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Abstract   
In the past decades the planet has, due to human overuse of resources, undergone climate change 
and global warming. Because of the projected increase of the population as well as the urbanization 
that has been going on the last 40 years, where more people seek towards metropolitan areas, it will 
result in an increased construction of housing. This will result in challenges considering the fact that 
the construction sector today represents a significant part of society's negative climate impact from a 
life-cycle perspective. One factor contributing to the negative climate effect given by the construction 
industry is its unsustainable waste management in which a significant part of the wasted materials is 
reusable. For this reason, the purpose of this research has been to investigate whether reverse 
logistics, targeted at reuse of construction materials, in collaboration between contractors in limited 
urban areas can reduce waste materials for sustainable development.   

The theoretical framework identified in this study, from which the result obtained originates and the 
conclusions are drawn, consists primarily of three theories: sustainable development, circular 
economy and reverse logistics. Sustainable development with its three dimensions: social, ecological 
and economic sustainability is aimed to reach the optimal stage in which resources are consumed in 
a sustainable way as possible. Circular economy is a process where used material is used as long as 
possible in a circular cycle with the ability to organize and optimize sustainable material flows, this by 
conserving resources and reducing waste. Lastly, reverse logistics is a branch within the common 
logistics that manage products of any kind after usage with an efficient management that either 
creates new value or a proper disposal.   

The results are based on a qualitative method with interviews supplemented by quantitative data 
from a questionnaire. The results confirm what constitutes the study's problem of today's 
unsustainable waste management in which still usable materials are discarded, whereupon the mean 
value of eight percent of the total waste is estimated to still be usable. The materials with the greatest 
potential for reuse are wood, board materials of various kinds, insulation, reinforcement bars and 
steel joists. Regarding the study's focus on increasing reuse in collaboration between contractors, a 
general positive attitude is seen towards it and there is an insight in the fact that solving the problem 
of today's unsustainable waste management will be difficult without collaboration. However, this is 
given by the fact that the challenges identified can be solved. The identified challenges in the study 
were mainly problems with quality assurance on reusable materials, inventory and resource 
inefficiency.  

In this study it has emerged that when it comes to starting reuse in collaboration consisting all types 
of building materials, there are factors that must be resolved before it will be possible. Something that 
stands in the way of implementing it today. On the other hand, there are no major obstacles towards 
reusing standardized building materials for temporary work since the quality assurance issue in the 
form of a guarantee is not relevant and that there is a need for such material during the entire building 
process, which solves the problem of inventory. To begin work on this, digital platforms that already 
exist today could be used as a marketplace, where a restriction is placed on who may buy the material. 
It could also be as simple as keeping a closer communication between projects.  

Finally it can be concluded that, after a period of time, an implementation of this type of reverse 
logistics, focused on reuse in collaboration, will be able to reduce the amount of waste compared to 
today. This will create a more circular economy in limited urban areas, whilst contributing to a more 
sustainable development.  
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Sammanfattning   
Under de senaste årtiondena har planeten, på grund av människans överanvändning av resurser, 
genomgått stora klimatförändringar och global uppvärmning. Den prognostiserade ökningen av 
population i kombination med den urbanisering som pågått de senaste 40 åren där fler söker sig till 
storstäderna kommer att resultera i ett ökat bostadsbyggande. Detta i sig innebär stora utmaningar 
då byggsektorn idag står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. 
En del av byggsektorns negativa klimatpåverkan kommer från dess ohållbara avfallshantering där en 
stor mängd av det avfall som slängs är potentiellt återanvändbart material. Med anledning av detta 
har syftet med denna studie varit att undersöka huruvida omvänd logistik, inriktat mot återbruk, i 
samverkan mellan byggentreprenörer i begränsade tätbebyggda stadsområden kan reducera avfall av 
byggmaterial för en mer hållbar utveckling.  

Det teoretiska ramverk som identifierats i studien, och ligger till grund för resultatet och de slutsatser 
som dragits, består främst av tre teorier: hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och omvänd logistik. 
Hållbar utveckling med sina tre underdimensioner: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet syftar 
huvudsakligen till det optimala läge där jordens resurser förbrukas på ett så hållbart sätt som möjligt. 
Cirkulär ekonomi är en process där ett använt material används så länge som möjligt i ett cirkulärt 
kretslopp med möjligheten att organisera och optimera hållbara materialflöden genom att bevara 
resurser och minska avfall. Slutligen är omvänd logistik en gren inom logistiken som syftar till hur en 
produkt av något slag hanteras, efter att den sålts och använts, med en effektiv hantering som 
antingen skapar nytt värde eller korrekt bortskaffande.  

Empirin är framtagen utifrån en kvalitativ metod i form av intervjuer kompletterat med kvantitativa 
data från en enkät. Resultatet bekräftar det som utgör studiens problem att det slängs brukbart 
material varpå ett medelvärde på åtta procent av det totala avfallet enligt studien har uppskattats 
vara brukbart. De materialen med störst potential till återanvändning är virke, skivmaterial av olika 
slag, isolering, armering och stålreglar. Gällande studiens inriktning att öka återanvändandet i 
samverkan mellan byggentreprenörer så finns det en generellt positiv inställning till det. Det finns 
även en insikt i att det genom samverkan kan vara möjligt att lösa problemet med dagens ohållbara 
avfallshantering under förutsättningen att de utmaningar som identifierats kan lösas. De största 
utmaningar som identifierats i studien var främst problematik med lagerhållning, kvalitetssäkring av 
återanvändningsbart material och resursineffektivitet.  

I studien har det framkommit att för att kunna påbörja återanvändning i samverkan för alla typer av 
byggmaterial finns det faktorer som måste lösas vilket innebär att det inte är något som kan 
implementeras idag. Däremot finns det inga egentliga större hinder till att börja återanvända 
standardiserat byggmaterial till provisorier då kvalitetsäkringsfrågan i form av garanti inte är relevant 
samt att det finns ett behov av sådant material under hela byggprocessen vilket löser problematiken 
med lagerhållning. För att påbörja arbetet med detta skulle digitala plattformar som idag redan finns 
kunna användas som marknadsplats, där det läggs in en begräsning på vilka som får köpa materialet 
som då skulle vara närliggande projekt. Även en enkel utgångpunkt istället för en digital plattform 
vore att en tätare kommunikation hålls mellan projekten och att materialfrågan därmed kan hanteras 
på samverkansmöten som hålls en gång i veckan.   

Slutligen kan det utifrån detta konstateras att efter en tids implementering av den här typen av 
omvänd logistik, inriktat mot återanvändning i samverkan, bör mängden avfall kunna reduceras 
jämfört med idag. Det skapar en mer cirkulär ekonomi i de begränsade tätbebyggda stadsområdena 
vilket i sin tur bidrar till en mer hållbar utveckling.  
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Förord 
Vi, Fanny och Cecilia, har genomfört denna studie vilken är ett examensarbete som tillhör 

Civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan. För att försvåra 

processen valde vi att skriva tillsammans trots våra olika tillhörigheter till master där Fanny läser 

mastern Real Estate and Construction Management, även kallad byggprojektledning, och Cecilia Civil 

and Architectural Engineering, även kallat hus och anläggning. Detta försvårade starten av 

examensarbetet för att hitta ett ämne som gick att kombinera över de olika mastrarna och som vi 

båda hade intresse för. Även det mer formella pappersarbetet med att välja vilken masters framsida 

som skulle användas var en svår nöt att knäcka. Nu, med facit i hand, kan inget annat sägas än att vi 

är glada att vi tog oss igenom det då vi landat i en rapport vi är väldigt nöjda med och det har varit en 

rolig väg hit. 

Uppdragsgivare för detta examensarbete är Skanska och vi vill passa på att rikta ett stort tack till 

Skanska genom vår handledare Niklas Leveau för det stöd och den vägledning som gjort studien möjlig. 

Vidare vill vi även rikta ett stort tack till våra handledare från KTH Andreas Ekeskär och Kjartan 

Gudmundsson som svarat på våra frågor, alltid tagit sig tiden att läsa igenom och gett feedback på 

våra nya utkast. Samtligas bidrag har utmanat och hjälpt oss att konkretisera och formulera en 

tydligare frågeställning och syfte som i sin tur genererat mer relevanta och verklighetsförankrade 

resultat.  

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla som ställt upp på intervjuer och tagit sig tiden att svara 

på vår enkät, det ska inte förglömmas att utan detta bidrag hade vi inte haft någon empiri att 

presentera överhuvudtaget. Det är alla ni respondenter som har hjälpt oss att sätta det teoretiska i en 

verklig kontext. 

Vänliga hälsningar 

Fanny Norkko & Cecilia Gutekvist Olsson 

Stockholm 2019-05-29  
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1 Introduktion 
I introduktionen presenteras bakgrund till studien samt syftet och de frågeställningar som ska 

besvaras. Vidare presenteras också de avgränsningar som har gjorts för att kunna dra slutsatser och 

besvara de frågeställningar som presenterats.  

 Bakgrund 
Under de senaste årtiondena har planeten, på grund av människans överanvändning av resurser, 

genomgått stora klimatförändringar och global uppvärmning. Till följd av detta står mänskligheten 

idag inför en stor utmaning för att återställa och reparera de negativa effekter som skapats (Varotsos 

och Efstathiou 2019). Samtidigt ökar världens population konstant och det är förutspått att 

folkmängden kommer att öka från dagens 7,6 miljarder till ca 10 miljarder till 2050 (United Nations 

Population Fund 2017). Ser man bara till Sverige är det prognoserat att befolkningen vid samma 

tidpunkt kommer att ha ökat till ca 12 miljoner människor jämfört med idag då befolkningen uppgår 

till drygt 10,2 miljoner (Statistiska Centralbyrån 2018). Ökningen av människor samt den urbanisering 

som pågått de senaste 40 åren där fler söker sig till storstäderna resulterar i att mycket av det 

bostadsbyggande som kommer behövas är kopplat till förtätning av de städer som redan finns 

(Boverket 2012). Detta i sig innebär stora utmaningar då hela byggsektorn idag står för en betydande 

del av samhällets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (Zou et al. 2012).  

Den urbanisering som berörs ovan som kommer att ske inom en relativt snar framtid måste ske med 

en varsamhet till jordens resurser. Ett välkänt begrepp för uppfyllnad av detta är hållbar utveckling 

som de senaste decennierna har börjat användas i en större utsträckning och syftar till att hitta det 

optimala läge där utnyttjandet av jordens resurser sker utan att äventyra ekosystem eller riskera att 

framtida generationers behov inte kan uppfyllas (World Commission on Environment and 

Development 1987).  Hållbar utveckling har i Sverige brutits ned till 16 miljökvalitetsmål, där ett av 

dem avser "God bebyggd miljö” som riktar sig mot byggsektorn och bland annat säger att “... det avfall 

som uppstår ska tas tillvara på i så hög grad som möjligt...” (Löfven och Skog 2018 pp 73). Idag är det 

endast gruvindustrin som genererar mer avfall än byggsektorn som mellan 2014 och 2016 (vilket är 

den senast rapporterade statistiken) ökade sitt avfall med ungefär 900 000 ton (Naturvårdsverket 

2018a). I statistiken ingår både anläggningssidan och husbyggnation. Ökningen av avfall kan givetvis 

bero på den ökande urbaniseringen i samhället, men oavsett anledning är det dock fortfarande en 

betydande ökning vilket behöver hanteras. Vidare menar dessutom Silva et al. (2017) att en stor 

mängd av det avfall som slängs är potentiellt återanvändbart material.  

Ett tillvägagångssätt för att hantera de utmaningar som byggsektorn ställs inför idag, när det kommer 

till avfall, är genom tillämpning av cirkulär ekonomi vilket är ett begrepp som den senaste tiden 

etablerat sig mer i byggsektorn som ett steg emot ett mer hållbart system för hantering av resurser. 

Företag börjar sakta men säkert bli mer medvetna om de möjligheter som finns i att tillämpa en 

cirkulär ekonomi istället för den linjära ekonomin som idag är det vanligaste systemet (Geissdoerfer 

et al. 2017). Vidare visar tidigare forskning att mängden avfall från byggsektorn kan minska med hjälp 

av omvänd logistik, vilket ger ett mervärde både från ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv i form 

av att mindre avfall kasseras. Idag saknas det, trots intresse för återanvändning, återvinning och 

generell miljöhänsyn, ett välorganiserat nätverk för omvänd logistik. Ett möjligt sätt att etablera ett 

mer organiserat nätverk för omvänd logistik är genom samverkan och informationsdelning mellan 

intressenter (Hosseini et al. 2015). 
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 Problem 
Som nämnt i 1.1 Bakgrund står byggsektorn för en stor del av de avfallsmängder som genereras av 

samhället varav en betydande del av det avfall som genereras fortfarande är brukbart vilket inte är 

långsiktigt hållbart. Vidare saknas det idag ett utarbetat arbetssätt för återanvändning av byggmaterial 

på byggarbetsplatser samt en samverkan mellan entreprenörer för att undvika att slänga material som 

kan användas på nytt.  

 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida omvänd logistik, med fokus på återbruk, i 

samverkan mellan byggentreprenörer kan reducera avfall av byggmaterial för en mer hållbar 

utveckling. Där reducerad mängd avfall syftar till reduktion av byggprojekts nuvarande mängd avfall. 

Vidare kommer studien att fokusera på begränsade tätbebyggda stadsområden under produktion 

med flera aktiva byggprojekt med olika byggentreprenörer.  

För att utreda syftet med studien och undersöka huruvida det finns tillräckliga incitament och 

argument för fortsatt arbete med omvänd logistik, inriktat mot återbruk har följande frågeställningar 

formulerats:  

 Hur stort är intresset hos byggentreprenörer och vilka eventuella incitament krävs för att 

påbörja ett utökat arbete med återanvändning av byggmaterial i samverkan inom ett 

begränsat tätbebyggt stadsområde? 

 Vilka är de största potentiella möjligheter och utmaningar som finns med ökad 

återanvändning av byggmaterial i samverkan inom ett begränsat tätbebyggt stadsområde? 

 Hur skulle ett arbete för att öka återanvändandet av byggmaterial i samverkan inom ett 

begränsat tätbebyggt stadsområde påbörjas? 

 Avgränsningar 
Fokus i denna studie är att identifiera nödvändiga incitament och de främsta utmaningarna och 

möjligheterna med att påbörja återanvändning av byggmaterial i samverkan mellan olika 

entreprenörer. Utifrån detta har lite fokus lagts på ekonomiska resultat och social hållbarhet. Det 

ekonomiska resultatet har inte studerats närmare än att det kort är nämnt i empirin och diskussion 

för att ge en storleksuppfattning av kostnaden. Det samma gäller sociala hållbarhet som inte 

diskuteras särskilt ingående, då studiens ämne har liten direkt koppling till den dimensionen av hållbar 

utveckling. Projekt som berörs av studien tillhör området husbyggnad och är lokaliserade i Stockholm 

vilket gör att resultatet inte är applicerbart på hela byggsektorn eller världen utan snarare i Sverige. 

Vidare begränsas studien av att endast 4 olika byggentreprenörer har intervjuats vilket begränsar 

spridningen av resultatet från intervjuerna och därmed försvårar en generalisering av resultatet. 

Samtliga avgränsningar i studien har gjorts för att ge förutsättningar för att skapa ett underlag som 

kan generera relevanta och verklighetsförankrade resultat och undvika en diffus problemställning som 

är för bred för att kunna hanteras på ett bra sätt.  

 Ansvarsfördelning 
Samtlig information och text har tagits fram genom ett liksidigt samarbete mellan båda författarna 

Fanny och Cecilia. För att säkerställa att den information som, genom gemensam överenskommelse, 

identifierats som nödvändig har ansvarsområde för de olika huvudområdena fördelats så att Fanny 

översett cirkulär ekonomi och Cecilia hållbar utveckling samt omvänd logistik.   
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2 Metod 
I metodavsnittet presenteras den metod som tillämpats för att besvara de frågeställningar som ställts. 

Syftet med denna del av rapporten är att tydliggöra vald metod samt öka validitet.  

Det finns olika forskningstyper, där två av dem är kvalitativ och kvantitativ forskning. Enkelt kan det 

beskrivas som att kvalitativ forskning genererar icke-numeriska resultat som ofta baseras på intervjuer 

och dataanalys i form av kategorisering av datainsamlingen. Det skiljer sig från den kvantitativa 

forskningen vilket mer eller mindre är motsatsen då denna forskningstyp genererar numeriska resultat 

som baseras på exempelvis enkäter och analys av data i form av grafer och statistik. Används metoder 

som resulterar i både kvalitativa och kvantitativa resultat kallas det mixad-metodforskning (Saunders 

et al. 2016).  

Den studie som genomförts har framförallt använt sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer som 

har kompletterats med kvantitativ data insamlat från en enkät, vilket gör studien till en mixad-

metodstudie. Hur både enkät och intervjuer har använts och utformats närmare finns beskrivet under 

rubrik 2.2 Intervjuer samt 2.3  Enkätundersökning. Anledningen till valet av båda metoderna var för 

att intervjuerna som genomförts har utformats utifrån det teoretiska ramverket och för att ge den 

ytterligare informationen som behövs för att bygga upp studien samt styrka det resultatet utformades 

en enkät. Det som menas med att stärka resultatet är dels att se om det som har tolkats utifrån 

intervjuerna stämmer med åsikten från ett större antal personer genom att ställa frågor utifrån 

resultatet från intervjuerna och dels för att skapa statistik som kunnat användas för att styrka behovet 

av en studie inom området. 

 Teoretiskt ramverk 
För att formulera ett teoretiskt ramverk som stödjer denna studie har en litteraturstudie genomförts 

där tidigare forskning inom området studerats. Det material som teorin är baserat på är vetenskapliga 

artiklar inom områdena hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och omvänd logistik samt vissa webbsidor 

tillhörande statliga organisationer eller organisationer som är ett samarbete mellan flera företag. För 

att hitta information har samtliga sökningar som gjorts gått via plattformarna Google Schoolar och 

KTH primo. Resultat från sökningar som exempelvis dirigerats till Science Direct har kunnat innebära 

att rekommenderade relaterade artiklar använts. Vidare har sökorden hållbar utveckling, cirkulär 

ekonomi och omvänd logistik använts som utgångspunkt för de sökningar som har genomförts. För 

att gå djupare in på de olika ämnena har vidare sökningar gjorts, så som ekonomisk hållbar utveckling, 

ekologisk hållbar utveckling, social hållbar utveckling, samt sökningar inom samtliga områden med 

tillägget inom byggsektorn. Då begreppet omvänd logistik är relativt nytt har även sökord som 

representerar en del av omvänd logistik, så som återanvändning och återvinning, använts. För att ge 

en bredare bild av ämnet har både svenska och internationella källor nyttjats, vilket även innebär att 

de sökord som nämnts tidigare har använts både på svenska och engelska. Visst material har även 

hittats via refereringar i de artiklar som uppkommit från de olika sökningarna. 

2.1.1 Källkritik  
Vid urval av källor har utgångspunkten varit att använda källor som antingen är bland de första som 

publicerats inom området eller källor som inte är äldre än 3-4 år. Källor däremellan har även använts, 

men till en mindre utsträckning. Vidare har källor som passats in i de kriterier som just nämnts även 

utvärderats utifrån antal refereringar. Det bör även tas i beaktande att nyare studier ofta inte hunnits 

refererats till i samma utsträckning som en äldre studie. Ytterligare något att betänka avseende både 

årtal och antal referenser är att områdena cirkulär ekonomi och omvänd logistik inte är så vida 

utforskade inom byggsektorn vilket gör att antal studier att studera är färre och ofta heller inte 

refererats till i samma utsträckning som de artiklar som är mer generella. 
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 Intervjuer 

2.2.1 Intervjumetodik 
Enligt Saunders et al. (2016) är en intervju en meningsfull diskussion mellan två eller flera personer. 

En intervju kan genomföras på olika sätt och det finns olika typologier som används för att skilja på de 

typer av intervjuer som finns (Saunders et al. 2016). En typ av intervjuer är semi-strukturerade 

intervjuer vilket innebär att den som håller i intervjun har en lista med frågor eller teman som denne 

utgår ifrån men att dessa kan skilja sig mellan intervjuerna. Skillnaden i frågorna kan bland annat bero 

på konversationens flöde, vilket också kan leda till att ytterligare frågor tillkommer för att det ska vara 

möjligt att undersöka forskningsfrågan i olika situationer. Denna typ av intervjuer ger utrymme för 

den som intervjuar att be respondenten att förklara sitt initiala svar alternativt bygga vidare på det. 

Slutligen innebär den här typen av intervjuer att diskussionerna kan breddas till områden som är 

relevanta, men den som intervjuar inte hade kunnat förvänta sig. När en semi-strukturerad intervju 

genomförs finns det alltid risk för att den kan vara partisk, det är därför viktigt att göra ett noggrant 

urval av respondenter för att det ska ge en tillräcklig spridning men också att de frågor och information 

som ges formuleras på ett opartiskt vis (Saunders et al, 2016).  Med anledning av detta har semi-

strukturerade intervjuer valts att genomföras, främst för att ge utrymme att kunna samla in 

information som går utanför författarnas egna kunskaper inom ämnet. 

2.2.2 Intervjugenomförandet 
Sammanlagt har 17 semi-strukturerade intervjuer genomförts där vissa standardiserade frågor 

använts som utgångspunkt i samtliga intervjuer, samtliga intervjufrågor kan återfinnas i Bilaga A-H. 

För att ge utrymme för diskussioner som inte kunnat förutses har följdfrågor på respondenternas svar 

anpassats efter den aktuella intervjun. Av de 17 intervjuerna som genomförts var tre av intervjuerna 

dubbelintervjuer vilket gör att det är totalt 20 personer som har deltagit i intervjuerna. Samtliga av de 

intervjuade arbetar inom byggsektorn med viss spridning för vilken roll de har. Gemensamt för alla 

intervjuade är att de antingen har direkt eller indirekt kontakt med byggproduktionen, vilket är 

relevant för denna studies inriktning mot entreprenörens perspektiv som främst har verksamhet inom 

produktionen. Vidare har även respondenterna olika lång erfarenhet från arbetet i byggsektorn där 

en del är mer seniora och den andra delen mer juniora; syftet med att välja båda typer av 

respondenter är för att få bådas synvinklar på området. De som intervjuats kommer från sammanlagt 

nio olika företag, varav fyra är byggentreprenörsföretag som är huvudentreprenörer med en del av 

sin verksamhet inom husbyggnadsområdet, motiveringen till detta urval är för att resultatet bättre 

ska återspegla husbyggnad inom byggsektorn i stort snarare än ett enskilt företags eller projekts 

perspektiv. De olika byggentreprenörer som har intervjuats kommer från olika spridda projekt i 

Stockholm, varav ”Produktion 2” är den som varit aktiv inom ett projekt som avfallsdata har insamlats 

ifrån vilket presenteras senare i rapporten, skilt från detta undantag är övrigas projektinformation inte 

relevant för studiens innehåll. Då studien ser till byggentreprenörens perspektiv har majoriteten av 

det antal som har intervjuats arbetat på byggentreprenadsidan, vilket kan ses i tabell 1. Däremot har 

även andra aktörer så som byggherre, logistikföretag och grundare av en digital plattform intervjuats 

med anledning för att ge en bredare bild av området då byggentreprenörer och dessa aktörer ofta 

arbetar tillsammans inom projekt. Samtliga personer som intervjuats kan återfinnas i tabell 1, där 

deras roll, intervjulängd samt hur de refereras till i texten finns redovisat. Från tabellen kan det ses att 

intervjulängderna varierar mellan 10 minuter och 60 minuter, vilket mycket beror på personerna i 

fråga som intervjuats. Utgångspunkten för intervjuerna var att hålla dem till 30 minuter med ca 8-10 

förberedda frågor samt tid planerad för att ge utrymme för vidare diskussioner kring varje fråga. 

Beroende på de intervjuades intresse kring området och i studien i kombination med personlighetstyp 

varierar utläggningar på varje fråga mycket vilket även ger tydliga skillnader på intervjutiden. 
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På grund av etiska aspekter, som att undvika utpekning av individ eller dess företag så har samtliga 

intervjuer genomförts med samtycke från respondenterna samt anonymiserats från både individ och 

företagsnamn. Syftet med anonymiseringen var att ge utrymme för respondenterna att uttrycka både 

positiva och negativa aspekter inom området utan att det ska kunna påverka deras professionella roll, 

varken positivt eller negativt. Vidare har samtliga intervjuer spelats in och transkriberats vilket lagras 

så att endast författarna har tillgång till det. För att få intervjuerna mer relevanta och att fokus inte 

ska ligga på förklaring av olika begrepp har begrepp som omvänd logistik och cirkulär ekonomi 

utelämnats. Istället för dessa begrepp har välkända begrepp som beskriver delmomenten i koncepten 

använts så som återvinning och återanvändning där de intervjuade hade goda kunskaper i skillnaderna 

mellan dessa två.  Vidare har utformningen av frågorna baserats på det som framkommit saknas 

utifrån det teoretiska ramverket för att kunna uppfylla denna studies syfte.   

Tabell 1 Information om respondenter som deltagit i intervjustudie 

Referens Roll Tid 

[min] 

Använda 

intervjufrågor 

Produktion 1   Produktionschef 30 Bilaga F 

Produktion 2 Produktionschef 15 Bilaga F 

Produktion 3 Produktionschef 15 Bilaga F 

Produktion 4 Produktionsledare 20 Bilaga F 

Produktion 5 Produktionsledare 30 Bilaga F 

Produktion 6 Regionalt huvudskyddsombud 30 Bilaga F 

Produktion 7 Entreprenadingenjör 10 Bilaga F 

Produktion 8 Snickare 15 Bilaga F 

Produktion 9 Projektchef 25 Bilaga F 

Byggherre Regional produktionschef 60 Bilaga C 

Sakkunnig hållbarhet 1   Senior hållbaraffärsutvecklare 25 Bilaga A 

Sakkunnig hållbarhet 2 Hållbarhetschef 25 Bilaga A 

Sakkunnig hållbarhet 3 Planeringsledare 60 Bilaga E 

Sakkunnig inköp  Uppdragsledare, grön 

affärspartner 

40 Bilaga H 

Sakkunnig avfall 

1 

2 

2 personer 

 Utvecklingsledare Miljö 
 Specialist 

skador/eftermarknad 

30 Bilaga A 

Sakkunnig logistiksamordning 

1 

2 

2 personer 

 Ansvarig transport och lager 
 Platschef 

genomförandeorganisation 

25 Bilaga D 

Initiativtagare digital plattform 

1 

2 

2 personer 

 Grundare 
 Medgrundare 

40 

 

Bilaga B 

Materialleverantör Säljare materialleverantör 30 Bilaga G 

 

 Enkätundersökning 

2.3.1 Enkätmetodik  
Enkätundersökningar är en typ av datainsamling där samtliga respondenter svarar på samma frågor. 

Enkäter används ofta som en del i en undersökningsstrategi för att samla in beskrivande och 

förklarande uppgifter om fakta, åsikter eller beteenden. Den typen av datainsamling fungerar bäst 
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Figur 2 Enkätrespondenternas erfarenhet inom 
byggsektorn 

med standardiserade frågor där det finns en säkerhet i att alla frågor tolkas på samma sätt av samtliga 

respondenter (Saunders et al. 2016).  

Enkätundersökningar kan användas som enda datainsamlingsmetod, det kan dock i vissa studier vara 

av fördel att använda den typen av metod i kombination med andra datainsamlingsmetoder i en 

mixad- eller mångmetods studie. Ett exempel på en sådan typ av metod är att en enkätundersökning 

kompletteras av semi-strukturerade intervjuer för att få en utökad förståelse (Saunders et al. 2016). 

Som nämnt ovan är denna typ av mixad-metod studie den metod som tillämpats i denna studie.  

Utformningen på enkäter skiljer sig beroende på hur de levereras, returneras eller samlats in. 

Individuella enkäter, vilket är enkätmetoden som tillämpats i denna studie, är utförda enskilt av 

respondenterna och refereras oftast till som undersökningar. Sådana enkäter distribueras oftast till 

respondenterna genom ett internetformulär där respondenterna svarar på enkäten genom att fylla i 

formuläret som de får skickat till sig via en hyperlänk (Saunders et al. 2016).  

2.3.2 Enkätgenomförandet 
Efter att samtliga intervjuer med byggentreprenörer hållits, genomfördes en enkätundersökning som 

distribuerades via mail till 138 personer som arbetar i byggproduktionen inom husbyggnad samt de 

12 personer som intervjuades som har eller har haft direkt kontakt med byggproduktionen. Syftet med 

att rikta enkäten mot byggproduktionen var för att det kvantitativa resultat som erhölls skulle baseras 

på byggproduktionens perspektiv för att få ett resultat som visar vad som görs i praktiken ute på 

byggarbetsplatsen. Respondenterna hade en svarsperiod på två veckor och under den tiden skickades 

ingen påminnelse ut då mängden svar som inkommit utan påminnelser ansågs vara tillräcklig. Totalt 

var det 47 procent som svarade på enkäten, ytterligare ett utskick ansågs kunna resultera i påtvingade 

svar. Samtliga enkätsvar har för författarna varit anonyma och sammanställningen av resultaten från 

enkäten har gjorts automatiskt genom en summering av svaren på varje fråga för att få ut en 

svarsfördelning, detta har gjorts genom den valda enkättjänsten Google Forms. Figur 1 visar 

spridningen över vilka roller de olika respondenterna har och i figur 2 visas en fördelning över hur 

många års erfarenhet de har inom byggsektorn.  

Enkäten har baserats på observationer som gjorts under intervjuerna med de olika 

byggentreprenörerna. Syftet med enkäten var att styrka att intervjuerna har tolkats rätt genom att 

ställa frågor utifrån resultatet för intervjuerna samt för att skapa statistik som kan användas för att 

styrka behovet av en studie inom området.  Vidare har enkäten utformats med framförallt stängda 

frågor där redan färdiga alternativ finns men för vissa frågor var det möjligt att lägga till ett eget svar. 

Frågor samt exakt formulering av frågorna kan återfinnas i Bilaga I. Till skillnad från intervjuerna så har 

också vissa frågor fått ett begränsat antal alternativ som kan väljas, detta för att undvika att samtliga 

alternativ ifylles och snarare kunna utläsa vilka svar som anses vara viktigast.  
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Figur 1 Fördelning av enkätrespondenters yrkesroller 
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 Validitet och reliabilitet 
Validitet behandlar huruvida det resultat som framkommit faktiskt avser det som det uttalar sig att 

det gör. För att ge ett exempel, mäter studien det den säger eller mäter den något annat. Vidare 

innebär reliabilitet till vilken utsträckning den datainsamling som har genomförts skulle ge samma 

eller liknande resultat om den genomfördes igen (Saunders et al. 2016). 

För att ge validitet till studien har intervjuerna som gjorts, vilket nämnts tidigare, spelats in och 

transkriberats och om osäkerhet i det materialet har uppkommit har den intervjuade kontaktats för 

att säkerställa att informationen återges korrekt. Det material som sammanställts har även 

kontinuerligt korrekturlästs av handledare för att få ett extra par ögon som mer opartiskt kan granska 

materialet. Vidare har som nämnts tidigare först intervjuer genomförts och sedan en enkät med syfte 

att stärka resultatet från intervjuerna vilket hjälpt att höja validiteten i studien. Avseende reliabiliteten 

är det svårt att avgöra utan att faktiskt genomföra studien på nytt, men utifrån avsnitt 5. Analys 

bekräftar materialet tidigare forskning inom området vilket höjer reliabiliteten hos studien. Med 

anledning av att resultatet kommer från två olika metoder som ger liknande resultat indikerar även 

det att om studien genomfördes igen är det troligt att ett liknande resultat nås. 

 Genomförandet     
Arbetsgången som har följts för att ta fram denna rapport kan beskrivas som att först gjordes, som 

nämnt tidigare, en enklare litteraturstudie som det teoretiska ramverket är baserat på. Utifrån det 

teoretiska ramverket utformades de intervjufrågor som behövdes för att identifiera problematik och 

intresse för att påbörja återanvändning av byggmaterial i samverkan inom ett tätbebyggt 

stadsområde. Detta tillsammans med en internetbaserad enkät som formulerats för att styrka det som 

konstaterats under intervjuerna la sedan grunden för det som utgör empirin. Efter detta har empirin 

analyserats utifrån det teoretiska ramverk som byggts upp. Analysen har genomförts separat av 

författarna genom att söka efter gemensamma nämnare i det teoretiska ramverket och empirin, som 

utgörs av intervjuer samt enkät, för att sedan gemensamt sammanväga resultatet för att identifiera 

om empirin stärker eller säger emot tidigare forskning. Vidare har kunskapen från både empiri och 

teori också diskuterats för att hitta förslag på hur problematiken ska angripas vilket avslutningsvis har 

formulerats till avsnittet 7. Slutsats.       

 Disposition 
Detta examensarbete är uppbyggt enligt den modell som visas i figur 4 nedan och är baserad på en 

akademisk struktur. Nedan beskrivs de olika kapitlen mer.  

2.6.1 Introduktion 
I introduktionen presenteras bakgrund till studien samt syftet och de frågeställningar som ska 

besvaras. Vidare presenteras också de avgränsningar som har gjorts för att kunna dra slutsatser och 

besvara de frågeställningar som presenterats.  

2.6.2 Metod 
I metodavsnittet presenteras den metod som tillämpats för att besvara de frågeställningar som ställts. 

Syftet med denna del av rapporten är att tydliggöra vald metod samt öka validitet.  

Introduktion Metod Teori Empiri Analys Diskussion Slutsats

Figur 3 Uppbyggnad av disposition enligt akademisk struktur 
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2.6.3 Teoretiskt ramverk 
I studien används det teoretiska ramverket för att ge ökad förståelse av empiri samt utgöra en grund 

för analys, diskussion och de slutsatser som dras vidare i studien. I detta avsnitt presenteras teori ifrån 

vetenskapliga artiklar inom områdena hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och omvänd logistik. Det 

teoretiska ramverk som presenteras i detta avsnitt står som en grundpelare för studien och har för 

avsikt att ge läsaren en förståelse av ämnet. 

2.6.4 Empiri 
I empirin presenteras insamlade data från intervjuer, enkät samt annan data. Empirin syftar till att 

presentera vad som har tagits fram utan någon vidare analys eller slutsats.  

2.6.5 Analys  
I analysen jämförs teori med insamlad data från empirin. Detta avsnitt har till syfte att ur ett praktiskt 

och ett teoretiskt perspektiv konkretisera det problem som ligger till grund för studien samt ge 

förutsättningar för att dra slutsatser. 

2.6.6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras det som konstaterades i analysen vidare av författarna. Dessutom 

presenteras egna reflektioner och argument som uppkommit under studiens gång. 

2.6.7 Slutsats 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits i studien och de praktiska 

tillämpningar som tagits fram. Det syfte och frågeställningar som formulerats i avsnitt 1.3 Syfte och 

frågeställningar besvaras samt förslag till framtida forskning presenteras. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I studien används det teoretiska ramverket för att ge ökad förståelse av empiri samt utgöra en grund 

för analys, diskussion och de slutsatser som dras vidare i studien. I detta avsnitt presenteras teori ifrån 

vetenskapliga artiklar inom områdena hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och omvänd logistik. Det 

teoretiska ramverk som presenteras i detta avsnitt står som en grundpelare för studien och har för 

avsikt att ge läsaren en förståelse av ämnet. 

 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling har använts i stor utsträckning under de senaste decennierna och syftar 

till det optimala läget där utnyttjandet av jordens resurser sker utan att äventyra ekosystemen eller 

riskera att framtida generationers behov inte kan uppfyllas. Vidare kan hållbar utveckling delas in i tre 

kategorier: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet (World Commission on Environment and 

Development 1987). Detta kan kallas en tre-grundpelar-modell där samtliga tre kategorier är 

relaterade till varandra. Denna modell kan även ibland utökas och fler grundpelare kan adderas så 

som kultur-, religion- och politikpelare (Littig och Grieβler 2005). Vidare kan hållbarhet sägas, i enlighet 

med Beauregard’s definition, vara lokaliserat i genomskärning av miljömässigt skydd, ekonomisk 

tillväxt och social rättvisa (Connelly 2007). De tre kategorierna kan illustreras med hjälp av olika 

koncept, det vanligaste konceptet är att illustrera kategorierna med hjälp av ett venndiagram, se figur 

4, där samtliga kategorierna har samma storlek och går i varandra vilket symboliserar att de alla är av 

samma betydelse. En annan modell som illustrerar hållbar utveckling är tre koncentriska cirklar, se 

figur 5, vilket symboliserar en viss hierarki där ekologisk hållbarhet är förutsättningen för både social 

och ekonomisk hållbarhet (Lozano 2008). 

  

 

Figur 5 Hållbar utveckling illustrerat med 
koncentriska cirklar, inspirerad av Lozano (2008). 

Ekonomisk 
hållbarhet

Social 
hållbarhet

Ekologisk 
hållbarhet

Ekologisk 
hållbarhet

Social 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet

Figur 4 Hållbar utveckling illustrerat med ett 
venndiagram, inspirerad av Lozano (2008). 
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Slutligen, den tredje modellen som kommer att presenteras, är formad som en triangel, se figur 6, 

med tre hörn: ekonomisk tillväxt, miljömässigt skydd och social rättvisa. Där hållbar utveckling är de 

lösningar som kan placeras centrerat i triangeln. Lokaliseras en lösning närmare hörn A så prioriteras 

den ekonomiska tillväxten främst för hållbar utveckling samtidigt som ekonomiska möjligheter kan 

identifieras i skyddet av miljön samt att det finns en insikt om att hänsyn måste tas till både sociala 

och ekologiska aspekter. Närmar lösningen sig istället hörn B drivs målet för hållbar utveckling främst 

av att skydda miljön men det finns en medvetenhet om att möta människans behov samt att 

ekonomisk tillväxt krävs för att uppnå målet. Slutligen, i de lösningar som positioneras närmare hörn 

C är det social rättvisa som framhålls för att uppnå hållbar utveckling men på samma vis som de övriga 

hörnen finns fortfarande en medvetenhet om att hänsyn måste tas till de två övriga kategorierna för 

hållbar utveckling (Connelly 2007).   

3.1.1 Social hållbarhet 
Social hållbarhet är ett brett och flerdimensionellt koncept med både fysiska och icke fysiska 

parametrar. Konceptet ställer frågan vad de sociala målen är för en social hållbar utveckling, där det 

inte finns någon definition på vad svaret är utan endast olika tolkningar (Dempsey et al. 2011). Det 

social hållbarhet dock innebär är att skapa ett samhälle som tillstår med de mänskliga rättigheterna. 

Sett till företag inbegriper social hållbarhet hälsa och säkerhet, barnarbetskraft, slaveri och drägliga 

arbetsförhållanden. Dessa frågor ska ses till genom hela leverantörskedjan och hanteras idag bland 

annat genom uppförandekoder och styrsystem vilka fungerar som riktlinjer för leverantörer och 

bevakar deras aktiviteter (Croom et al. 2018). 

För att kunna avgöra om något kan anses vara socialt hållbart inom byggsektorn kan man se till olika 

indikatorer som gör konceptet lättare att applicera på verkligheten. De huvudgrenar som den sociala 

hållbarheten består av är kultur, tillgänglighet, att samtliga aktörer är delaktiga, säkerhet, 

allmännyttiga tjänster, social integration och ansvar. Dessa huvudgrenar kan sen i sin tur delas upp i 

olika indikatorer, för att ge några exempel kan säkerhet delas upp i bland annat: säkerhet och hälsa 

hos yrkesarbetare, användarsäkerhet och infrastrukturens säkerhet. Ett annat exempel är 

allmännyttiga tjänster som delas upp i bland annat samhällets nöjdhet och lycka. Är det höga resultat 

för samtliga av de olika huvudgrenarna och dess indikatorer ska det med andra ord innebära att 

C 
Social rättvisa 

A 
Ekonomisk tillväxt 

Hållbar 

utveckling 

Miljömässigt skydd 

B 

Figur 6 Hållbar utveckling illustrerad med hjälp av en triangel, inspirerad av 
Conelly (2007). 
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byggnaden och stadsdelen etc kan klassas som socialt hållbar (Fernández-Sánchez och Rodríguez-

López 2010). 

3.1.2 Ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet kopplas till miljön och syftar till en massbalans inom våra ekologiska system med 

en över tid varsam användning av jordens ekosystemtjänster. I så stor utsträckning som möjligt ska 

utvecklingen inte försämra motståndskraften hos ekosystemen och för att uppnå detta förespråkas 

stängda kretslopp. Vidare kan ekosystemtjänster definieras som de strukturer och funktioner som 

människan kan nyttja från ekosystemen, några exempel på ekosystemtjänster är mat, energi, rening 

av luft och vatten samt utrymmen för rekreation (Sze 2018). Schoenherr (2012) menar på i sin studie, 

att det finns tidigare forskning som visar att olika initiativ, som ökar den ekologiska hållbarheten, så 

som minskning av föroreningar och avfallshantering har en positiv påverkan på olika fabrikers 

prestanda avseende kvalitet, leverans, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Något som med andra ord 

indikerar att den ekologiska aspekten kan bidra till positiva ekonomiska resultat (Schoenherr 2012). 

Den ekologiska hållbarheten är kopplat, som nämnt tidigare, till bevarandet av ekosystemen ur ett 

långsiktigt perspektiv. Detta kan kopplas till byggsektorn genom att på samma sätt som för den sociala 

hållbarheten dela upp det i huvudgrenar som i sin tur delas in i indikatorer. Huvudgrenarna för den 

ekologiska hållbarheten är jord, vatten, atmosfären, biodiversitet, landskap, resurser, avfall, energi 

och risker. Avfallshantering är ett exempel på en indikator till huvudgruppen avfall och för 

huvudgruppen resurser är några indikatorer optimering av resurser, material med CE-märkning, 

utrustning och material med ekologiska märkningar samt användning av regionala material 

(Fernández-Sánchez och Rodríguez-López 2010).  

3.1.3 Ekonomisk hållbarhet 
Slutligen beskrivs begreppet ekonomisk hållbarhet från en smal infallsvinkel som långsiktig ekonomisk 

tillväxt för företaget. Det som menas med detta är att beslut inte ska baseras på riskfyllda 

transaktioner som endast ger kortsiktig avkastning. Vidgar man begreppet ekonomisk hållbarhet 

ytterligare innebär det att hänsyn ska tas till vilken påverkan företagets ekonomiska ramverk har på 

omgivningen. Det kan förtydligas som att det handlar om att se hur företagets ekonomiska ramverk 

fungerar i alla led inom leverantörskedjan för att säkerställa att det inte innebär en negativ effekt på 

varken naturkapital eller det sociala kapitalet. Ett exempel på en negativ effekt på det sociala kapitalet 

är att det ekonomiska ramverket inbegriper mutor för att få ekonomiska fördelar vilket tar bort 

möjlighet till konkurrens (Crane och Matten 2010). 

Även den ekonomiska hållbarheten indelas i huvudgrenar och indikatorer i byggsektorn. De 

huvudgrenarna som finns är kostnader, tekniska krav och byråkrati. Exempel på indikatorer för 

huvudgrenen kostnader är direkta och indirekta kostnader, livscykelkostnader samt kostnader för 

användare. Ytterligare exempel för tekniska krav är hur byggbar konstruktionen är, kvalitetskontroll, 

kvalitetssäkring av miljöhantering och synergier med andra projekt (Fernández-Sánchez och 

Rodríguez-López 2010).  Ett exempel på en ekonomi som gynnar både samhället, miljön och ekonomin 

i sin helhet är cirkulär ekonomi vars princip bland annat i stora drag bygger på att minimera 

materialanvändningen (Andersen 2007).  
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3.1.4 Lagstiftning för en hållbar utveckling kopplat till byggavfall i Sverige  
År 1999 infördes av riksdagen 15 miljökvalitetsmål, till dessa adderades ytterligare ett 

miljökvalitetsmål 2005. Dessa 16 mål är de som idag kvarstår och beskriver ett tillstånd som med ett 

generationsperspektiv ska uppnås. Ett av dessa mål är ”God bebyggd miljö” som citeras nedan. 

“God bebyggd miljö” kan direkt kopplas till byggsektorn, ett citat för vad som 

bland annat avses med målet är: “avfallshanteringen är effektiv för samhället, 

enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som 

resurserna i det avfall som uppstår tas till vara på i så hög grad som möjligt samt 

att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras” 

 - (Löfven och Skog 2018 pp 73)  

För att uppnå de satta miljömålen finns det också etappmål där ett av etappmålen riktar sig specifikt 

mot ökad resurshållning i byggsektorn och är formulerat som:  

“Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas så 

att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat 

materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 

viktprocent senast 2020” - (Löfven och Skog 2018 pp 79) 

Sedan 2011 har avfallsdirektivet från EU 2008 varit en del av den svenska lagstiftningen där 

prioriteringsordningen för all avfallshantering utgår från den så kallade avfallshierarkin. 

Avfallshierarkin består av fem steg där det första steget är det som i förstahand ska göras och det 

femte det som i sista hand ska göras förutsatt att det är motiverbart från ett miljömässigt perspektiv 

och även är ekonomiskt rimligt. Stegen är följande: 1. Förebyggande av avfall, 2. Förberedelse för 

återanvändning, 3. Materialåtervinning, 4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning, 5. 

Bortskaffande (Naturvårdsverket 2018b).  

 Cirkulär ekonomi  
Hållbar utveckling med dess underdimensioner har introducerats som en grundpelare för att etablera 

en cirkulär ekonomi när det kommer till användning av naturens resurser (Ghisellini et al. 2016). Enligt 

Kirchherret et al. (2017) är det främsta målet med ett mer cirkulärt tänk när det kommer till 

förbrukning av resurser ett utvecklat arbete mot hållbar utveckling. Något som ger fördelar för den 

hållbara utvecklingens miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner.  

3.2.1 Bakgrund till cirkulär ekonomi  
En linjär ekonomisk modell har definierats av det faktum att varor och tjänster produceras, säljs, 

används och därefter elimineras som avfall när de har uppfyllt sin funktion (Bonciu 2014). Den linjära 

ekonomin är baserad på en linjär process som är optimerad för hög genomströmning och låga 

produktionskostnader med utgångspunkt i riklig tillgång av råvaror till relativt låg kostnad. Den typiska 

processen består av resursutvinning, tillverkning, konsumtion och bortskaffande av produkter i slutet 

av deras livscykel, det kallas också resurs-tillverka, produkt-använda-slänga modell (Taranic et al. 

2016). 
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Denna rapport kommer inte vidare att behandla linjär ekonomi utöver stycket ovan. Det är däremot 

av vikt för förståelsen av cirkulär ekonomi att vara bekant med innebörden av linjär ekonomi, viket är 

den typ av ekonomiska modell som härstammar till cirkulär ekonomi. 

Själva begreppet cirkulär ekonomi bygger huvudsakligen på konceptet industriell ekologi vilket är ett 

koncept som främjar en övergång från öppna till slutna cykler av material samt energi och kan därmed 

åstadkomma mindre slöseri av material i industriella processer Den cirkulära ekonomin är en utökning 

av konceptet för industriell ekologi applicerat på ett ekonomiskt perspektiv för att skapa en ny modell 

för ekonomisk utveckling, produktion, distribution och återvinning av produkter (Ghisellini et al. 2016).   

3.2.2 Principer för cirkulär ekonomi 
Enligt Europeiska kommissionen är definitionen för cirkulär ekonomi en process där ett använt 

material används så länge som möjligt (European Commission 2014) med ett välfungerande cirkulärt 

ekonomiskt kretslopp i alla led, för stora och små företag, för organisationer och individer både på en 

global och en lokal nivå (Ellen MacArthur Foundation 2019a). Det innebär att resurserna behålls inom 

ekonomin även då materialet nått slutet av sin livscykel, materialet förblir i produktiv användning för 

att skapa ytterligare värde och därmed minimera avfall (European Commission 2014). 

Cirkulär ekonomi imiterar den naturliga cirkulationen av material och varor under hela processen med 

resursinvesteringar, företagsproduktion och produktproduktion. Den har möjligheten att organisera 

och optimera hållbara materialflöden för att uppnå ekonomiska och ekologiska besparingar genom 

att bevara resurser och minska avfall. En cirkulär ekonomi belyser den effektiva användningen av 

resurser, omfattande resursutnyttjande samt effektiv avfallshantering av resurser för att minska 

konsumtion av naturresurser och därigenom spara och skydda naturresurser (Mao et al. 2016). 

Cirkulär ekonomi har också introducerats som en sluten ekonomi för att beskriva industriella strategier 

för förebyggande av avfall, regionala arbetstillfällen, resurseffektivitet och dematerialisering av 

industrins ekonomi. I den kretsloppsbaserade ekonomin står utnyttjande av försäljning som den mest 

relevanta hållbara affärsmodellen framför ägandet av resurser (Geissdoerfer et al. 2017).  

Det är dock viktigt att nämna att fördelarna med cirkulär ekonomi kan tendera att minska och att 

återvinning eller återanvändning av material vid en viss punkt i materialets livscykel kan vara 

miljömässigt eller ekonomiskt för dyrt för att tillhandahålla en vinst. Cirkulär ekonomi kan därmed inte 

garantera en 100 procentig återvinning eller återanvändning (Andersen 2007). Detta har också 

påpekats av Daly (2017) som konstaterat att det är i princip omöjligt för ett ekonomiskt system att 

uppnå total cirkulär rörelse av produkter som förvandlas till råvaror på grund av entropi lagen (Daly 

2017). Det finns med andra ord tillfällen då de fysiska egenskaperna hos ett material inte gör det 

möjligt att applicera ett totalt cirkulärt kretslopp (Kumar och Carolin 2019).   

Cirkulärekonomiska kretslopp kan delas in i två delar, tekniska och biologiska cykler. Konsumtion av 

mat och andra biologiskt baserade material som bomull eller trä klassas som en biologisk cykel, där 

de är utformade för att mata tillbaka in i systemet genom processer som kompostering och anaerob 

digerering. Dessa cykler regenererar levande system vilket ger förnybara resurser till ekonomin. 

Tekniska cykler å andra sidan återställer produkter, komponenter och material genom strategier som 

återanvändning, reparation, renovering eller i sista hand återvinning 

(Ellen MacArthur Foundation 2019a). 
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Figur 7 illustrerar det kontinuerliga flödet av tekniska och biologiska material genom kretsloppet, där 

det enbart är en liten mängd av material och produkter som läckt ut från systemet. Den blå högersidan 

representerar den tekniska cykeln och den gröna vänstersidan den biologiska.  

Som diskuterats tidigare så är det huvudsakliga syftet med cirkulär ekonomi att hantera produkter och 

dess resurser på ett hållbart sätt och att konstant överväga deras värde. Cirkulär ekonomi är utvecklat 

för att kombinera tillväxt och utveckling när det kommer till utnyttjandet av begränsade resurser. 

Mycket fokus ligger på design, optimering och underhåll av resurser, skapande av affärsmodeller, 

etablering av ramverk och block för ett hållbart system (Kumar och Carolin 2019).  Ellen Macarthur 

Foundation har genom sitt arbete med sina olika globala partners så som Google och H&M, som 

arbetar mot en övergång till en cirkulär ekonomi, identifierat följande fyra block i en cirkulär ekonomi, 

‘Design av cirkulär ekonomi, ‘Nya affärsmodeller’, ‘Omvända cykler‘ och  ‘Fördelaktiga villkor för 

system’ (Ellen Macarthur Foundation 2019b). De fyra block framtagna av Ellen Macarthur Foundation 

har vidare studerats och utvecklats av Leising et al. (2018) som introducerar de fyra blocken ‘vision’, 

‘lärande’, ‘affärsmodeller’ och ‘dynamik inom nätverk’ där alla block är sammankopplade, dessa block 

definierade av Leising et al. (2018) visas i figur 8. Att tillägga är också att för att få ett välfungerande 

ekonomiskt system är det nödvändigt att säkerställa en effektiv koppling mellan industriella processer 

och olika branscher (Bonciu 2014). 

  

Figur 7 Illustration av den biologiska (gröna) och den tekniska cykeln (blå), inspirerad av Ellen MacArthur Foundation (2019a). 
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3.2.3 En övergång från linjär till cirkulär ekonomi   
Som nämnt tidigare är linjär ekonomi en ekonomisk form som kan illustreras av en rät linje, med en 

början och ett slut, från extraktion till bortskaffande där eventuellt avfall ofta går tillbaka till jorden 

som någon form av förorening (Bernard et al. 2017). Cirkulär ekonomi å andra sidan är en ekonomisk 

form som har materialcirkulation som sin kärna i det ekonomiska och ekologiska systemet (Mao et al. 

2016).  

Enligt Bonciu (2014) finns det vissa särskilda aspekter som särskiljer den cirkulära ekonomin från den 

linjära ekonomin i försök att minska energi- och materialförbrukningen samt minska föroreningarna i 

alla dess former och därmed stödjer en övergång från en linjär ekonomi till en mer cirkulär ekonomi.  

Den första aspekten hänvisar till det holistiska tillvägagångssätt som karakteriserar den cirkulära 

ekonomin. Den cirkulära ekonomin avser alla aktiviteter som utförs i ett samhälle och startar redan 

från design av produkter, tjänster och processer. Dessa måste utformas på ett sådant sätt att de är 

mer hållbara, reparerbara och uppgraderbara, detta för att möjliggöra återanvändning och 

återvinning för samma bransch eller andra branscher. Därför är den grundläggande skillnaden mellan 

cirkulär ekonomi och linjär ekonomin i detta avseende att material och processer i en cirkulär ekonomi 

är utformade på ett sätt som möjliggör en längre livscykel. Den andra aspekten refererar till den skala 

som företag väljer att förlita sig på återanvändning och återvinning av material i deras industriella 

verksamhet. Ett sådant tillvägagångssätt kräver ett nätverk och samarbete mellan aktörer. Denna 

aspekt påpekar också vikten av förändring i utbildning, värderingar och beteenden för att uppnå det 

optimala tillståndet av den cirkulära ekonomin.  Från detta perspektiv är den främsta skillnaden mellan 

cirkulär och linjär ekonomi skillnaden mellan enskilda beslut och åtgärder relaterade till 

Fungerar som: 

 Bilder (metaforer) 

 Guidning (gemensamma mål, ledarskap) 

 Orientering (motivering, inspiration) 

 

Ökat lärande med: 

 Gemensamt lärande 

 Byte av 

problemlösningsapproach 

 Problemframställning 

Aktörer deras relationer: 

 Strategiska element (organisationsstöd) 

 Kulturelement (kors-funktionella aktiviteter) 

 Samarbetselement (tillit) 

Applicering av olika 

hållbara affärsmodeller Block
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inom 
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Figur 8 Kort förklaring av de fyra blocken som definierats av Leising et al. (2018) 
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återanvändning och återvinning av material på ett strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt 

reglerat på en högre nivå, till exempel på EU-nivå (Bonciu 2014).  

Med lite fokus på miljö och sociala aspekter, som är två av de tre dimensionerna i en hållbar utveckling 

är den linjära ekonomin inte hållbar utifrån ett långsiktigt perspektiv (Michelini et al 2017).  Cirkulär 

ekonomi spelar en viktig roll för att finna en lösning på utmaningar i samband med ekonomisk 

utveckling och hållbarhet. En övergång till en cirkulär ekonomi, som syftar till en sluten 

materialanvändning, innebär inte bara justeringar som syftar till att minska den linjära ekonomins 

negativa effekter. Det betyder också ett systemskifte som bygger på långsiktig motståndskraft, 

genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljömässiga och sociala fördelar (Ellen 

MacArthur Foundation 2019a). Olika branscher, där textil industrin är ett exempel, har 

uppmärksammat begränsningar associerade med den linjära modellen i form av den höga kostnaden 

på resurser i och med att de ur ett livscykelperspektiv inte används till fullo. Denna typ av linjärt system 

behöver tänkas om då det ger upphov till både ekonomiska och ekologiska problem. Vidare drog 

Ghisellini et al. (2016) i sin studie, likt Michelini et al. (2017), slutsatsen att det linjära systemet inte är 

hållbart samt att det linjära tankesättet inte kan ge rätt levnadsmiljö för människor och andra levande 

arter (Ghisellini et al. 2016).  

3.2.4 Cirkulär ekonomi i byggsektorn 
Enligt Adams et al. (2017) är det övergripande tänket av konceptet för cirkulär ekonomi relativt 

obeprövat i byggsektorn. Det finns relativt lite forskning om systemet för cirkulär ekonomi, inkluderat 

hur nya affärsmodeller kan göra det möjligt att få tillbaka ett större restvärde av byggmaterial (Adams 

et al 2017). Däremot har byggsektorn överlag de senaste åren blivit mer medveten om den påverkan 

som sektorn har på miljön och en ökande mängd forskning har dedikerats till utvecklingen av ett mer 

hållbart byggande och den stora mängd avfall som byggsektorn står för (Bowea och Powell 2016; Lu 

and Yuan 2011). De riktlinjer som symboliserar en cirkulär ekonomi och den cirkulära ekonomins 

grundläggande principer: minska, återanvända och återvinna, har föreslagits för att utvärdera och 

adressera en mer effektiv hantering av överblivet material vid nybyggnation eller rivning (Huang et al. 

2018; Lu och Yuan 2011). Enligt Andrews (2015) kan cirkulär ekonomi ses som en innovativ ekonomisk 

modell som främst innebär ett ändrat tankesätt i byggsektorn där avfall ses som en användbar resurs 

snarare än ett problem att hantera (Andrews 2015).  

Mycket av den forskning som finns gällande avfallshantering i byggsektorn behandlar främst 

återvinning av bygg- och rivningsavfall med lite hänsyn taget till direkt återanvändning av materialen 

(Yuan och Shen 2011; CRWP 2008). Återvinning av bygg- och rivningsavfall har börjat utföras i större 

utsträckning i ett flertal europeiska länder (Dahlbo et al. 2015; La Marca 2010; Ortiz et al. 2010), men 

på grund av olika faktorer är det fortfarande en stor mängd potentiellt återanvändbart eller 

återvinningsbart material som slängs idag (Silva et al. 2017).  Däremot är forskningen gällande just 

återanvändning betydligt mer obeprövad. Med avseende på forskning om den cirkulära ekonomins 

tre grundläggande principer: minska, återanvända och återvinna, har studier visat att den forskning 

som gjort idag är fördelad på så sätt att enbart ungefär 4 procent fokuserar på just återanvändning 

(Ghisellini et al. 2016; Lu och Yuan 2011). 

Tillämpning av cirkulär ekonomi inom byggsektorn kan variera beroende på omständigheten för ett 

projekt och projektets specifika leverantörskedja. Däremot är principen om cirkulärt tänkande av vikt 

oberoende av omständigheterna hos det specifika projektet, att i detta skede identifiera var synergier 

och skillnader ligger samt potentialen för oavsiktliga eller avvikande konsekvenser. Där samarbete har 

identifierats som ett nyckelkrav för att kunna utveckla den cirkulära ekonomin (Chamberlin et et al. 

2013). En utmaning som diskuteras vid ett mer cirkulärt tänk gällande material i byggsektorn är 

avsaknaden av incitament för att tillämpa ett sådant tänk. Enligt Adams et al. (2017)  finns det också 
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utmaningar i osäkerheten kring värdet på återbrukat material och om det använda materialet är 

ekonomiskt lönsamt att återbruka eller om det är för slitet .  

 Materialflödes logistik  
Den cirkulära ekonomin kretsar kring att minska, återanvända och återvinna substanser under 

produktion och konsumtion. Dessa principer hanteras bland annat med hjälp av supply chain 

management (Ying och Li-jun 2012). Supply chain management handlar om att istället för att se bara 

till nästa steg i leveranskedjan ska helheten ses för att optimera hela kedjan (Cooper och Ellram 1993).  

Detta gör att delar som planering och hantering av all verksamhet som berör inköp och upphandling, 

konvertering samt logistikhantering är en del av supply chain management. Ytterligare en del är 

samordning och samarbete med exempelvis leverantörer, mellanhänder, leverantörer av tredje part 

och kunder. Det kan sägas att supply chain management integrerar utbud och efterfrågan både inom 

företaget och mellan företag (Council of Supply Chain Management Professionals 2019). En definition, 

framtagen av Council of Supply Chain Management Professionals, för logistikhantering är: 

“The logistics management is the part of supply chain management that plans, 

implements and controls the efficient and effective forward and reverse flow and 

storage of goods, services and related information between the point of origin 

and the point of consumption in order to meet customers´ requirements”  

- (Council of Supply Chain Management Professionals 2019) 

Logistikhantering kan beskrivas med tre huvudnivåer logistikutförandet, logistiskplanering samt 

logistiksystemets design och strategi. Logistikutförandet syftar till den “traditionella” omfattningen av 

logistik, alltså design och hantering av processen som berör materialflödet (hantering, lagring och 

transport etc), data och information längs leverantörskedjan.  Logistikplanering avser planeringen för 

anpassning av den operativa kapaciteten samt genomförandet av operativa aktiviteter som 

sammanlänkar efterfrågan och utbud inom supply chain management. Slutligen är målet med 

logistiksystemets design och strategi att definiera strukturen för logistiknätverket, bestämma 

transporteringsalternativ samt ta fram policyer (Perego och Melacini 2018).  

Utformningen av leverantörskedjans logistikhantering och logistikflöden kan delas in i två delar 

framåtlogistik och omvänd logistik. Där framåtlogistik är den konventionella logistiken där råmaterial 

köps från en leverantör och sedan konverteras till den slutliga produkten som sedan distribueras till 

kunden (Ramezani et al. 2013) medan omvänd logistik, vilket denna studie kommer att behandla 

vidare, presenteras under rubriken 3.3.1 Omvänd logistik. Vidare menar Ramezani et al. (2013) att om 

framåt och omvänd logistik integreras skapas ett stängt kretsloppsnätverk.  

3.3.1 Omvänd logistik 
De senaste åren har omvänd logistik, ett mer använt begrepp är det engelska ”reverse logistics”, 

uppmärksammats mycket över hela världen på grund av dess främjande och optimerande av en mer 

hållbar produktion och konsumtion (Govindan och Hasanagic 2018). En markant utveckling inom 

området har dessutom skett de senaste åren. Enligt en litteraturstudie gjord av Wang et al. (2017) är 

det en stor förändring bara i studerade artiklar där slutsatser som drogs för 10 år sedan kunde 

innefatta uttryck som att världen ännu inte bryr sig om den omvända logistiken medan dagens artiklar 

visar motsatsen.  Vidare anser de att ökat mångfald av olika metodiker och författare är avgörande 

för den framtida utvecklingen av området omvänd logistik (Wang et al. 2017). 
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En välanvänd definition av omvänd logistik, här citerat från Plunkett (2009): 

“reverse logistics is a specialized segment of logistics focusing on the movement 

and management of products an resources after sales and delivery to the 

customer. Includes product returns and repair for credits” - (Plunkett 2009). 

 En annan något mer detaljerad definition som också används är:  

“The process of planning, implementing, and controlling the efficent, cost 

effective flow of raw materials, in-process inventory, finished goods and related 

information from the point of consumption to the point of origin for the purpose 

of recapturing value or proper disposal”  - (Hanafi et al. 2008 pp 368). 

Utifrån båda dessa definitioner kan det sammanfattas att omvänd logistik är en gren inom logistiken 

som syftar till hur en produkt av något slag hanteras efter att den sålts utan vidare användning 

alternativt sålts och sedan använts. Den mer detaljerade definitionen lägger även till att hanteringen 

är effektiv och antingen skapar nytt värde eller korrekt bortskaffande.  

I figur 9 så illustreras förhållandet mellan omvänd logistik, som grovt kan beskrivas som den hantering 

som sker efter användning vilket inkluderar allt från återanvändning till deponi, och så kallad 

framåtlogistik som kort kan beskrivas som en produkts livscykel (Hanafi et al. 2008). Vidare finns det 

två sorter av omvänd logistik, omvänd logistik efter försäljning och efter användning. Där efter 

försäljning syftar till hanteringen av oanvända eller väldigt lite använda produkter som återlämnas på 

grund av till exempel garantiproblem, för stora beställningar eller skador från transporten. Efter 

konsumtion å andra sidan är den vanligaste typen av omvänd logistik och det innefattar förbrukade 

produkter som har nått slutet av sin livscykel, produkter som kan återanvändas eller avfall från 

produktionsprocessen som återlämnas till företaget för korrekt avfallshantering. Produkter och avfall 

ska i förstahand återanvändas och i sista hand kastas (Pacheco et al. 2018). 

Råvara 
Komponent- 

tillverkning 

 

Komponent-

montering 
Distribuering 

 

Konsument 
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användning 
Reparation Åter-

tillverkning 
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Framåtlogistik 

Omvänd logistik 

Figur 9 Illustration av förhållandet mellan framåtlogistik och omvänd logistik, inspirerad av Hanafi et al. (2008). 
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Generellt kan omvänd logistik beskrivas som att det består av fem huvudkomponenter: insamling, 

inspektion, separering, omsortering och omdistribuering (Hanafi et al. 2008). I ett förtydligande 

exempel från Tibben-Lembke och Rogers (2002) så beskrivs, utifrån en handelsmiljö, omvänd logistik 

som den logistikhantering som sker efter det att en kund returnerar en vara av olika anledningar. Den 

hantering som sker efter detta syftar i detta fall till att bestämma hur produkten ifråga ska användas 

för maximal vinst utifrån dess skick. Ska produkten till exempel säljas som ny, ompaketeras och sedan 

säljas, säljas via en outlet, doneras till välgörenhet, återvinnas eller skickas till deponi. De olika sätt 

som en produkt kan hanteras på när den returnerats visar på den varierande kvalitén på produkten 

som återlämnas, vilket är en osäkerhet som bidrar till en mer komplicerad planering och hantering av 

det omvända flödet jämfört framåtlogistik (Tibben-Lembke och Rogers 2002). 

3.3.2 Omvänd logistik i byggsektorn 
Som nämnts under 3.3 Materialflödes logistik kan logistik hantering och logistikflödet enligt Ramezani 

et al. (2013) delas in i framåt och omvänd logistik. Med anledning av detta kommer även bygglogistik 

i stort att kort behandlas i detta stycket för att ge en förståelse kring den del som motsvarar framåt 

logistik inom byggsektorn. Målsättningen för alla typer av byggprojekt är att leverera en slutprodukt, 

i form av en byggnad eller infrastruktur, i tid, enligt budget och med föreskriven kvalitet vilket görs 

genom sammansättning av olika byggmaterial som alla behöver transporteras till byggarbetsplatsen. 

Av Janné (2018) definieras bygglogistik som det flöde som avser att rätt material levereras till rätt 

kund och byggarbetsplats för att möta kundernas krav (Janné 2018). Bygglogistik kan ibland delas upp 

i leveranslogistik och byggarbetsplatslogistik. Uppdelningen innebär att leveranslogistik är relaterat 

till aktiviteter så som leverans av material, verktyg och mänskliga resurser. Byggarbetsplatslogistik 

avser de fysiska flödena så som planering, organisering, dirigering och kontroll av processer som sker 

på arbetsplatsen, för att förtydliga så menas bland annat avlastning, lagring och avfallshantering (Ying 

et al. 2018). Vidare är det en stor andel av de studier som genomförts inom området omvänd logistik 

i byggsektornSS avser framförallt omvänd logistik under rivningsfasen av en byggnad (Icibaci 2019; 

Hosseini et al. 2015; Chileshe et al. 2016) och väldigt få berör omvänd logistik inom byggsektorn under 

produktionstiden. 

Utveckling av ett fungerande nätverk för omvänd logistik sammankopplat med framåt logistik är 

eftersatt i byggsektorn jämfört många andra branscher (Chileshe et al. 2016). Utvecklas framåt 

logistikflödet separat mot det omvända logistikflödet resulterar det i två flöden som inte är helt 

optimerade tillsammans (Ramezani et al. 2013).  En anledning till att utvecklingen är något eftersatt 

inom byggsektorn beror bland annat på komplexiteten hos ett byggprojekt med många olika aktörer 

inblandade samt det faktum att varje projekt är tillfälligt. Något som gör implementeringen av en rutin 

för omvänd logistik mer tidskrävande. Vidare menar Chileshe et al. (2016) i sin studie från ett 

australienskt perspektiv att projekt som är högprofilerade inte är lämpliga att arbeta med omvänd 

logistik då de ofta har en tight tidplan, nolltoleranspolicyers rörande säkerhetsaspekter och 

kvalitetsrisker (Chileshe et al. 2016). 

När det kommer till specifikt återanvändning av byggmaterial finns det en del problematik, exempel 

på detta är att rivningsprocessen för en byggnad har anpassats till framförallt återvinning snarare än 

återanvändning. Vidare saknas system för kvalitetskontroll av använda produkter vilket skapar en risk 

som är relaterad till den nya byggnadens prestanda. Ytterligare en aspekt är att se till de 

byggnationstrender som finns, idag byggs många byggnader i betong som är ett material som är 

svårare att återanvända än till exempel trä (Icibaci 2019). 

Det finns idag några olika företag som har fokuserat sin verksamhet på återanvändning inom 

byggindustrin. Ett exempel är företaget Kompanjonen som bland annat har försäljning av begagnat 

byggmaterial så som fönster, dörrar och undertak. Försäljningen sker dels fysiskt i butik dels 
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webbaserat. Materialet som köps in kommer ofta från rivningsföretag och målgruppen är främst 

mindre fastighets- och byggbolag. Ytterligare ett exempel på ett företag som skapar återanvändning 

av sekundärmaterial är Loop Rocks som fokuserar på fyllnadsmassor där de har ett digitalt 

annonssystem för att skicka överflödiga fyllnadsmassor direkt till ett annat projekt utan mellanlagring 

i till exempel ett grustag (Ejlertsson et al. 2018; Kompanjonen 2018). Loop Rocks verksamhet har dock 

inte varit helt enkel och efter två år har de meddelat att verksamheten läggs ner. Anledningen till detta 

är enligt dem själva att det fortfarande är för tidigt då det inte har varit lönsamt och de har haft 

svårigheter att bredda ägandet utanför initiativtagaren (Ekström 2019). 
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4 Empiri 
I empirin presenteras insamlade data från intervjuer, enkät samt annan data. Empirin syftar till att 

presentera vad som har tagits fram utan någon vidare analys eller slutsats.  

 Hantering av avfall  
Gemensamt för alla intervjuer är att samtliga konstaterar att det har skett en positiv utveckling inom 

byggsektorn men att det fortfarande är en lång väg att gå. Det har börjat ske en utveckling i arbetet 

med återanvändning av byggmaterial, men det är tydligt att det idag inte finns en gemensam 

företagsstrategi för hur arbetet ska utföras. Det uttalas dock att det inom vissa specifika projekt ibland 

finns strategier för återanvändning, strategin är då oftast framtagen utifrån krav från beställaren 

alternativt att det finns eldsjälar inom projektet som brinner extra mycket för hållbarhetsarbetet. 

Detta styrks även av resultatet från enkätundersökningen där 77 procent av respondenterna anger att 

det inte finns ett uttalat mål för hur de ska arbeta med återanvändbart byggmaterial. Däremot anger 

samtliga under intervjuerna att de har strategier för avfallshanteringen som avser återvinning och 

sorteringsgrad av avfallsfraktioner, samtliga konstaterar att det är något de arbetar hårt med. 

"Vi har börjat följa upp avfallshanteringen mer än tidigare, även på projektnivå 

och därmed även börjat ifrågasätta vad det är som skiljer sig. Det har skapat ett 

tävlingsmoment där ingen vill vara sämst"  

- Sakkunnig avfall 1 om materialåtervinning  

Detta visar på att det idag finns en medvetenhet och vilja avseende avfallsfrågan men att det 

framförallt inriktar sig på återvinning vilket, som beskrivet under avsnittet 3.1.4 Lagstiftning för hållbar 

utveckling kopplat till byggavfall i Sverige, är längre ner i avfallshierarkin än återanvändning.   

Det finns idag en viss struktur kring arbetet med återanvändning av överblivet material vilket också 

diskuterades på intervjuerna.  

"Ibland kan man få tillverkaren att ta tillbaka materialet vilket är det bästa, 

annars så kan man ibland använda det någon annanstans i projektet. Jag tror 

dock att mer än vad vi tror av det materialet som kastas för att det inte finns 

utrymme att förvara" - Sakkunnig hållbarhet 2 om hur arbetet med 

återanvändning av byggmaterial sker idag  

Hur ofta material faktiskt skickas tillbaka råder det en viss skillnad i inställningen som är kopplad till 

projektens storlek och budget. I mindre projekt med mindre budget ses ett större värde i att skicka 

tillbaka överblivet material även om det är mindre mängder, medan medverkande i större projekt 

uttrycker att det behöver vara betydande mängder för att det ska skickas tillbaka. Motiveringen till att 

allt överblivet material inte skickas tillbaka är enligt “Produktion 4” kopplat till kostnaden. För små 

mängder innebär en större kostnad att skicka tillbaka, vilket handlar om transportkostnad etc, än det 

som återfås från materialleverantören. Något som även styrks från intervjun med en 

materialleverantör som säger att mindre mängder sällan tas in men att det händer att exempelvis 

byggservice som har materialet i bilen återlämnar mindre mängder.   
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4.1.1 Avfallsstatistik  
För att få en uppfattning om hur mycket som slängs på en byggarbetsplats har avfallsstatistik från ett 

urval projekt från de 10 senaste åren tagits fram för att kunna ge en uppfattning om hur mängden 

avfall ser ut. Valet av projekt är två lite större och två lite mindre projekt med nyproduktion av 

bostäder och viss spridning i tid för byggslut för att ge en bild av hur avfallets variation ser ut. Kort 

information om projekten presenteras i tabell 2.  

Tabell 2 Kort information om de utvalda projekten 

Projekt Antal lägenheter Kort beskrivning Byggslut 

A 43 Plats: Stockholm 
Typ av projekt: En huskropp 
med hyresrätter 
Certifiering: Nej, byggs som 
plusenergihus och ligger i ett 
område med högt ställda 
miljökrav 

2019 

B 35 Plats: Stockholm 
Typ av projekt: En huskropp 
med bostadsrätter 
Certifiering: Nej 

2018 

C 152 Plats: Stockholm 
Typ av projekt: Fem 
huskroppar med hyresrätter 
Certifiering: Nej, ligger dock i 
ett område med högt ställda 
miljökrav 

2017 

D 240 Plats: Stockholm 
Typ av projekt: En huskropp 
med bostadsrätter 
Certifiering: LEED, nivå Guld 

2013 

I tabell 3 presenteras en sammanställning av projektens avfallsstatistik i antal procent för varje 

fraktion. De presenterade fraktionerna är den uppdelning av fraktioner som normalt brukar återfinnas 

i byggprojekts avfallsstatistik från avfallsentreprenören. Det bör noteras att de fraktioner som 

redovisas är de av betydande storlek för statistiken, fraktioner som utgör mindre än 0,5 procent tas 

inte med i tabell 3 nedan.  

Tabell 3 Avfallsstatistik från de utvalda bostadsprojekten 

Fraktion Projekt A 

[%] 

Projekt B 

[%] 

Projekt C 

[%] 

Projekt D 

[%] 

Medelvärde 

[%] 

Skrot och 

metall 

18 9 9 3 9 

Trä 30 26 13 12 19 

Brännbart 19 22 30 39 28 

Gips 9 9 7 10 9 

Fyllnadsmassor  14 24 16 25 18 

Betong 2 0 0 0 0 

Blandat avfall 7 9 23 11 14 

Mineralull 1 1 2 0 1 
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Figur 10 Svarsfördelning för hur många procent avfall som 
fortfarande uppskattas vara brukbart 

Det kan noteras att Projekt A, som är det nyaste projektet och är beläget i ett område med hög 

miljöprofil har en lägre andel av fraktionerna brännbart och blandat avfall och därmed en högre andel 

av exempelvis fraktionen trä. 

I enkäten gällande frågan om det någonsin slängs material som fortfarande är brukbart, varav 97 

procent anger att det förekommer.   

 “Jag har faktiskt själv under min tid i byggproduktionen stått och slängt helt 

friskt material som aldrig har använts bara för att det var billigare än att hantera 

materialet“ - Byggherre om att det slängs material som inte använts 

Det frågas även efter hur stor andel av det material som kastas som skulle kunna återanvändas. De 

flesta av respondenterna uppskattar att mellan 2-5 procent av det material som slängs kan 

återanvändas och ingen uppskattar att inget material kan återanvändas. Vidare kan fördelningen av 

svar ses i figur 10 och utifrån detta kan medelvärdet beräknas till ca 8 procent.  

 

 

 

 

 

 

  

För att anknyta an till den ekonomiska aspekt som avfall genererar används information från 

Stockholmsstad för samordnad avfallshantering, för att ge en storleksindikation av kostnaden. Vidare 

bör belysas att detta nödvändigtvis inte speglar de faktiska projektspecifika kostnaderna. Kostnaderna 

för avfallshantering inklusive hantering och bortforsling för vardera av de fraktioner som presenterats 

i tabell 3 ovan, visas i tabell 4.  

Tabell 4 Kostnader per ton fraktion avfall (Stockholms stad 2018) 

Fraktion Kostnad per ton fraktion 

[SEK] 

Skrot och metall 350 

Trä 366 

Brännbart 820 

Gips 920 

Fyllnadsmassor 240 

Betong 375 

Blandat avfall 1585 

Mineralull 1500 

En approximativ beräkning av kostnaden för hantering av avfall presenteras i tabell 5, dels sammanlagt 

men också medelkostnad per ton. Tidigare presenterades ett medelvärde för hur mycket av det 
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material som kastas idag som skulle kunna återbrukas på ungefär 8 procent. Enligt “Produktion 2”, 

som arbetade som produktionsledare på Projekt C, så utgörs ungefär 6 av dessa 8 procent trä.  

Tabell 5 Kostnader för avfallshantering för de utvalda bostadsprojekten 

 Projekt A Projekt B Projekt C Projekt D 

Sammanlagd 

kostnad avfall [SEK] 

74 000 95 400 705 800 520 000 

Medelkostnad per 

ton [SEK/ton] 

578 611 816 732 

 

 Vilken typ av avfall skulle kunna återanvändas?  
Det genomgående svaret i intervjuerna, gällande frågan om vilka byggmaterial som kan tänkas 

återbrukas, är standardiserade byggmaterial som alltid används vid byggnation. Det påpekas i ett 

flertal av intervjuerna att det finns en svårighet i att återanvända material som är projektspecifika då 

det kan vara svårt att hitta någon som kan ta över de materialen. De materialen med störst potential 

till återanvändning är virke, skivmaterial av olika slag, isolering, armering och stålreglar. 

 Samverkan 
Definitionen för samverkan är enligt nationalencyklopedin "gemensamt handlande för visst syfte" 

(Nationalencyklopedin, 2019).  

"Alla åker i samma fil och löpande under projektets gång använder de sig av 

varandras erfarenheter" - Produktion 9 om samverkan i byggprojekt.  

Både i intervjuer och vid enkätundersökningen frågas huruvida personen i fråga kan tänka sig att 

samverka med andra entreprenörer för att återanvända byggmaterial. En tydlig majoritet både i 

intervjuerna och i enkäten kan tänka sig att samverka med andra entreprenörer avseende 

återanvändandet av byggmaterial. Resultatet från enkätundersökningen gällande huruvida 

respondenten kan tänka sig att samverka med andra entreprenörer har en svarsfördelning med 94 

procent ja.   

”Det är ett självklart ja på att vi ska ha ett samverkansnätverk då vi har en 

oerhört ambitiös klimatresa framför oss mot klimatneutralitet vilket vi aldrig 

kommer kunna nå om vi slänger fullt fungerande material” - Sakkunnig Avfall 2 

om samverkan för att öka återanvändandet av byggmaterial. 

De flesta är dock tydliga med att förtydliga att förutsättningen för att man kan tänka sig att samverka 

är att de utmaningar som behandlas i avsnitt 4.5 Utmaningar med återanvändning i samverkan kan 

lösas.  
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 Utmaningar med återanvändning av byggmaterial i samverkan 
I enkätundersökningen ombes respondenterna att lista de tre största utmaningarna som de ser med 

att börja återanvända byggmaterial i samverkan mellan entreprenörer.  I enkäten listas de utmaningar 

som framkommit flera gånger i intervjuerna men det fanns även möjlighet att lägga till ytterligare 

alternativ. Följande tre utmaningar är de med flest röster lagerhållning, resurskrävande (i form av 

arbetskraft) och kvalitetssäkring (inklusive garantiproblematik). En sammanställning av resultatet 

visas i figur 11. Samtliga utmaningar framkommer även i intervjuerna, där den utmaning som flest har 

belyst är kvalitetssäkringsfrågan.  

 

 

4.4.1 Incitament 
I både enkät och intervjuer frågas respondenterna vilka incitament som krävs för att börja 

återanvända byggmaterial i samverkan mellan entreprenörer. De svarsalternativ som tillges i enkäten 

är incitament som nämns på ett flertal av intervjuerna. Figur 12 nedan visar svarsfördelnigen där de 

två viktigaste incitamenten är ett ekonomiskt incitament tillsammans med ett grönare varumärke med 

59 procent respektive 44 procent. Vad gäller den ekonomiska vinningen som kommer till följd av att 

återanvända byggmaterial så stämmer resultatet från intervjuerna överens med enkäten där 

majoriteten nämner någon form av ekonomisk vinning som ett betydande incitament. Det påtalas av 

“Produktion 1” att en förutsättning för att branschen ens ska vilja börja titta på möjligheterna kring 

att starta ett samverkansnätverk, för att öka återanvändandet av byggmaterial, är att de ekonomiska 

vinsterna lyftes fram från start. Vidare kommenterar hen att branschen kommit långt i 

hållbarhetstänket där alla vill komma ännu längre, men att det däremot finns en tröskel som måste 

passeras när det kommer till att våga testa vilket skulle underlättas av tydligt formulerade ekonomiska 

vinningar.  

Avseende de ekonomiska incitamenten råder det delade meningar mellan de intervjuade huruvida det 

ska leda till en faktisk vinst eller om avfallet kan tänkas skänkas bort under förutsättningen att det inte 

är tid- eller resurskrävande. Vidare belyser “Sakkunnig hållbarhet 1” att hen till och med hade kunnat 
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se att de betalar så mycket som det kostar att låta avfallsentreprenören ta hand om materialet till 

följd av att det bidrar till ett mer hållbart samhälle.   

“Jag vill inte att miljö och skydd ska styras av ekonomi” - Produktion 6 om hur 

hållbarhetsarbete inte ska styras av ekonomi  

Ett annat incitament som påtalas under intervjuerna är olika sorters kravställningar kring byggnation 

med återanvänt material. Ett krav som lyfts fram från entreprenören är att på samma sätt som det 

finns krav för återvinning i Europa skulle det behöva införas någon form av krav för återanvändning. 

Vidare är det idag många som är rädda för att utifrån ett juridiskt perspektiv göra fel och att 

lagstiftningen på ett sätt håller tillbaka möjligheterna. För att komma förbi detta skulle det behövas 

en lagstiftning som uppmuntrar återbruk. Avslutningsvis är ett annat incitament att återbruka i 

samverkan inom ett begränsat geografiskt område den logistiska vinningen som kan komma av att 

material finns att tillgå på arbetsplatsen direkt när behovet uppkommer. Något som vore möjligt om 

det finns ett fungerande samverkansnätverk där överblivet eller återanvändbart material går mellan 

entreprenörer.  

4.4.2 Ansvarsproblematik 
En stor utmaning som påtalas vid intervjuerna är att många vill skjuta över ansvaret till någon annan. 

Som nämnts ovan uttrycker entreprenören att på samma sätt som det finns krav för återvinning i 

Europa behöver det införas någon form av krav för återanvändning alternativt en svensk lagstiftning 

som uppmuntrar återbruk.  Vidare nämner en annan entreprenör att det skulle behöva komma ett 

återanvändningskrav från byggherren eller att det skulle vara poänggivande i certifieringssystemen på 

samma sätt som det idag är med återvinning. I diskussion med en byggherre landar det däremot i 

slutändan i att kunden alltid kommer i första hand vilket innebär att, trots en hög hållbarhetsagenda, 

kommer återanvänt byggmaterial inte att föreskrivas om kunden inte vill ha det. 

4.4.3 Uppförandekod 
De flesta byggföretag har en uppförandekod, antingen deras egen eller så tillskriver de att de följer en 

annan organisations uppförandekod så som Sveriges Byggindustrier. I uppförandekoden kan bland 

annat frågor om materialhantering behandlas. För att ge ett exempel från Skanskas uppförandekod så 

finns det ett avsnitt som behandlar företagets tillgångar, vilket bland annat avser byggmaterial.   Under 

det avsnittet finns ett exempel som berör överblivet material som kvarstår vid projektets slut, där man 

konstaterar att det inte är acceptabelt att ta med sig materialet hem utan att tillstånd för detta har 

getts (Skanska 2016). Under intervjun med “Produktion 1” nämns just hens företags uppförandekod 

som något problematisk och motverkande mot att öka återanvändning, framförallt av överblivet 

material. Hen uttrycker att det är en osäkerhet i att det kan bryta mot uppförandekoden om materialet 

skänks eller säljs vidare till en annan entreprenör. Hen beskriver även uppförandekoden som en 

anledning till varför mycket material som fortfarande är användbart slängs i dagsläget. Samma 

diskussion tas även upp under intervjun med “Sakkunnig avfall 1” där hen säger följande:   
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"Utmaningen har nog varit att tillbaka i tiden hade vi problem med att 

återanvändningsbara material hanterades oetiskt där man sålde saker som var 

kvar i projekten eller tog med sig det hem. Jag vet också att vår code of conduct 

har gjort att allt som blir kvar på byggarbetsplatsen ska slängas i en container 

vilket inte direkt skapat något incitament till att börja jobba mer med 

återanvändning, cirkularitet och hållbarhet" - Sakkunnig avfall 1 om hur 

uppförandekoden kan vara ett hinder gentemot ökad återanvändning av 

byggmaterial 

4.4.4 Ramavtal 
Något som nämns kort under intervjun med ”Sakkunnig logistiksamordning 1 och 2” är hur det 

fungerar att köpa material från en annan leverantör än den som företaget har ett ramavtal med. 

Frågan påtalas med tanke på att om återanvändningen i samverkan sker genom att materialet säljs till 

varandra innebär det att de olika entreprenörerna blir en typ av materialleverantör. För att undersöka 

huruvida även detta är en utmanande aspekt att ta hänsyn till ställdes frågan hur det skulle fungera 

till “Sakkunnig inköp”. Hen ser inte att det skulle vara ett problem om en mindre mängd än normalt 

av materialet köps in från den materialleverantör som företaget har ramavtal med för att sedan 

kompletteras med material som köps av en annan entreprenör i närområdet. Vidare ska inte heller 

det behöva innebära att det måste ske någon förändring i utformningen av de ramavtal som finns idag 

för att det ska vara möjligt.  

"Det handlar snarare om att utmana inköpsavdelningen lite mer och att vi själva 

behöver ta ett större ansvar kring att vi får rätt produkt istället för att 

materialleverantören sköter allt det åt oss" - Sakkunnig inköp om ramavtal 

4.4.5 Kvalitetssäkring 
En punkt som påtalas när det kommer till återanvändning av byggmaterial som berör kvalitetssäkring 

i stort och inte nödvändigtvis i samverkan med andra entreprenörer, är huruvida byggherren är redo 

att återbrukat material byggs in i huset istället för nytt material. För att återgå till utgångspunkten att 

återbruket ska ske i samverkan leder det även frågan vidare till den garantiproblematik som uppstår 

när det rör sig om överblivet orört material, skulle garantin kunna överföras mellan entreprenörer och 

hur lämnas garanti på en redan använd produkt. Blir strukturen som sådan att entreprenör A säljer 

sitt överblivna eller använda material till entreprenör B, skulle det i så fall innebära att entreprenör A 

ska lämna en produktgaranti vilket kan ses som problematiskt. För att citera ”Sakkunnig 

logistiksamordning 2”:  

"Det är helt orimligt att entreprenör A skulle lämna en varugaranti på ett 

överblivet material till entreprenör B” - Sakkunnig logistiksamordning 2 om att 

överlåta material mellan entreprenörer  

Vidare nämner hen att om entreprenörerna har samma materialleverantör skulle det kunna vara 

möjligt om materialet mellanlandar hos leverantören för att de ska lämna en garanti på produkten. 

Detta frångår ursprungstanken där syftet med samverkan inom ett begränsat område även inbegriper 
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att minska transporter. Med anledning av detta diskuteras frågan med en materialleverantör, om det 

skulle vara möjligt att överföra en produktgaranti mellan entreprenörer utan att produkten behöver 

lämna området. Enligt materialleverantören är det inte är möjligt eftersom de då inte har någon koll 

på skicket på materialet och därmed inte kan ta ansvar för en garanti. Det ses inte heller som en 

möjlighet att materialleverantören gör ett platsbesök för att bedöma skicket på materialet, främst då 

de saknar resurser och ekonomisk vinning av att göra det.  

Då kvalitetssäkringsfrågan innebär en stor stoppkloss för att öka återanvändningen, har det i denna 

studie utförts intervjuer för att undersöka hur kvalitetssäkringsprocessen för material som tillhör den 

permanenta byggnationen ser ut idag. Det är en betydande skillnad mellan större och mindre 

byggföretag, sett till hur byggmaterial som återanvänds inom det egna projekt kvalitetssäkras. Från 

ett större företagsperspektiv så beskrivs det att om ett material ska återanvändas så behöver det först 

rensas från spik och skruv etc vilket blir dyrt då det är tidskrävande och handlar om stora mängder. 

Vidare beskriver “Byggherre” att i förhållande till varandra så är materialet gratis jämfört med 

arbetskraften, oavsett om det är dyra material eller inte så är det en väldigt liten del. Det gör att 

hanteringskostnaden för att ta hand om både material som kan återanvändas och överblivet material 

som åtminstone måste bäras ut mer försiktigt blir dyrare än att köpa in nytt material. Det här är en 

anledning till att materialet inte används trots att materialet bedöms kvalitetsmässigt fylla sin funktion 

vid anblick och man känner till hur det hanterats på grund av kostnaden. Samma sak gäller med 

spillbitar då det är väldigt tidsineffektivt att bygga en hel vägg med spillbitar, om det däremot är 

mindre byggnationer kan det användas. Tillfrågas istället en snickare från ett mindre byggföretag så 

är materialkostnaden en relevant del av kostnaden och de har ett eget förråd för att kunna förvara 

material mellan projekt, det gör att det inte är några större mängder material som kastas.  

På frågan om det finns någon process för hur materialet kvalitetssäkras på det mindre bygget där 

material mellanlagras mellan projekten så finns det inte någon, utan hantverkaren i fråga som 

monterar materialet avgör själv om det kan användas eller inte och självklart monteras inte ett 

material som inte ser ut att kunna fylla sin funktion. Som nämnt tidigare skickas ibland överblivet 

material tillbaka till leverantören. Godkänns materialet säljs det sedan vidare som vanligt nytt 

material, processen för godkännandet innebär att någon som jobbar på lagret kontrollerar att 

materialet ser bra ut och inte har några skador. Det är ingen utarbetad rutin utan kvalitetssäkringen 

utgår från vad personen på lagret, utifrån sin erfarenhet, anser är bra. Det finns idag en begränsad 

mindre marknad för att handla återbrukbart material vilken idag främst utgörs av digitala plattformar. 

I en intervju med en av dessa aktörer konstateras att de i dagsläget inte erbjuder någon 

kvalitetssäkring eller garanti för materialet som säljs via deras plattform. Det som idag erbjuds är just 

en plats att köpa och sälja material på, där ansvaret ligger hos användaren. Upplägget är att den som 

köper materialet även är den som står för transportkostnaden. En av aktörernas insikter är att det 

handlar om att någon måste våga att ta det första steget att sälja och köpa för att få igång en 

välfungerande återbruksverksamhet.                                               

4.4.6 Resursineffektivitet och lagerhållning 
För att återgå till det faktum att materialkostnaden jämfört med kostnaden för arbetskraft påstås vara 

liten, framförallt vid större projekt, finns även aspekten att det krävs att material som ska 

återanvändas rensas från spik och skruv etc. Att rensa materialet är tidskrävande vilket både kostar 

pengar i form av arbetskraft men också kan försena tidplanen om det handlar om stora mängder 

material. Därför är det lättare att kunna rensa och återanvända materialet i ett mindre projekt för att 

det är lättare att ha kontroll över det material som finns och för att det också är mindre mängder 

material som avses. För att minska "slöseriet av tid" underlättar det om samma person, vilket det är 

större chans för på ett litet bygge, som har satt upp en byggnation också är den som demonterar för 

att det ska bli så lite spill som möjligt och gå så fort som möjligt. Vidare är även lagringsaspekten något 
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som diskuteras mycket under flera av intervjuerna och en förutsättning för att kunna återanvända 

byggmaterial på byggarbetsplatsen är att det finns plats att förvara materialet på byggarbetsplatsen. 

Mycket beror på kommunikationen mellan olika projekt om återanvändning ska kunna ske mellan 

olika entreprenörer och projekt eftersom projekten oftast är i olika skeden vilket innebär att alla inte 

behöver samma material samtidigt. Det leder till en utmaning att lagerhålla materialet i väntan på att 

det ska finnas en efterfrågan av materialet, eftersom för att citera ”Produktion 1”: 

"Vi kommer troligtvis inte planera vår produktion efter att materialflödet ska 

passa med ett annat projekts" - Produktion 1 om utmaningen med lagerhållning. 

 Möjligheter med återanvändning av byggmaterial i samverkan 

“Möjligheterna är väldigt stora trots att de är lite mer luddiga än vad 

utmaningarna är just nu. Det finns många möjligheter, det handlar bara om att 

utmana vårt sätt att tänka i det hela” - Sakkunnig inköp om möjligheterna i att 

återanvända byggmaterial.  

Det är betydligt svårare för samtliga av de intervjuade att se vilka möjligheter som finns i att öka 

återanvändandet av byggmaterial. Det är många som säger att möjligheterna är stora och att det finns 

potential för att komma långt i frågan i framtiden men att hitta konkreta möjligheter är svårt. 

Detsamma gäller när det kommer till de möjligheter som finns gällande att kunna återanvända 

byggmaterial i samverkan. 

Generellt sett finns det två möjligheter som påtalas vid majoriteten av intervjuerna. Den första, som 

också är den möjlighet som tas upp flest gånger, är möjligheten till ekonomisk vinning i att 

återanvända byggmaterial istället för att köpa nytt. Det ligger i dagsläget, som nämnts tidigare, en 

kostnad i hantering av avfall och om man kan bli av med den kostnaden, genom att någon annan kan 

ta över materialet och få en cirkularitet på det, så är det positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta 

leder vidare till den andra möjligheten som tas upp av flera av de intervjuade vilket är att en ökad 

återanvändning av byggmaterial är positivt ur ett ekologiskt perspektiv. Idag sätts klimatsiffror på 

avfall och om man kan minska mängden avfall så skulle det sänka byggproduktionens negativa 

miljöpåverkan.   

Som nämnts ovan så är möjligheterna, till skillnad från utmaningarna, betydligt svårare för de 

intervjuade att konkretisera och för deras del inte heller lika intressanta i detta skede. Det är dock 

tydligt att det finns ett intresse att i framtiden öka återanvändandet av byggmaterial i samverkan i och 

med att det linjära materialflöde som vi har idag inte är hållbart ur ett långsiktigt perspektiv men att 

de problem och utmaningar som finns i det idag måste lösas först. 
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 Potentiellt angripande av problem  
I intervjuerna diskuteras det kring potentiella tillvägagångssätt att hantera problemet med att 

brukbart material slängs varpå en del potentiella lösningar som de intervjuade tar upp kommer att 

presenteras nedan.   

Gällande problematiken kring kvalitet och garantier så nämner flera av de intervjuade en tredje part 

som en potentiell lösning, där den parten kan ta ansvaret kring kvalitet och garanti. Det är i så fall en 

extern marknadsplats som sköter hanteringen av materialet och övertar både ansvar och garantier, 

vilket kan underlätta för entreprenören. 

En annan problematik som nämnts tidigare under avsnittet 4.5 Utmaningar med återanvändning av 

byggmaterial i samverkan är problematiken med lagerhållning av överblivet material, i väntan på att 

materialet ska efterfrågas. En potentiell lösning på det problemet, som påpekas på ett flertal av 

intervjuerna, är någon form av lagercentral där material kan lagras i väntan på att en annan 

entreprenör kan ta över materialet. Till exempel att ett antal större entreprenörer går ihop för att 

etablera en gemensam lagerhall och synkronisera sina inköp för att kunna göra större synkroniserade 

köp. Om det sedan blir material över kan allt skickas tillbaka till leverantören samtidigt. Ett liknande 

alternativ som nämns under intervjuerna är en form av köp- och säljdepå på plats där material kan 

tillhandahållas så snart behov finns. Det skulle i så fall innebära att entreprenören vid beräkning av 

materialåtgången inte räknar med en extra procentandel för det standardiserade materialet utan 

enbart beställer den mängd som de tros behöva för att sedan på plats ta in den del material som 

eventuellt fattas.  

Under ett antal intervjuer påpekas återanvändning av byggmaterial till provisoriska byggnationer som 

en bra utgångspunkt för att etablera ett gemensamt arbetssätt för hantering av överblivet och 

återbrukbart material.  En fördel med att använda materialet till provisoriska byggnationer, även kallat 

provisorier, är att vikten av att kvalitetssäkra byggmaterialet sjunker betydligt. Det gör att 

problematiken med hur garantier ska kunna överföras kan undgås.  Vidare är alla projekt i behov av 

provisoriska byggnationer under hela produktionstiden vilket skapar en konstant efterfrågan av 

material till den typen av byggnationer. Enligt “Produktion 3“står provisorier för ungefär hälften av de 

allmänna kostnaderna i ett projekts budget där den allmänna kostnaden kan utgöra upp till 30 procent 

av den totala budgeten. Den typen av material kan återanvändas mer än vad det görs idag, framförallt 

när det kommer till trä och stålbalkar. I intervjuerna så diskuteras det även vilka typer av material som 

är passande att återanvända till provisoriska byggnationer varpå “Sakkunnig inköp” nämner att om 

man redan vid byggnation av provisorier tänker på att bygga det för att underlätta för återbruk.  Det 

skulle därmed göra att materialet enklare kan demonteras och skickas mellan projekt inom ett 

begränsat område. Det nämndes även av “Produktion 4” att provisoriska landgångar och dörrar är 

typiska anordningar som enkelt skulle kunna användas igen utan vidare demontering.  

Ytterligare en möjlighet med provisorier som tas upp är att, i och med att byggherren inte kravställer 

något gällande det material som används till provisorer, finns det utrymme för entreprenören att ta 

eget initiativ till att använda återbrukat material. “Produktion 5” kom med ett förslag att en tredje 

part, till exempel en logistikcentral, ansvarar för att köpa in återbrukat material till provisorier från en 

entreprenör för att sedan sälja det vidare till en annan entreprenör som efterfrågar det materialet.  

Enligt “Sakkunnig logistiksamordning 2” är den utökningen av deras verksamhet inget de ser som en 

möjlighet då det sträcker sig utanför deras område och de har svårt att se en ekonomisk vinning för 

dem med att göra det.  
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5 Analys  
I analysen jämförs teori med insamlad data från empirin. Detta avsnitt har till syfte att ur ett praktiskt 

och ett teoretiskt perspektiv konkretisera det problem som ligger till grund för studien samt ge 

förutsättningar för att dra slutsatser. 

 Hållbar utveckling  
Enligt Littig och Grieβler (2005) är hållbar utveckling en tre-grundpelarmodell där de tre 

dimensionerna ekonomisk, ekologist och social hållbarhet är relaterade till varandra. Relationen 

mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet bekräftas genom ett flertal intervjuer och kopplas då även 

till avfallshanteringen.  Det diskuteras kring sambandet mellan ekologiska och ekonomiska 

konsekvenser som uppstår i förhållande till varandra vid ökad återanvändning, där återbruk av 

byggmaterial är den gemensamma nämnaren för ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Utifrån 

resultatet från enkäten som visar att de två viktigaste incitamenten för ett ökat arbete med 

återanvändning är ekonomisk vinning och ett grönare varumärke. Detta kan tolkas som att de är 

relaterade till varandra alternativt, om inget annat indikerar det att båda parametrarna är viktiga och 

för att skapa båda incitamenten behövs en relation identifieras. Vidare menar Crane och Matten 

(2010) att, sett till det vidgade begreppet ekonomisk hållbarhet, ska det ekonomiska ramverket inte 

ha en negativ effekt på varken naturkapital eller det sociala kapitalet. Då samtliga kan vara eniga om 

att byggavfall har en negativ påverkan innebär det att för att ekonomisk hållbarhet ska uppnås måste 

avfallshanteringen förbättras.  

Vidare kan hållbar utveckling enligt Lozano (2008) illustreras med koncentriska cirklar, se figur 5, som 

symboliserar en viss hierarki där ekologisk hållbarhet är en förutsättning för både social och 

ekonomisk hållbarhet. Detta kan tolkas som att för att något ska vara ekonomiskt hållbart behöver 

det vara ekologiskt hållbart, även om en ekonomisk investering krävs från start för att uppnå ekologisk 

hållbarhet. Huruvida detta stämmer överens med resultatet från empirin kan diskuteras då det som 

främst framhävs är att ekonomiska incitament är en förutsättning för att utöka hållbarhetsarbetet i 

form av en mer hållbar avfallshantering. Däremot så finns det individer som tycker att hållbarhet inte 

ska styras av ekonomi och att det till en början kan tänka sig att betala lika mycket som kostnaden för 

dagens avfallshantering för att återanvända byggmaterial mellan entreprenörer.  Däremot framstår 

det utifrån intervjuerna som att detta i dagsläget framförallt är en inställning hos vissa individer som 

brinner extra för hållbarhet snarare än att det är ett generellt förfarande inom byggsektorn.  

Hållbar utveckling kan också enligt Conelly (2007) visualiseras av en triangel med ekonomisk tillväxt, 

miljömässigt skydd och social rättvisa i vardera hörn där hållbar utveckling placeras i mitten, vilken 

kan ses i figur 6. En lösning närmare hörn A (ekonomisk tillväxt) i triangeln innebär ett arbetssätt där 

den ekonomiska tillväxten prioriteras främst i arbetet mot en hållbar utveckling. Resultatet i denna 

studie, som presenterats i empirin, tyder på att byggsektorn idag jobbar enligt denna modell där 

ekonomiska incitament har en tendens att driva hållbarhetsarbetet. Ett exempel presenterat i empirin 

som styrker detta är att en förutsättning för att byggsektorn ens ska vilja börja titta på möjligheten att 

återanvända byggmaterial måste ekonomiska vinningar lyftas fram. Detta kan diskuteras vidare, 

huruvida detta är rätt väg att gå för att nå målet i den nödvändiga resan mot ett mer hållbart samhälle 

eller om det krävs att lösningen till ett hållbart samhälle istället rör sig mot att drivas av att skydda 

miljön. För att återigen koppla till uttalandet av “Produktion 6” att hållbarhetsarbete inte ska styras 

av ekonomi, visar det på att en attityd finns och drivs av att skydda den miljö som vi lever i finns och, 

även om den ekonomiska aspekten fortfarande dominerar, är vägen att gå mot en hållbar utveckling.  

Avfallshierarkin har enligt Naturvårdsverket (2018b) varit en del av den svenska lagstiftningen, utifrån 

Icibacis (2019) studie har rivningsprocessen inom byggsektorn framförallt anpassats efter återvinning, 
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vilket motsvarar steg 3 i avfallshierarkin (Naturvårdsverket 2018b). Att byggsektorn har anpassat sin 

verksamhet mot just återvinning stärks även av empirin där majoriteten saknar en strategi för 

återanvändning av byggmaterial, men samtliga intervjuade uttryckte att en strategi för återvinning 

och sorteringsgrad av avfallsfraktioner finns. Detta kan tolkas som att en förändring behöver ske dels 

med steg 1 i avfallshierarkin för att förebygga avfallet, dels med steg 2 som är återanvändning 

eftersom att det kan antas vara mer eller mindre omöjligt att förbygga allt avfall. Det behöver därmed 

ske en utveckling för att efterföljningen av denna lagstiftning ska öka i byggsektorn. 

 Cirkulär ekonomi 
Adams et al (2017) beskriver det övergripande tänket av konceptet för cirkulär ekonomi i 

byggbranschen som relativt obeprövat samt att det finns relativt lite forskning om system för cirkulär 

ekonomi där affärsmodeller för cirkulär ekonomi inkluderas. Detta stärks tillsammans med Boncius 

(2014) definition av linjär ekonomi, att varor och tjänster produceras, säljs, används och därefter 

elimineras som avfall när de har uppfyllt sin funktion, och av resultatet i empirin. I empirin konstateras 

det att material kan kastas trots att det är vid anblick fyller sin funktion kvalitetsmässigt då det är 

dyrare att använda det än att kasta och köpa nytt, vilket visar på att det idag är en mer linjär ekonomi 

som råder på arbetsplatsen. Vidare, i och med Ghisellini et al. (2017) studie där återanvändning 

konstateras vara en av de tre grundpelarna i en cirkulär ekonomi i kombination med resultatet från 

enkäten där en majoritet av respondenterna inte har en utarbetad strategi för hur återanvändning av 

byggmaterial ska ske, kan det konstateras att dagens arbetssätt inte är cirkulärt. Dock tyder resultatet 

i empirin på att det finns en attitydförändring och vilja att gå mot en mer cirkulär hantering av resurser 

på byggarbetsplatser.  

En betydande del av empirin lyfter fram utmaningar kopplade till ett ökat arbete med återbruk av 

byggmaterial. En av de utmaningar som tas upp på samtliga intervjuer är problematiken kring kvalitet 

på återbrukat material. Att detta är en utmaning kan också bekräftas av vetenskapliga studier då både 

Adams et al. (2017) och Kumar och Carolin (2019) diskuterar kring de utmaningar som finns i 

osäkerheten kring värdet på återanvänt material och om det använda materialet är ekonomiskt 

lönsamt att återbruka eller om det är för slitet. Även Andersen (2007) påtalar att återanvändning av 

material vid en viss tidpunkt i materialets livscykel kan vara miljömässigt eller ekonomiskt för dyrt för 

att tillhandahålla en vinst. Då detta är det mycket forskning visat, ger det också en förklaring till de 

funderingarna i empirin kring den ekonomiska frågan i återanvändning. Det är däremot ingen av den 

studerade litteraturen som nämner denna problematik eller någon annan problematik för den delen 

när det kommer till att återbruka överblivet material.  

Adam et al. (2017) påpekar avsaknaden av incitament som en betydande utmaning med att tillämpa 

ett mer cirkulärt tänk i byggsektorn. Med anledning av detta är det en del av denna studie att 

undersöka vilka incitament som kan vara av betydelse för byggentreprenörer för att öka 

återanvändandet av byggmaterial.  Som nämnts i 4.5.1 Incitament är de incitament som anses 

viktigast, ekonomisk vinning tillsammans med ett grönare varumärke. Då konceptet för cirkulär 

ekonomi, enligt Ellen Macarthur Foundation (2019a), kan generera affärsmässiga och ekonomiska 

möjligheter samt ge miljömässiga och sociala fördelar kan det konstateras att en lyckad tillämpning av 

cirkulär ekonomi på lång sikt kommer att svara för de incitamenten.  
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 Omvänd logistik i byggsektorn 
Enligt Wang et al. (2017) litteraturstudie har en stor förändring kring hur världen ser på omvänd 

logistik skett de senaste 10 åren vilket speglar resultatet i empirin, där det påtalas att det skett en stor 

förändring inom byggsektorn där utvecklingen har kommit långt även om det fortfarande är en väg 

att gå. Vidare beskriver Pacheco et al. (2018) att konceptet omvänd logistik är att i första hand 

återanvända produkter och avfall och i sista hand att de kastas. Vilket sett från empirin inte är hur 

byggsektorn arbetar idag, då det arbete som idag görs framförallt avser återvinning vilket dessutom 

som nämnt tidigare är ett lägre steg i avfallshierarkin.  

Enligt Pacheco et al. (2018) finns det två typer av omvänd logistik, efter försäljning eller efter 

användning vilket stärks av intervjuerna där diskussionerna skiljer på återanvändning av material som 

använts och material som blivit över utan att det använts. Vidare visar denna studie att det finns vissa 

skillnader i problematiken för produkterna idag, det som utmärker sig är kopplat till kvalitetssäkring 

av materialet. Något som även beskrivs av Tibben-Lembke och Rogers (2002) som en anledning till att 

det omvända flödet är mer komplicerat att planera och hantera då det kan vara en varierande kvalitet 

på de produkter som kommer in i flödet. För att återkoppla till empirin i denna fråga är returnering av 

överblivet material tillbaka till leverantören den enda möjlighet som finns i dagsläget för att få 

materialet kvalitetssäkrat innan det ska byta entreprenör som ägare. När det kommer till använt 

material finns det mindre företag som kan köpa in materialet och sälja det vidare men då främst till 

privatpersoner. Det problem som uppstår när material ska överlåtas mellan olika byggentreprenörer 

både med använt och överblivet material är hur produktgarantier ska kunna ges för ett använt 

material eller överföras för ett överblivet material.  

Precis som Adams et al. (2017) påpekar att det övergripande tänket av cirkulär ekonomi är relativt 

obeprövat i byggsektorn säger Chileshe et al. (2016) att byggsektorn även är eftersatt i utvecklingen 

av ett nätverk för omvänd logistik vilket stärks av resultatet i enkätundersökningen som visar att 77 

procent av respondenterna saknar en utarbetad strategi för arbete med återanvändning. Vidare 

diskuterar Chileshe et al. (2016) att en anledning till att byggsektorn generellt är eftersatt i detta 

arbete bland annat kan bero på komplexiteten i byggprojekt där många olika aktörer är inblandade 

samt att byggprojekt alltid är tillfälliga vilket gör implementeringen av en rutin för omvänd logistik 

krävande. Även detta återfinns i empirin då det vid ett flertal tillfällen diskuteras kring utmaningar 

som kommer i och med återanvändning mellan olika byggentreprenörer samt huruvida det finns ett 

försvarbart värde i att öka arbetet med återanvändning av byggmaterial då det är tidskrävande.  

 Kopplingen mellan hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och omvänd logistik 
Hållbar utveckling kan delas upp i tre dimensioner ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Som 

nämnts tidigare menar Crane och Matten (2010) att det ekonomiska ramverket inte får innebära en 

negativ effekt på varken naturkapital eller det sociala kapitalet för att det ska räknas som ekonomiskt 

hållbart. Vidare menar Sze (2018) att för att uppnå ekologisk hållbarhet, som knyter an till 

naturkapitalet, förespråkas stängda kretslopp. En typ av ekonomi som gynnar både samhälle, miljö 

och ekonomin i sin helhet är cirkulär ekonomi som enligt både Geissdoerfer et al. (2017) och Ellen 

MacArthur Foundation (2019a) är kretsloppsbaserad vars grundprincip är att minska 

materialanvändningen. Ghisellini et al. (2016) har i tillägg till detta konstaterat att hållbar utveckling 

tillsammans med dess underdimensioner har introducerats som en grundpelare för att etablera en 

cirkulär ekonomi. Detta kan tolkas som att det finns en tät koppling mellan hållbar utveckling och 

cirkulär ekonomi, framför allt kopplat till dimensionerna ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Däremot 

kan det diskuteras huruvida det är cirkulär ekonomi som leder till ekonomisk hållbarhet eller om det 

är ekonomisk hållbarhet som ligger till grund för cirkulär ekonomi.  
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Likt hur cirkulär ekonomi nämns vara en potentiell väg till en hållbar utveckling så visar resultaten i 

denna studie att omvänd logistik kan vara vägen till cirkulär ekonomi. Enligt Mao et al. (2016) belyser 

cirkulär ekonomi den effektiva användningen av resurser, omfattande resursutnyttjande samt effektiv 

avfallshantering av resurser för att minska konsumtion av naturresurser. Hanafi et al. (2008) beskriver 

att omvänd logistik är hanteringen av material efter användning vilket inbegriper bland annat 

återanvändning. Vidare kan omvänd logistik enligt Govindan och Hasanagic (2018) främja och 

optimera en mer hållbar produktion och konsumtion. Detta tillsammans med Kumar och Carolin 

(2019) påstående om att cirkulär ekonomi är utvecklat för att kombinera tillväxt och utveckling när 

det kommer till utnyttjande av begränsade resurser gör att det kan konstateras att det finns en stark 

koppling mellan dessa två teorier. Något som indikerar att omvänd logistik är ett potentiellt 

tillvägagångssätt för att uppnå en cirkulär ekonomi.  

 Samverkan 
Chamberlin et al (2013) identifierar samarbete som ett nyckelkrav för att kunna utveckla den cirkulära 

ekonomin. Något som stärks av det som citerats av ”Sakkunnig avfall 2” i empirin: ”Det är ett självklart 

ja på att vi ska ha ett samverkansnätverk då vi har en oerhört ambitiös klimatresa framför oss mot 

klimatneutralitet vilket vi aldrig kommer kunna nå om vi slänger fullt fungerande material”. Detta visar 

på relevansen i att arbeta för att hitta ett fungerande samverkansnätverk för återanvändning då det 

enligt vissa kan ses som en förutsättning för att lyckas. Avslutningsvis visar resultatet från enkäten att 

en majoritet av de som svarat inte är främmande för att påbörja ett samarbete utanför den egna 

entreprenadgränsen avseende återanvändning av byggmaterial. Detta indikerar att om ett 

samverkansnätverk skulle presenteras finns det en vilja att faktiskt implementera det även i praktiken. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras det som konstaterades i analysen vidare av författarna. Dessutom 

presenteras egna reflektioner och argument som uppkommit under studiens gång. 

 Hantering av avfall 
I empirin kan det konstateras att byggsektorn idag framförallt är anpassad för återvinning och att den 

idag är något eftersatt vad gäller återanvändning av byggmaterial. För att ändra detta krävs ett 

förändringsarbete både i företagsstrukturen men också på individnivå för att det faktiskt ska få 

genomslagskraft. Det ska inte förglömmas att förändringsarbeten generellt sett ofta är tidkrävande 

och inte heller sker över en natt. Utifrån denna studie kan det konstateras att det skett en utveckling 

i byggsektorn avseende hantering av avfall, men det kan också konstateras att denna utveckling har 

tagit tid och att det fortfarande är en lång väg kvar att gå innan det optimala tillstånd där samtliga 

resurser förbrukas på ett hållbart sätt nås. 

Idag är egentligen den enda form av hantering av överblivet material som sker utanför 

byggentreprenadens gränser via returnering till materialleverantören. Det påpekas dock att detta inte 

görs om det inte avser en större mängd överblivet material på grund av att det i sådana fall innebär 

en större kostnad att skicka tillbaka det än vad som återfås. Det som kan diskuteras gällande detta är 

huruvida den kostnaden faktiskt är större än den kostnaden som tillkommer för avfallshanteringen. 

För att tydliggöra, låt säga att det kostar X kronor att skicka tillbaka materialet och Y kronor återfås, 

är skillnaden mellan X och Y fortfarande större än det som faktiskt måste betalas till en 

avfallsleverantör för hanteringen av avfallet. Vidare är också frågan, om det faktiskt skiljer sig, är det 

en relevant skillnad eller handlar det snarare om att kostnaden är en ursäkt för att det är en mer 

tidkrävande process att skicka tillbaka materialet än vad det är att kasta det. Oavsett så är det en svår 

balansgång att avgöra vad som har störst negativ påverkan på miljön, att materialet slängs eller att 

det behöver transporteras tillbaka till materialleverantören och sedan transporteras till ett nytt 

projekt. Utifrån denna aspekt, skulle det därför vara av värde om återanvändning av det överblivna 

materialet snarare kunde ske inom närområdet för att undvika både bortskaffande av material och 

föroreningar från transporten av materialet. 

 Avfallsstatistik  
Resultatet från enkäten visar att flest personer uppskattar att 2-5 procent av det material som slängs 

kan återanvändas, en siffra som är förhållandevis låg kopplat till den problematik som belyses samt 

det intresse som finns kring att öka återanvändandet av byggmaterial. En anledning till den relativt 

låga siffran kan vara att de personer som uppskattar siffran främst sett till möjligheten att återanvända 

materialet till samma funktion. Aspekten att materialet kan återanvändas i andra sammanhang 

exempelvis till provisorier har nödvändigtvis inte tagits i beaktande. Detta tyder på en viss 

omedvetenhet och att det fortfarande är en väg kvar att gå för att få ut ett utökat tankesätt till 

individnivå där återanvändning premieras. Vidare kan det konstateras att det idag saknas en öppenhet 

och ett mod i att utmana sättet att tänka på för att kunna gå steget längre. Detta kan innebära att för 

att lyckas återanvända mer material än de 2-5 procent som uppskattats, behöver folk informeras och 

ett strukturerat arbetssätt för hur detta ska ingå i arbetet behöver tas fram.  

En fortsatt diskussion avseende relativiteten hos den uppskattade siffran för mängd avfall som kan 

återanvändas och huruvida den är rimlig, är något som bör tas i beaktande på grund av avsaknaden 

av särskilda rutiner för bedömning av materialets skick. Med hänsyn till detta är det troligt att anta att 

samtliga respondenter har gjort en uppskattning utifrån exempelvis dess egen erfarenhet beroende 

om individen deltagit i ett projekt där återanvändning har genomförts i större utsträckning eller inte 

tillsammans med hens företags syn på återanvändning. Detta indikerar det att det kommer finnas en 
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stor variation i svaret i samband med varierad erfarenhet och företagstillhörighet. Vidare finns det 

även en problematik kring vem på byggarbetsplatsen som ska bedöma materialets potential att 

återanvändas eller om det snarare är lämpligt för återvinning. Ligger uppgiften på produktionsledaren 

på byggarbetsplatsen där materialet använts som gör den bedömningen och sedan kontaktar 

närliggande projekt eller är det produktionsledaren på det närliggande projektet som är i behov av 

materialet som ska göra bedömningen.  

6.2.1 Förtydligande räkneexempel  
Vid ett flertal tillfällen under studien påpekas det att, trots ambitioner om ökat ekologiskt 

hållbarhetsarbete, att det inte går att se förbi den ekonomiska aspekten. Med anledning av detta har 

ett kort räkneexempel ställts upp nedan för att ge en uppfattning om storleksordningen på den 

besparing som är möjlig om en del av det som idag slängs som avfall istället skulle återanvändas.  

Ponera att Projekt C, som kan återfinnas i tabell 5, har en sammanställd kostnad för avfallshantering 

på 705 800 kr och en total mängd avfall på 865 ton. Baserat på resultatet från enkäten redovisat i figur 

10 kan uppskattningsvis 8 procent av det avfall som slängs återanvändas i samverkan med andra 

närliggande entreprenörer. Enligt “Produktion 2”, som arbetade som produktionsledare i Projekt C så 

utgör ungefär 6 av dessa 8 procentenheter trä. I sådana fall skulle det innebära att projektet kan spara 

ungefär 19 000 kronor, vilket motsvarar ca 2,5 procent av den sammanställda  kostnaden, bara i 

uteblivna kostnader för träavfallet som istället kan återanvändas. Detta utan att ta in möjligheten att 

tjäna lite pengar på att sälja materialet vidare samt att spara ytterligare pengar på att även kunna 

köpa in billigare återanvänt material. Något att belysa med detta räkneexempel är att dess syfte främst 

är att visa att bara genom att inte kasta materialet kan pengar sparas. Det är därför viktigt att förtydliga 

att exemplet inte tar hänsyn till eventuella kostnader som är kopplade till den hantering av material 

som krävs för att återanvändning ska vara möjligt. Även inköp av återanvänt byggmaterial är förenat 

med en hanteringskostnad då det innebär att fler inköp görs jämfört när allt material kan köpas nytt 

från samma leverantör.  

 Samverkan 
Avseende denna studies infallsvinkel med återanvändning i samverkan är bemötandet från 

byggentreprenörer överhängande positivt. Det kan bero på att det egentligen inte bör finnas någon 

större konkurrenskraftighet gällande frågan om att minska avfall, framför allt då det inte direkt tillhör 

byggentreprenörers huvudaffär. Det kan snarare utgöra en möjlighet som alla kan dra vinning av. För 

att ett samverkansnätverk ska kunna vara möjligt är en förutsättning att det finns en samsyn på 

projektets mål och ett gemensamt arbete mot målet. En stor del för att lyckas med detta är 

förtroende, öppenhet, engagemang och professionalism mellan alla parter. Vidare krävs det ett nära 

samarbete och ömsesidigt informationsutbyte kombinerat med goda samarbetsrutiner. Ytterligare en 

förutsättning, som kan ses som viktig, för ett fungerande samverkansnätverk är att samtliga parter 

bidrar i lika stor utsträckning till alla delar, det räcker alltså inte att företag börjar med att bara skicka 

in material som kan återanvändas då det resulterar i en enorm materialpool med outnyttjat material. 

Det är av stor vikt att samtliga börjar våga använda sig av det återanvändbara materialet för att det 

ska bli en fungerande cykel. Det är även viktigt att inse att båda dessa delar är av samma vikt för att 

det faktiskt ska vara lönsamt för alla parter.  

Sett till studiens avgränsning gällande samverkan inom begränsade tätbebyggda stadsområden är 

tanken att återanvändningen inte ska vara transportdrivande och därmed genom avgränsningen 

kunna reducera just den negativa aspekten från transporten. Denna aspekt gör det nästintill omöjligt 

att driva denna process av ökad återanvändning enbart inom det enskilda företaget, då intilliggande 

projekt sällan enkom drivs av det egna företaget i fråga. Det kan även anses vara nödvändigt att 

försöka undvika att skapa nya negativa klimatpåverkande effekter i och med ett ökat återbruk för att 
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det ska vara möjligt att genomföra den stora förändring som krävs för att uppfylla de hårda klimatmål 

som finns. Med anledning av detta är det alltså inget alternativ att inte samarbeta, vilket även empirin 

stärker då majoriteten är positivt inställda till samverkan mellan byggentreprenörer i just denna fråga.  

Däremot ska det inte förglömmas att samverkan är svår, framför allt i och med att ett etablerat 

arbetssätt med återanvändning av byggmaterial inte ens finns internt i byggentreprenadföretag idag. 

Med anledning av detta kan det finnas ett värde i att börja utveckla en rutin för att enkelt återanvända 

material inom företaget för att sedan på lång sikt utveckla det till ett samverkansnätverk mellan ett 

antal externa byggentreprenörer. 

 Möjligheter och utmaningar 
Som nämnt i empirin är en utmaning att det inte är någon part som tycker att ansvaret att börja dra i 

frågan ligger hos dem. Något som är motsägelsefullt mot det faktum att de flesta uttrycker att de vill 

öka återanvändningen samt att det är en viktig fråga. Under den förutsättningen som råder i dagsläget 

kommer starten med att påbörja ökandet av återanvändning dröja då mycket just nu handlar om att 

någon måste våga ta bollen för att få igång ett rullande system gällande återbruk av byggmaterial. 

Något som kan stoppa i detta är rädslan för att det ska gå fel, det är därför viktigt i detta sammanhang 

med insikten att något sällan är felfritt från start.  Det är ofta så att när någonting nytt ska 

implementeras kan det komma att behöva dras flera varv för att det ska lyckas, det är alltså viktigt att 

ha inställningen att förbättringen kommer att ske på lång sikt. Med största sannolikhet fanns en 

liknande rädsla innan ett sätt för att använda återvunnet material etablerades. Vidare råder det också 

en markant skillnad kring inställningen till att öka återanvändningen mellan de som arbetar mer 

strategiskt med hållbarhet jämfört med de som arbetar operativt, till exempel ute i byggproduktionen. 

Frågas en person med en mer strategisk roll om området är svaret ofta att det är en självklarhet att 

ett samverkansnätverk bör implementeras och att det finns stora möjligheter i det, medan en person 

med mer operativa arbetsuppgifter har en mer problemorienterad inställning till frågan. Det bör dock 

belysas att denna skillnad är förhållandevis ofrånkomlig då det ofta är den med en mer operativ roll 

som faktiskt ska genomföra förändringen i sitt arbetssätt medan den med en mer strategisk roll många 

gånger inte påverkas direkt av förändringen.  Med anledning av detta krävs det en lyhördhet mellan 

de två olika rollerna och det behöver på lång sikt byggas en bro mellan organisationens strategiska 

arbete och operativa arbete. Enklaste sättet att genomföra detta är att öka erfarenhetsåterföringen 

mellan rollerna, men också öka spridningen av tidigare erfarenheter i de olika rollerna.  

Något som är tydligt i denna studie är problematiken kring kvalitetssäkring av återbrukat material, 

både överblivet oanvänt material och tidigare använt material. Som nämnt i empirin undersöker 

därför denna studie processen för kvalitetssäkring av byggmaterial idag, till exempel när material 

returneras till leverantören. När det studeras vidare är det tydligt att den processen inte är särskilt 

utarbetad utan snarare är en individbedömning i och med att det inte finns något uttalat system för 

hur det ska hanteras. Med det sagt borde inte problematiken kring att faktiskt kvalitetssäkra 

materialet vara så stor som det faktiskt är, det kan snarare tolkas som en ursäkt till att inte behöva 

lägga ner tid och resurser på utveckling. Det som gör att det faktiskt är komplicerat ligger snarare i en 

avsaknad av tillit mellan olika intressenter. Det ska dock poängteras att kvalitetsäkringsfrågan avser 

just de standardiserade byggmaterial som nämnts i avsnitt 4.3 Vilken typ av avfall skulle kunna 

återanvändas?, och att kvalitetsäkringsprocessen av andra material kan vara mer komplicerad. Vidare 

ligger det i denna studies fokus att utgå ifrån dessa mer standardiserade byggmaterial, och i detta 

avseende handlar kvalitetssäkringsfrågan snarare om att skapa ett tillvägagångssätt där olika 

intressenter kan lita på varandra. Det mest optimala hade varit om det var möjligt att involvera 

materialleverantören i detta för att garantin ska kunna skrivas över mellan de olika 

byggentreprenörerna. En problematik i detta är att det kan anses saknas ekonomiska incitament för 
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materialleverantören i detta eftersom det i praktiken innebär att de skulle sälja mindre material, även 

om de har en hög hållbarhetsagenda som borde kunna vara incitament nog.  

Den problematik, som enligt enkäten, är den största utmaningen med att öka återanvändningen är 

kopplat till lagerhållning av det byggmaterial som skulle återanvändas. Från intervjuerna uppdagas det 

att det finns en tveksamhet till om det skulle vara rätt efterfrågan i en jämn ström, och om så inte är 

fallet skulle det innebära att materialet behöver förvaras någonstans till dess att behovet uppstår. Det 

som är värt att kommentera är att det här definitivt är en problematik när det avser de delar i 

byggnaden som är unika för just den byggnaden där ett exempel skulle kunna vara fönster. Däremot 

skiljer sig denna problematik när det gäller det standardiserade byggmaterialet så som virke och gips, 

som är material som används löpande under hela produktionen i de allra flesta projekt. Det indikerar 

att en relativt jämn efterfrågan på materialet kommer finnas även om projekten befinner sig i olika 

faser. Vidare är aspekten med att återanvända i samverkan med andra byggentreprenörer inom ett 

begränsat tätbebyggt stadsområde med flera projekt, att det är hög sannolikhet att något av projekten 

alltid har behov av den typen av standardiserat byggmaterial vilket även gör att materialet inte 

behöver lagerhållas. Detta tillskillnad från om återanvändningen hade skett internt inom företaget.  

Att återanvändningen kan ses som resurskrävande är en stor utmaning och dessutom svår att säga 

emot, naturligtvis kommer det att ta mer tid och kräva mer arbetskraft att använda ett material som 

först måste rensas jämfört med ett helt nytt material. Med anledning av detta är det viktigt att se 

helhetsperspektivet, används återanvänt material kan både materialkostnaden och kostnaden för 

avfallshantering sjunka medan kostnaden för arbetskraft kan öka något för rensning av materialet. I 

det långa loppet borde det kunna vara rimligt att anta att det åtminstone kommer att jämna ut sig så 

att det inte blir dyrare, det handlar bara om att få in en rutin på det nya arbetssättet för att det ska bli 

effektivare. Slutligen handlar det också om att, för att uppnå de klimatmål som finns idag, finns inte 

alternativet att bara använda nya material utan det måste ske en förändring och gå mot mer återbruk. 

 Potentiellt angripande av problem 
Det finns säkerligen många angreppssätt för att öka återanvändningen i samverkan med andra 

byggentreprenörer, det som framkommer i denna studie är att något som tekniskt sett skulle vara 

möjligt att börja med imorgon är provisorier. De två främsta anledningarna till att det är ett bra ställe 

att börja på är att kvalitetsäkringsfrågan på papper i form av garanti etc inte är relevant. I fallet 

provisorier räcker det med en individuell bedömning att materialet kan återanvändas men också att 

det i just denna fråga inte är möjligt att skjuta ifrån sig ansvaret till någon annan som till exempel 

byggherren. Vilket material som används till just provisorier bestäms av entreprenören själv och är 

oftast inget byggherren lägger sig i, självklart kan inte vilket material som helst användas då det alltid 

ska vara en trygg arbetsmiljö, utan materialet måste alltid bedömas som säkert. För att påbörja 

arbetet med detta skulle digitala plattformar som idag redan finns kunna användas som 

marknadsplats, där det läggs in en begräsning på vilka som får köpa materialet som då skulle vara 

närliggande projekt. Även en egen plattform skulle kunna utvecklas specifikt för ändamålet, vilket 

däremot förmodligen är mer tidskrävande. En enkel utgångpunkt istället för en digital plattform vore 

att en tätare kommunikation hålls mellan projekten och materialfrågan därmed kan hanteras på 

samverkansmöten som hålls en gång i veckan. Oavsett vilken lösning som används är en förutsättning 

för att kunna göra detta att företag som har en uppförandekod som försvårar den här typen av 

verksamhet omformulerar uppförandekoden för att medarbetare inte ska vara rädda för att skänka 

eller sälja byggmaterial istället för att kasta det. Viktigt i formuleringen är att tydliggöra att det endast 

avser bortskänkning eller försäljning av material till den här typen av verksamhet för att problematiken 

som funnits tidigare med att extra material köps hem för att det överblivna ska kunna användas till 

privatbruk inte ska återkomma.  
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För att kunna utveckla samverkansnätverket så att det inte bara avser provisorier ses det som att den 

enklaste vägen att gå är att det tillkommer en tredje part som kan ge en garanti på materialet som ska 

återanvändas. Anledningen till att detta ses som enklare är för att inte byggentreprenörens 

verksamhet ska bli för spretig. För att förenkla har författarna en tanke om att exempelvis en 

produktionsledare på varje projekt ska gå en utbildning i samarbete med tredje parten för vad som 

ska undersökas vid kvalitetssäkring av material. Detta för att tredjepartsverksamheten inte ska behöva 

komma till projektet för att kontrollera materialet varje gång som ett byggmaterial ska skickas till ett 

intilliggande projekt. Vidare när ett fungerande samverkansnätverk för återanvändning av 

byggmaterial inom ett begränsat tätbebyggt stadsområde implementerats kan nästa steg i 

verksamheten vara att införa någon form av lagringsmöjlighet för att även mer unika byggmaterial, 

som det inte är samma jämna ström av efterfrågan på, skulle kunna återanvändas.  

 Avgränsnings- och metodkritik 
I denna studie har avgränsningar gjorts för att ge förutsättningar att skapa ett underlag som kan 

generera relevanta och verklighetsförankrade resultat och undvika en diffus problemställning som är 

för bred för att kunna hanteras på ett bra sätt. De projekt som berörs av studien är begränsade till 

Stockholmsområdet medan studien i stort påstås vara tillämpningsbar i Sverige. Det gör att det kan 

diskuteras om resultaten faktiskt är tillämpningsbara i hela Sverige framför allt avseende 

samverkansnätverket. Detta då studien inte sett förbi Stockholms gränser om den typ av begränsade 

tätbebyggda stadsområden som används som utgångspunkt återfinns i hela Sverige eller exempelvis 

bara inom större städer. För att undersöka detta skulle intervjuer samt enkät behövt studeras utanför 

Stockholm. Vidare kan reflektion göras, avseende den data med avfallsmängder och kostnader för 

hanteringen av avfallet som använts, huruvida den avfallsdatan utgör en tillräcklig grund för att göra 

generaliserade antagande gällande mängder och kostnader. För att ge ytterligare styrka och bredd 

hade ytterligare projekt kunnat studeras och inte heller begränsats till endast nybyggnation av 

bostäder utan också till nybyggnation av kommersiella fastigheter som även det är en del av 

husbyggnadsområdet som studien avser.  
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7 Slutsats  
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits i studien och de praktiska 

tillämpningar som tagits fram. Det syfte och frågeställningar som formulerats i avsnitt 1.3 Syfte och 

frågeställningar besvaras samt förslag till framtida forskning presenteras. 

Utifrån denna studie kan slutsatsen dras att det idag finns en insikt och medvetenhet i att dagens 

avfallshantering är ohållbar på lång sikt vilket har resulterat i ett ökat intresse hos samtliga 

intressenter att göra en förändring som innebär ett ökat arbete med omvänd logistik fokuserat på 

återanvändning. Något att belysa är dock den skillnad som finns mellan de strategiska och operativa 

rollerna och för att en lyckad förändring ska kunna genomföras behöver en bro byggas mellan dessa 

parter genom ökad lyhördhet och erfarenhetsåterkoppling. Vidare råder det delade meningar kring 

vem, byggentreprenör, byggherre eller EU etc, det är som ska ta det första steget för att införa 

förändringen som ökar återanvändningen. Trots att det generellt finns en positiv inställning till att 

utveckla avfallshanteringen i samverkan med andra byggentreprenörer.  Däremot är detta inte 

förutsättningslöst, för att de som deltog i studien skulle kunna tänka sig att delta i ett 

samverkansnätverk, utan att vara de som tar det första steget, att det finns tillräckliga incitament för 

det enskilda företaget. De incitament som identifierats som de viktigaste är ekonomiska incitament 

samt ett grönare varumärke.  

Möjligheterna, till skillnad från utmaningarna, har under studien visat sig vara betydligt svårare att 

konkretisera. Något som till viss del kan bero på att möjligheterna är mer långsiktiga medan 

utmaningarna är mer kortsiktiga vilket gör dem lättare att förstå och visualisera. De möjligheter som 

finns knutna till återanvändning i samverkan är tätt sammankopplat med de incitament som 

identifieras. En lyckad implementering kan innebära ekonomisk vinning för de inblandade företagen 

men också vara positivt ur ett ekologiskt perspektiv då det idag sätts klimatsiffror på avfall och om 

mängden avfall kan minskas skulle det sänka byggproduktionens negativa miljöpåverkan. Det kan 

utifrån detta ses som att möjligheterna är få. Det bör dock belysas att den del som är kopplad till 

ekologisk hållbarhet också är en förutsättning för att kunna nå de satta klimatmålen och därmed 

tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov. 

När det kommer till utmaningarna som identifierats är de, som nämnts ovan, betydligt mer konkreta 

där de största var lagerhållning, resursineffektivitet och kvalitetssäkring. Vidare kan det utifrån denna 

studie dras en slutsats att om återanvändning i samverkan endast avser standardiserat material och 

sker inom ett begränsat tätbebyggt stadsområde, bör efterfrågan av materialet vara relativt jämn och 

därmed minimera problematik kring lagerhållning. Utmaningen kopplad till att det är resurskrävande 

är svår att frånsäga, där handlar det om att se till helheten och se utifrån ett längre perspektiv. En 

lyckad implementering kan innebära att materialkostnaden samt kostnaden för avfallshantering sänks 

på lång sikt. Slutligen är kvalitetssäkringen en stor problematik, framförallt i teorin eftersom att ingen 

vågar ta ansvar för ett använt material från ett annat företag, snarare än den praktiska processen för 

kvalitetssäkringen i sig. Något som grundar sig i att det inte finns någon direkt uttalad process för den 

kvalitetssäkring som genomförs idag av överblivet eller återanvändningsbart byggmaterial. 

I denna studie har det framkommit att när det kommer till att påbörja återanvändning i samverkan 

för alla typer av byggmaterial finns det faktorer som måste lösas innan det är möjligt vilket innebär att 

det inte är något som kan implementeras idag. Däremot finns det inga egentliga större hinder till att 

börja återanvända standardiserat byggmaterial till provisorier då kvalitetsäkringsfrågan i form av 

garanti etc inte är relevant samt att det finns ett konstant behov av sådant material vilket löser 

problematiken med lagerhållning. Slutligen kan det utifrån detta konstateras att efter en tids 

implementering av den här typen av omvänd logistik, inriktat mot återanvändning i samverkan, bör 
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det kunna reducera mängden avfall jämfört med idag. Det skapar en mer cirkulär ekonomi i de 

begränsade tätbebyggda stadsområdena vilket i sin tur bidrar till en mer hållbar utveckling.  

 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
Då inga tidigare vetenskapliga artiklar avseende implementeringen av omvänd logistik i 

byggproduktionen kunnat återfinnas under genomförandet av litteraturstudien kan det påstås att 

studien har bidragit med en utgångspunkt för fortsatt forskning för hur omvänd logistik med fokus på 

återanvändning i samverkan mellan byggentreprenörer kan implementeras.  

Utifrån ett praktiskt perspektiv bidrar studien till en ökad informationsspridning av ämnet i 

byggsektorn. Detta tack vare att studien har haft kontakt med olika företag och intressenter samt är 

genomförd i samarbete med en byggentreprenör innebär det att studien kommer distribueras till flera 

olika intressenter vilket ökar informationsspridningen. Vidare har studien även bidragit praktiskt 

genom att presentera potentiella praktiska tillvägagångssätt som kan påbörjas redan idag för att 

byggentreprenörer ska kunna öka sitt arbete med omvänd logistik fokuserat på återanvändning av 

byggmaterial i samverkan mellan byggentreprenörer.  

 Framtida forskning 
Framtida forskning För fortsatt forskning inom området, ökat återbruk inom byggsektorn, som denna 

studie har börjat undersöka finns ett antal olika infallsvinklar som kan väljas. En relevant infallsvinkel 

vore att studera närmare hur mycket av det byggmaterial som idag kastas faktiskt fortfarande är 

brukbart. I denna studie är den siffra som angetts uppskattad och det skulle finnas ett värde i att få 

fram en mer exakt siffra för att också kunna ge starkare ekonomiska incitament för att öka 

återanvändningen. Vidare är en infallsvinkel också att närmare undersöka hur mycket CO2 som 

genereras av dagens avfallshantering och sedan göra en uppskattning för hur detta kan minskas 

genom att öka återanvändningen inom ett begränsat tätbebyggt stadsområde. Slutligen är den 

infallsvinkel som förmodligen är av störst vikt för byggsektorns framtida återbruk att undersöka 

kvalitetsäkringsprocessen närmare, vilken är en förutsättning att den kan lösas för att det ska vara 

möjligt att använda det återanvändbara byggmaterialet till annat än provisorier.  

Andra vidare studier av betydelse för området vore mer praktiska studier där ett samverkansnätverk 

av liknande slag som det föreslaget i denna studie skulle appliceras på ett begränsat tätbebyggt 

stadsområde med flera aktiva projekt. Syftet med detta skulle vara att identifiera vilka de praktiska 

utmaningarna är utöver de som kan inses vid en teoretisk studie som denna men också för att kunna 

utarbeta ett arbetssätt för hur denna process ska kunna vara så effektiv som möjlig. En mer praktisk 

studie som den föreslagna kan även resultera i data som kan presenteras för att öka spridningen av 

ökad återanvändning inom byggsektorn i samverkan mellan byggentreprenörer 

  



  
 Omvänd logistik - vägen mot hållbar utveckling? 

   42  
 

8  Källförteckning 
Adams, T.K., Osmani,M., Thorpe,T., Thornback, J. (2017). Circular economy in construction: current 

awareness, challenges and enablers. Waste and Resource Management, Volym 170, Nummer WR1. 

Andersen, M.S. (2007). An introductory note on the environmental economics of the circular 

economy. Sustain. Sci. 2, Sida 133-140. 

Andrews, D. (2015). The circular economy, design thinking and education for sustainability. Local 

Economy, Volym 30, Nummer 3, Sida 305-315. 

Bernard, S., Sauvé, S., Sloan, S. (2017). Environmental sciences, sustainable development and circular 

economy: Alternative concepts for trans-disciplinary research. Journal of environmental 

development, Volym 17, Sida 48-57.  

Bonciu, F. (2014). The European economy: From a linear to a circular economy. Romanian Journal of 

European affairs, Volym 14, Nummer 4, Sida 78-91. 

Boverket. (2012). Vision för Sverige 2025 https://sverige2025.boverket.se/en-urbaniserad-varld.html 

[2019-02-06] 

Chamberlin, L., Jasmin, E., Raskit, A. (2013). Wales and the Circular Economy: Favourable System 

Conditions and Economic Opportunities. WRAP, Banbury, UK. 

Chileshe, N., Rameezdeen, R., Hosseini, R. (2016). Drivers for adopting reverse logistics in the 

construction industry: a qualitative study. Engineering, Construction and Architectural Management, 

Volym 23, Nummer 2, Sida 134-157. 

Connelly, S. (2007). Mapping Sustainable Development as a Contested Concept. Local Environment, 

Volym 12, Nummer 3, Sida 259-278. 

Cooper, M. C., Ellram, L. M. (1993). Characteristics of supply chain management and the implications 

for purchasing and logistics strategy. International Journal of Logistics Management, Volym 4, 

Nummer 2, Sida 13-24.  

Council of Supply Chain Management Professionals (2019). CSCMP Supply Chain Management 

Defintions and Glossary 

https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM

_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921 [2019-

02-25] 

Crane, A., Matten, D. (2010). Business ethics: managing corporate citizenship and sustainability in 

the age of globalization. 3:e upplagan, Oxford ; New York: Oxford University Press. 

Croom, S., Vidal, N., Spetic, W., Marshall, D., McCarthy, L. (2018). Impact of social sustainability 

orientation and supply chain practices on operational performance. International Journal of 

Operations & Production Management, Volym 38, Nummer 12, Sida 2344-2366. 

CRWP (Construction and Wastes Resources Platform) (2008). Survey – A Survey of the UK 

Reclamation and Salvage Trade. CRWP, Watford, UK. 

Dahlbo, H., Bachér J., Lähtinen, K., Jouttijärvi T., Suoheimo, P., Mattila, T., Sironen, S., Myllymaa, T., 

Saramäki, K. (2015). Construction and demolition waste management – a holistic evaluation of 

environmental performance. Journal of Cleaner Production, Volym 107, Sida 333-341. 

https://sverige2025.boverket.se/en-urbaniserad-varld.html
https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921
https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/107/supp/C


  
 Omvänd logistik - vägen mot hållbar utveckling? 

   43  
 

Daly, H.E. (2007). Ecological Economics and Sustainable Development: Selected Essays Pf Herman 

Daly. Edward Elgar Publishing, Cheltenham. 

Dempsey, N., Bramley, G., Power, S., Brown, C. (2011). The Social Dimension of Sustainable 

Development: Defining Urban Social Sustainability. Sustainable Development, Volym 19, Sida 289-

300. 

Ekström, J. (2019). Byggjätten NCC lägger ner Loop Rocks: “Tajmingen var inte rätt”. 

https://www.breakit.se/artikel/20099/byggjatten-ncc-lagger-ner-loop-rocks-tajmingen-var-inte-ratt 

[2019-05-23] 

Ellen Macarthur Foundation. (2019a). Circular Economy. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept  [2019-02-04]   

Ellen Macarthur Foundtion. (2019b). Four blocks of a circular economics.  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/building-blocks [2019-02-04] 

Ejlertsson, A., Lindholm, C., Green, J., Ahlm, M. (2018). Cirkulär ekonomi i byggbranschen. IVL 

Svenska Miljöinstitutet. 

European Commission. (2014). Questions and answers on the Commission Communication "Towards 

a Circular Economy" and the Waste Targets Review. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-

14-450_en.htm [2019-02-24]. 

Hanafi, J., Kara, S., Kaebernick, H. (2008) Reverse logistics strategies for end‐of‐life products. The 

International Journal of Logistics Management, Volym 19, Nummer 3, Sida 367-388. 

Hosseini, R. Rameezdeen, R. Chileshe, N., Lehmann, S. (2015). Reverse logistics in the construction 

industry. Waste Management & Research, Volym 33, Nummer 6, Sida 499-514. 

Huang, B., Wang, X., Kua, H., Geng, Y., Bleischwitz, R., Ren, J. (2018). Construction and demolition 

waste management in China through the 3R principle. Recourses Conservation Recycling, Volym 129, 

Sida 36-44. 

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N.M.P., Hultink,E. (2017). The Circular Economy – A new 

sustainability paradigm?. Journal of cleaner production, Volym 143, Sida 757-768.  

Ghisellini, P., Cialani, C., Ulgiati, S., (2016). A review on circular economy: the expected transition to a 

balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, Volym 

114, Sida 11-32. 

Govindan, K., Hasanagic, M. (2018). A systematic review on drivers, barries and practices towards 

circular economy: a supply chain perspective. International Journal of Production research, Volym 56, 

Nummer 1/2, Sida 278-311. 

Fernández-Sánchez, G., Rodríguez-López, F. (2010). A methodology to identify sustainability 

indicators in construction project management – Application to infrastructure projects in Spain. 

Ecological indicators, Volym 10, Nummer 6, Sida 1193-1201. 

Icibaci, L. (2019). Re-use of Building Products in the Netherlands. Architecture and the Built 

environment, Volym 2. 

Janné, M. (2018). Construction Logistics Solutions in Urban Areas. Lic.-avh., Linköpings Universitet. 

https://www.breakit.se/artikel/20099/byggjatten-ncc-lagger-ner-loop-rocks-tajmingen-var-inte-ratt
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/building-blocks
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-450_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-450_en.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616321023#!


  
 Omvänd logistik - vägen mot hållbar utveckling? 

   44  
 

Kirchherr, J., Reike, D., Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 

definition. Resources, Conservation and Recycling, Volym 127, Sida 221-232. 

Kumar, P.S., Carolin, C.F. (2019). Future for circular economy. Circular economy in textiles and 

apparel, Sida 207-217.  

Kompanjonen. (2019). https://www.kompanjonen.se/ [2019-02-20] 

Leising, E., Quist, J., Bocken, N. (2018). Circular Economy in the building sector: Three cases and a 

collaboration tool. Journal of cleaner production, Volym 176, Sida 976-989. 

Littig, B., Grieβler, E. (2005). Social sustainability: a catchword between political pragmatism and 

social theory. Int. J. Sustainable Development, Volym 8 Nummer 1/2, Sida 65-79. 

Lozano (2008). Envisioning sustainability three-dimensionally. Journal of Cleaner Production, Volym 

16, Nummer 17, Sida 1838-1846. 

Lu, W., Yuan, H. (2011). A framework for understanding waste management studies in construction. 

Waste Management, Volym 31, Nummer 6, Sida 1252-1260. 

Löfven, S., Skog, K. (2018) Miljömålen - med sikte på framtiden. Regeringens skrivelse 2017/18:265.  

Mao, J., Li, C., Pei, Y., Xu, L. (2016). Circular Economy and Sustainable Development Enterprises. 

Springer Nature Singapore Pte Ltd., Singapore.  

Marca, L.F. (2010) Optimization Of C&D Waste Management By The Application Of Life Cycle 

Assessment (LCA) Methodology: The Case Of The Municipality Of Rome, Italy. The sustainable city, 

Sida 497-508.  

Michelini, G. Moraes, N.R., Cunha, N.R., Costa, J.M.H., Ometto, A.R. (2017). From linear to circular 

ecoomy: PSS conducting the transition. Procedia CIRP, Volym 64, Sida 2-6.  

Nationalencyklopedin (2019)  Samverkan.  https://www-ne-

se.focus.lib.kth.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samverkan [2019-04-04] 

Naturvårdsverket (2018a). Avfallsmängder. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-

miljon/Statistik-A-O/Avfallsmangder/ [2019-02-06] 

Naturvårdsverket (2018b). Lagar och regler om avfall. https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/ [2019-02-11] 

Ortiz, O., Pasqualino, J.C., Castells, F. (2010).  Environmental performance of construction waste: 

Comparing three scenarios from a case study in Catalonia, Spain. Waste Management, Volym 30, 

Nummer 4, Sida 646-654. 

Pacheco, E., Kubota, F., Yamakawa, E., Paladini, E., Campos, L., Cauchick-Miguel, P. (2018). Reverse 

logistics: Improvements and benefits when shifting parts exchanging process in a household 

appliance organization. Benchmarking: An International Journal, Volym 25, Nummer 5, Sida 1447-

1460. 

Perego, A., Melacini, M. (2018). Appunti del Corso di Logistic Management. Non solo copie snc. 

Milano. 

Plunkett, J. (2009). Plunkett’s transportation & supply chain logistics industry almanac. Plunkett 

Research, Ltd., Houston. 

https://www.kompanjonen.se/
https://www-ne-se.focus.lib.kth.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samverkan
https://www-ne-se.focus.lib.kth.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samverkan
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Avfallsmangder/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Avfallsmangder/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X/30/4
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X/30/4


  
 Omvänd logistik - vägen mot hållbar utveckling? 

   45  
 

Ramezani, R., Bashiri, M., Tavakkoli-Moghaddam, R. (2013) A new multi-objective stochastic model 

for forward/reverse logistic network design with responsiveness and quality level, Applied 

Mathematical Modelling, Volym 37, Nummer 1/2 Sida, 328-344. 

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2016). Research methods for business students. (7th edn). 

Edinburgh Gate: Pearson Education Limited.       

Schoenherr, T. (2012). The Role of Environmental Management in Sustainable Business 

Development: A Multi-Country Investigation. International Journal of Production Economics, Volym 

140, Nummer 1, Sida 116-128.     

Silva, R.V., Brito, J., Dhir, R.K. (2017). Availability and processing of recycled aggregates within the 

construction and demolition supply chain: A review. Journal of Cleaner Production, Volym 143, Sida 

598-614. 

Skanska.  (2016). Code of Conduct Uppförandekod.  https://www.skanska.se/4b09c7/siteassets/om-

skanska/skanska-i-sverige/uppforandekod/code-of-conduct-sv.pdf  [2019-03-27] 

Statistiska centralbyrån. (2018). Befolkningsprognos för Sverige. https://www.scb.se/hitta-

statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/ [2019-02-06] 

Stockholms stad. (2018) NDS T-306 Samordnad Avfallshantering, 

http://ndslogistik.se/files/documents/1522755978_109.pdf [2019-03-15] 

Sze, J. (2018). Sustainability Approaches to Environmental Justice and Social Power. New York 

University Press, New York. 

Taranic, I., Behrens, A., and Topi, C. (2016). Understanding the Circular Economy in Europe, from 

Resource Efficiency to Sharing Platforms: The CEPS Framework. CEPS Special report. 

Tibben‐Lembke, R., Rogers, D. (2002). Differences between forward and reverse logistics in a retail 

environment. Supply Chain Management: An International Journal, Volym 7, Nummer 5, Sida 271-

282. 

United Nations Population Fund. (2017). World population trends. https://www.unfpa.org/world-

population-trends [2019-02-06] 

Varotsos, C.A., Efstathiou, M.N., (2019). Has global warming already arrived?. Journal of 

Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Volym 182, Sida 31-38.   

Wang, J. J., Chen, H., Rogers, D. S., Ellram, L. M., & Grawe, S. J. (2017). A bibliometric analysis of 

reverse logistics research (1992-2015) and opportunities for future research. International Journal of 

Physical Distribution & Logistics Management, Volym 47, Nummer 8, Sida 666-687. 

World Commission on Environment and Development. (1987). Report of the World Commission on 

Environment and Development: Our Common Future. (No. A/42/427). Genève.   

Ying, J., Li-jun, Z. (2012). Study on Green Supply Chain Management Based on Circular Economy. 

Physics Procedia, Volym 25, Sida 1682-1688. 

Yuan, H., Shen, L. (2011). Trend of the research on construction and demolition waste management. 

Waste Management, Sida 670–679.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616321357#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/143/supp/C
https://www.skanska.se/4b09c7/siteassets/om-skanska/skanska-i-sverige/uppforandekod/code-of-conduct-sv.pdf
https://www.skanska.se/4b09c7/siteassets/om-skanska/skanska-i-sverige/uppforandekod/code-of-conduct-sv.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/
http://ndslogistik.se/files/documents/1522755978_109.pdf?fbclid=IwAR2N7CcGvLeYbBHkO97kHcrB1E_5heWjEjKZb_TjlWTFo1U_-mF5A1DJT5Q
https://www.unfpa.org/world-population-trends
https://www.unfpa.org/world-population-trends


  
 Omvänd logistik - vägen mot hållbar utveckling? 

   46  
 

Zou, J., Read, B., Pullen, S., Shi, Q. (2012). Achieving carbon neutrality in commercial building 

developments- Perceptions of the construction industry. Habitat International, Volym 36, Nummer 2, 

Sida 278-286. 

  



  
 Omvänd logistik - vägen mot hållbar utveckling? 

   47  
 

Bilaga A: Intervju sakkunnig hållbarhet  
Presentation av oss själva och examensarbetet. Frågar om det är okej att spela in intervjun och 

informerar att inspelningarna kommer lagras på våra egna datorer och det är endast vi som kommer 

ha tillgång till dessa. Vidare kommer intervjun att transkriberas, där den anonymiseras, och enbart vi 

samt våra handledare från KTH att ha tillgång till transkriberingen. 

1. Vad är din roll? 

2. Hur länge har du arbetat med din roll och inom byggsektorn? 

3. Hur jobbar ni i stort med avfallshantering och återanvändning av byggmaterial?  

4. Vad finns det, som du kan se, för möjligheter och utmaningar med att öka återanvändning av 

byggmaterial? 

5. Vilka incitament ser du som viktigast för att det ska vara möjligt att genom samverkan 

återanvända byggmaterial? 

6. Skulle du kunna tänka dig ett samverkansnätverk för återvändning tillsammans med andra 

entreprenörer?  

7. Hur tror du att ett sådant samverkansnätverk skulle kunna vara uppbyggt? 

8. Som en avslutande fråga, vilka byggmaterial tror du att det skulle fungera att återanvända 

mellan olika byggentreprenörer? 
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Bilaga B: Intervju digitalplattform 

Presentation av oss själva och examensarbetet. Frågar om det är okej att spela in intervjun och 

informerar att inspelningarna kommer lagras på våra egna datorer och det är endast vi som kommer 

ha tillgång till dessa. Vidare kommer intervjun att transkriberas, där den anonymiseras, och enbart vi 

samt våra handledare från KTH att ha tillgång till transkriberingen. 

1. Vad är din roll? 

2. Hur länge har du arbetat med din roll samt inom byggsektorn? 

3. Kan ni berätta lite mer om er företagsidé? 

4. Vilka är era kunder? (Om ej tydligt i svar: Företag stora och små? Privatpersoner?) 

5. Vilka utmaningar och möjligheter har ni stött på i er verksamhet kopplat till 

återanvändningen av byggmaterial?  

6. En utmaning som många nämner när vi intervjuat dem är kvalitetssäkring av byggmaterial, 

hur hanterar ni kvalitetssäkring av det byggmaterial som ni tar in och säljer vidare?  

7. Kopplat till kvalitetssäkring kommer vi in på garantifrågor, hur fungerar det med garanti hos 

er? (Om ej framgår av svar: Har ni en egen garanti som ni lämnar eller har ni kontakt med 

materialleverantörer och ser till att garantin “överförs”?) 

8. Det material som ni säljer, vet ni om det materialet byggs in och i så fall hur det har bemötts 

av byggentreprenörens kund? 

9. Som en avslutande fråga, vilka byggmaterial är det som ni säljer mest av för återanvändning? 
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Bilaga C: Intervju byggherre 
Presentation av oss själva och examensarbetet. Frågar om det är okej att spela in intervjun och 

informerar att inspelningarna kommer lagras på våra egna datorer och det är endast vi som kommer 

ha tillgång till dessa. Vidare kommer intervjun att transkriberas, där den anonymiseras, och enbart vi 

samt våra handledare från KTH att ha tillgång till transkriberingen. 

1. Vad är din roll? 

2. Hur länge har du arbetat med din roll och inom byggsektorn? 

3. Hur arbetar ni idag med återanvändning av byggmaterial inom era projekt (eller de projekt 

du är involverad i)? 

4. Vad finns det, som du ser, för möjligheter och utmaningar med att öka återanvändning av 

byggmaterial? 

5. Skulle det ses som en fördel i anbudsprocessen om en byggentreprenör föreslår en strategi 

för ett samverkansnätverk för återanvändning av byggmaterial?  

6. Skulle du kunna tänka dig ett samverkansnätverk för återvändning tillsammans med andra 

byggherrar?  

7. Om det skulle visa sig att detta arbete till en början inte är vinstdrivande, skulle ni kunna 

tänka er att påbörja implementeringen av en sådan strategi trots det? 

8. Hur tror du att ett sådant samverkansnätverk skulle kunna vara uppbyggt? 

9. Som en avslutande fråga, vilka byggmaterial tror du att det skulle fungera att återanvända 

mellan olika projekt? 
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Bilaga D: Intervju bygglogistikcenter 
Presentation av oss själva och examensarbetet. Frågar om det är okej att spela in intervjun och 

informerar att inspelningarna kommer lagras på våra egna datorer och det är endast vi som kommer 

ha tillgång till dessa. Vidare kommer intervjun att transkriberas, där den anonymiseras, och enbart vi 

samt våra handledare från KTH att ha tillgång till transkriberingen. 

1. Vad är din roll? 

2. Hur länge har du arbetat med din roll och inom branschen? 

3. Hur jobbar ni idag med återanvändning av byggmaterial? 

4. Har ni tidigare haft något samarbete med olika entreprenörer där ni hanterat brukbart avfall 

från byggmaterial? 

5. Skulle det enligt dig vara möjligt att utöka er logistikverksamhete så att ni agerar mellanhand 

och hanterar brukbart byggavfall från byggmaterial? 

6. Vilka incitament ser du som viktigast för att det ska vara möjligt att genom samverkan 

återanvända byggmaterial?  

7. Hur tror du att ett sådant samverkansnätverk skulle kunna vara uppbyggt? 

8. Vad finns det, som du kan se, för möjligheter och utmaningar med en sådan verksamhet? 

9. Som en avslutande fråga, vilka byggmaterial tror du att det skulle fungera att återanvända 

mellan olika byggentreprenörer? 
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Bilaga E: Intervju cirkulärt projekt 
Presentation av oss själva och examensarbetet. Frågar om det är okej att spela in intervjun och 

informerar att inspelningarna kommer lagras på våra egna datorer och det är endast vi som kommer 

ha tillgång till dessa. Vidare kommer intervjun att transkriberas, där den anonymiseras, och enbart vi 

samt våra handledare från KTH att ha tillgång till transkriberingen. 

1. Vad är din roll? 

2. Hur länge har du arbetat med din roll och inom byggsektorn? 

3. Vi har förstått att projektet fokuserar på de två övre trappstegen i avfallshierarkin, förebygga 

att avfall som uppkommer och återanvändning, samt att ni har sedan starten 2016 gjort 

olika initiativ för att lyckas med detta. Men kan du berätta lite mer vad projektet handlar om 

och hur det kommer sig att det startade från början? 

4. Har ni, och i så fall hur har ni, riktat er mot byggsektorn med detta cirkulära projekt? 

5. Vilka utmaningar har ni stött på vägen, och hur ha ni hanterat dem? 

6. Hur har människor påverkats av detta och vad har ni fått för mottagande med era idéer och 

initiativ? 

7. Har ni haft problematik kring kvalitetssäkring?  

8. Hur har ni i så fall löst kvalitetssäkringen? 
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Bilaga F: Intervju byggentreprenör  
Presentation av oss själva och examensarbetet. Frågar om det är okej att spela in intervjun och 

informerar att inspelningarna kommer lagras på våra egna datorer och det är endast vi som kommer 

ha tillgång till dessa. Vidare kommer intervjun att transkriberas, där den anonymiseras, och enbart vi 

samt våra handledare från KTH att ha tillgång till transkriberingen. 

1. Vad är din roll? 

2. Hur länge har du arbetat med din roll och inom byggsektorn? 

3. Hur arbetar ni idag med återanvändning av byggmaterial på byggarbetsplatsen du arbetar 

på?  

4. Vad finns det, som du kan se, för möjligheter och utmaningar med att öka återanvändning av 

byggmaterial? 

5. Ser du samma utmaningar om byggmaterialet återanvänds till temporära byggnationer? 

Exempelvis trappor och tillfälliga gångbryggor av virke. 

6. Vilka incitament ser du som viktigast för att det ska vara möjligt att genom samverkan 

återanvända byggmaterial? 

7. Skulle du kunna tänka dig ett samverkansnätverk för återvändning tillsammans med andra 

entreprenörer?  

8. Hur tror du att ett sådant samverkansnätverk skulle kunna vara uppbyggt? 

9. Som en avslutande fråga, vilka byggmaterial tror du att det skulle fungera att återanvända 

mellan olika byggentreprenörer? 
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Bilaga G: Intervju materialleverantör 
Presentation av oss själva och examensarbetet. Frågar om det är okej att spela in intervjun och 

informerar att inspelningarna kommer lagras på våra egna datorer och det är endast vi som kommer 

ha tillgång till dessa. Vidare kommer intervjun att transkriberas, där den anonymiseras, och enbart vi 

samt våra handledare från KTH att ha tillgång till transkriberingen. 

1. Vad är din roll? 

2. Hur länge har du arbetat med din roll och inom byggsektorn? 

3. Ni tar ibland tillbaka överblivet material, vad gör ni med det materialet när ni tar tillbaka 

det? (Om ej ingår i svar: Säljs det som nytt igen?) 

4. Tar ni tillbaka material som är brutet och i så fall vad gör ni med det materialet? (Om ej ingår 

i svar: Säljs det som nytt igen?) 

5. Hur kvalitetssäkrar ni det material som ni tar tillbaka? 

6. Om materialet förflyttades till en annan entreprenör hur skulle det fungera med era 

garantier?  

7. Vad tror du att du skulle kunna göras för att garantin ska kunna överföras till en annan 

entreprenör? 

8. Skulle det rent teoretiskt sett kunna fungera att kvalitetssäkringen skulle kunna ske på plats 

av en person hos entreprenören som ni har utbildat? 

9. Finns det någon vinning för er att utbilda någon från byggentreprenören som skulle kunna 

kvalitetssäkra materialet? 
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Bilaga H: Intervju inköp 
Presentation av oss själva och examensarbetet. Frågar om det är okej att spela in intervjun och 

informerar att inspelningarna kommer lagras på våra egna datorer och det är endast vi som kommer 

ha tillgång till dessa. Vidare kommer intervjun att transkriberas, där den anonymiseras, och enbart vi 

samt våra handledare från KTH att ha tillgång till transkriberingen. 

 

1. Vad är din roll? 

2. Hur länge har du arbetat med din roll och inom byggsektorn? 

3. Hur arbetar du/ni med återanvändning idag? 

4. Vad finns det för möjligheter och utmaningar med att öka återanvändning av byggmaterial? 

5. En utmaning som många nämner när vi intervjuat dem är kvalitetssäkring och begränsningar 

av ramavtal. Hur tror du att ett material som ska återanvändas skulle kunna kvalitetssäkras?  

6. Hur fungerar det med att ha två olika leverantörer för samma typ av material? 

7. Hur fungerar det med ramavtal, är det möjligt att köpa material via andra entreprenörer 

som det i så fall skulle bli eller bryter man mot ramavtalet då?  

8. Måste man köpa material via ramavtal om det finns?  

9. Skulle det vara möjligt att köpa delar av byggmaterialet från en annan materialleverantör än 

den ni har ramavtal med? 

10. Hur tror du att ett samverkansnätverk för återanvändning av byggmaterial mellan olika 

entreprenörer skulle kunna vara uppbyggt? 
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Bilaga I: Enkätundersökning 
Information som gavs först i enkäten: 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida återanvändning av standardiserade byggmaterial 

i samverkan mellan byggentreprenörer kan reducera mängden avfall från dessa byggmaterial. 

Reducerad mängd avfall syftar till reduktion av byggprojekts nuvarande mängd avfall medan 

standardiserade byggmaterial avser till exempel isolering, armering, virke samt skivmaterial så som 

gips och plywood. Vidare kommer studien att tillämpas på ett begränsat tätbebyggt stadsområde 

under produktion med flera aktiva byggprojekt med olika byggentreprenörer.  

 

Vad är din roll? 

 Produktionschef 

 Produktionsledare 

 Hållbar affärsutvecklare 

 Inköpare 

 Hållbarhetschef 

 Annat:                  

Hur många har du arbetat i byggsektorn? 

 1-5 

 6-10 

 10-15 

 15- 

Finns det idag något uttalat mål för hur ni ska arbeta med återanvändbart byggmaterial? 

 Ja 

 Nej 

Slänger ni någon gång byggmaterial som fortfarande är brukbart? 

 Ja 

 Nej 

Hur många procent av det avfall som slängts skulle du uppskatta är brukbart? 

 0 

 <2 

 <5 

 <10 

 <20 

Vilka är de 3 största utmaningarna du ser för att börja återanvända byggmaterial i samverkan med 

olika entreprenörer? (Vid behov finn möjlighet att endast välja 1 eller 2 alternativ också). 

 Kvalitetssäkring (inkl garantiproblematik) 

 Lagerhållning 

 Saknar ekonomiskvinning 

 Tidsineffektivt 

 Resurskrävande (i form av arbetskraft) 
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 Problematik kring ägarskap  

 Annat:                                     

Vilka är de 3 största utmaningarna när det kommer till att återanvända byggmaterial genom 

samverkan enkom till provisorier? (Vid behov finn möjlighet att endast välja 1 eller 2 alternativ 

också). 

 Kvalitetssäkring (inkl garantiproblematik) 

 Lagerhållning 

 Saknar ekonomiskvinning 

 Tidsineffektivt 

 Resurskrävande (i form av arbetskraft) 

 Problematik kring ägarskap  

 Annat:                                     

Vilka är de 2 viktigaste incitamenten för att påbörja återanvändning av byggmaterial i samverkan 

med andra entreprenörer? (Vid behov finns möjlighet att endast välja 1 alternativ också) 

 Ekonomiskvinning 

 Tidseffektivt 

 Resurssnålt 

 Grönare varumärke 

 Krav från beställare 

 Tredjepart hanterar logistiken kring samverkan 

 Annat: 

Skulle du kunna tänka dig att samverka med andra entreprenörer för att återanvända byggmaterial? 

 Ja 

 Nej 
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