen så går man in som delägare i ett företag. Dom 
har anställd personal som sitter och gör bedömningarna. 

2.    Hur lång tid tar det att köpa in ett material, testa det och sen börja använda det?  Hur lång 
tid tar det för materialet att bli en standard i hela Sverige? 
Det beror på vilken dokumentation som tillverkarna kan tillhandahålla. Har dom bra underlag för 
tex en kemisk produkt. Och om det är ett bra säkerhetsdatablad och om det finns en 
byggvarudeklaration eller annan miljödeklaration som tydligt anger vad produkten innehåller, så 
kan det gå rätt fort. JM har sagt att dom behöver en vecka på sig, men det kan gå fortare om det är 
bråttom eller om det finns bra underlag. 
Ibland kan miljöchefen få en beställning och så finns det ingen dokumentation. Då måste han 
kontakta leverantören/tillverkaren och be om den. Det kan dra ut på tiden beroende på hur snabbt 
leverantören kan svara. Det är de vanliga när det drar ut på tiden (Dålig dokumentation eller att 
leverantören inte har koll på vad produkten innehåller). Under den tiden är materialet/produkten 
preliminärt inte godkänd, förrän miljöchefen kan verifiera vad den faktiskt innehåller. 

 
Godkänner miljöchefen ett material så kan det användas överallt. Materialen/produkterna är 
godkända ur miljösynpunkt, sen kan det vara andra faktorer också som kan påverka om dom får 
användas eller inte, tex monteringsanvisningar eller andra produktstyrda anvisningar. 
Godkännandet är på företagsnivå, inte projektnivå. 

 
3.    Hur får ni veta att nya material finns på marknaden? Finns det något system som scannar 

av marknaden? 
Det vanliga är att någon ute i projektet eller produktionen eller någon arkitekt får nys om att ett 
nytt material har kommit som dom skulle vilja testa. På JM är det inte bara fritt fram och testa det 
för det. Det finns ett system för det. Materialen/produkterna måste gå igenom någon form av 
pilottestning eller göra en avstegsansökan om att få använda materialet/produkten. Skulle det vara 
ett bra material kan man lägga in ett förbättringsförslag om att utöka exempelvis fasadmaterial. 
Det är en hyfsat lång process. Men så ser det ut när man har ”styrd produktion” och dom 
anvisningar man har på JM. 
Men det kan gå fort om man har gestaltningskrav i projektet, då får man snabba upp processen. 
Det beror också på vilket materialslag det är frågan om. 
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Tex lim: Om en entreprenör vill använda ett nytt lim så kan det gå fort. Dom kan kontakta 
miljöchefen som kan säga: att det är okej, det är typ samma produkt som ni använt tidigare fast det 
är annan tillverkare. Då godkänner miljöchefen den och inköp skriver in den som accepterat val i 
avtalet och så får dom använda den. Det kan gå över dagen. 

 
4.    Hur går processen till när ett nytt material testas? 

JM kollar kemiskt innehåll och dom använder samma kriterier som dom gör i BASTA-systemet 
som ligger till grund för Byggvarubedömningens kemikaliekriterier. Och som är väldigt snarlika 
SundaHus också. Dom bottnar i sin tur i kemikalielagstiftningens kriterier för verkning av 
produkter ”klassificeringsämnen”. Dom försöker undvika produkter som innehåller 
cancerframkallande ämnen, reproduktionstoxiska ämnen, mutagena ämnen, allergiframkallande 
ämnen och miljöstörande ämnen. 

 
För att veta om materialen/produkterna innehåller dessa egenskaper så måste leverantörerna kunna 
visa en innehållsdeklaration, som går att bedöma. Det behöver Miljöchefen, kan dom inte redovisa 
det så kan inte miljöchefen göra en bedömning och då kan han inte godkänna 
materialet/produkten. 

 
5.    Hur vet ni om ett material är farligt eller inte? 

Vissa ämnen har en gemensam klassificering inom Europa. Där man inom Europa kommer fram 
till att det här ämnet är farligt eller inte farligt. Är det sådana ämnen är det ganska enkelt. Dom 
som det inte finns klassning på, är tillverkarna skyldiga att ta fram en utifrån kriterierna. Då måste 
dom ämnena vara testade enligt vissa testprotokoll. Det finns det andra databaser för. JM 
prenumererar på två databaser som man kan söka i. Finns inte ämnet med där, då börjar man få ett 
problem. Då får man antingen göra en jämförelse om det finns närbesläktade ämnen som är 
klassificerade ex innehåller cancerframkallande ämnen, då kan man inte utesluta att det andra 
ämnet också gör det. Eller så vet man inget om det och kan då tyvärr inte använda/godkänna 
produkten. Vet man inget om ämnet är det jättesvårt att göra en värdering. 

 
6.    Letar ni efter speciella ämnen som inte är tillåtna i materialen? 

Man skaffar sig erfarenhet med tiden. Inom vissa produktions kategorier så vet man att 
bindemedlen innehåller något, så kan man kika på det. 

 
Typiskt farliga lim: Kollar först om det är ett vattenbaserat lim eller om det finns organiska 
lösningsmedel. Vill undvika lim/massor med organiska lösningsmedel så långt vi bara kan, ur 
arbetsmiljöaspekt. Lim ska ju reagera. Det kommer i flytande form och sen ska det ju härda och 
bli hårt. Vissa härdsystem är mindre lämpliga, tex tvåkomponentslim, ex epoxi. De innehåller 
mycket allergiframkallande och cancerframkallande komponenter. Så JM försöker undvika 
tvåkomponentslim i möjligaste mån. 

 
Man vet att vissa lim-system är mindre problematiska, tex vattenbaserade limmer, medan två-
komponents limmer undviker man. Dom limmerna behövs egentligen inte förutom i några 
enstaka, enstaka fall. Det är oftast när någonting inte gått helt rätt och måste justeras i efterhand, 
exempelvis Kemankar. Det är en kraftig limmassa som man måste använda tex om en balkong har 
blivit fel och man måste borra dit ett gängstag för att få fast räckena. Den måste sitta, den får inte 
lossna. Då funkar tvåkomponents epoxi. Men i normal produktion så ska man inte behöva använda 
sådana saker. Det är uppenbart ohälsosamt. 

 
Fix och fog har de senaste åren varit förskonade, det är en typ av bruk som man blandar själv. Det 
är snarare damning som blir problem. Men det är inget som bedöms i första hand i 
kemikaliekontrollerna. Det har varit uppe att vissa fix dammar mycket när man blandar dom. 
Innehållsmässigt är det ju cement, som man behöver skydda sig mot. Och det är svårt att hitta 
substitut till cement. 
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JM har ingen lista på de farligaste ämnena de kommer i kontakt med. Men de har en 
avvecklingslista som dom använder ibland i vissa avtal. I avtal som innehåller produkter som är så 
komplexa att JM inte kan göra en bedömning själv, t.ex. elektronik. Där har dom en lista på ämnen 
som dom vill att leverantörerna ska kunna intyga att elektroniken inte innehåller. 

 
7.    Vilka kriterier gör att ni väljer bort ett material? Hållbarhet? skadliga för miljö och 

människor? Vad kollar ni på för kriterier när ni köper in material? Vet ni om att materialen 
är röda eller gula när ni köper in dem? 
När ett material väljs bort är det främst pga att det är skadligt för människor och miljö. Sen kan de 
väljas bort på annat sätt i annat sammanhang. Men för själva miljövärderingen så är de det de 
handlar om. Eller potentiellt skadligt. 

 
8.    Får ni förvarningar om ett nytt material ersätter ett befintligt? Lite generellt. Varför är det 

så? 
Det är sällan dom byter ut en ofarlig produkt mot en farlig. Nu går trenden snarare åt andra hållet. 
Så miljöchefen tror inte risken är så stor att saluföra en produkt under ett varunamn som dom sen 
tillför något farligt. Men absolut att det är ett problem med kommunikationen, just när dom byter 
namn på produkter eller sammansättning, det förekommer också. 

 
Det är en utmaning när JM inte har direkt avtal med tillverkaren heller. Hade man haft det så 
kunde man ha villkor att så fort de minsta ändrades på produkten, skulle dom höra av sig. Men nu, 
det är jättesvårt för exempelvis SIKA att veta att JM överhuvudtaget använder deras produkter. JM 
köper inte direkt av dom. JM köper från hyllan på Ahlsell eller en fogningsentreprenör som köper 
från hyllan tex Ahlsell eller på Beyer, som i sin tur köper från SIKA. Hur ska SIKA nå ut? Dom 
kan skriva på sin hemsida men det bygger på att JM läser den, eller prenumerera på nyhetsbrev. 
Men det är klart en utmaning, Men risken är nog inte stor alls att JM helt plötsligt skulle börja 
använda något jättefarligt utan att veta om det. Miljöchefen tror inte att den risken är stor alls. Inte 
så länge JM använder sig av fabrikat och tillverkare som är stora och seriösa. Köper vi från 
Beckers och SIKA och dom här, det är klart dom har produkter som innehåller farliga ämnen men 
då har dom massa varningsföreskrifter på produkterna. Det bästa svaret är nog att inte bara tänka 
på produkten utan också på tillverkaren. 

 
9.    Hur upplever ni att kommunikationen är med de olika leverantörerna? Varför är det så? 

I Sverige är den rätt god. Sen är de ju viljan att avslöja vad som ingår i en produkt som varierar 
stort i olika länder och regioner i världen. Är det ett företag som har en amerikansk ägarbild i 
botten och som har tillverkning i ex södra Europa så är det svårt och få reda på vad produkten 
innehåller. I Sverige vet leverantörerna att företagen vill ha innehållsinformationen. Så 
miljöchefen tycker att på det stora hela kan det ta lite tid att få fram dokumentation ibland, men 
dom som är på tårna och är snabba att få ut informationen, och snabbt kan serva kunderna kommer 
nog att vinna på det i längden. Eftersom företagen kräver den här kunskapen om vad dom 
använder. Inte minst inom byggsektorn. Dom som inte klarar att matcha kraven, kan åka ut, skulle 
miljöchefen tro. 

 
 
10.  Vet ni om era leverantörers miljötänk? 

Med leverantörerna som JM har avtal med vet JM om deras arbete. Leverantörerna får svara på en 
enkät om deras miljö- och hållbarhetsarbete. Då har vi [JM] vissa grundkrav att dom har 
miljöpolicy på plats och att dom på nåt sätt jobbar systematiskt med miljöfrågor. Det beror lite på 
vilken bransch det är. Dom får föra en logg på hur dom jobbar. När det är projektinköp eller köp i 
andra och tredje hand så har dom inte samma koll. I lim, fog och fix har dom inte direktavtal med 
tillverkarna. Exempelvis Höganäs har JM avtal med och dom har egna produkter. Men i andra fall 
är det ARDEX, men där har dom inte direktavtal, dom har avtal med en ”kakel leverantör” som 
köper sina produkter av ARDEX. Där vet dom mindre. Det beror på hur långt ifrån man är. Men 
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möjligheten att få ut dokumentation om produkterna brukar säga ganska mycket om hur mycket 
koll dom har på frågorna. Har dom ordning på det så brukar dom ha ordning på annat också. 

 
11.  Informerar ni leverantörerna om ert “trafiksystem”? Och vilka produkter/ämnen ni inte 

använder? 
Ja, men inte alltid. Men JM försöker förklara det för dom. Däremot har det inte riktigt fungerat de 
senaste åren. När systemet introducerades en gång i tiden så tror miljöchefen att de va så att dom 
alltid fick det. Det har JM inte mäktat med. Dom känner lite att dom inte har tid att administrera 
och rodda i sådana system längre. Man satt nästan på halvtid och gjorde det här förut. Därför 
väljer dom ett externt system som ersätter det system dom har nu. 

 
12.  Ställer ni miljökrav på era leverantörer? Vilka då? Hur reagerar leverantörerna på det? 

Det beror lite på vilken kategori vi pratar om. Generellt sett ska dom fylla i enkäten och det är få 
av frågorna som är absoluta krav. Krav på att dom ska ha miljöpolicy och att dom kan visa upp att 
dom har någon form av systematiskt miljöarbete, och visa att man faktiskt jobbar mot JMs mål. 
Dom ska också visa upp att dom har någon typ av hanteringskrisberedskap ifall något skulle 
hända, någon olycka. Kontakt med företagshälsovården för dom anställda, koll på sjukfrånvaro 
och lite sånt. 

 
Lite kontrollfrågor om de vanliga hållbarhetsområdena. Får svara på frågor hur dom arbetar med 
antikorruptionsarbete, regler för mottagande och givande av gåvor. Det är inga krav, men skulle 
dom svara helt uppåt väggarna så brukar dom få följdfrågor. Då får dom förklara varför dom inte 
arbetar mot dom här målen. Dom får också svara på vilka världsdelar deras leverantörer kommer 
ifrån. Om det blir så att dom tecknar ramavtal så får företsget skriva på att dom följer JM:s 
uppförandekod för leverantörer.  

 
Det är ett dokument som JM har tagit fram som bottnar i FN:s konventioner för mänskliga 
rättigheter, inga barnarbetare och sådana saker. Sen genomför dom varje år en revision på ett 20-
tal leverantörer som JM har avtal med hur pass dom klarar de här kraven. Då använder dom svaren 
JM fått in tidigare. Att dom kanske har leverantörer från Asien, Sydamerika och Östeuropa etc 
som gör att dom leverantörerna blir utvalda. Lite prekvalificering har JM, men det är ingen jätte 
tröskel att ta sig över. Man måste visa att man ändå har förstått frågorna. Sen finns det 
kategorispecifika krav, tex transporttjänster, arbetsmaskiner och städkemikalier har vissa kriterier. 
Sen är det kontinuerlig uppföljning på ramavtalpartners generellt i projekten. De har 
avstämningsmöten ett par gånger per år. Sen om det dyker upp något nytt material kan dom ringa 
till leverantörerna och typ säga (Hej, vi har sett att en konkurrent har en klimat reducerad betong, 
va har ni för någonting?) På det sättet finns det fördelar med att ha  
avtalspartners. 

 
 

13.  Berättar ni varför ni inte vill köpa en röd produkt? Om ni klassar ett material som rött eller 
gult får leverantören reda på det? 
Ja, det försöker vi absolut göra. Kanske har missat någon enstaka gång. Det kan ha skett ett 
missförstånd. Dokumenten från leverantörerna kan ha varit gamla. Miljöchefen kontaktar alltid 
tillverkaren och berättar att JM har en dokumentation från år XX och med den kan vi inte 
godkänna er produkt. Är det fortfarande den som gäller? Stämmer det att det är den som gäller och 
produkten är röd köper JM en annan produkt. Det är en lång process att ändra formuleringen på en 
produkt så det har inte blivit att dom sagt till tillverkaren att dom ska göra. Sen kan det vara att det 
inte finns några andra alternativ. Tex Kemankar. Den produkten vill inte JM använda alls, men 
ibland finns det inga alternativ. 
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15.  Vem beslutar att ett material ska tas i bruk? (i Sverige? i Norden?) 
Miljöchefen  

 
16.  Vad gör ni med gula och röda material? Försöker ni göra dom gröna eller köper ni in andra 

material? 
JM köper hellre en ny produkt. Svårt att säga också för JM köper in en produkt för en viss 
tillämpning.  

 
17.  Hur ofta uppdaterar ni miljövarudatabasen? Lev/material osv. 

Miljövarudatabasen uppdateras inte så ofta i och med att dom vet att dom snart ska byta 
miljösystem. 
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Bilaga 3 – Intervju med avtalsansvarig för de stora kunderna på Ahlsell 
 
Telefonintervju: 11/5 2017 30 min 
 
 
1. Kan du berätta lite om hur projektet startade? 

Projektet startade för ett antal år sedan. Skanska kontaktade Ahlsell och ville diskutera 
markeringsfärg. Man arbetar hårt inom alla riksbyggen med att fasa ut farliga ämnen. Drivgaser 
och sammansättningen av markeringsfärger har varit högst upp på agendan år efter år. Men det har 
inte varit några tillverkare som har varit direkt intresserade av att lägga pengar på att utveckla en 
produkt som bara egentligen är till för den svenska marknaden. 

2. Hur har processen för att ta fram sprayfärgen sätt ut? 
Ahsell kontaktade SprayMaster som var jätteintresserade och trodde att de skulle kunna ta fram en 
sådan produkt på 1 år. I och med det så bjöd jag [avtalsansvarig] in samtliga riksbyggare, Skanska, 
PEAB, JM, NCC, Svevia och Veidekke och diskuterade om de ville vara med i ett 
utvecklingsprojekt. Alla var givetvis intresserade. Det började med att vi [Ahlsell och 
SprayMaster] bad alla bolagen att göra en kravspec. Utifrån den kravspec:en så började 
SprayMaster titta på en produkt.  
 
Efter ungefär 4-5 månader så hade man en produkt som man skickade till ett antal utvalda projekt 
där de testades live, för att se hur de verkligen fungerade. Med dom testresultat som vi då fick gick 
vi vidare i produktutvecklingen och gjorde ett nytt test några månader senare. Och fick då ett så 
bra resultat på den produkten så att man började fundera på en slutprodukt. Den 
[markeringsfärgen] var färdigt tidigt i vårvintras då vi gjorde ett sista test ute på projekten. Det var 
för att visa att så här blev produkten. 
 
Den produkten kommer nu i mitten av juni [2017] att lanseras för alla våra kunder. Som en del i 
det hela har vi valt att vi kommer skänka 5 kr/enhet till barncarncerfonden. De 10 000 första 
exemplaren vi [Ahlsell] säljer i våra butiker kommer att gå till barncancerfonden. 

3. Vad har Ahlsells roll varit i projektet? 
De stora rikskunderna har vi som våra kunder. I våra avtal försöker vi ha utvecklingspunkter med 
också. Vi ska inte bara sälja varor utan hitta en gemensam lösning till att värna om miljön. Vi 
fungerar som en samordnare i projektet. Varje kund har sitt avtal men vi sitter som sagt med avtal 
med alla de här kunderna. Det blir ganska naturligt att vi får en samordningsroll då vi har alla 
företag som kunder. 

4. Varför valde ni att ta fram den här produkten? 
Det är ett önskemål som kommit in från Skanska. De tryckte på just den här produkten med 
markeringsfärg för att de vill fasa ut de befintliga varorna på marknaden eftersom de innehåller så 
pass mycket farliga ämnen.  

5. Vad är det i produkten som gör att den är bättre än andra rent innehållsmässigt? 
Vi har tagit bort alla farliga drivgaser. Det är en del andra kemiska beståndsdelar som också tagits 
bort.  
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6. Har ni varit med och tagit fram en miljövänligare produkt på det här sättet förut? 
Det här är den första kemiska produkten vi arbetat med så här. Det kommer nog att sätta igång nya 
diskussioner om t.ex. fogmassor.  
 
Vi har tidigare haft samarbeten med knivar och bockstegar. Skanska var även där den drivande 
faktorn. Man ville även där ta fram produkter som ställer större krav än statens provningsanstallt 
gör. 
 
Då hade man [på Ahlsells] tagit fram ett regelverk. Då ville man att de produkter som klarade dom 
kraven skulle förses med en specifik etikett som talade om att det var ett bra arbetsmiljöval.  
 
Ahlsell ville inte tillverka en produkt med sin etikett som bara avsedde Skanska. Då bjöd jag 
[avtalsansvarig] in våra största leverantörer. Tillsammans med riksbyggarna enades vi om hur 
produkterna skulle se ut och vilka produkter som skulle kunna klassas som ett bra arbetsmiljöval. 
Och tillverkarna fick förse produkterna med en grön etikett, som det står bra arbetsmiljöval på. På 
en del arbetsplatser är det idag förbudet att använda stegar och bockar som inte har en grön etikett 
på.  
 
Vi håller just nu på att göra ett reportage och en intern tidning om stegarna och 
markeringsfärgerna. Som ska släppas om några vekor, i och med att vi lanserar produkterna.  
 
Det finns andra sortiment som kan bli föremål för sådana här saker. Det finns andra produkter som 
ur ett miljö och arbetsmiljöperspektiv kan bli mycket, mycket bättre. 

7. Får vi nämna dig och vår intervju i vår rapport? 
JA!     
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Bilaga 4 – Intervjuer med leverantörer 
 

Abetong: 
 

1. Hur ser processen ut när JM köper upp ett material av er?  
Ramavtal finns mellan Abetong och JM. Avtalen sträcker sig över en längre tidsperiod. 
JM skickar löpande prognoser över tänkta beställningar de kommande 2 åren, som Abetong lägger 
in som en preliminär beställning. Beroende på produkt så kommer sedan en beställning från 
respektive projekt. Beställningen kommer ett antal veckor innan tänkt leverans, och beror på 
produktslag. 

 
2. Vet ni om JM:s arbetssätt med standardiseringar?  

Ja, detta är vi medvetna om 
 
3. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med? 

Ja, känner till detta. I samband med avtalsförlängningar brukar dessa uppdateras. 
 
4. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med? 

Görs väl i samband med ovanstående. Sker även viss diskussion kring vissa ingående material som 
Abetong gjuter in i betongprodukterna 

 
5. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot? 

Ja, i de fallen det är aktuellt så brukar det finnas en kommunikation kring hurvida kraven är 
rimliga och om det är relevanta krav. 

 
6. Gör ni egna miljökontroller på era produkter?  

Ja, våra produkter finns bland annat med i Sunda Hus och Byggvarubedömningen 
 
7. Hur långt innan ett nytt material släpps vet ni om att det kommer att komma? Hur ofta tar 

ni fram nya material? 
Produkterna ändras väldigt sällan. JM styr också ganska noga gällande exempelvis typ av isolering 
som gjuts in i väggarna. Vi levererar i huvudsak betong, ett material som inte ändras nämnvärt 
över tid. Viss justering av receptet sker kontiunerligt, men sällan nya material  

 
8. Går ni ut med informationen till era kunder om att ett nytt material är på väg? 

Om det har påverkan på slutprodukten så görs självfallet det. 
 

9. Hur lång tid i förväg skulle ni kunna informera JM om att en produkt kommer att tas bort 
från sortimentet? Och att en ny produkt har tagits fram som kommer ersätta den gamla?  
För huvudprodukterna är denna fråga ej aktuell, och om det skulle vara aktuellt så görs det med 
flera års framförhållning. Handlar det om ingjutna detaljer så sker kommunikationen löpande och i 
samförstånd med JM. Eventuella förändringar gällande ingjutningsgods kommuniceras så snart vi 
har kännedom kring detta med JM. 

 
10. Hur informerar ni era kunder? Varför informerar/informerar inte ni era kunder? 

Då det har påverkan så informeras detta genom möten/utskick. Direktkontakt tas med kund. 
 

11. Om ni ersätter en befintlig produkt mot en ny, hur tar ni reda på att den motsvarar den 
gamla? 
Gällande betongprodukter så gör vi inga ersättningar. Handlar det om ingjutna detaljer så gör det 
genom att vi kravställer de detaljerna som vi sedan handlar in av våra underleverantörer. 
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12. Hur upplever ni att kommunikationen mellan företagen (JM och Abetong) är? Varför? 
Kommunikationen är mycket god och kommunikationsvägar finns på många plan, direkt i 
respektive projekt mellan bygge och Abetongs projektledare, kommersiell kontakt mellan 
avtalsansvarig och JM:s inköp samt kontakt mellan företagens tekniska avdelningar.  

 
13. Skulle ni vara intresserade att ändra era produkter om ni visste att JM skulle köpa in dem? 

Vi är intresserade av att utveckla produkten så att den passar JM:s behov, dock inte ändra 
grundförutsättningarna att det är prefabricerade betongelement som vi levererar. 

 
14. Vad tycker ni om JM:s hållbarhetsarbete? Köper de era mer miljövänliga produkter?  

Vi märker av att JM ökar fokus i hållbarhetsfrågor. Våra produkter kan inte riktigt delas upp i mer 
eller mindre miljövänliga eller inte, däremot ser vi en tendens att JM vill köpa miljövänligare 
ingjutningsdetaljer, dvs produkter som vi själva inte tillverkar men köper in och gjuter in i 
betongelementen.  

 
15. Hur ser ert miljötänk ut? (kemikalier? Råvaror? Tillverkningsprocess? Transporter? 

Vi arbetar aktivt för att minska CO2 avtrycket. Inom betongelement handlar det mycket om att via 
vår cementleverantör utveckla miljövänligare cement som det går att gjuta betongelement med och 
som klarar de kvalitetskrav som JM ställer. Utöver detta arbetas det inom Abetong med att 
effektivisera tillverkningsprocess, transporter för att minska CO2-avtrycket. Finns ett antal 
aktiviteter kring detta. 

 
16. Varifrån kommer era råvaror? Återvinner ni era material? Om nej, varför inte?  

Våra råvaror är främst cement, ballast (sten,grus), stål (armering) och vatten. Detta för den stora 
delen av de produkter som vi levererar till JM (skalvägg, plattbärlag, balkonger). I grund och 
botten återvinns inte betongelement då de formar stommen till bostäder som skall så under lång 
tid. Vi har kommit olika långt på våra fabriker att återvinna vatten från produktion, även pågår det 
utveckling för att använda betongkross som ersättning för naturgrus som är en ändlig resurs. 
Armeringsspill i fabrikerna återvinns för ny stålproduktion. 

 
17. Får vi nämna ert företag med namn eller vill ni att vi kallar det något annat? 

Går bra 
 
18. Går det bra att kontakta er lite senare om vi skulle behöva ställa några följdfrågor? 

Ja det går bra. 

 
Notis från författarna:  
 
CO2: Koldioxid.  
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Alfix: 
 

1. Hur ser processen ut när JM köper upp ett material av er?  
Via utvalda entreprenörer, ex Bergström Plattsättning Västerås, har JM projekterad med våra 
produkter. Produkterna lev. via Konradssons Kakel, som är en av våra grossister i Sverige.  

 
2. Vet ni om JM:s arbetssätt med standardiseringar?  

Nej! men vi vet, att de utvalda ent. är behöriga i BKR/GVK 
 
3. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med? 

Nej! I princippet är det ju Konradssons Kakel som lev. 
 
4. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med? 

Nej! I princippet är det ju Konradssons Kakel som lev. 
 

5. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot? 
Nej! men jag antar, att de kontrollerar dom mot: BBR samt BBV, Etag 

  
6. Gör ni egna miljökontroller på era produkter? 

Vi emissionstestar stort set alla våra produkter via EMMICODE. Vi har ett samarbeta med Green 
Network, SundaHus, Basta och Svenska Byggvarubedömningen  

 
7. Hur långt innan ett nytt material släpps vet ni om att det kommer att komma? Hur ofta tar 

ni fram nya material? 
Vi har på det senaste presenterad en del nya produkter: Fix, Fog samt Puts och Målarfärg. Dessa 
produkter tar typiskt 2-3 år att utveckla  

 
8. Går ni ut med informationen till era kunder om att ett nytt material är på väg? 

Detta kan förkomma. Oftast när det är en produkt våra kunder har efterfrågad  
 

9. Hur lång tid i förväg skulle ni kunna informera JM om att en produkt kommer att tas bort 
från sortimentet? Och att en ny produkt har tagits fram som kommer ersätta den gamla?  
Vi har et kontrakt avtal med Konradssons/JM om att aktuella produkter finns i avtalsperioden  

 
10. Hur informerar ni era kunder? Varför informerar/informerar inte ni era kunder? 

På Alfix har vi ett ”Nyhetsbrev” som skickas ut en gång i månaden. Ibland kan vi informera via 
Konradssons Kakel. Div. magasin så som : Lera, Fuktsäkert och Golv&Tak använder vi också till 
att förmedla våra nyheter. 

    
11. Om ni ersätter en befintlig produkt mot en ny, hur tar ni reda på att den motsvarar den 

gamla? 
Vi som leverantör känner alla nyanser i våra produkter och kan därför via specifika anvisningar 
eller generella ”Temainfo’ar” rådgiva våra kunder  

 
12. Hur upplever ni att kommunikationen mellan företagen (JM och Alfix) är? Varför? 

All kommunikation går via de utvalda entreprenörer/Konradssons Kakel 
 

13. Skulle ni vara intresserade att ändra era produkter om ni visste att JM skulle köpa in dem? 
Alfix är en flexibel leverantör som försöker att leverera kundernas önskemål, därför kan det inte 
uteslutas, att specialprodukter till ”stora” kunder kan förkomma 

14. Vad tycker ni om JM:s hållbarhetsarbete? Köper de era mer miljövänliga produkter?  
Alfix produkter är generellt mycket miljövänliga, och det är de produkter som användas 
av JM. Vi tycker att ” Hållbarhetsarbete” är helt i tråd med vårt tänk 
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15. Hur ser ert miljötänk ut? (kemikalier? Råvaror? Tillverkningsprocess? Transporter?  

Allt ifrån certifierade kemikalier, återvinnings glas istället för vanlig ballast, ec  
http://www.alfix.com/se/baerkraftighet , http://www.alfix.com/se/referenser/green-village-i-surte-
goteborg  

 
16. Varifrån kommer era råvaror? Återvinner ni era material? Om nej, varför inte?  

Våra råvaror kommer ifrån klass A leverantörer, där det ställs krav till miljötänk. Felproduktioner 
och liknande kan ibland återanvändas på fabriken.   

 
  

Material: 

 
Readyfix  

  
17. Vad är det för produkt?  

 
18. Vad används den till? 

 
19. Vad innehåller Readyfix? 

http://www.alfix.com/se/fastmassor-fix/readyflex  
 

20. Finns det något ämne som är farligt för hälsa eller miljö? Om ja, vilket ämne då? Går det att 
byta ut det farliga ämnet mot något bättre utan att produktens sammansättning försämras?  
http://www.alfix.com/se/fastmassor-fix/readyflex  

 
21. Vad kostar produkten? 

Fråga Konradssons Kakel  J 
 
 
Alfix Profix  

 
22. Vad är det för produkt?  

 
23. Vad används den till?  

 
24. Vad innehåller produkten?  

http://www.alfix.com/se/fastmassor-fix/profix  
 

25. Finns det något ämne som är farligt för hälsa eller miljö? Om ja, vilket ämne då? Går det att 
byta ut det farliga ämnet mot något bättre utan att produktens sammansättning försämras?  
http://www.alfix.com/se/fastmassor-fix/profix  

 
26. Vad kostar produkten? 

Fråga Konradssons Kakel J 
 

 
Alfix Quickfix  

 
27. Vad är det för produkt?  

 
28. Vad används den till? 
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29. Vad innehåller produkten? 
http://www.alfix.com/se/fastmassor/quickfix-premium  

 
30. Finns det något ämne som är farligt för hälsa eller miljö? Om ja, vilket ämne då? Går det att 

byta ut det ämne mot något bättre utan att produktens sammansättning försämras?  
http://www.alfix.com/se/fastmassor/quickfix-premium  

 
31. Vad kostar produkten? 

Fråga Konradssons Kakel J 
 
32. Vad är skillnaden mellan dessa produkter innehållsmässigt?  

Special tillverkad till Natursten, annat härdningssystem än de övriga  
http://www.alfix.com/se/fastmassor/quickfix-premium  

 
 
33. Får vi nämna ert företag med namn eller vill ni att vi kallar det något annat? 

JA !  
 
34. Går det bra att kontakta er lite senare om vi skulle behöva ställa några följdfrågor? 

JA !  

 
 
Notis från författarna:  
 
BKR: Byggkeramikrådet –  keramik (kakel & klinker) och rollat eller foliebaserat tätskikt (BKR - Om 
BKR, 2017). 
 
GVK: Golvbranschens våtrumskontroll – plastmattor både som ytskikt och under keramik som 
tätskikt (GVK - om GVK, 2017)  
 
BBR: Boverkets byggregler - Innehåller olika föreskrifter och allmänna råd som gäller när man uppför 
och ändrar en byggnad. Föreskrifterna berör bland annat bostadsutformning, brandskydd, hälsa och 
miljö samt användning av energihushållning (Boverket – BBR Boverkets byggregler, 2017). 
 
BBV: Byggkeramikrådets branschregler för våtrum - BBV gäller endast om ett avtal har gjorts mellan 
beställaren och den aktuella entreprenören. Detta för att BBV är ett frivilligt regelsystem (BKR, 2017).  
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Konradssons Kakel 1: 
 

1. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med?  
Ja 

 
2. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med? 

Ja 
 

3. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot?  
BASTA 
 

4. Hur upplever ni att kommunikationen mellan företagen (JM och Konradssons kakel) 
är? Varför?  
Bra, fortlöpande möten, telefon kontakt samt email. I samtliga fall är det kontakt med 
sortimentsansvariga, avtalsansvariga samt miljö/kvalitetsansvariga vilket gör att man får bra 
information  på vilka krav som ställs i dem olika frågorna. 

 
 

Material: 
 

Readyfix 15kg 
  

5. Vad kostar produkten?  
Ordinarie: 600,80:- : JM 258,34:- 
 
Alfix Profix 20kg 
 

6. Vad kostar produkten?: 
Ordinarie 344:- : JM 147,92:- 

 
Alfix Quickfix 20Kg 
 

7. Vad kostar produkten?: 
Ordinarie 416:- : JM 178,88:- 
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Konradssons Kakel: 2 
 
1. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med? 

Nej 
 
2. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med?  

Ja 
 

3. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot?  
Nej 

 
4. Hur upplever ni att kommunikationen mellan företagen (JM och Konradssons kakel) är? 

Varför?  
Sådär. Upplever att det är svårt att få veta i ett tidigare skede om när ett projekt kommer och 
vilken under entreprenör som får göra jobbet. 

 
 

Material: 
 
Readyfix  

  
5. Vad kostar produkten?  

15 KG/Hink 584,80:-/hink brutto ex moms. 
 
Alfix Profix  
 

6. Vad kostar produkten?  
20 kg/säck 344:-/säck brutto ex moms. 

 
Alfix Quickfix  
 

7. Vad kostar produkten?  
20 kg/säck 416:-/säck brutto ex moms. 
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Konradssons Kakel: 3 
 
1. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med?  

Ja 
 
2. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med?  

Ja 
 

3. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot?  
Basta 

 
4. Hur upplever ni att kommunikationen mellan företagen (JM och Konradssons kakel) är? 

Varför?  
Kommunikationen upplever jag som mycket god. JM är strukturerade och tydliga i vad de önskar. 

 
 

Material: 
 
Readyfix  

  
5. Vad kostar produkten?  

1 ½ kg kostar 103:-/förp. Ex moms. 
 
Alfix Profix  
 

6. Vad kostar produkten?  
20 kg kostar 354:-/förp. Ex. moms. 

 
Alfix Quickfix  
 

7. Vad kostar produkten?  
20 kg kostar 754:-/förp. Ex moms. 

 
Priserna är våra rekommenderade listpriser. På dessa har JM sina avtalspriser och rabatter. De är ej 
dragna här. 
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ARDEX: 
 
1. Hur ser processen ut när JM köper upp ett material av er?  

JM köper via återförsäljare. 
 
2. Vet ni om JM:s arbetssätt med standardiseringar?  

Delvis. 
 
3. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med? 

Nej. 
 
4. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med? 
       Nej. 

 
5. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot? 

Nej. 
 

6. Gör ni egna miljökontroller på era produkter? 
Ja.  

 
7. Hur långt innan ett nytt material släpps vet ni om att det kommer att komma? Hur ofta tar 

ni fram nya material? 
Det är olika. Kontinuerligt. 

 
8. Går ni ut med informationen till era kunder om att ett nytt material är på väg? 

Nej. 
 

9. Hur lång tid i förväg skulle ni kunna informera JM om att en produkt kommer att tas bort 
från sortimentet? Och att en ny produkt har tagits fram som kommer ersätta den gamla? 
3 månader. Snarast möjligt.  

 
10. Hur informerar ni era kunder? Varför informerar/informerar inte ni era kunder? 

Vi informerar våra kunder när en ny produkt ska lanseras. 
 

11. Om ni ersätter en befintlig produkt mot en ny, hur tar ni reda på att den motsvarar den 
gamla? 
Det vet vi redan från början.  

 
12. Hur upplever ni att kommunikationen mellan företagen är? Varför? 

Det förekommer lite kommunikation mellan företagen. 
 

13. Skulle ni vara intresserade att ändra era produkter om ni visste att JM skulle köpa in dem? 
Ja. 

 
14. Vad tycker ni om JM:s hållbarhetsarbete? Köper de era mer miljövänliga produkter? 

Vi vet för lite.  
 

15. Hur ser ert miljötänk ut? kemikalier? Råvaror? Tillverkningsprocess? Transporter? 
Vi jobbar mot bästa möjliga miljö. 

 
16. Varifrån kommer era råvaror? Återvinner ni ert material? Om nej, varför inte? 

Från Danmark. I största möjliga mån.  
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Material: 

 
Ardion 100 ( heter ARDEX E 100 idag ) 

  
17. Vad är det för produkt?  

Tillsats. 
 

18. Vad används den till? 
Styrkehöjande till cementprodukter. 

 
19. Vad innehåller produkten? 

Plastdispersion och vatten. 
 

20. Finns det något ämne som är farligt för hälsa eller miljö? Om ja, vilket ämne då? Går det att 
byta ut det farliga ämnet mot något bättre utan att produktens sammansättning försämras? 
Nej.  

 
21. Vad kostar produkten? 

Produkten säljs genom återförsäljare. 
 
 
Ardion E95 / E90 

 
22. Vad är det för produkt? 

Tillsats ( E 95 har utgått ur sortimentet ).  
 

23. Vad används den till? 
Styrkehöjande till fästmassor.  

 
24. Vad innehåller produkten? 

Plastdispersion och vatten. 
 

25. Finns det något ämne som är farligt för hälsa eller miljö? Om ja, vilket ämne då? Går det att 
byta ut det farliga ämnet mot något bättre utan att produktens sammansättning försämras? 
Nej.  

 
26. Vad kostar produkten? 

Produkten säljs genom återförsäljare. 
 

 
Ardurit S48  ( heter ARDEX S 48 ) 

 
27. Vad är det för produkt? 

Cementbaserat lim.  
 

28. Vad används den till? 
Fästmassa för keramik och skivlimning. 

  
29. Vad innehåller produkten? 

Cementbaserat polymerlim. 
 

30. Finns det något ämne som är farligt för hälsa eller miljö? Om ja, vilket ämne då? Går det att 
byta ut det ämne mot något bättre utan att produktens sammansättning försämras? 
Nej. 
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31. Vad kostar produkten? 

Produkten säljs genom återförsäljare. 
 
32. Vad är skillnaden mellan dessa produkter innehållsmässigt? 

S 48 innehåller cement men inget vatten. 
 
33. Får vi nämna ert företag med namn eller vill ni att vi kallar det något annat? 

Det går bra. 
 
34. Går det bra att kontakta er lite senare om vi skulle behöva ställa några följdfrågor? 

Det går bra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



72 
 

Betongindustri: 
 
1. Hur ser processen ut när JM köper upp ett material av er?  

Ramavtal, Leveransförutsättningar och beställningsrutiner. Start möte, går igenom förutsättningar 
för leveranser. BI gör fuktberäkning åt JM och ger förslag på produkter. 
Ramavtal där produkter redan är prissatta. Man har inga prisförhandlingar. 

 
2. Vet ni om JM:s arbetssätt med standardiseringar?  

Ja, känner till det  
 

3. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med? 
Ja 
 

4. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med? 
 

5. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot? 
Vet vilka krav som BI har emot sig. Får krav av JM, uppfyller vi dom får vi upphandlingen. BI gör 
egna kontroller 
 

6. Gör ni egna miljökontroller på era produkter?  
Ja, på de krav JM har  
 

7. Hur långt innan ett nytt material släpps vet ni om att det kommer att komma? Hur ofta tar 
ni fram nya material? 
Väldigt olika, regelverk och standarder. 1-10 år. Ibland sker justeringar i produkterna, inom 
ramarna för vad dom får göra, med miljökontroller. BI ändrar sällan utan att säga till innan. 
 

8. Går ni ut med informationen till era kunder om att ett nytt material är på väg? 
Ja, normalt. Men inte om det inte har betydelse för företaget (kunden) 
 

9. Hur informerar ni era kunder? Varför informerar/informerar inte ni era kunder? 
 

10. Om ni ersätter en befintlig produkt mot en ny, hur tar ni reda på att den motsvarar den 
gamla? 
Nej, små regleringar gör dom hela tiden, men inte bara tar fram en ny produkt. 
 

11. Hur upplever ni att kommunikationen mellan företagen är? Varför? 
JM är strukturerade, vassa inom bostadsproduktion, lättsamt att jobba med, dagligt samarbete. 
 

12. Skulle ni vara intresserade att ändra era produkter om ni visste att JM skulle köpa in dem? 
Ja 
 

13. Vad tycker ni om JM:s hållbarhetsarbete? Köper de era mer miljövänliga produkter?  
(Betongindustri använder ex, flygaska istället för en del av bindemedlet) 
Byggbranschen generellt, mycket prat och lite verkstad. Upplevd viss feghet i branschen att ta tag 
i miljöfrågor. BI jobbar med stora volymer som skulle kunna få stora påverkningar om något går 
fel. Det är inte flygaska i all cement. 
 

14. Får vi nämna ert företag med namn eller vill ni att vi kallar det något annat? 
Ja 
 

15. Går det bra att kontakta er lite senare om vi skulle behöva ställa några följdfrågor? 
Ja 
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16. Hur ser ert miljötänk ut? kemikalier? Råvaror? Tillverkningsprocess? Transporter?  
Arbetar med BASTA. Tillsatsmedel: Arbetar mot regelverk som finns. Håller koll på 
leverantörerna av kemikalier. Försöker återvinna vatten så dom kan vara självförsörjande med 
vatten. Vara vassa med att erbjuda allt. Utmaning: korta ledtider. Vassa med beräkningar så att rätt 
produkter används. Minskande av transporter. 
EPD-program: Räknar på miljöprodukter och redovisar. (Berättar för JM idag fredag 7/4) 
Jobbar mycket med miljön då deras produkter påverkar miljön (cement, kemikalier). Jobbar 
mycket för att hitta alternativa bindemedel. Spä ut bindemedel. 

 
17. Varifrån kommer era råvaror? Varför väljer ni att arbete med återvinning av material och 

flygaska? (betongindustri) 
Råmaterial från Sverige. Ev. basen till bindemedel kommer utomlands men späds ut i Sverige. 
Återvinner för nästkommande generation. 
 

18. Hur lång tid i förväg skulle ni kunna informera JM om att en produkt kommer att tas bort 
från sortimentet? Och att en ny produkt har tagits fram som kommer ersätta den gamla?  
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Essve: 
 

1. Hur ser processen ut när JM köper upp ett material av er?  
Essve säljer inga varor direkt till JM. De Essve-produkter som JM använder köps via 
byggmaterialhandlare. I dagsläget finns det inte någon regelbunden dialog mellan JM och Essve, 
vilket Essve dock gärna kan tänka sig att ändra på. Essve bistår gärna JM med stöd i frågor om t 
ex produktval, tekniska frågor och dimensionering. Därför har Essve begränsad information om 
vad och hur mycket JM använder av Essves sortiment, vilket också begränsar möjligheten att 
svara på vissa av frågorna i denna enkät. 
 

2. Vet ni om JM:s arbetssätt med standardiseringar?  
Ja. Essve upplever JM som ledande inom detta område. 
 

3. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med? 
Ja. Essve har observerat att den är baserad på BASTA. Essve arbetar också aktivt med BASTA 
och miljöfrågor. 
 

4. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med? 
Nej, men som leverantör ser Essve detta som naturligt och positivt. 

 
5. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot? 

Nej, eftersom produkterna köps via återförsäljare (se fråga 1). 
 

6. Gör ni egna miljökontroller på era produkter?  
Ja. Essve gör bl a VOC-tester och kontrollerar sina produkter mot olika miljöbedömningssystem. 
Essve förhåller sig också till REACH. 
 

7. Hur långt innan ett nytt material släpps vet ni om att det kommer att komma? Hur ofta tar 
ni fram nya material? 
När Essve lanserar nya produkter eller förändrar sammansättningen av befintliga produkter så görs 
det under nya artikelnummer. Produktutveckling pågår löpande och ledtiden är olika lång för olika 
produkter  
. 

8. Går ni ut med informationen till era kunder om att ett nytt material är på väg? 
Ja. Essves mål är att jobba så proaktivt som möjligt med detta. 
 

9. Hur lång tid i förväg skulle ni kunna informera JM om att en produkt kommer att tas bort 
från sortimentet? Och att en ny produkt har tagits fram som kommer ersätta den gamla?  
Information om nya produkter eller ersättningsprodukter kommuniceras normalt senast 6-8 veckor 
innan säljstart. Essve kan dock ge tidigare information till viktiga kunder och slutanvändare som 
man idag har en tätare dialog med. När det gäller produkter som kommer tas bort från sortimentet 
är det i regel längre framförhållning som varierar beroende på hur lång tid det tar innan lagret är 
slut. 
 

10. Hur informerar ni era kunder? Varför informerar/informerar inte ni era kunder? 
Via nyhetsbrev, e-post, hemsida, e-handelsplattform samt via Essves kundservice och Essves 
säljkår. 
 

11. Om ni ersätter en befintlig produkt mot en ny, hur tar ni reda på att den motsvarar den 
gamla? 
Genom verifierande tekniska tester och användartester. CE och ETA-märkta produkter testas mot 
existerande standarder. 
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12. Hur upplever ni att kommunikationen mellan företagen (JM och Essve) är? Varför? 
Kommunikationen sker indirekt via återförsäljarledet, men Essve har även gärna en direkt dialog 
med JM (se även fråga 1). 
 

13. Skulle ni vara intresserade att ändra era produkter om ni visste att JM skulle köpa in dem? 
Absolut. Essve tar gärna in information från marknaden för att få input till 
produktutvecklingsprocessen. 

14. Vad tycker ni om JM:s hållbarhetsarbete? Köper de era mer miljövänliga produkter? 
Essve tycker att det är bra att JM arbetar aktivt med hållbarhet. Se även fråga 1. 
 

15. Hur ser ert miljötänk ut? (kemikalier? Råvaror? Tillverkningsprocess? Transporter? 
Essve har sedan drygt ett decennium tillbaka arbetat med att försöka minska sin miljöpåverkan. 
Essve vill ta ansvar för kommande generationer genom ett ansvarsfullt miljöarbete och har i 
dagsläget kommit en bra bit på väg. För mer information, se Essves hemsida under Om ESSVE 
och Miljö.   
 

16. Varifrån kommer era råvaror? Återvinner ni ert material? Om nej, varför inte?  
I huvudsak är det stålmaterial i Essves mekaniska infästningsprodukter och det köps på den 
internationella spotmarknaden. Essve återvinner när det är möjligt. Det som inte är möjligt att 
återvinna går till destruktion.  
 

17. Får vi nämna ert företag med namn eller vill ni att vi kallar det något annat? 
Ni får gärna nämna vårt företag med namn. 
 

18. Går det bra att kontakta er lite senare om vi skulle behöva ställa några följdfrågor? 
Ja.  

 
 
Notiser från författarna:  
 
CE-märkt: CE står för Conformité Européenne: Produkterna som är CE-märkta uppvisar att de klarar 
EU:s krav på hälsa, miljö och säkerhet. Produkten kan då säljas fritt inom EU (SIS – CE-märkning, 
2017).  
 
ETA: European Technical Approval (Enkätsvar, 2017).  
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Masonite Beams AB: 
 

1. Hur ser processen ut när JM köper upp ett material av er? 
JM köper oftast färdiga bjälklag av t.ex. Atttacus eller Hällingsjöhus, vilka i sin tur köper balkar 
från oss. 
 

2. Vet ni om JM:s arbetssätt med standardiseringar?  
Inget vi har koll på. 
 

3. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med? 
Nej. 
 

4. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med? 
Nej. 
 

5. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot? 
Inte mer än de krav exempelvis Attacus ställer när de beställer balkar från oss. 
 

6. Gör ni egna miljökontroller på era produkter?  
Vi har en rad miljöcertifieringar (FSC, PEFC, Basta, Sundahus, Uppfyller Svanen 3.0 m.m.) där vi 
kontinuerligt utför revisioner, plus att vi har en egen EPD (Environmental Product Declaration) 
för vår produkt. 
 

7. Hur långt innan ett nytt material släpps vet ni om att det kommer att komma? Hur ofta tar 
ni fram nya material? 
Helt nya material som vi i egen regi står för tas sällan fram. Oftast är det frågan om samarbeten 
med andra leverantörer där tillbehör till våran balk (ex. balkskor) tas fram, vilka vi senare kan 
erbjuda till våran produkt. Annars har vi ett europeiskt godkännande ETA (European Technical 
Approval) för just I-balken som tillåter oss att göra varierande balkhöjder tillsammans med en rad 
olika flänsbredder.  
 

8. Går ni ut med informationen till era kunder om att ett nytt material är på väg? 
Om det är något vi vill göra blir det i sådant fall oftast i samband med kundkontakt via 
telefonkontakt eller möten. 

9. Hur lång tid i förväg skulle ni kunna informera JM om att en produkt kommer att tas bort 
från sortimentet? Och att en ny produkt har tagits fram som kommer ersätta den gamla?  
Den informationen skulle nog gå ut i ett ganska tidigt skede. Men då vår produkt ser ut som den 
gör skulle funktionen för JM vara densamma då vi har krav på hållfasthet för vår produkt, under 
förutsättning att det är samma produkt de efterfrågar. 
 

10. Hur informerar ni era kunder? Varför informerar/informerar inte ni era kunder? 
Vet att vi tidigare jobbat med nyhetsbrev och mailutskick. 
 

11. Om ni ersätter en befintlig produkt mot en ny, hur tar ni reda på att den motsvarar den 
gamla? 
Genom omfattande internprovning, har egen labbverksamhet för FoU och löpande kontroll av 
kvalitén hos produkten, samt verifiering av resultat tillsammans med RISE (tidigare SP) för 
godkännande av hållfasthet. 
 

12. Hur upplever ni att kommunikationen mellan företagen (JM och Sundolitt) är? Varför? 
Vår kontakt går oftast via tillverkare av bjälklag, Attacus eller Hällingsjöhus. Detta på grund av att 
JM köper färdiga bjälklag. 
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13. Skulle ni vara intresserade att ändra era produkter om ni visste att JM skulle köpa in dem? 
Redan idag erbjuder vi funktionsanpassning till våra kunder (håltagning, snedkapning, 
förstärkning, livisolering). Men vid nog stora volymer kan även ”special”-balkhöjder tas fram, där 
går det i princip att få vilken höjd man vill mellan  200 – 600 mm. 
 

14. Vad tycker ni om JM:s hållbarhetsarbete? Köper de era mer miljövänliga produkter?  
Vi ser generellt mycket positivt på ett aktivt hållbarhetsarbete då det främjar användningen av just 
vår produkt. Produkten som sådan är inte mer miljöbelastande oavsett vilken balkhöjd man 
använder, bortsett från ökad råvaruanvändning och mer transportvikt. Det som annars slår hårdast 
rent miljömässigt är transport, varför vi t.ex. är mindre miljöbelastande vid försäljning till England 
(där transport sker via tåg) jämfört med Sverige (oftast Lastbil). 
 

15. Hur ser ert miljötänk ut? (kemikalier? Råvaror? Tillverkningsprocess? Transporter?   
Vi jobbar aktivt med att minska antalet kemikalier (allt från smörjmedel till maskiner till golvsåpa 
vid städning) som förekommer i produktionen och på företaget genom substitution. Annars är de 
enda kemikalierna vi använder i balkarna ett MF- och MUF-lim. Dessa innehåller cancerogena 
ämnen, och bör hanteras med varsamhet i produktionen. Dock är koncentrationen så pass låg när 
det väl är i balken att det är i storleksordning med att äta ett äpple. 
 
Alla våra träbaserade råvaror är antingen FSC- eller PEFC- certifierade, utöver det tillförs bara 
lim. 
 
I tillverkningsprocessen jobbas ständigt med att sänka elproduktionen och minska 
miljöbelastningen på så sätt. 
 
För transporter försöks alltid så god lastfyllnad som möjligt uppnås för att minska 
miljöbelastningen/löpmeter i största möjliga mån. Är även på gång att byggas ett stickspår från 
Botniabanan i närheten av fabriken, idag måste balkar först transporteras med lastbil till Umeå för 
tåglastning (6 mil norrut). Detta skulle även göra det mer försvarbart att öka andelen tågtransporter 
i Sverige. 
 

16. Varifrån kommer era råvaror? Återvinner ni ert material? Om nej, varför inte?  
Virket kommer (oftast) från mellersta delarna av norra Sverige. 
 

17. Får vi nämna ert företag med namn eller vill ni att vi kallar det något annat? 
Går bra! 
 

18. Går det bra att kontakta er lite senare om vi skulle behöva ställa några följdfrågor? 
Går bra! 

 
Notis från författarna:  
 
FoU: Forskning och utveckling (NE - FoU, 2017).  
 
ETA: European Technical Approval (Intervjusvar, 2017).  
 
RISE: Research Institutes of Sweden (RI – Om RISE, 2017).  
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Paroc: 
 

1. Hur ser processen ut när JM köper upp ett material av er?  
Vi säljer till JM genom byggåterförsäljare. 
 

2. Vet ni om JM:s arbetssätt med standardiseringar?  
Nej. 
 

3. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med? 
Nej. 
 

4. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med? 
Nej. 
 

5. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot? 
Nej. 
 

6. Gör ni egna miljökontroller på era produkter?  
Ja. 
 

7. Hur långt innan ett nytt material släpps vet ni om att det kommer att komma? Hur ofta tar 
ni fram nya material? 
Detta är väldigt olika, allt från en månad till flera år. 
 

8. Går ni ut med informationen till era kunder om att ett nytt material är på väg? 
Vi går ut till våra kunder när produkten är redo att börja säljas. 
 

9. Hur lång tid i förväg skulle ni kunna informera JM om att en produkt kommer att tas bort 
från sortimentet? Och att en ny produkt har tagits fram som kommer ersätta den gamla?  
Vi kan inte informera förrän en produkt är helt klar för försäljning, detta för att en ny produkt 
innebär mycket certifikat och godkännanden samt eventuella rättigheter och patent. 
 

10. Hur informerar ni era kunder? Varför informerar/informerar inte ni era kunder? 
Vi informerar genom nyhetsbrev, annonsering i tidning samt deltagande på mässor. 
 

11. Om ni ersätter en befintlig produkt mot en ny, hur tar ni reda på att den motsvarar den 
gamla? 
Oftast ersätter vi produkter till en bättre produkt då vi tycker att den gamla varit undermålig. Detta 
utförs genom noggranna kontroller, både interna och externa. 
 

12. Hur upplever ni att kommunikationen mellan företagen (JM och Paroc) är? Varför? 
Kommunikationen består mestadels genom återförsäljare. Samarbetet är bra. 
 

13. Skulle ni vara intresserade att ändra era produkter om ni visste att JM skulle köpa in dem? 
Ja. 
 

14. Vad tycker ni om JM:s hållbarhetsarbete? Köper de era mer miljövänliga produkter?  
Vi har tyvärr ingen uppgift på detta då försäljning sker genom återförsäljare. 
 

15. Hur ser ert miljötänk ut? (kemikalier? Råvaror? Tillverkningsprocess? Transporter?   
Vi har en noggrann miljöprocess där vi bevakar allt från råvaror, utsläppsrätter, transporter mm. 
Se http://www.paroc.se/knowhow/hallbarhet  
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16. Varifrån kommer era råvaror? Återvinner ni ert material? Om nej, varför inte?  
Råvaran i stenullen är diabas vilket brys i Sverige, vi är för närvarande beroende av kol för att 
uppnå de temperaturer som krävs, detta kolet köps på lite olika ställen men fraktas med båt. 
 
 

17. Får vi nämna ert företag med namn eller vill ni att vi kallar det något annat? 
Ja. 
 

18. Går det bra att kontakta er lite senare om vi skulle behöva ställa några följdfrågor? 
Ja. 
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SIKA 
 

1. Hur ser processen ut när JM köper upp ett material av er?  
Den absolut största delen av vår försäljning till JM går via återförsäljare. 
 

2. Vet ni om JMs arbetssätt med standardiseringar?  
Ja. 
 

3. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med? 
Ja 
 

4. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med?  
Ja. 
 

5. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot?  
Ja. Vanligvis används BASTA. 
 

6. Gör ni egna miljökontroller på era produkter? Om nej, varför?  
Ja, vi kontrollerar hur produkten troligtvis kommer att bli bedömd i de olika 
miljöbedömningssystemen (BASTA, SH, BVB, Svanen etc), samt gentemot våra egna krav. 
 

7. Hur långt innan ett nytt material släpps vet ni om att det kommer att komma? Hur ofta tar 
ni fram nya material?  
Sika utvecklar kontinuerligt nya produkter/material, om något nytt ska tas in för den svenska 
marknaden fattas det buslut om detta i våra lokala produktråd. Så vi vet i god tid när något nytt 
material tas in. 
 

8. Går ni ut med informationen till era kunder om att ett nytt material är på väg?  
Ja, i de fall kunden berörs av det och kan ha någon nytta av det. 

 
9. Hur lång tid i förväg skulle ni kunna informera JM om att en produkt kommer att tas bort 

från sortimentet? Och att en ny produkt har tagits fram som kommer ersätta den gamla?  
Processen, och tidsspannet, med att ta bort en produkt och ersätta med en ny varierar en hel del. 
Det är också en period när bägge produkterna saluförs så att övergången sker smidigt. 
 

10. Hur informerar ni era kunder? Varför informerar/informerar inte ni era kunder?  
Via våra säljare som besöker kunden, informationsutskick, hemsida m.m. 
 

11. Om ni ersätter en befintlig produkt mot en ny, hur tar ni reda på att den motsvarar den 
gamla?  
Genom en mängd labtester och fälttester. 
 

12. Skulle ni vara intresserade att ändra era produkter om ni visste att JM skulle köpa in dem?  
Den frågan har vi diskuterat kort med JM för några år sedan då jag förklarade att det går att ta 
fram silikoner med annan katalysator än tenn, men det blir ett annat pris på produkten då (råvaran 
kostar mer). Det fanns då inget intresse. Generellt vad det gäller såna här frågor vill man gärna ha 
sådana produkter, men när det kommer till inköpsavdelningen väljs vanligtvis den billigaste.  

 
13. Vad tycker ni om JMs hållbarhetsarbete? Köper de era mer miljövänliga produkter?   

Vi har ett mycket bra samarbete med JM där vi pekar ut de miljövänligaste produkterna som klarar 
de tekniska krav som JM ställer på produkten. Vi har tidigare tagit fram lathundar så rätt produkt 
används för rätt applikation (styrs nu i en del av JM:s arbetsbeskrivningar istället). 
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14. Hur ser ert miljötänk ut kemikalier?  Råvaror? Tillverkningsprocess? Transporter?  
Vi arbetar med ständiga förbättringar vad det gäller miljö-, kvalitet- och hållbarhetsfrågor i alla 
led. 
 

15. Varifrån kommer era råvaror?  
Sika har produktion i hela världen. Vi försöker ta våra råvaror så lokalt som möjligt. För 
produktion inom EU kommer i princip allt råmaterial också från EU. 
 

16. Får vi nämna ert företag med namn eller vill ni att vi kallar det något annat?  
Det går bra att nämna oss. 
 

17. Går det bra att kontakta er lite senare om vi skulle behöva ställa några följdfrågor?  
Ja. 
 

18. Vad innehåller Casco Superset? Vad har den tennorganiska föreningen i produkten för 
syfte? Går den att byta ut mot ett miljövänligare alternativ? Finns det fler hälso- och 
miljöfarliga ämnen i produkten? Om ja, går de att byta ut mot miljövänligare alternativ 
utan att produkten försämras? Vad kostar produkten?  
Innehåll – se klipp från byggvarudeklaration nedan. Den tennorganiska föreningen är katalysatorn 
i produkten som får den att härda. Tennorganiska katalyastorer finns i princip i alla härdande 
limmer/fogmassor. Det går att byta i vissa fall, se ovan om att ändra produkter. Pris vet jag inte. 

 

 
 

19. Vad innehåller Vattenbaserat kontaktlim? Finns det hälso- och miljöfarliga ämnen i 
produkten? Om ja, går de att byta ut mot miljövänligare alternativ utan att produkten 
försämras? Vad kostar produkten? 
Innehåll – se klipp från byggvarudeklaration nedan. Det farligaste i denna produkt är 
konserveringsmedlet som inte går att byta till något snällare. Funktionen tappas om 
konserveringsmedlet tas bort. Pris vet jag inte. 
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20. Vad innehåller Kontaktlim Gel? Finns det hälso- och miljöfarliga ämnen i produkten? Om 

ja, går de att byta ut mot miljövänligare alternativ utan att produkten försämras? Vad 
kostar produkten? 
Jag vet inte vilken produkt så åsyftas, se bild på produkter som finns hos Casco. 

 

 
 
 
 

21. Vad innehåller Kontaktlim S9 Super? Vad är det för organiskt lösningsmedel som 
produkten innehåller? Finns det fler hälso- och miljöfarliga ämnen i produkten? Om ja, går 
de att byta ut mot miljövänligare alternativ utan att produkten försämras? Vad kostar 
produkten? 
Produkten innehåller kloroprengummi och lösningsmedel. Det går i vissa fall att byta, beroende på 
underlag som ska limmas, denna mot ett av våra vattenbaserade kontaktlim, dock måste man 
kontrollera så att funktionen/limningen bibehålls.  
 

22. Casco Superset och Vattenbaserat kontaktlim är accepterade att använda på JM medan 
Kontaktlim Gel och Kontaktlim S9 Super inte accepteras. 
Vad skiljer mellan de ämnena som är accepterade att använda och de som inte är?  
Hittar inte kontaktlim Gel. Skillnaden annars är att Cacso kontaktlim S9 innehåller lösningsmedel, 
de andra inte. 
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SprayTech: 
 

1. Hur ser processen ut när JM köper upp ett material av er?  
Oftast är det representant från Ovacon som ser att aktuellt projekt och då ringer någon 
kontaktperson på JM. 
 

2. Vet ni om JM:s arbetssätt med standardiseringar?  
Ja 
 

3. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med? 
Byggvarubedömningen är väl känd 
 

4. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med? 
Självklart 
 

5. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot? 
Miljö, tekniska godkännanden, certificat etc 
 

6. Gör ni egna miljökontroller på era produkter?  
Ja, i våra egenkontrolplaner samt redovisning i KMA pärm till samtliga projekt. 
 

7. Hur långt innan ett nytt material släpps vet ni om att det kommer att komma? Hur ofta tar 
ni fram nya material? 
Vi arbetar med två godkända material tillsammans med vårt eget bindemedel. Det är vår 
produktportfölj. 
 

8. Går ni ut med informationen till era kunder om att ett nytt material är på väg? 
Se 7 
 

9. Hur lång tid i förväg skulle ni kunna informera JM om att en produkt kommer att tas bort 
från sortimentet? Och att en ny produkt har tagits fram som kommer ersätta den gamla?  
Se 7 
 

10. Hur informerar ni era kunder? Varför informerar/informerar inte ni era kunder? 
Telefon, personliga möten, mailutskick 
 

11. Om ni ersätter en befintlig produkt mot en ny, hur tar ni reda på att den motsvarar den 
gamla? 
Se 7 

 
12. Hur upplever ni att kommunikationen mellan företagen (JM och SprayTec) är? Varför? 

Alldeles för dålig ut i projektleden. Väldigt svårnått och svårnavigerat för en liten leverantör. 
 

13. Skulle ni vara intresserade att ändra era produkter om ni visste att JM skulle köpa in dem? 
Visst 
 

14. Vad tycker ni om JM:s hållbarhetsarbete? Köper de era mer miljövänliga produkter? 
Ingen synpunkt, inget som sticker ut mot andra entreprenörer.  
 

15. Hur ser ert miljötänk ut? kemikalier? Råvaror? Tillverkningsprocess? Transporter?   
Detta är en hygienfaktor för at få uppdrag från de stora entreprenörerna. Hela processen. Projekten 
har ju olika miljöcertifieringar som leverantörerna måsta hålla. 
 

16. Varifrån kommer era råvaror? Återvinner ni ert material? Om nej, varför inte?  
Belgien, Holland samt Landskrona. Nej, vi har extremt lite spill av materialet. (2-5 %)  
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17. Får vi nämna ert företag med namn eller vill ni att vi kallar det något annat? 

Det går bra 
 

18. Går det bra att kontakta er lite senare om vi skulle behöva ställa några följdfrågor? 
Välkomna och lycka till med er uppsats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

Sundolitt: 
 

1. Hur ser processen ut när JM köper upp ett material av er?  
Vi har idag inget avtal med JM därav väldigt lite handel med dem. 
 

2. Vet ni om JM:s arbetssätt med standardiseringar? 
Tyvärr inte, kanske beror det på ovanstående. 
 

3. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med? 
Nej, den känner vi inte till. 
 

4. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med? 
Nej, det känner jag inte till. 

5. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot? 
Nej, men tar gärna del av informationen. 

6. Gör ni egna miljökontroller på era produkter?  
Ja, vi jobbar enligt ISO standarder (9001 samt 14001), allt material är CE-märkt samt att våra 
produkter är bedömda i miljödatabaser såsom SundaHus, Byggvarubedömning mfl. 
 

7. Hur långt innan ett nytt material släpps vet ni om att det kommer att komma? Hur ofta tar 
ni fram nya material? 
Vid utveckling av nya material brukar det ofta vara väldigt många och långa processer, vi pratar 
många år av arbete med kontroller och produktionstester.  

8. Går ni ut med informationen till era kunder om att ett nytt material är på väg? 
Självklart, vid produktutveckling vill vi sprida information och kunskap våra nya produkter 
 

9. Hur lång tid i förväg skulle ni kunna informera JM om att en produkt kommer att tas bort 
från sortimentet? Och att en ny produkt har tagits fram som kommer ersätta den gamla?  
Vårt produktsortiment uppdateras en gång årligen, efter detta informeras alla våra kunder via en 
prislista där man kan läsa av hela vårt sortiment av standardvaror. Ofta finns alternativ till varor 
som utgår och kan lätt ersättas av andra likvärdiga varor. 

10. Hur informerar ni era kunder? Varför informerar/informerar inte ni era kunder? 
Information sprids genom flera kanaler, dels via hemsida, linkedin, nyhetsbrev men även tryckt 
material och våra säljare på marknaden. 

11. Om ni ersätter en befintlig produkt mot en ny, hur tar ni reda på att den motsvarar den 
gamla?  
Ofta finns det ett antal egenskaper som är definerade, dessa deklarerar vi och på så sätt ser man att 
man uppfyller de egenskaper som den ”gamla” produkten hade. 
 

12. Hur upplever ni att kommunikationen mellan företagen (JM och Sundolitt) är? Varför? 
Jag, som Teknisk chef, har idag ingen dialog med JM troligen på grund av att vi inte har avtal med 
dem. Men när det börjar närma sig omförhandling av avtal tas kontakt mellan bolagen, då ofta via 
VD och försäljningschef. 
 

13. Skulle ni vara intresserade att ändra era produkter om ni visste att JM skulle köpa in dem?  
Ja, en stor del av vår produktutveckling kommer till efter dialog med kund och analys av kunders 
behov. 
 

14. Vad tycker ni om JM:s hållbarhetsarbete? Köper de era mer miljövänliga produkter?  
Känner inte till detta tyvärr. 
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15. Hur ser ert miljötänk ut? (kemikalier? Råvaror? Tillverkningsprocess? Transporter? 
Som jag skrivit tidigare så jobbar vi med miljöledningssystem (ISO 14001) och alla våra 
produkter ska vara bedömda i miljödatabaserna. Vi jobbar kontinuerligt med förbättringsarbete 
gällande hållbarhet. Tex har vi skiftat bränsle på vår produktionsanläggning till Gasol och alla 
våra transporter kör på HVO, vilket är ett biobaserat bränsle. 
 

16. Varifrån kommer era råvaror? Återvinner ni ert material? Om nej, varför inte?  
Råvaran kommer från råvarufabrikerna, vår ligger i Ålesund i Norge. Vi kan återvinna allt 
spillmaterial i vår roduktion. Man maler ner materialet och låter det återgå in i 
produktionsmaskinen. Detta gör att vi inte har något spill/avfall från vår produktion. 
När det gäller material som blir över ute på arbetsplatser så går detta ofta till energiåtervinning 
tillsammans med övrigt material. 
 

17. Får vi nämna ert företag med namn eller vill ni att vi kallar det något annat? 
Det är okej men jag läser gärna igenom materialet innan publicering. 
 

18. Går det bra att kontakta er lite senare om vi skulle behöva ställa några följdfrågor? 
Absolut. 

 
 
Notis från författarna:  
CE-märkt: CE står för Conformité Européenne: Produkterna som är CE-märkta uppvisar att de klarar 
EU:s krav på hälsa, miljö och säkerhet. Produkten kan då säljas fritt inom EU (SIS – CE-märkning, 
2017).  
 
HVO-bränsle: Hydrerad vegetabilisk olja. HVO liknas vid Disel men är biologiskt nedbrytbart och ej 
skadligt för vattenlevande organismer (Ecobränsle, 2017). 
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Swerock: 
 
1. Hur ser processen ut när JM köper upp ett material av er? 

De inkommer med en offert förfrågan till vår säljorganisation.  
 

2. Vet ni om JM:s arbetssätt med standardiseringar? 
Nej  
 

3. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med? 
Nej 
 

4. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med? 
Nej 
 

5. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot? 
Nej 

 
6. Gör ni egna miljökontroller på era produkter?  

Ett rätt vitt begrepp med miljökontroller men vi ser till att vårt material finns med i BASTA och 
byggvarubedömningen bl.a. så Ja. 
 

7. Hur långt innan ett nytt material släpps vet ni om att det kommer att komma? Hur ofta tar 
ni fram nya material? 
1-3 månader. Sällan, däremot så varieras sammansättningarna ständigt utifrån kundens behov men 
att säga att det är ett nytt material är lite missvisande då beståndsdelarna är samma.  
 

8. Går ni ut med informationen till era kunder om att ett nytt material är på väg? 
Ja 

 
9. Hur lång tid i förväg skulle ni kunna informera JM om att en produkt kommer att tas bort 

från sortimentet? Och att en ny produkt har tagits fram som kommer ersätta den gamla?  
1-6 månader. 
 

10. Hur informerar ni era kunder? Varför informerar/informerar inte ni era kunder? 
Mail till inköpsorganisationen. 

 
11. Om ni ersätter en befintlig produkt mot en ny, hur tar ni reda på att den motsvarar den 

gamla? 
Provar och utvärderar mot gällande tillverkningsstandarder och egna interna krav på prestanda. 
 

12. Hur upplever ni att kommunikationen mellan företagen (JM och Alfix) är? Varför? 
Mellan Swerock och JM? Minimal. De väljer andra leverantörer. 
 

13. Skulle ni vara intresserade att ändra era produkter om ni visste att JM skulle köpa in dem? 
Ja vi kan absolut anpassa ett sortiment utifrån JMs önskemål om det finns tillräcklig motivation 
för oss att göra det. 
 

14. Vad tycker ni om JM:s hållbarhetsarbete? Köper de era mer miljövänliga produkter? 
Vet ej då vi inte har något affärsmässig relation, de handlar av andra.  
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15. Hur ser ert miljötänk ut? kemikalier? Råvaror? Tillverkningsprocess? Transporter? 
Kortfattat: Använd bara material som finns godkända enligt BASTA och inte finns på någon 
utfasningslista.  
Hushåll med naturresurser. 
Använd krossad ballast istället för naturgrus i enlighet med prop. 2000/01:130, bet. 
2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36 
Växla till HVO som drivmedel i våra transportled. 
Återanvänd så mycket vatten som möjligt i alla led. 
Använd alternativa bindemedel  
 

16. Varifrån kommer era råvaror? Återvinner ni era material? Om nej, varför inte?  
99% är lokalt producerade i Sverige (cement och ballast), Tillsatsmedel blandas i Sverige men 
råvarorna tillverkas utomlands främst Europa.  
Ja det som går återvinns eller återanvänds. 
 

17. Får vi nämna ert företag med namn eller vill ni att vi kallar det något annat? 
Ja. 
 

18. Går det bra att kontakta er lite senare om vi skulle behöva ställa några följdfrågor? 
Ja  
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Weber: 
 

1. Hur ser processen ut när JM köper upp ett material av er?  
JM och Weber arbetar efter upprättat avtal samt enligt upphandling med lokala byggen. 
 
Vi har haft genomgångar och utbildat våra certifierade entreprenörer om avtalens uppbyggnad och 
vad som vi uppfattar vara viktiga frågor i vårt samarbete med JM. 
 

2. Vet ni om JM:s arbetssätt med standardiseringar?  
Inom fasad har Weber varit delaktiga i JMs strukturerade projekteringsarbete i snart 10 år, Weber 
ser det som mycket positivt att JM arbetar fram generella lösningar som tillämpas rikstäckande. 
 
Inom golv har vi tidigare varit delaktiga och bidragit i arbetet med JMs standardiseringar. Sedan 
ett par år tillbaka har detta samarbete upphört. 
 

3. Vet ni att JM har en miljövarudatabas för alla material de kommit i kontakt med? 
JA 
 

4. Vet ni att JM kontrollerar alla ämnen som de ev. vill arbeta med? 
Vi känner till att JM kontrollerar våra produkter. 
 

5. Vet ni vilka krav JM kontrollerar era produkter mot? 
Vi känner till att JM kontrollerar enligt Basta, byggvarubedömningen och Svanen.  
 

6. Gör ni egna miljökontroller på era produkter?  
Vi gör miljökontroller på samtliga våra produkter enligt både interna rutiner samt externa som 
exempelvis Basta, BVB, SH, Svanen, EPD, mm. 
 

7. Hur långt innan ett nytt material släpps vet ni om att det kommer att komma? Hur ofta tar 
ni fram nya material? 
Weber arbetar strategiskt med innovationsprocesser där 30% av total omsättning skall komma från 
produkter yngre än 5 år, men beroende på typ av material eller hela system kan detta variera. Vissa 
innovationsprojekt kan pågå i flera år medan enskilda produkter kan tas fram på ca. 6 månader.  
 

8. Går ni ut med informationen till era kunder om att ett nytt material är på väg? 
Nyckelkunder som exempelvis JM strävar vi att informera ca 6 månader innan nya produkter 
släpps. 
 

9. Hur lång tid i förväg skulle ni kunna informera JM om att en produkt kommer att tas bort 
från sortimentet? Och att en ny produkt har tagits fram som kommer ersätta den gamla?  
Vi strävar efter att informera ca. 6 månader i förväg. Detta beror även på produktens betydelse för 
aktuell kund. 
 

10. Hur informerar ni era kunder? Varför informerar/informerar inte ni era kunder? 
Med JM informerar vi initialt via arbetet i teknisk plattform.  
Internt informerar vi genom gemensamma seminarium och utbildningar innan lansering. 
Vi informerar och utbildar även våra certifierade puts- respektive golventreprenörer innan 
lansering. 
Varje säljare ansvarar för att informera sina respektive kunder. 
Vid lansering har vi riktade nyhetsbrev, pressreleaser.  
Vi strävar efter att alltid informera alla våra kunder. 
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11. Om ni ersätter en befintlig produkt mot en ny, hur tar ni reda på att den motsvarar den 
gamla? 
Weber arbetar efter olika typer av provprogram, det kan vara enskilda produkter som utvärderas i 
vårt egna laboratorium i Malmö eller verifieringar hos ackrediterad tredjepart.  
Praktiska provningar genomförs initialt i Webers regi och därefter hos våra certifierade 
entreprenörer för att även säkerställa produktens arbetsegenskaper. 
 

12. Hur upplever ni att kommunikationen mellan företagen (JM och Weber) är? Varför? 
Kommunikationen mellan JM och Weber upplevs som god, men varierar mellan olika områden. 
Arbeten i teknikgruppen har upplevts som positivt, Däremot upplever vi att kontakten mellan JM 
och Weber har försämrats under sista året, vilket vi tycker är olyckligt eftersom vi behöver input 
för att kunna utveckla våra lösningar till JMs framtida önskemål.    
 

13. Skulle ni vara intresserade att ändra era produkter om ni visste att JM skulle köpa in dem? 
Ja, vi anser att JM är en viktig kund och vår strävan är att erbjuda marknaden de lösningar som 
efterfrågas.  
 

14. Vad tycker ni om JM:s hållbarhetsarbete? Köper de era mer miljövänliga produkter?  
Weber anser att JM:s hållbarhetsarbete är ambitiöst. 
Delvis 
 

15. Hur ser ert miljötänk ut? kemikalier? Råvaror? Tillverkningsprocess? Transporter?   
Dels har vi interna styrdokument för vårt hållbarhetsarbete som används i alla delar av bolaget, 
redan från utvecklings- och inköpsstadiet. 
 
Kemikalier följer vi noga Reach och anpassar och efter Basta, BVB, Sunda Hus, Svanen och 
lokala krav. 

Våra råvaror har vi även börjat analysera utifrån miljöavtryck, främst koldioxid för att kunna 
minska vår klimatpåverkan.  

I tillverkningsprocessen har vi lokala produktionsanläggningar där vi har materialåtervinning. 

Vi ställer krav på våra transportörer bl.a. vad gäller fordonsflottan. 

16. Varifrån kommer era råvaror? Återvinner ni ert material? Om nej, varför inte?  
Största delen, sand, utvinns lokalt vid våra fabriker. Cement och kalk köper vi från svenska 
leverantörer. En mindre del, specialkomponenter, importeras. 

Feltillverkat material, inkurans, återvinner vi. Levererat och applicerat material återvinns inte av 
oss. Vi är intresserade av att utveckla återvinningskoncept tillsammans med våra kunder 
 

17. Får vi nämna ert företag med namn eller vill ni att vi kallar det något annat? 
Ni får gärna nämna Weber 
 

18. Går det bra att kontakta er lite senare om vi skulle behöva ställa några följdfrågor? 
JA 

 
 


