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Förord  
Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och avslutar studierna på programmet 

Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Projektet utförs under sommar-

halvåret 2014 på uppdrag av Sweco i Narvik. Inom ramen för arbetet undersöks hur 

hållbarhetskonceptet Cradle to cradle (C2C) kan användas vid projektering och utformning av 

byggnader. Studien baseras på hur konceptet användes i tävlingen The Nordic Built Challenge 

(NBC).  

Det har varit ett intressant och lärorikt examensarbete. Jag känner att jag har lärt mig mycket 

och är inspirerad att fortsätta att arbeta för att främja ett mer resurseffektivt byggande. 

Intervjuerna har varit givande då jag har mötts av ett stort engagemang och kunniga personer 

som har bidragit med sina åsikter kring studiens frågeställningar. Tack alla intervjupersoner 

för att ni tog er tid att vara med i denna undersökning.  

Vidare vill jag rikta ett stort tack till mina två handledare. Sofia Lidelöw, som har varit min 

handledare från LTU, har hjälpt mig igenom projektet med stöd och tips om allt från hur jag 

ska lägga upp arbetet till hur jag ska skriva rapporten. Mikael af Ekenstam har varit min 

handledare på Sweco och har varit till stor hjälp och inspirerat mig under hela arbetet. Jag har 

fått mycket tips på artiklar och litteratur inom ämnet och han har hela tiden hållit mig 

uppdaterad om vad som händer inom miljö och hållbarhet i branschen.  

Jag vill också tacka vänner, särskilt Emma och Lina, och familjen som har bidragit med tips 

och idéer, läst rapporten och ställt upp på testintervjuer.  

Sist men inte minst vill jag tacka Sweco i Narvik och alla kollegor där för att jag fick sitta och 

skriva mitt examensarbete hos er. Ett speciellt tack till Eirik och Daniel som jag har delat 

kontor med. De har hjälpt mig med norskan, kommit med tips och bidragit med gott 

sällskap. Alla kollegor har varit till stöd och inspirerat mig, både i mitt arbete men också på 

fritiden. Bergen och fjordarna här har hjälpt mig att rensa huvudet och hålla en bra balans 

mellan arbete och fritid.  

Narvik 17 okt, 2014 
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Sammanfattning 
I dagens samhälle står byggsektorn för en stor del av den negativa miljöpåverkan, därför är 

det viktigt att arbeta för att främja miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Syftet med detta 

arbete är att öka förståelsen för hur resursutnyttjandet kan främjas i samband med 

utformning och projektering av byggnader. Som utgångspunkt har konceptet Cradle to cradle 

(C2C) studerats. C2C är ett hållbarhetskoncept för innovation och design som handlar om 

att tänka kretsloppsbaserat. Det huvudsakliga målet med konceptet är att alla material ska gå i 

slutna kretslopp och inte förlora i kvalitet när de återvinns. För att lyckas med det är det 

viktigt med ett helhetsperspektiv vid val av material. Idag är det svårt att göra en bra 

helhetsbedömning när man väljer material i samband med byggnadsutformning, vilket är 

grunden till att C2C valdes som utgångspunkt i detta arbete. 

För att undersöka hur man på bästa sätt arbetar med C2C har det studerats vad personer i 

branschen tycker om konceptet och vilka möjligheter och begränsningar som finns med att 

använda det vid byggnadsutformning. Intervjuer har genomförts med åtta personer som var 

involverade i tävlingen The Nordic Built Challenge (NBC), där C2C var en av förutsättningarna. 

Vid intervjuerna har det även undersökts vilka andra verktyg intervjupersonerna anser viktiga 

för att driva utvecklingen mot ett mer resurseffektivt byggande. C2C har jämförts med 

BREEAM där olika för och nackdelar med koncepten har diskuterats.  

I intervjuerna framgick kommunikation och integration mellan de olika disciplinerna i ett 

byggprojekt som viktiga framgångsfaktorer. Ett bättre samarbete där alla discipliner är med 

och påverkar redan från början av projektet trodde de intervjuade var nödvändigt för att 

främja ett mer resurseffektivt byggande. Intervjupersonerna ansåg också att det är viktigt att 

förankra miljömålen hos alla i projektgruppen, speciellt hos de som fattar beslut som 

projektledaren och byggherren, för att få alla att arbeta mot samma mål. Vidare var de 

intervjuade positiva till idéerna som inom C2C kallas product of service och som handlar om att 

leasa produkter istället för att köpa dem. eftersom de trodde att det kan skapa incitament att 

tillverka produkterna på ett bättre sätt. Intervjupersonerna ansåg också att de lagar och krav 

som finns idag skulle kunna förbättras för att främja ett mer resurseffektivt byggande. De 

flesta ansåg att kraven på hållbarhet i lagstiftningen generellt är för låga och att särskilt kraven 

kring material bör höjas.  

Alla de intervjuade trodde att C2C-tankarna kommer att bli vanligare vid 

byggnadsutformning. Alla var däremot inte säkra på att själva varumärket kommer slå 

igenom, men helhetsperspektivet och tankarna kring material och kretslopp ansåg de vara en 

viktig del i framtiden.  

NYCKELORD: #Vagga till vagga #Resurseffektivitet #Hållbar utveckling   



 

Abstract 
Today the building and construction sector is responsible for a large amount of the negative 

environmental impact in the society, and that is why it is important to improve the 

sustainability within the industry. The purpose of this project is to increase the understanding 

of how the resource utilization can be improved within the building design and project 

planning process. As a starting point the concept Cradle to cradle (C2C) has been studied. C2C 

is a sustainability concept for design and innovation that mainly focus is minimizing waste 

and utilizing materials in a better way than they are used today. One of the main goals is that 

all materials should be part of closed life cycles so they can be reused in at least as valuable 

form as previously. To succeed, it is important to consider the material's entire lifecycle when 

choosing material, from manufacturing to waste management and future use. Today, it is 

difficult to have a holistic view when selecting materials in the context of building design, 

which is the basis for why C2C has been chosen as a starting point in this study. 

To find out the best way to work with C2C it has been studied what persons within the 

industry think about the concept. Interviews were conducted with eight persons who were 

involved in the competition, The Nordic Built Challenge (NBC), where C2C was one of the 

objectives. It has also been studied which other methods the interviewees thought were 

important to get a more resource-efficient development within the industry. C2C has also 

been compared to BREEAM where different advantages and disadvantages of the concepts 

have been discussed. 

The interviews showed that one of the most important things in building projects is better 

communication and integration between the disciplines. Better cooperation, especially in the 

early phase of projects, was something the interviewed persons thought was necessary to 

improve the sustainability work. The interviewees also thought that it is important to firmly 

establish the environmental objectives within the whole project team, especially with those 

who are making the decisions in the project, as for example the project leader, the client and 

other stakeholders, to ensure that everyone is working towards the same goal. Furthermore 

the interviewees thought the laws and regulations within the industry today could be changed 

to improve the utilizing of material and the sustainability work. The majority of the 

interviewees considered the environmental regulations of the industry to be too low and that 

the level of the regulations, especially regarding materials, should be higher. 

All of the persons interviewed agreed that the C2C ideas will become more common in the 

context of building design. Everyone, however, were not certain that the brand C2C will 

break through, but the ideas of waste minimizing and recycling materials they consider to be 

important topics for the future. 

KEYWORDS: #Cradle to cradle #Resource utilization #Sustainable development   
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1 Introduktion  

I detta kapitel ges en introduktion till projektarbetet. Under rubriken bakgrund beskrivs vad 

som har lett till att ämnet är intressant. Sedan förklaras projektets sammanhang och kontext. 

Därefter specificeras undersökningens mål, syfte och intressenter. I slutet av kapitlet ges en 

kort beskrivning av rapportens upplägg. 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Hållbar utveckling och resurseffektivt byggande 

Begreppet hållbar utveckling myntades 1987 i Brundtlandskommissionens rapport Vår 

gemensamma framtid (Gröndahl & Svanström, 2010). I boken Hållbar utveckling citerar Gröndahl 

och Svanström (2010) rapporten (1987): 

Utveckling som möter nutidens behov utan att riskera möjligheten för 

kommande generationer att möta sina behov.  

Denna definition är idag allmänt accepterad som mål för utvecklingen i världen. Efter 

Riokonferensen 1992 har även kretsloppstänkandet fått en större betydelse inom 

miljöarbetet. Kretsloppstänkandet innebär en helhetssyn kring energi- och materialflöden 

som går ut på att minska energi och resursanvändningen. (Gröndahl & Svanström, 2010) 

I samband med industrialiseringen i västvärlden började utvecklingen gå fort. Då började 

allting effektiviseras för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Denna slags effektivisering 

leder ofta till överutnyttjande av resurser vilket är ohållbart i ett längre perspektiv. I den 

mänskliga historien finns det flera exempel, som Påskön och Aralsjön, där människors 

överutnyttjande av resurser fått alvarliga konsekvenser (dessa exempel finns beskrivna i 

boken Hållbar utveckling (Gröndahl & Svanström, 2010)). Enligt Gröndahl och Svanström 

hade det krävts cirka fyra jordklot om alla världens människor hade levt som medelsvensken, 

vilket tyder på att samhället måste bli mer resurseffektivt. 

I dagens samhälle ökar miljömedvetenheten och det kommer hela tiden fler och hårdare krav 

från såväl regeringen som konsumenterna, för att förbättra miljöarbetet. Utvecklingen går 

mot ett mer resurseffektivt samhälle med en cirkulär ekonomi, där affärsnytta går hand i 

hand med miljö och där material går i cirkulära flöden (Willander & Nyström, 2014). 

Forskarna Willander & Nyström menar att för lyckas med en omställning till en cirkulär 

ekonomi behövs styrmedel som till exempel höjd skatt på naturresurser.  

Det kommer också hårdare krav från EU (European Commission, 2014). I juli 2014 kom nya 

förslag som driver utvecklingen inom EU:s medlemsländer mot en cirkulär ekonomi med en 

högre grad av återvinning (European Commission, 2014). Förslaget innebär att 
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medlemsländerna ska återvinna 70 % av det kommunala avfallet och 80 % av avfall från 

förpackningar år 2030, dessutom ska deponering av återvinningsbart avfall förbjudas år 2025 

(European Commission, 2014). I dagsläget är det bara en liten del av det totala avfallet som 

återvinns (Naturvårdsverket, 2013). I figur 1 är ett exempel på hur materialflödet såg ut i 

Storbritannien år 2010.

 

Figur 1: Schematisk bild över storleksordningen av materialflödena i Storbritannien år 2010. Källa: 
http://www.wrap.org.uk/content/material-flows-uk.  

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla medlemsländer också ha ett avfallsbyggande program 

(Naturvårdsverket, 2013). För Sveriges del har Naturvårdsverket tagit fram ett sådant 

program, där ett av de fyra områdena som det fokuseras på är bygg resurseffektivt och giftfritt. 

Enligt rapporten (Naturvårdsverket, 2013) är det som behövs för att bygga mer 

resurseffektivt och minska avfallet, kunskap och god planering. Naturvårdsverket menar att 

det krävs en genomtänkt logistik, ytor för lagring av material och att dokumentationen av de 

material som byggs in måste bli bättre. Vidare skriver de (Naturvårdsverket, 2013) att 

återanvändningen av allt från köksinredning till cement och tegel bör öka, vilka idag ofta 

deponeras. Rapporten utreder nuläget för avfallet i byggsektorn, samt innehåller mål och 

vägledning för branschens olika aktörer (Naturvårdsverket, 2013). Enligt Naturvårdsverket 

identifieras den främsta anledningen till att det inte byggs mer resurseffektivt idag vara att 

byggmaterial är mycket billigare än arbetskraft. 

1.1.2 Byggandets miljöpåverkan 

I dag står bygg- och fastighetssektorn för en betydande del av samhällets negativa 

miljöpåverkan, men det finns stor förbättringspotential. De mest väsentliga områdena för 

den yttre miljön är energianvändning, användning av farliga kemiska produkter, 

avfallsgenerering samt emissioner av växthusgaser och ämnen som bidrar till försämrad 

luftkvalitet (Boverket, 2009). Det finns många rapporter som bekräftar byggbranschens stora 

miljöpåverkan. Enligt Lindström (2014) har det till exempel nyligen kommit ut en rapport 

från IVL, Svenska miljöinstitutet och Kungliga tekniska högskolan som visar att byggsektorn 

i Sverige år 2010 genererade nio miljoner ton avfall vilket motsvarar 39 procent av det totala 
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avfallsflödet. Lindström skriver att det finns potential att återvinna mer än det görs idag, men 

att det krävs statliga styrmedel för att återvinningen av byggmaterial ska öka. I en annan 

rapport från Boverket (2009) står det att bygg och fastighetssektorn i Sverige år 2005 stod för 

28 procent av den totala energianvändningen och enligt Naturvårdsverkets 

avfallsförebyggande program (Naturvårdsverket, 2013) står byggbranschen för 25 procent av 

allt farligt avfall. Vidare finns det statistik om att byggsektorn står för cirka 40 procent av det 

fossila bränslet som konsumeras och 30 procent av växthusgaserna, samt 40 procent av allt 

råmaterial som konsumeras i världen (Hunt et al., n.d).  

För att nå en hållbar utveckling krävs helt enkelt en förändring och där finns det stor 

möjlighet att bidra genom att utforma byggnader med tanke på miljö och hållbarhet. Tyvärr 

anses byggbranschen ofta vara en konservativ bransch där förändring tar tid, men nu verkar 

det som att fler och fler företag börjar intressera sig för hållbart byggande. Ett av de stora 

problemen idag är att det är svårt att göra en bra helhetsbedömning vid val av material. Ett 

material som är bra ur en aspekt kan vara dålig med tanke på en annan eller i samspel med 

andra material. Även lokala skillnader påverkar materialvalet, som till exempel 

materialtillgången på platsen, varierande förädlingskostnader och klimatparametrar.  

1.1.3 Cradle to cradle 

Cradle to cradle (C2C) är ett hållbarhetskoncept som fokuserar på materialflöden och 

kretsloppstänkande. Konceptet bygger på att produkter bör tillverkas med ett 

helhetsperspektiv, från tillverkning till avfallshantering och framtida livscykler. Alla 

materialflöden bör vara definierade och gå i hundraprocentiga kretslopp utan att förlora 

kvalité vid återvinning. Dessutom är tanken att en produkt inte bara ska vara så lite dålig som 

möjligt, utan ha en totalt sett positiv inverkan på miljö och omgivning. C2C-konceptet 

innefattar även andra aspekter och utgångspunkten är att öka värdet för alla intressenter. Det 

betyder att förutom de som använder eller äger en produkt kan produkten även ha positiva 

effekter för andra, både människor och djur, men också samhället i stort. (McDonough & 

Braungart, 2002) 

När det gäller byggnader finns det många möjligheter med att tänka C2C-baserat. 

Byggmetoderna kan förbättras så att byggnaden är flexibel och lätt att uppgradera, och lätt att 

plocka ned vid rivning. Detta skulle medföra ett mer effektivt resursutnyttjande och att mer 

material kan återanvändas eller återvinnas på ett bättre sätt. Materialen som används kan bli 

bättre både för miljön och för människan. Dessutom kan byggnaderna utformas på andra 

sätt för att få en positiv inverkan på omgivningen. Det kan exempelvis handla om att luften 

som kommer ut ur byggnaden ska vara renare än den som går in. Genom att lägga till 

positiva kvalitéer ökar man värdet för alla som påverkas av byggnaden. (McDonough & 

Braungart, 2002) 

Cradle to cradle är ett förhållandevis nytt koncept att använda vid byggnadsutformning. Även 

om det finns få byggnader som utformats med tanke på C2C finns det en hel del goda 

exempel på projekt där de frångått det traditionella minimeringstänket (Hunt et al., n.d). I 
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Europa finns det bland annat flera exempel från Storbritannien och Nederländerna där de 

har försökt att gå ett steg längre och skapa ett positivt fotavtryck (Hunt et al., n.d). En av de 

första C2C-inspirerade byggnaderna i Norge är Powerhouse Kjørbo, vilket är ett plushus som 

producerar mer energi än det förbrukar (Future Built, 2014). I detta projekt fokuserades på 

en multidisciplinär designprocess och ett effektivt resursutnyttjande (Future Built, 2014). 

Entra, som var byggherre i projektet, är ett norskt statligt fastighetsbolag som har erfarenhet 

av innovativa projekt med miljö i fokus (Entra, n.d). Entra var också uppdragsgivare i 

tävlingen The Nordic Built Challenge (NBC) (Nordic Built, Entra Eiendom AS & The Jury, 

2012). 

1.2 Kontext 

Undersökningen i detta arbete grundar sig i tävlingen The Nordic Built Challenge (NBC) som 

var en innovationstävling inom Norden. Syftet med tävlingen var att ta fram hållbara och 

innovativa förslag på renovering av fem olika byggnader. Det var en byggnad för varje 

nordiskt land och byggnaderna representerar några av de vanligaste byggnadstyperna i 

Norden. I Norge valdes Posthuset i Oslo, vilket fick representera kategorin höghus. 

Initiativtagare till tävlingen var Nordic Built som är ett program skapat av Nordic 

Innovation. Nordic Built har som mål att accelerera utvecklingen av hållbara byggkoncept i 

Norden. Tio stycken principer om hållbart byggande ligger till grund för programmet: The 

Nordic Built Principles, se bilaga 1. (Nordic Built, Entra Eiendom AS & The Jury, 2012) 

I den norska deltävlingen var Entra uppdragsgivare (Nordic Built, Entra Eiendom AS & The 

Jury, 2012). Entra valde att utöver de tio principerna arbeta med hållbarhetskonceptet C2C i 

tävlingen (Nordic Built, Entra Eiendom AS & The Jury, 2012). Dessutom fanns det krav på 

att tävlingsteamen även skulle arbeta med BREEAM (Nordic Built, Entra Eiendom AS & 

The Jury, 2012), vilket är en metod för att utvärdera och certifiera hållbara byggnader 

(BREEAM, n.d). Detta koncept förklaras mer i teorikapitlet. I tävlingen var kravet att uppnå 

minst BREEAM-Nor Excellent (BREEAM-Nor är Norges version av BREEAM) och att 

använda minst tre C2C element (Nordic Built, Entra Eiendom AS & The Jury, 2012). 

NBC var en multidisciplinär innovationstävling med tävlingsbidrag från hela Europa. I den 

norska deltävlingen lämnades 26 bidrag in varav 4 stycken gick vidare till steg två. I steg två 

fick tävlingsteamen chans att utveckla och förbättra förslaget innan den slutliga vinnaren 

utsågs av juryn. Juryn bestod av personer från tre av de nordiska länderna med olika 

erfarenheter inom hållbarhet och byggande. Det var arkitekter, ingenjörer och representanter 

från Future Built, Entra och Nordic Innovation. Juryn hade dessutom rådgivande experter 

som hjälpte till att ta fram verktyg och underlag för bedömningen. Tävlingsbidragen 

bedömdes utifrån olika kriterier uppdelade i tre grupper. (Nordic Built, Entra Eiendom AS & 

The Jury, 2012)  

1. Innovation: teknologisk och industriell innovation. 

2. Marknad och ekonomi: är förslaget genomförbart och lönsamt? 

3. Arkitektur, urbanism och industriell design.  
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur konceptet C2C kan användas 

som en utgångspunkt vid utformning och projektering av byggnader. Tanken är att studera 

vad praktiker inom husbyggnad, miljö och arkitektur anser om att arbeta med konceptet och 

hur de tror att det kan användas i framtiden. Undersökningen är avgränsad till personer från 

Norge och Sverige som var involverade i tävlingen NBC och är därmed relevant både från 

ett norskt och ett svenskt perspektiv.  

Undersökningen fokuseras kring materialanvändning och C2C:s grundprincip waste equals food. 

Bland annat undersöks vad som är viktigt att tänka på kring arbetsprocessen i den tidiga 

fasen av ett byggprojekt när man arbetar med C2C. Vidare undersöks vilka verktyg och 

metoder som är viktiga för att motivera aktörer involverade i byggnadsutformningen, allt 

från uppdragsgivare och projektledare till konsulter och leverantörer, att arbeta mer 

resurseffektivt. Genom att studera vilka parametrar som är viktiga för att främja arbetet med 

att projektera och utforma mer resurseffektiva byggnader är förhoppningen att bidra till en 

utveckling mot ett mer ekologiskt och hållbart byggande i framtiden. 

Målet är att undersöka: 

1. Vilka viktiga möjligheter och begränsningar finns med att använda C2C vid  

 byggnadsutformning? 

2. Hur kan arbetsprocessen i en projektgrupp organiseras med utgångspunkt i C2C  

 för att främja resursutnyttjandet vid byggnadsutformning?  

3. Vilka andra viktiga verktyg finns för att motivera och skapa incitament för att  

 främja ett mer resurseffektivt byggande? 

1.4 Intressenter 

Arbetet riktar sig till de aktörer som är involverade vid projektering och utformning av 

byggnader. De primära intressenterna är miljörådgivare och andra som arbetar med miljö och 

hållbart byggande, i deras arbete med att främja resursutnyttjandet i byggprojekt. Vidare är 

resultatet relevant för uppdragsgivare och byggherrar eftersom rapporten synliggör för- och 

nackdelar med att arbeta med C2C i förhållande till andra verktyg såsom miljöcertifieringar, 

och därmed belyser viktiga begränsningar och möjligheter med C2C som utgångspunkt för 

miljöarbetet. Arbetet är även relevant för arkitekter, konstruktörer och ingenjörer dels av 

samma anledning som ovan och dels eftersom arbetet undersöker vad som är viktigt att 

tänka på vid projektering och byggnadsutformning.  

Arbetet kan komma att vara intressant även för andra aktörer inom byggbranschen som olika 

leverantörer i deras arbete med miljövänliga produkter. Även reglerande organ, till exempel 

Boverket och Svensk Byggtjänst, kan ha ett intresse för att ta del av vad personer från 

branschen anser kring dessa frågeställningar. Slutligen kan arbetet vara intressant ur 

undervisningssynpunkt för studenter och lärare vid olika högskolor i Norden.  
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1.5 Rapportstruktur 

Det första kapitlet i rapporten har gett läsaren en introduktion i arbetet och beskrivit 

projektets bakgrund, kontext och syfte. Kapitel två omfattar den teori som ligger till grund 

för undersökningen. I kapitel tre beskrivs hur arbetet har utförts och vilka olika metoder som 

har använts samt varför. Kapitel fyra omfattar resultat och analys av de intervjuer som 

genomförts. I det femte och sista kapitlet diskuteras resultatet och jämförs med den teori 

som studerats inom ramen för examensarbetet.  
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2 Teori

I det här kapitlet beskrivs först grunderna till det undersökta konceptet Cradle to cradle (C2C) 

och vad det innebär. Det är relevant för att förstå varför och hur konceptet kan användas vid 

projektering och utformning av byggnader. Därefter nämns de utvärderingar som finns av 

C2C-konceptet och vilka utmaningar och möjligheter som finns med att arbeta med C2C i 

samband med byggnadsutformning. Det är viktigt för att få en inblick i hur arbetet med C2C 

ser ut idag samt få en uppfattning av vilka för och nackdelar som finns med konceptet. 

Vidare förklaras konceptet Integrated design process som ska leda till bättre kommunikation i 

byggprojekt. Efter det beskrivs Sveriges arbete för avfallshantering och ett resurseffektivt 

byggande. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av miljöcertifieringssystemet BREEAM. 

2.1 Konceptet C2C  

Cradle to cradle, eller vagga till vagga på svenska, är ett koncept för design och innovation som 

handlar om att tänka mer kretsloppsbaserat i förhållande till materialflöden (McDonough & 

Braungart, 2002). För att i framtiden kunna ha ett fungerande samhälle krävs att de 

tillverkningsmetoder och materialflöden som används idag förändras. Helt enkelt: Remake the 

way we make things (McDonough & Braungart, 2002) vilket också är titeln på boken som 

förklarar vad C2C går ut på. McDonough & Braungart menar att det är nödvändigt att alla 

material går i hundraprocentiga kretslopp eftersom vi bara har ett jordklot och resurserna 

som finns är begränsade. I boken (McDonough & Braungart, 2002) skriver de:  

The overarching design framework we exist within has two essential 

elements: mass (earth) and energy (the sun). Nothing goes in or out of 

the planetary system except for heat and the occasional meteorite. 

Otherwise, for our practical purposes, the system is closed, and its basic 

elements are valuable and finite. Whatever is naturally here is all we 

have. Whatever humans make does not go’away’.  

I dagsläget går det mesta hållbarhetsarbetet ut på att minska miljöpåverkan (McDonough & 

Braungart, 2002). Allt från att minska utsläpp och avfall till att konsumera och transportera 

mindre (McDonough & Braungart, 2002). Enligt McDonough och Braungart kommer denna 

strategi bara leda till att förstörandet går långsammare. Istället menar de (McDonough & 

Braungart, 2002) att produkter bör produceras med tanke på hela dess livscykel, från 

tillverkningsprocessen genom användning och återanvändning till avfallshantering och 

framtida livscykler.    
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McDonough och Braungart (2002) säger att det gäller att satsa på att göra saker bra istället 

för bara mindre dåligt, vilket däremot inte betyder att det är dåligt att minska de negativa 

effekterna. De skriver i boken (McDonough & Braungart, 2002): 

As long as human beings are regarded as bad, zero is a good goal. 

Med detta menar de att i en övergångsperiod är det 

bra att sträva efter att minska de negativa 

effekterna, även om ambitionen i framtiden är att 

producera produkter med hundra procent positiv 

inverkan på miljön och samhället. De tänker sig en 

utveckling enligt figur 2. Tyvärr kommer det att ta 

lång tid innan det är möjligt, men det gäller att 

arbeta i rätt riktning och inte vara nöjd bara för att 

det dåliga har gjorts lite mindre dåligt. 

(McDonough & Braungart, 2002) 

2.1.2 Materialflöde 

En av grunderna till att bygga en hållbar framtid, menar de enligt teorin bakom C2C, är att 

alla material kan delas in i två kategorier: biosfären och teknosfären. Biosfären består av 

biologiska material som kan komposteras och bli till jord för att sedan bidra till framtida 

biomassa. Teknosfären består av icke-biologiska material som bara bör användas på ett 

sådant sätt att de kan återanvändas eller återvinnas till hundra procent utan att förlora i 

kvalitet. Se figur 3. (McDonough & Braungart, 2002) 

 

Figur 2: Strävan efter ett 100% positivt fotavtryck. 
Egengjord illustration inspirerad av Hunt et al. (n.d). 

Figur 3: Alla material bör gå i slutna kretslopp inom biosfären och teknosfären. 
Egengjord illustration inspirerad av McDonough och Braungart (2002). 

BIOSFÄREN TEKNOSFÄREN 
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Material som hamnar i fel sfär blir med automatik ansedda som gift och förstör andra delar 

av sfären. Det är därför viktigt att veta exakt vilka material en produkt innehåller och att 

kunna plocka isär produkter och skilja de olika materialen från varandra. Detta för att kunna 

återanvända och avfallshantera dem på rätt sätt. För att det ska bli möjligt gäller det att 

designa produkterna från början med tanke på dess framtida användning. Detta handlar om 

att möjliggöra för så kallad upcycling  istället för downcycling. Med upcycling menas att 

produkterna behåller eller ökar kvaliteten vid återvinning. Idag tillämpas framförallt 

downcycling vilket innebär att produkterna återvinns men förlorar i kvalitet. Den största 

anledningen till att materialen förlorar i kvalité beror på att material blandas i 

återvinningsprocessen. Ett exempel på detta är återvinning av papper. När pappret återvinns 

påverkar lim, bläck och andra biprodukter återvinningsprocessen. För att pappret ska bli 

användbart igen måste olika kemikalier användas till bland annat blekning. Träfibrerna blir 

kortare och pappret kommer därför inte kunna hålla samma kvalitet som den ursprungliga 

pappersprodukten. Hade produkten från början tillverkats med tanke på återvinning och 

framtida livscykler kunde den ha återvunnits utan att förlora i kvalitet. Exempelvis kan en 

annan sorts bläck användas alternativt kan pappersprodukter, till exempel tidningar, tillverkas 

i en plast som inte förlorar kvalitet vid återvinning. Andra exempel på återvinning som inte 

är helt genomtänkt är kläder som är tillverkade av gamla PET-flaskor. Eftersom PET-

flaskorna inte är designade för att i framtiden bli kläder innehåller de massa ämnen som är 

farliga för huden vilket gör att kläderna kan vara skadliga att använda. (McDonough & 

Braungart, 2002) 

Ett av de största materialproblemen är de komplexa produkterna med värdefulla tekniska 

komponenter som datorer, bilar och kylskåp. Dessa är svåra att återvinna och innehåller ofta 

farliga material. En lösning kan vara att producenterna tar tillbaka produkterna efter dess 

livslängd och använder komponenterna till att producera nya produkter. Att konsumenten 

leasar produkten istället för att köpa den, och på det sättet betalar för själva funktionen 

istället för materialet. Detta koncept kallas inom C2C för product of service. Till exempel vid 

köp av en TV betalar konsumenten för ett visst antal timmars TV-tittande, och sedan tar 

företaget tillbaka TV:n och återanvänder komponenterna. Konsumenterna får då den service 

de vill ha och producenterna behåller förfogandet av sina material. Det skulle även öka 

incitamentet för producenterna att tillverka produkterna så att det blir lättare att återanvända 

och återvinna dem. (McDonough & Braungart, 2002) 

2.1.3 Positiva effekter 

Utöver att göra produkterna möjliga att återvinna och mindre dåliga för miljön och 

människors hälsa, kan också positiva effekter läggas till, menar McDonough och Braungart 

(2002). De påpekar att om synen breddas från produktens primära funktion kanske fler 

positiva effekter kan uppnås. En byggnad skulle till exempel kunna rena luft och vatten och 

ha fågelbon på taket. Det går också att ta det ett steg längre. Vad är det ursprungliga behovet 

för produkten? Går det att tillfredsställa på ett annat sätt? McDonough och Braungart (2002) 

beskriver i ett exempel att istället för att utveckla en effektivare bensinmotor kanske ett annat 

bränsle ska användas, eller så kanske transporter i framtiden ska ske på ett helt annat sätt? 
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Poängen är att man måste börja tänka på helheten, och detta gäller för alla produkter. 

McDonough och Braungart (2002) citerar i boken Albert Einstein: 

If we are to solve the problems that plague us, our thinking must evolve 

beyond the level we were using when we created those problems in the 

first place. 

2.1.4 C2C-konceptets tre grundprinciper 

Konceptet med C2C grundar sig på tre principer som utgår från naturens egna system. Den 

första principen är tyngdpunkten i hela konceptet och handlar om materialanvändning vilket 

innefattar mycket av det som står beskrivet ovan.  Alla tre principer är dock viktiga för 

helheten och är kort förklarade nedan. 

1. Waste=food, everything is a nutrient for something else 

I naturen finns inget avfall. Ett träd växer, blommar, tappar löv som förmultnar och berikar 

marken. Jordklotets alla näringsämnen, koldioxid, väte, syre, kväve, går i naturliga kretslopp 

och återvinns hela tiden. Waste equals food. (McDonough & Braungart, 2002) 

På samma sätt måste alla material gå i hundraprocentiga kretslopp inom bio- och 

teknosfären. Byggnader som träd och städer som skogar. Materialflöden måste definieras för 

att möjliggöra effektiv och hälsosam återanvändning och återvinning av produkterna. Om 

produkterna produceras på ett bra sätt från början är det inte nödvändigt att minimera allting 

och ha ”noll” som ett mål. Tänk om naturen skulle använda samma strategi, mindre 

blommor och färre löv, då skulle omgivningen bli färglös och tråkig. (McDonough & 

Braungart, 2002) 

2. Use current solar income, energy that can be renewed as it is used 

Alla biologiska system i naturen drivs av energi från solen och solenergin räcker till alla. På 

en timme når mer solenergi jorden än vad som används på ett år. Kunskapen och teknologin 

finns, ändå drivs västvärlden till största del av energi från fossila bränslen. Orsaken till detta 

är framförallt den ekonomiskt styrda marknaden. Priset för miljökonsekvenserna som 

orsakas av det fossila bränslet anses vara för lågt. Det medför att förnyelsebar energi 

prismässigt har svårt att konkurrera. För att driva utvecklingen mot ett samhälle som drivs av 

förnyelsebar energi behövs bland annat bättre ekonomiska styrmedel och mer kunskap. 

Inom C2C förespråkas användningen av solenergi. Både direkt genom solceller och indirekt 

genom biomassa, vind och geotermisk energi. (Hunt et al., n.d). 

3. Celebrate diversity: species, cultural and solution diversity 

Från att jorden blev till har evolutionen gått framåt och utvecklingen utgår från solens energi. 

Växter, djur, bakterier och blommor har i tusentals år levt i balans på jorden. Sedan kom 

människan och industrialismen och förstörde balansen. Landskap plattades till och byttes ut 
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mot konstgjorda gräsmattor.  Vägar asfalterades och städer byggdes utan att tänka på vad 

som dog på vägen, och när vissa arter försvinner rubbas balansen. Alla arter har sin speciella 

uppgift för att helheten ska fungera. Utöver biologisk mångfald är det också viktigt att vara 

mån om kulturella skillnader och lokala förutsättningar. Det gäller att anpassa lösningarna till 

de förutsättningar som finns på platsen istället för att använda sig av one-size fits all-lösningar. 

(McDonough & Braungart, 2002) 

2.2 Användning och utvärdering av C2C 

Efter att C2C skapades och började användas har det kommit flera rapporter dels kring hur 

konceptet kan implementeras i byggprojekt och dels reflektioner kring utmaningar och 

möjligheter med att använda konceptet.  

En rapport heter How to plan a big beneficial footprint (Mulhall, Braungart & Hansen, 2013) och 

är en guide för arkitekter, utvecklare, investerare och planerare. Guiden handlar om hur C2C-

tankarna kan implementeras vid byggnadsutformning för att skapa ett stort positivt fotavtryck 

(inverkan på omgivning och miljö), istället för ett litet negativt fotavtryck. I denna guide menar 

de att det första steget mot att arbeta med C2C är kunskap om konceptet, för att veta vilka 

fördelar som finns med det. Vidare förklarar de att alla intressenter av ett byggprojekt 

(uppdragsgivare, framtida användare, investerare med flera) bör identifieras och även deras 

mål och behov. När mål och behov har undersökts kan dessa jämföras med varandra samt 

med principerna och målen som finns inom C2C. Gemensamma C2C-inspirerade mål som 

gynnar alla kan därefter sättas för projektet. Med den här metoden förankras målen hos de 

som äger och fattar beslut om projektet, vilket enligt guiden är viktigt för att få alla att arbeta 

åt samma håll och uppnå målen. (Mulhall, Braungart & Hansen, 2013) 

Inom EU finns ett projekt som heter Cradle to cradle network (C2CN) som har syftet att minska 

råmaterialsanvändningen, generera mindre avfall och mindre miljöföroreningar samt främja 

innovativ och ekonomisk utveckling (Hunt et al., n.d). Detta arbetar de med genom att 

utvärdera C2C-konceptet för att sprida kunskap och erfarenhet (Hunt et al., n.d). C2CN har 

bland annat gjort en undersökning om hur konceptet kan implementeras i samband med 

utformning av byggnader, vilket de har sammanställt i rapporten: C2C Network, Perspective 

study: Build theme (Hunt et al., n.d). I denna rapport (Hunt et al., n.d) diskuteras C2C i 

samband med andra koncept inom hållbart byggande, framförallt BREEAM. Enligt 

rapporten (Hunt et al., n.d) har BREEAM och liknande utvärderingssystem med 

certifieringar och poäng, spelat en stor roll för utvecklingen mot mer hållbart byggande. 

Dock menar de (Hunt et al., n.d) att en byggnad som är byggd enligt C2C-principerna inte 

nödvändigtvis får höga poäng i ett poängsystem som BREEAM. Även om det finns många 

likheter mellan dessa två koncept finns det också många skillnader. En av de största 

skillnaderna som tas upp i rapporten (Hunt et al., n.d) är att C2C snarare är en filosofi eller 

ett tankesätt än ett sätt att utvärdera lösningar. Dessutom är det inom C2C jämförelsevis ett 

större fokus på att definiera materialflöden och sluta kretslopp (Hunt et al., n.d). Däremot 

skulle koncepten kunna kombineras och enligt rapporten (Hunt et al., n.d) är samarbeten 

mellan C2C och andra koncept som BREEAM och LEED på gång.  
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Samma rapport tar också upp de ekonomiska aspekterna kring att implementera C2C i 

samband med byggnadsutformning. Precis som de flesta hållbarhetskoncept strävar C2C 

efter en balans mellan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I dagsläget styr ekonomin 

i hög grad vad som byggs medans C2CN menar att andra kvaliteter i framtiden kommer ha 

större betydelse. För att detta ska lyckas tror de att lagstiftningen kommer att spela en stor 

roll. De menar att kraven i lagstiftningen bör höjas för att främja att miljövänlig teknologi 

används i större utsträckning. Vidare förklarar de att byggreglerna idag varierar stort över 

Europa men att minimikraven i de flesta länder inte kräver några särskilda miljöåtgärder. 

Regleringen av kraven håller dock på att ändras för att på ett bättre sätt främja miljö och 

hållbart arbete och en innovativ utveckling. Förhoppningen är enligt rapporten att nya regler, 

utöver att driva på utvecklingen av miljöarbetet, också ska hjälpa till att reducera de höga 

kostnader som ofta är associerade med hållbart byggande. En annan ekonomisk aspekt som 

tas upp i rapporten är att för lite finansiering av forskning och utvecklingsprojekt kan leda till 

att utvecklingen går långsamt. Däremot kommer ökad medvetenhet hos konsumenterna 

tillsammans med högre el- och uppvärmningskostnader att bidra till att husägare får ett 

större intresse för hållbara lösningar, både med tanke på ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Ekonomiska styrmedel och lagstiftning som gynnar hållbara lösningar, till exempel 

installation av solceller, kommer göra att andra alternativ än vad som är standard i dag blir 

mer eftertraktade. Detta i kombination med att priset för fossila bränslen går upp kommer 

att leda till att utvecklingen går i riktning mot mer hållbara lösningar menar C2CN. (Hunt et 

al., n.d) 

2.3 Samarbete och kommunikation 

Integrated design process (IDP) är en metod för att öka samarbetet och förbättra 

kommunikationen mellan de olika disciplinerna i ett byggprojekt. IDP syftar till att integrera 

alla delar av ett byggprojekt, som konstruktion och energisystem, i designarbetet. Detta är 

extra viktigt inom hållbart och miljöeffektivt byggande eftersom de projekten ofta tar hänsyn 

till många fler faktorer än traditionella byggprojekt. En helhetlig förståelse av alla viktiga 

faktorer och delar i byggnaden blir därför ännu viktigare för att hitta en optimal lösning. I 

arbetet med en integrerad designprocess är det viktigt att involvera experter från alla 

discipliner tidigt i designarbetet . På det sättet kan till exempel energikonceptet för 

byggnaden optimeras och bli en del av designen istället för att behöva anpassas efter en 

redan bestämd arkitektonisk utformning, något som är en begränsande faktor som kan leda 

till högre kostnader och sämre prestanda. (Löhnert, Dalkowski & Sutter, 2003) 

Enligt rapporten Integrated Design Process: -A guideline for sustainable and solar-optimised building 

design finns det många fallstudier som bekräftar att metoden är effektiv i arbetet med 

högpresterande och hållbara byggnader. De menar att IDP resulterar i betydligt minskade 

driftkostnader mot en något högre initial kapitalkostnad. Ett bättre samarbete menar de leder 

till en optimering av systemen i en byggnad (vatten, ventilation, el med mera) vilket resulterar 

i ett mer hälsosamt inomhusklimat, mer energieffektiva byggnader och minskade 

föroreningar och avfall. I rapporten nämns också att IDP leder till minskad material-

användning och minskad inverkan på omgivande miljö. (Löhnert, Dalkowski & Sutter, 2003) 
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En integrerad designprocess är egentligen ingenting nytt men nya avancerade system och 

mer komplicerad teknologi gör att samarbetet i byggprojekt blir viktigare (Löhnert, 

Dalkowski & Sutter, 2003). Även i en mer traditionell byggprocess är samordningen viktig. I 

boken Byggprocessen (Nordstrand, 2008) tas vikten av en organiserad och strukturerad 

samordning upp. Nordstrand menar att den ökande installationstätheten och 

installationernas komplexitet gör att det finns behov av en installationssamordnare som har 

en tvärfacklig kunskap av byggnads alla installationer. I boken (Nordstrand, 2003) tas också 

problematiken med informationsöverföring mellan olika personer och faser i ett byggprojekt 

upp, vilket kan förbättras genom bättre kommunikation. I boken Vad, när, hur och av vem 

(Ottosson, 2009) diskuteras samma problem. Ottoson menar att det idag är ett vanligt 

problem inom byggprojekt att information förloras på vägen. Vidare påpekar han (Ottosson, 

2009) att det är viktigt att rätt personer har rätt information vid rätt tillfälle, men det är inte 

alltid lätt.  

I boken Hållbar utveckling (Gröndahl & Svanström, 2011) tar de också upp vikten av 

kommunikation och systemtänkande. De menar (Gröndahl & Svanström, 2011) att för att få 

en hållbar samhällsutveckling krävs en helhetssyn där hänsyn tas till alla olika delar av ett 

system för att undvika suboptimering. Sammanfattningsvis skriver de (Gröndahl & 

Svanström, 2011):  

Ett lyckat arbete mot hållbar utveckling kräver ett samarbete mellan 

många olika aktörer och ett tvärvetenskapligt anslag. 

Utöver den litteratur som lästs kring kommunikation och integration tas samma aspekt upp 

av Marit Thyholt från Skanska i en utvärdering av projektet Powerhouse Kjørbo, som är ett bra 

exempel på hållbart C2C-inspirerat byggande (Future Built, 2014). Hon uttalar sig på följande 

sätt kring de erfarenheter hon fått av projektet där Skanska Norge var totalentrepenör 

(Future Built, 2014):  

För att lyckas med ett bygge med så höga energi- och miljöambitioner 

är ett tätt samarbete mellan alla inblandade discipliner helt avgörande 

från första dag. 

2.4 Sveriges program mot ett resurseffektivt byggande 

Utvecklingen idag går mot ett mer resurseffektivt samhälle, bland annat ställer EU krav på att 

alla medlemsländer ska ha ett avfallsförebyggande program (Naturvårdsverket, 2013). 

Naturvårdsverket har i rapporten Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle 

tagit fram ett sådant program för Sverige. Visionen för programmet (Naturvårdsverket, 2013) 

är:  
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År 2050 lever vi ett gott liv med högt välbefinnande inom planetens 

ekologiska gränser. Vi har skapat ett kretsloppssamhälle utan avfall. 

Varor och material designas så att de är resurseffektiva, kan 

återanvändas länge, går att reparera och är fria från farliga ämnen. 

Sverige är världsledande på miljöinnovation. Våra företag har 

utvecklat nya affärsmodeller och levererar produkter och tjänster som 

är resurseffektiva och fria från farliga ämnen. Konsumenter, företag 

och myndigheter har tillgång till ett stort utbud av hållbara varor och 

tjänster som inte orsakar några miljö- och hälsoproblem i Sverige eller 

andra länder. 

Ett av fokusområdena i programmet är bygg- och rivningsavfall. I rapporten identifieras 

olika problem och hinder för ett mer resurseffektivt byggande. Naturvårdsverket menar att 

för att återanvändningen ska öka krävs det fler byggherrar som frågar efter begagnat material. 

För att främja detta menar naturvårdsverket att det bör vara dyrare att deponera byggavfall 

samt att de som river bör kunna säkerställa kvaliteten på det som är tänkt att återanvändas. 

Dessutom behövs plats och planering för lagring och transport av material. Bristande 

kommunikation är ett annat problem som tas upp i rapporten. Bättre kommunikation mellan 

de som inventerar byggnader innan rivning och de som sedan river byggnaden skulle kunna 

leda till att mer material återanvänds istället för att det deponeras. Vidare tas myndigheternas 

och branschorganisationernas ansvar upp i rapporten. Naturvårdsverket menar att det krävs 

tydligare regler och riktlinjer samt bättre vägledning och information för att främja 

återanvändningen i branschen. De uppmanar bygg- och fastighetssektorns 

branschorganisationer samt byggherrar och byggentreprenörer att sprida goda exempel och 

erfarenheter på projekt där arbetet med avfallsförebyggande åtgärder har varit lyckat. 

(Naturvårdsverket, 2013) 

I rapporten har Naturvårdsverket tagit fram strategier för att minska mängden byggavfall 

samt minska farliga ämnen i byggmaterial och produkter. En del är att arbeta med att byta ut 

farliga ämnen i byggprodukter mot mindre farliga ämnen. En annan del är att öka tillsynen av 

byggsektorn samt att sprida kunskap och information om materialflöden och förebyggande 

avfallsarbete. De menar att byggherrarnas kunskap kring uppföljning och dokumentation vid 

rivningsprojekt behöver öka. Vidare anser Naturvårdsverket att för att främja återanvändning 

är det viktigt att byggprodukter går att plocka isär för att separera olika material på ett enkelt 

sätt. Naturvårdsverket håller också på att utreda konsekvenserna av att införa loggbok för 

byggnader. Detta skulle innebära att alla material som byggs in dokumenteras, och att denna 

dokumentation sedan uppdateras och bevaras till renovering och rivning. De menar att det är 

viktigt att veta vilka material som finns i byggnaden framförallt eftersom byggmaterial som 

innehåller farliga ämnen kan bli ett problem. (Naturvårdsverket, 2013) 

Vidare menar Naturvårdsverket att det finns ett behov av att se över plan- och bygglagen för 

att utreda hur man där kan ställa krav på att förebygga avfall. De anser även att lagstiftningen 

kring farliga ämnen bör ses över för att se om kraven bör ställas högre samt hur 

informationen kring farliga ämnen kan bli bättre. I rapporten uppmanar naturvårdsverket 

byggherrar och byggentreprenörer att arbeta för ökad användning av miljöcertifieringssystem 
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för byggnader och rivning och samtidigt bidra till att utveckla systemen. De uppmanas även 

att utreda vilka ekonomiska fördelar som finns med de avfallsförebyggande åtgärderna. 

Vidare uppmanas de att arbeta avfallsförebyggande genom att ställa högre krav på 

leverantörer och materialinventeringar samt krav på att bara giftfria och hälsosamma material 

används. I rapporten framgår också att utbildning kring farliga ämnen och resurseffektivitet 

bör ingå i alla arkitekt- och byggrelaterade utbildningar. De rekommenderar bland annat att 

studenterna ska lära sig om konceptet C2C. (Naturvårdsverket, 2013) 

2.5 BREEAM  

BREEAM är en förkortning för Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method och är det främsta miljöcertifieringssystemet för byggnader i världen (BREEAM, 

n.d).  BREEAM består av standarder och certifieringsscheman som gör det möjligt att 

mäta och certifiera hållbarheten i den byggda miljön (BREEAM, n.d). Utvärdering och 

certifieringen kan genomföras för nya byggnader, renoveringsprojekt och byggnader som 

redan används (BREEAM, n.d). Byggnaderna klassificeras enligt en betygsskala med fem 

nivåer, och för att uppnå en viss nivå måste ett visst antal poäng uppnås genom att 

uppfylla detaljerade kriterium (BREEAM, n.d). BREEAM utgår från ett 

helhetsperspektiv av byggnaden och bygger på fem följande principer (BREEAM-NOR, 

n.d):  

1. BREEAM främjar hållbara lösningar ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 

perspektiv, som ska fungera nu och i framtiden.  

2. BREEAM sätter tydliga ramar som styr användarna av BREEAM mot mer hållbara 

lösningar.  

3. BREEAM är baserat på känd vetenskap.  

4. BREEAM främjar utveckling och förändring. 

5. BREEAM ökar värdet för ägare och brukare.  

 

BREEAM fungerar som ett ramverk som alla discipliner kan förhålla sig till. En viktig 

fördel är att det motiverar alla projektmedlemmar att arbeta mot gemensamma mål. 

BREEAM lyfter viktiga frågor i rätt fas av ett projekt och fungerar på det sättet som en 

miljöuppföljningsplan. En nackdel med systemet är dock att det inte främjar någon 

förbättrad multidisciplinär förståelse. Detta är en väsentlig skillnad mellan BREEAM och 

C2C, eftersom C2C i högre grad kräver en gränsöverskridande arbetsprocess inom 

projektgruppen. Dock utvecklas BREEAM hela tiden och nu finns det möjlighet till 

poäng inom innovativa lösningar, vilket motiverar en mer integrerad arbetsprocess 

mellan de olika disciplinerna. (M. Ekenstam, personlig kommunikation, 15 oktober 2014)  
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Figur 4 Flödesschema över arbetsprocessen 

3 Metod 

I detta kapitel beskrivs projektets arbetsprocess och vilka metoder och tekniker som har 

använts. Metoderna motiveras och tillvägagångssätt förklaras. Först ges en översikt över 

arbetets olika delar, som sedan förklaras mer detaljerat var för sig. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring reliabilitet och validitet.   

3.1 Forskningsprocess 

Vetenskapligt forskningsarbete kan beskrivas utifrån två olika aspekter, kvantitativ forskning 

och kvalitativ forskning (Fossåskaret, 1997). Dessa två aspekter representerar två olika typer 

av tillvägagångssätt och vilken metod som är mest passande är beroende av arbetets syfte 

skriver Fossåskaret (1997). Han förklarar att den kvantitativa metoden fokuserar främst på 

mängder och omfång medan kvalitativ forskning inriktas mot innehåll och en djupare 

förståelse (Fossåskaret, 1997). I detta arbete har ett kvalitativt forskningsperspektiv använts 

eftersom studiens syfte är att få en större förståelse för hur miljöarbetet kan förbättras i 

byggbranschen. Dalen (2008) skriver att ett mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om 

hur personer uppfattar olika situationer och sammanhang. Hon beskriver att i kvalitativa 

studier måste forskaren vara särskilt öppen för det oförutsedda och vara flexibel (Dalen, 

2008).  

Inom den kvalitativa forskningen finns det många olika metoder för datainsamling, där den 

muntliga är klart populärast och mest använd (Hay, 2003).  Eftersom syftet med denna studie 

är att undersöka vad intervjupersonerna tycker om att arbeta med Cradle to cradle (C2C) och 

hur man på bästa sätt arbetar för ett mer resurseffektivt byggande, valdes metoden intervjuer. 

Den kvalitativa intervjun är speciellt väl lämpad för att ge insikt om intervjupersonernas 

erfarenheter, tankar och känslor (Dalen, 2008).  

Arbetet inleddes med en planerande fas med utformning av projektplan och tidsplan. 

Därefter påbörjades inläsning av teori samtidigt som intervjuerna började planeras och 

kontakt togs med intressanta intervjupersoner. Projektet fortsatte med planering och 

genomförande av intervjuer. Sedan transkriberades och analyserades intervjumaterialet och 

arbetet med rapporten startade. Arbetsprocessen är visualiserad i flödesschemat i figur 4. 
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Under hela arbetets gång har en personlig lägesrapport skrivits för att ha bättre kontroll över 

arbetet. Där har kontinuerligt antecknats vad som är gjort och vad som ska göras inom den 

närmsta tiden. Lägesrapporten var även till stöd för att senare komma ihåg vad som gjorts 

och i vilken ordning.   

3.2 Planering 

Innan arbetet påbörjades kontaktades Sweco i Narvik och tillsammans diskuterades vad 

arbetet skulle handla om. Dessa planer kom sedan att ändras innan projektet startade. 

Huvudfokus låg på C2C och hur det används i samband med utformning av byggnader, samt 

materialval. Eftersom C2C-konceptet användes i tävlingen NBC blev det en naturlig 

utgångspunkt i arbetet. Tävlingen valdes eftersom  den är unik och ligger i framkant av 

utvecklingen. Det var dessutom lätt att få tillgång till information eftersom Sweco deltog i 

tävlingen.  

I början av arbetet gjordes en översiktlig planering av arbetet och en tidsplan. Detta 

sammanställdes till en projektplan som har legat till grund för det fortsatta arbetet. Det 

krävdes en del bakgrundsteori kring frågeställningen för att få en uppfattning av vad som 

skulle göras. För att få ett begrepp om vad som krävdes i de olika faserna och hur lång tid de 

skulle ta var det också nödvändigt att läsa en del om den valda datainsamlings- metoden: 

intervjuer.  

3.3 Litteraturstudie 

För att få en bättre uppfattning av konceptet Cradle to cradle genomfördes en litteraturstudie 

som första fas efter planeringen. Syftet med en litteraturstudie är att få en teoretisk 

referensram att förhålla sig till och är en del av förarbetet i varje forskningsprojekt (Dalen, 

2008). Litteratur studerades för att få en större inblick i vad konceptet innebär och hur det 

används idag vid byggnadsutformning. Huvudlitteratur var boken Remaking the way we make 

things (McDonough & Braungart, 2002), där grundarna av konceptet ger en detaljerad 

förklaring samt många exempel inom området. I tillägg har rapporter och artiklar lästs inom 

ämnet.  

Det var även viktigt att läsa om tävlingen The Nordic Built Challenge (NBC) och de olika 

tävlingsbidragen. Där låg fokus på premisserna och resultatet för miljö- och 

hållbarhetsarbetet. Vad hade projektgrupperna att förhålla sig till och vilka lösningar kom de 

fram till, var frågor som studerades. 

En stor del av litteraturen har fåtts genom rekommendationer från handledare Mikael af 

Ekenstam. Böcker har lånats från Luleå tekniska universitets bibliotek och från Eirik Djupvik 

på Sweco, som tidigare arbetat med intervjuer. Information har även inhämtats från internet, 

framförallt från Nordic Built:s hemsida. Även andra hemsidor som Nordic Innovation, 

Cradle to cradle products innovation institute, Cradle to cradle network med flera har 

används för att hitta relevant information. Sökmotorn Google har varit till hjälp för 
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informationssökning där sökord som Cradle to cradle, BREEAM, sustainable building methods och 

integrated design process har används. I samband med litteraturstudien gjordes anteckningar av 

den teori som lästes. Detta för att komma ihåg vad som lästs, vilket var till stor hjälp när 

teorikapitlet i rapporten skrevs.  

3.4 Intervjuer 

3.4.1 Val av intervju som metod 

I denna studie var det viktigt att få fram vad de intervjuade tyckte om att arbeta med C2C-

konceptet och därför var det bra att använda kvalitativa intervjuer, vilket är en 

anpassningsbar metod med utrymme för flexibilitet. I boken Qualitative research methods in 

human geography (Hay, 2003) skriver de att intervjuer är en utmärkt metod att samla 

information om evenemang, åsikter och erfarenheter. Vidare förklarar Hay (2003) att en av 

de största styrkorna med intervjuer är att det tillåter forskaren att upptäcka vad som är 

relevant för intervjupersonen. Detta menar Hay dock beror på vilken typ av intervjuteknik 

som används och hur mycket samtalet styrs. 

I denna studie valdes en semistrukturerad intervjuform. Det finns tre olika typer av 

intervjuformer där den strukturerade intervjun är den ena ytterligheten och den 

ostrukturerade, eller öppna intervjun, är den andra (Hay, 2003). Där emellan finns ett 

spektrum av mer eller mindre semistrukturerade intervjuer (Hay, 2003). I ostrukturerade 

intervjuer är målet att den intervjuade ska berätta så fritt som möjligt, vilket kan vara 

krävande eftersom inga frågor formulerats i förväg (Dalen, 2008). I den strukturerade 

intervjun förbereds alla frågor noga och ställs i samma ordning till alla som intervjuas (Hay, 

2003). Den semistrukturerade intervjun har däremot fördelen av att både vara delvis 

fördefinierad men samtidigt flexibel (Hay, 2003).  

3.4.2 Planering av intervjuer 

Successful interviewing requires careful planning and detailed 
preparation. (Hay, 2003) 

För att kunna genomföra en timmes intervju krävs flera dagars förberedande arbete med allt 

från bakgrundsforskning och formulering av intervjufrågor till planering och kontakt med 

intervjupersoner (Hay, 2003). Arbetet med intervjuerna påbörjades genom att överväga vilka 

personer som var relevanta att intervjua. För att kunna välja personer som avspeglar olika 

dimensioner av det valda området måste forskaren ha god insikt och kunskap inom det tema 

som studeras (Dalen, 2008). Litteraturstudien med teori och bakgrundsfakta kring tävlingen 

och bidragen var därför en bra grund.  

Eftersom denna studie utgick från tävlingen NBC kontaktades flertalet personer som hade 

olika erfarenheter från tävlingen. Detta för att få insikt från fler håll och en uppfattning av 

hur C2C-konceptet var tänkt att användas, hur det konkret användes i projektgrupperna och 
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hur resultatet av det blev. Enligt Dalen (2008) är ett varierat urval en viktig faktor för att 

förstå hur olika parter uppfattar samma situation. Framförallt kändes det viktigt att intervjua 

flera personer från de olika projektgrupperna för att ta reda på vad de tyckte om att arbeta 

med konceptet. Dels kontaktades personer från Sweco:s projektgrupp och dels personer från 

de fyra projektgrupper som gick vidare till final i NBC. Dessa fyra projektgrupper hade en 

tydlig C2C-strategi i sina tävlingsförslag och ansågs därför vara relevanta intervjupersoner 

med erfarenhet inom området. Fokus låg på att ta kontakt med de i respektive projektgrupp 

som hade varit mest involverade i hållbarhetsarbetet. Andra relevanta urvalsgrupper var 

juryn, i deras roll av att bedöma bidragen, och Nordic Built, initiativtagare och arrangörer av 

tävlingen.  

Att etablera kontakt med personerna och boka in tid för intervju var en tidskrävande 

process. Detta arbete var viktigt att påbörja i ett tidigt skede för att säkerställa att underlag 

fanns för att genomföra intervjuerna. Kontakt togs framförallt via mail. Utifrån de personer 

som kunde ställa upp på intervju valdes att gå vidare med åtta stycken som kunde intervjuas 

genom ett personligt möte. Intervjupersonerna var antingen med och bedömde 

tävlingsbidragen i NBC eller var med i något av projektteamen. De var framförallt arkitekter 

och miljörådgivare från Oslo och Örebro. Alla intervjupersoner hade olika bakgrund och 

erfarenhet inom miljö och C2C. De flesta (fem av åtta) hade bara hört talas om konceptet 

innan NBC och använde det för första gången på riktigt i tävlingen. De tre kvinnliga 

intervjupersonerna hade mer kunskap inom området och hade arbetat med C2C eller 

kretslopp en del innan tävlingen. Se tabell 1 för ytterligare information om de valda 

intervjupersonerna. Vidare finns en kortfattad beskrivning av de tre representerade 

tävlingsbidragen i bilaga 2.  

Tabell 1: Kort beskrivning av de intervjuade 

Intervjuperson Roll i NBC 2013 Befattning 

Mikael af Ekenstam Econnection, projektledare Energi- och miljörådgivare 

Anne Sigrid Nordby Nordiska Juryn & doktorand inom 
återanvändning av byggmaterial 

Arkitekt och 
miljökoordinator 

Hans Fridberg Nordic innovation & juryn Innovation adviser 

Kathrine Strøm Urban Mountain, projektmedlem Landskapsarkitekt 

Thor Olav Solbjør Harvest, projektledare Arkitekt 

Anne Margrethe Lia C2C-rådgivare till den norska juryn Energi- och miljörådgivare 

Jonas Kjellander Econnection, projektmedlem Arkitekt 

Markus Grieser Econnection, projektmedlem Ing. arkitekt 

Genom att avgränsa sig till personliga möten avgränsades även studien geografiskt till Norge 

och Sverige. Valet att genomföra intervjuerna genom personliga möten var för att uppnå en 

trygg intervjusituation. Denna intervjuform har även fördelen att man kan studera 

kroppsspråk och gester, vilket kändes som en stor fördel eftersom skillnaden mellan norska 

och svenska gjorde att det ibland var svårt att förstå. Genom ett personligt möte ges större 

utrymme för resonemang och det blir lättare att förstå varandra.  
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En utgångspunkt var också att antalet intervjupersoner inte skulle vara för stort, eftersom 

både genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av intervjumaterialet är en 

tidskrävande process (Dalen, 2008). En mindre grupp gör det möjligt att utföra en djupare 

studie, skriver Dalen (2008). Åtta intervjupersoner kändes som en lagom stor grupp för att få 

tillräckligt med information men fortfarande ha god tid för alla. Tanken var också att 

intervjua fler över telefon om det i efterhand kändes nödvändigt och fanns tid till det, vilket 

inte blev aktuellt. Detta dels för att intervjumaterialet redan ansågs tillräckligt och dels för att 

det inte fanns tid till det.   

3.4.3 Intevjuguide 

I detta projekt utformades en väl förberedd intervjuguide med teman och klara frågor med 

följdfrågor. Vid alla typer av intervjuer utarbetas i förväg någon form av intervjuguide 

(Dalen, 2008). Det kan vara allt från en lista med stödord till en mer strukturerad form med 

olika teman och färdigformulerade frågor (Hay, 2003). Nackdelen med en löst formulerad 

intervjuguide är att intervjuaren måste komma på frågorna under intervjuns gång, vilket 

kräver självförtroende och mycket erfarenhet (Hay, 2003). Hay (2003) rekommenderar inte 

denna metod till personer som intervjuar för första gången. Därför var intervjuguiden i detta 

projekt relativt detaljerad, men tanken var att under intervjun utgå från rubrikerna och 

använda frågorna som backup. Intervjuguiden omarbetades flera gånger efter diskussion med 

handledare och två testintervjuer. Den anpassades även efter vem som intervjuades men 

utgick från samma grundfrågor. Fördelen med att ha samma frågor är att svaren är lättare att 

jämföra och analysera korsvis mellan olika intervjuer (Hay, 2003). Frågorna koncentrerades 

kring hur C2C-konceptet användes i tävlingsprojekten och vad intervjupersonerna trodde om 

den framtida potentialen för konceptet. Fördelar och nackdelar med konceptet diskuterades 

och jämfördes med andra koncept, framförallt BREEAM. Även frågor kring regelverk och 

krav togs upp i intervjuerna för att ta reda på vad de intervjuade ansåg som det bästa sättet 

att driva utvecklingen framåt. Se bilaga 3 för exempel på en fullständig intervjuguide.  

3.4.4 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna ägde rum i juni 2014 och var mellan 40-70 minuter långa. Alla intervjuer 

bandades för att ha möjlighet att transkribera och analysera materialet efteråt. Under 

intervjun antecknades det som ansågs viktigast utifrån studiens syfte samt gester och annat 

som inte kom med på bandningen. 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation om mig och mitt examensarbete och sedan 

enkla uppvärmningsfrågor där intervjupersonerna fick berätta kort om sin yrkesmässiga 

bakgrund och sin roll i NBC. Detta eftersom relationen mellan den som intervjuar och den 

som blir intervjuad ofta är avgörande för en lyckad intervju (Hay, 2003). Hay menar att om 

situationen känns avslappnad och trygg är det troligt att intervjupersonen är mer öppen och 

informativ. Intervjuerna utgick från intervjuguiden men var flexibla. Vissa frågor bytte plats 

beroende på hur de passade bäst in i samtalet. Uppföljningsfrågor anpassades till svaren och 

intervjun formades utefter vad den intervjupersonen pratade om. 
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3.4.5 Transkribering av intervjuer 

Alla intervjuer transkriberades för att sedan kunna kodas och analyseras. Transkriberingen är 

en skriven version av intervjun som ska vara så exakt som möjligt och inkludera gester och 

kroppsspråk (Hay, 2003). För att lära känna materialet är det bäst om forskaren själv utför 

transkriberingen menar Dalen (2008). De intervjuer som genomförts på norska översattes till 

svenska. Dock utgjorde språket, speciellt vissa dialekter, att bandningen ibland var 

svårtolkad. Transkriberingen utfördes så noggrant som möjligt och många ord slogs upp i 

översättningsverktyget Google Translate. Även om det ibland var svårt att höra vad som sas 

förstods ändå sammanhanget. Där vissa ord var svåra att uppfatta och samtidigt avgörande 

för sammanhanget, tillfrågades norska kollegor om hjälp att översätta.  

3.4.6 Analys och kodning av intervjumaterial 

Kodningen genomfördes genom att skriva ut transkriptionerna och markera det viktigaste i 

texterna, kopplat till studiens problemformuleringar. Vad som ansågs viktigt vid kodning och 

analys baserades även på den teori som studerats under litteraturstudien. Kodning är en 

metod där intervjumaterialet kategoriseras för att förstå innehållet på en mer tolkande och 

teoretisk nivå (Dalen, 2008). Markeringarna delades sedan upp i fem huvudkategorier: 

arbetsprocessen, regelverk och certifieringssystem, framtid, framgångsfaktorer samt material. 

Dessa kategorier delades även in i flera underkategorier. Kategorier och kodning valdes med 

utgångspunkt från forskningsfrågorna och bakgrundsteorin. För att strukturera kodningen 

gjordes tankekartor över kategorierna där liknande kategorier samlades under samma 

huvudkategori. Parallellt med kodningen antecknades centrala citat och grunden till empirin 

började ta form. Med hjälp av markeringarna fortsatte arbetet med att sammanställa 

intervjupersonernas åsikter och synpunkter i de olika kategorierna.  

De intervjuade hade olika åsikter och erfarenheter vilket gjorde att vissa kom med mer 

relevanta synpunkter än andra. De som arbetat mycket inom miljö och hållbarhet tidigare 

hade generellt mer åsikter kring C2C vilket gjorde att dessa intervjuer användes i något större 

grad vid analysen. I några av frågeställningarna var de intervjuade helt överens medan de 

inom andra områden hade olika synpunkter. Det varierade materialet var värdefullt och allas 

åsikter har bidragit till resultatet av examensarbetet.  

3.5 Validitet och reliabilitet 

Inom den kvantitativa forskningstraditionen finns det speciella och standardiserade metoder 

att mäta validitet och reliabilitet, men dessa metoder är svåra att använda inom kvalitativ 

forskning (Dalen, 2008). Inom den kvalitativa forskningen måste en annan terminologi 

användas menar Dalen (2003). Vidare skriver Dalen (2003) att reliabilitet av många anses 

vara ett mindre passande begrepp inom kvalitativ forskning. Dalen (2008) menar att 

validiteten är ett bättre begrepp, som är beroende av framförallt metodval, urval av 

intervjupersoner och forskarens roll i undersökningen. 
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För att arbetet ska bli pålitligt måste metoderna vara anpassade efter studiens mål och 

teoretiska förankring (Dalen, 2003). Metoderna i detta projekt utgick därför från 

undersökningens syfte. Intervjuerna utformades med hänsyn till problemformuleringarna 

och urvalet av intervjupersoner var genomtänkt för att få bred och tillförlitlig information 

inom det tema som skulle studeras.  

I en intervjustudie utgör de intervjuades egna ord huvuddelen av det material som sedan blir 

underlag för analysen, därför är det viktigt att detta material blir så fylligt och relevant som 

möjligt (Dalen, 2003). Intervjuguiden utformas flexibelt för att intervjupersonen ska ha 

möjlighet att påverka samtalet. Genom att låta den intervjuade prata relativt fritt och inte 

avbryta har personen större möjlighet att framhålla det hen tycker är viktigast. Det är också 

viktigt att lyssna på intervjupersonen utan att påverka med egna värderingar eftersom det kan 

påverka hens uttalanden. För att få ärliga och innehållsrika svar formuleras frågorna öppna 

utan ledande värderingar. Detta gör det möjligt för intervjupersonerna att tänka efter och 

förklara vad de menar, vilket även minskar risken för feltolkningar. För att säkra att 

information från de intervjuade har uppfattats korrekt har alla intervjupersoner getts 

möjlighet att läsa igenom och kommentera det empiriska materialet i rapporten. Allting har 

godkänts av de intervjuade innan det publiceras i denna rapport. Vid intervjutillfället 

tillfrågades även intervjupersonerna om det var okej att namn och citat fick användas i 

rapporten, vilket alla godkände. Eftersom intervjuerna spelats in och transkriberats är det 

möjligt att gå tillbaka och kontrollera vad som sagts och citera ordagrant. Innan intervjuerna 

testades utrustningen som användes för att banda intervjuerna, för att vara säker på att 

resultatet höll hög kvalitet. Allt material hanterades noggrant genom att spara bandningar 

och transkriberingar med en extra säkerhetskopia och genom att transkribera och översätta 

så exakt som möjligt. En subjektiv tolkning av materialet var nödvändigt vilket kan ha haft 

effekter på resultatet. Enligt Hay (2003) påverkar forskarrollen oundvikligen resultatet. I 

denna studie kan mina tidigare erfarenheter av byggbranschen och miljö, eller min position 

som ung kvinnlig student inom bygg och arkitektur, ha påverkat undersökningen. Andra 

delar som kan ha påverkat är den personliga kemin vid intervjuerna. Till exempel val av 

frågor till intervjustudien, analys av intervjuer och vad som lyfts fram som resultat är 

subjektivt. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel sammanfattas och analyseras resultatet från intervjuerna. Intervjupersonernas 

kommentarer och åsikter kategoriseras under undersökningens tre frågeställningar.  

4.1 Vilka viktiga möjligheter och begränsningar finns med att 
använda C2C vid byggnadsutformning? 

De intervjuade tar upp möjligheter och begränsningar med C2C-konceptet och miljövänliga 

materialval. Alla är överens om att C2C-tankarna är en viktig del i framtiden trots att det 

finns vissa nackdelar med konceptet. Jonas Kjellander tror att konceptet kommer att slå 

igenom först i andra industrier men att byggbranschen sedan kommer att ta efter. Vidare 

menar Kathrine Strøm att kretsloppstänket är nödvändigt i framtiden.  

Det är den endaste möjligheten vi har för att undgå att många svälter 

och dör, det är att alla resurser går i kretslopp. 

En nackdel som tas upp är att miljöarbetet ibland kan bli motsägelsefullt eftersom många 

miljöeffektiva lösningar kräver att mer och farligare material används. Thor Olav Solbjør ger 

som exempel på detta att traditionella träfönster materialmässigt är mer miljövänliga än de 

nya energieffektiva fönsterna. En annan risk med miljövänliga materialval är att det kan leda 

till suboptimering. Markus Grieser tar upp problemet med att välja material till den bärande 

stommen som ett exempel på det. Enligt Markus kan en trästomme leda till sämre 

utnyttjande av ytorna även om trä i sig är ett miljövänligt och förnyelsebart material. 

Kathrine menar dock att materialvalen sällan går i konflikt med andra delar. Enligt henne har 

de miljövänligare materialen väldigt få negativa konsekvenser. Detta kan också bero på vilka 

material som avses. Kathrine ger som exempel att en C2C-certifierad stol har samma 

funktion som vilken annan stol som helst men är mer miljövänlig.  

Många gånger kan den mest miljöeffektiva lösningen vara att göra minst möjligt. Anne Sigrid 

Nordby berättar att i några av de andra nordiska deltävlingarna inom NBC hade det arbetats 

mer med att bevara de kvaliteter som fanns och förändra så lite som möjligt. Mikael af 

Ekenstam påpekar också att det är viktigt att inte använda mer material än vad som är 

absolut nödvändigt. Samma tanke kring att göra minst möjligt kan appliceras om återvinning 

och återanvändning jämförs. Anne Sigrid Nordby säger att det ger en större miljövinst att 

återanvända en komponent som den är istället för att återvinna den. Hon förklarar att vid 

återvinning går produkten igenom processer som oftast inte är särskilt miljövänliga, olika 

kemikalier används och energi förbrukas. Dessutom påpekar Anne att transporten också 

påverkar och att det därför kan vara bättre om materialen kan återanvändas direkt på plats.  

Det som i intervjuerna tas upp som en av de största fördelarna med konceptet är 

helhetssynen. För att få till en hållbar helhet är det många aspekter som ingår. Mikael af 



24 

 

Ekenstam säger att det bästa är att arbeta integrerat vid val av material och inte tänka på 

material som en separat del. Markus Grieser menar att även om miljö är viktigt är det många 

andra delar att ta hänsyn till i ett byggprojekt. Detta påpekar även Thor Solbjør och säger att 

han projekterar för att få till en helhet utifrån olika premisser, där han först och främst 

projekterar för människan. Jonas Kjellander påpekar också att människans beteende är en 

viktig aspekt som han anser borde lyftas in mer i hållbarhetsdebatten vid 

byggnadsutformning. Han menar att ett ändrat beteende, som att ta cykeln istället för att åka 

bil, kan ha mycket större betydelse än att ett material går att återvinna på ett enkelt sätt.  

En fördel med C2C som diskuteras i intervjuerna är leasingskonceptet som inom C2C kallas 

product of service. I flera av tävlingsförslagen hade olika typer av sådana produkter föreslagits i 

form av allt från mattor och möbler till fasad och energisystem. De intervjuade tar upp 

fördelar med leasingskonceptet som att leverantörerna får mer kontroll på materialen och att 

det skapar ett incitament att tillverka mer hållbara produkter. Anne Sigrid Nordby uttrycker 

sig:  

Då får de ett intresse för att göra materialen på ett sådant sätt att de 

får dem tillbaka i bästa möjliga standard, och lägger mer vikt på 

kvalitet och robusthet. 

En annan aspekt är flexibiliteten i framtiden. Mikael af Ekenstam tror att om ansvaret ligger 

på leverantörerna blir det ett incitament för att utforma produkterna så att de lättare kan 

plockas ner, bytas ut och uppdateras.  

Jonas Kjellander är dock mer kritisk till leasingskonceptet och menar att det skulle lika gärna 

kunna slå åt andra hållet. Han menar att även om avsikten är god från början är det inte 

säkert att det i längden blir en miljöbesparing, till exempel om det leder till att produkterna 

inte vårdas på samma sätt. Intervjupersonerna har också delade meningar om huruvida 

leasingskonceptet skulle fungera för byggkomponenter med längre livstid. Mikael af 

Ekenstam påpekar att det skulle säkerställa hanteringen av rehabilitering och rivning om det 

applicerades för till exempel väggar och fasader. Anne Margrete Lia tror att en bättre lösning 

skulle vara att i en högre grad dokumentera allt som går in i bygget samt hur det är tänkt att 

det ska avfallshanteras, eftersom det blir svårt för ett leasingsföretag att livnära sig om 

livslängden är för lång.  

De intervjuade tar även upp andra idéer kring avfallshantering och leasing av produkter. 

Thor Olav Solbjør tror att det i framtiden kommer bli vanligare att köpa ett resultat och att 

någon annan därmed får ta risken för att allting fungerar. Han pratar då framförallt om 

tekniska system för till exempel energiförsörjning:  

Det är i alla fall svårt att tänka att en vaktmästare ute på bygget ska 

klara av att driva dessa avancerade tekniska system. 
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Jonas Kjellander har en annan idé om hur samarbetet med leverantörerna skulle kunna se ut. 

Han tänker att man skulle kunna starta en återvinningsmarknad för hantering av material. 

Vidare påpekar han att det inte är säkert att bästa lösningen är att återanvända materialen på 

plats. Han tror att ibland återanvänds byggkomponenter på plats enbart för att det ger bättre 

marknadsföring, även om miljövinsten hade varit större om materialen använts på en annan 

plats. Han menar att det är viktigt att se på helheten. Anne Sigrid Nordby berättar om 

ytterligare en återvinningsstrategi som undersökts för några år sedan. Den gick ut på att pant 

betalades på produkterna. Pengarna skulle då, efter produktens livslängd, gå till att driva ett 

system för bättre avfallshantering, företrädesvis återanvändning och återvinning.  

Även om alla de intervjuade har en positiv inställning kring de tankar som C2C baseras på 

framgår det ändå en viss skepsis mot varumärket. Fem av de åtta som intervjuades är 

tveksamma mot C2C som varumärke. Skepsisen beror framförallt på att mycket av det som 

ingår i konceptet har arbetats med inom byggbranschen långt innan C2C introducerades. 

Kathrine Strøm säger att C2C mest är ett varumärke men att kretsloppstänket har funnits 

länge och att konceptet egentligen handlar om att jobba med kretslopp och synergieffekter. 

Anne Sigrid Nordby berättar att när C2C kom presenterades det som att det var något helt 

nytt och vissa ansåg att de tog äran för något som redan fanns. Hon påpekar att det är lite 

typiskt för den tid vi lever i, att något gammalt får ett nytt namn och blir då känt som något 

helt nytt. Vidare menar hon dock att det som C2C har gjort är kanske just det som krävs för 

att få genomslag. De har formulerat budskapet på ett enkelt och pedagogiskt sätt och satt 

tankarna om materialflöden och kretslopp i ett större sammanhang. Kathrine Strøm menar 

också att fördelen med C2C som märkesvara är att det är designat för att fastighetsutvecklare 

också ska förstå. Hon menar att miljödebatten och kretsloppstänket i många andra fall 

identifieras med hippies på 70-talet. 

Om man pratar om kretslopp och att världen går åt helvete, så är det 

kanske 3% av Norges befolkning som förstår och bryr sig om det […] 

För blir det för mycket så, ’peace and love’, då blir det kortslutning. 

Vidare framgår det även en skepsis mot varumärket på grund av att det kan vara svårt att 

införa något nytt. Mikael af Ekenstam tror att man ska vara försiktig med att använda sig av 

begreppet. Han menar att om man ska införa ännu ett nytt begrepp är risken att man tappar 

uppmärksamheten hos många. Markus Grieser säger att han själv kan tycka att det blir för 

mycket med alla olika certifieringar och metodiker, men tror samtidigt att det behövs ett 

urval. Han menar att det är viktigt för utvecklingen att det kommer nya system och att det är 

de mest trovärdiga och tillämpbara som kommer att bestå.  

4.2 Hur kan arbetsprocessen i en projektgrupp organiseras 
med utgångspunkt i C2C för att främja resursutnyttjandet vid 
byggnadsutformning?   

Alla intervjupersoner är överens om att det är extra viktigt med bra kommunikation i 

byggprojekt där man arbetar med C2C. Mikael af Ekenstam säger att det idag är många som 
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tänker traditionellt i byggprojekt, att var och en ansvarar för sitt eget område utan att tänka 

så mycket på de andra. De flesta av de intervjuade, men framförallt de tre kvinnliga, betonar 

hur viktigt det är med multidisciplinär kommunikation tidigt i projektet. Enligt dem är det 

nödvändigt att alla olika discipliner, från värme och ventilation till konstruktörer och 

arkitekter, är med i designarbetet redan från början eftersom alla delar påverkar varandra. 

Anne Sigrid Nordby uttrycker det:  

Det viktiga är en multidisciplinär process, och egentligen ha möte med 

alla discipliner väldigt tidigt. 

Hans Fridberg säger att han så här i efterhand hade velat ha krav på att projektgrupperna i 

NBC skulle ha varit multidisciplinära. Han berättar att flera av tävlingsteamen endast bestod 

av arkitekter vilket han tror kan bero på att tävlingskonceptet är mer av arkitekternas natur 

och även att många arkitekter anser att de inte behöver några andra i den tidiga fasen. Det 

tror Hans kan vara ett hinder för att nå ett bra resultat. Vidare påstår han att i de grupper 

som hade en bra blandning med personer från olika discipliner blev det generellt ett bättre 

resultat med avseende på helheten. Hans tror också att det hade varit bra att involvera de 

som använder byggnaden mer.  

En viktig aspekt som tas upp i intervjuerna är att förankra miljömålen i hela projektteamet 

för att få alla att arbeta mot samma mål. Anne Margrethe Lia påpekar att det är speciellt 

viktigt att förankra miljömålen i projektledningen: 

Om chefen säger att –’ja, vi ska jobba med det’, då följer de andra med 

också. 

Kathrine Strøm påstår att problemet ofta är att projektledaren har ett konservativt tänk. Hon 

har uppfattningen att många projektledare utexaminerades på 80-talet och har 40 års 

erfarenhet av att arbeta linjärt med fokus på ekonomi. 

Både Mikael af Ekenstam och Anne Margrethe Lia tror att en bra ansvarsfördelning under 

den tidiga fasen av ett byggprojekt skulle vara om det inom varje disciplin fanns en 

hållbarhetsansvarig som var specialiserad på miljölösningar inom sitt yrkesområde. Sedan 

menar de att det dessutom skulle finnas en huvudansvarig för miljöarbetet som koordinerar 

allting. Mikael af Ekenstam förklarar vad han tror är en bra lösning:  

Alla måste ha betydligt bättre kunskap än de har idag. Alla måste 

liksom vara experter på sitt ämne, och inom sitt ämne veta vad som är 

de bästa lösningarna med tanke på hållbarhet. Men så måste man nog 

ha någon som kan sitta med det överordnade ansvaret också, och tänka 

på hur man syr ihop de olika områdena på ett bra sätt. 

Markus Grieser pratar också om arbetsfördelningen och kommunikationen, och tror att den 

hade kunnat vara ännu bättre inom deras tävlingsteam. Distansen mellan 

projektmedlemmarna var en intressant förutsättning för projektet samtidigt som den ledde 

till en nödvändig arbetsfördelning och för lite gemensam tid i projektgruppen. Enligt Markus 



27 

 

vore det bästa om projektgruppen hade haft möjlighet att samlas mer sammanhängande för 

att få till ett större utbyte av varandra med utvecklande diskussioner. Han tror också att 

processen tog längre tid på grund av att personerna i gruppen inte kände varandra från 

början. Jonas Kjellander, som var med i samma projektgrupp, tar också upp denna 

problematik och menar att det kan göra att processen blir trög i början om flera tänker 

likadant. 

Man är lite hänsynsfull mot varandra samtidigt som man inte vill kliva 

in och påstå saker som man inte vet någonting om. 

Kathrine Strøm, som var med i det vinnande teamet, berättar att i deras projektgrupp 

arbetade de integrerat och alla tog del av varandras problem och diskussioner. Hon tror att 

det viktigaste är att inse att allting hänger ihop, precis som i naturen. Hon förklarar att först 

när man förstår det kan man hitta synergieffekter mellan de olika disciplinerna. Kathrine tror 

också att kunskapsbredden och kommunikationen är en av de största fördelarna med att 

arbeta på ett multidisciplinärt företag som till exempel Cowi eller Sweco. Hon förklarar att de 

arbetade mycket med kommunikation i form av många gruppmöten och workshops, samt 

även genom ”transpositionering”. Det innebär att alla byter roller med varandra för att se 

problemen från ett annat perspektiv och tänka mer kreativt. Kathrine menar att när en 

person går utanför sitt eget område känner den inte samma press att det som sägs måste vara 

riktigt och korrekt och blir därför mer kreativ. Hon säger också att det är viktigt med en bred 

kunskap för att förstå varandra. Hon tror att en viktig framgångsfaktor är att arkitekterna har 

teknisk förståelse. Hans Fridberg tror också att kommunikationen mellan ingenjörer och 

arkitekter är viktig och generellt kan förbättras. Han berättar att i juryn hade arkitekterna och 

ingenjörerna svårt att enas om vad som var det viktigaste, samtidigt som byggherren sa att 

det blev för dyrt.  

En annan aspekt som framförallt framhävs av de tre kvinnliga intervjupersonerna är vikten 

av att alla i projektteamet är motiverade att göra något för att få en bättre värld. Anne Sigrid 

Nordby säger att vissa beslut tas för att tjäna pengar medan andra beslut kanske måste tas 

ändå, för att gå i rätt riktning. Kathrine Strøm tror att den främsta framgångsfaktorn i deras 

projektteam var att alla i gruppen hade miljötänket i hjärtat.  

Det är inte många som säger det högt, men jag säger det: -’jag vill 

gärna vara med och rädda världen’. 

En motiverad projektgrupp är en viktig faktor, men kanske ännu viktigare är kunskapen 

inom gruppen. Detta var något som diskuterades i intervjuerna och alla tyckte att de hade lärt 

sig mycket och tog med sig olika erfarenheter från tävlingen. Anne Margrethe Lia tror att 

tävlingar som NBC är ett bra sätt att dela kunskap på eftersom de tävlande blir tvingade att 

tänka mer på miljö och hållbarhet. Hans Fridberg tror också att tävlingen har lett till 

kunskapshöjning och inspiration. Markus Grieser säger att resultatet i ett byggprojekt till stor 

grad är beroende av den individuella kompetensnivån och sammansättningen av 

projektteamet. Han tror att det behövs mer kunskap inom materialfrågor och miljöeffektiva 

lösningar för att driva utvecklingen framåt. Markus menar att risken annars är stor att man 
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gör som man alltid har gjort för att det har fungerat bra förut, utan att reflektera över om det 

finns en bättre lösning. Vidare pratar han om att det är viktigt med omvärldsbevakning för 

att ligga i framkant av samhällsutvecklingen. Han tror att kopplingar till högskolor  och 

universitet är betydelsefullt och ser fram emot de nya kompetenserna som kommer ut nu, 

från tekniska arkitektutbildningar i Sverige. Detta speciellt eftersom han själv har en liknande 

utbildning från Tyskland.  

Ett annat sätt att bidra till ökad kunskap och inspiration är enligt intervjuerna bra 

exemplifiering. Anne Margrethe Lia tror att det som behövs för att i framtiden bygga mer 

miljövänligt är en översikt över möjligheterna. Hon förklarar att det är viktigt att veta vilka 

lösningar och metoder som finns och hur miljöeffektiva de är, för att kunna ge råd till andra. 

Hon berättar om att när hon informerade deltagarna i NBC om C2C gav hon ett exempel på 

hur glasfasaderna kunde återanvändas i innerväggspartier, vilket samtliga av deltagarna 

använde i sina tävlingsförslag. Detta tycker hon är ett tydligt bevis på att det bästa sättet att 

lära sig på är via exempel och erfarenhetsutbyte. Anne Margrethe tror också att om 

Posthuset byggs enligt det vinnande förslaget, blir det ett bra exempel för Norge och 

byggbranschen på hur man kan bygga ekologiskt hållbart. Thor Olav Solbjør tror att det 

krävs att man visar på bra exempel för att övertyga uppdragsgivaren om att miljöarbetet är 

viktigt och har många positiva effekter. Han berättar att de planerar att resa med några 

kunder till Schweiz för att visa hur de har arbetat med miljö och hållbarhet där. Även Anne 

Sigrid Nordby tror att det är bra med exempl för att inspirera byggherrar och uppdragsgivare, 

och bevisa för dem att miljöarbetet faktiskt lönar sig både ekologiskt och ekonomiskt.  

4.3 Vilka andra viktiga verktyg finns för att motivera och 
skapa incitament för att främja ett mer resurseffektivt 
byggande? 

I intervjuerna diskuteras hur utvecklingen på bästa sätt drivs för att främja ett mer 

resurseffektivt byggande. Fem av de åtta intervjuade tar upp aspekten ekonomisk lönsamhet. 

De tror att det krävs att miljöarbetet är ekonomiskt lönsamt och att det inte räcker med att 

det är bra marknadsföring. Hans Fridberg uttrycker sig:  

Om man inte kan tjäna pengar på det så kommer vi ingen vart.  

Jonas Kjellander menar att de ekonomiska instrumenten för att mäta utveckling och tillväxt 

måste bli annorlunda. Thor Olav Solbjør är enig och menar att det finns tillräckligt med 

kunskap inom miljö och hållbart byggande, men att det inte är någon som är intresserad att 

betala för det eftersom de miljöeffektiva lösningarna ofta kostar något mer. Han tror att det 

huvudsakligen beror på att uppdragsgivarna har ett för kortsiktigt perspektiv. Vidare menar 

han att det finns många nya avancerade tekniska lösningar, framförallt för att få ner 

energianvändningen, som kostar mer initialt men lönar sig i längden. Han tror att den enda 

möjligheten för att kunna göra skillnad och använda mer komplicerad teknologi, är att få ett 

längre tidsperspektiv. 
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En intressant observation är att det framförallt var de manliga intervjupersonerna som 

framhävde vikten av ekonomisk lönsamhet. De kvinnliga intervjupersonerna pratade i 

betydligt större utsträckning om att det krävs en genuin vilja att arbeta mot ett grönt och 

hållbart samhälle.  

En annan viktig aspekt som tas upp i intervjuerna är de statliga lagar och krav som reglerar 

miljö- och hållbarhetsarbetet inom byggindustrin. Majoriteten av de intervjuade (sju av åtta) 

anser att dagens regelverk behöver förändras för att främja ett mer effektivt 

materialanvändande. De intervjuade anser att kraven i regelverket idag är för lätta att uppnå. 

Mikael af Ekenstam säger att kraven på hållbarhet och material är så pass löst utformade att 

det egentligen inte är något man behöver tänka på i praktiken. Jonas Kjellander håller med 

om detta och säger att nästan alla tycker det. Han menar att eftersom det idag är lätt att 

påvisa att det är ekonomiskt försvarbart att satsa mer än vad regelverket kräver, så ligger 

myndigheterna efter. Hans Fridberg tycker att kraven från staten inom miljö och hållbart 

byggande ska ställas så högt som möjligt och menar att det är tack vare relativt höga krav 

inom till exempel energieffektivisering som Norden har några av världens ledande företag 

inom det området. Thor Olav Solbjør menar att kraven i regelverket är fel satta och att det är 

för mycket detaljkrav på utformningen. Han menar att det vore bättre om kraven sattes för 

själva funktionen istället.  

Jag upplever dem som kunskapslöst satta. […] Det är nästan så att det 

inte går. Att det bara finns ett svar, och det svaret är dåligt. 

Hälften av de intervjuade upplever att det i lagstiftningen är fokus på energi och för lite 

fokus på material. De menar att skeva krav kan leda till suboptimering medan om lagarna 

skulle bli strängare för materialanvändningen skulle det leda till större fokus på återvinning 

och återanvändning. En anledning till att de statliga kraven kring material inte är lika högt 

satta kan vara att det är svårt att räkna på miljöbelastningen kopplat till material. Anne 

Margrethe Lia framhåller att sådana beräkningar ofta beror på vilka premisser som tas hänsyn 

till och ju mer noggranna beräkningar som görs desto sämre resultat. Anne Sigrid Nordby 

uttalar sig på följande sätt angående miljö- och hälsofarliga material inom byggbranschen:  

Vi kunde ju helt enkelt förbjuda dem. 

 Hon menar att det idag tas mycket hänsyn till producenter och leverantörer. Thor Olav 

Solbjør tycker också att det vore bättre att förbjuda de farliga materialen istället för att 

krångla till det med olika regler och undantag. Jonas Kjellander är enig men tror samtidigt att 

det ger större effekt med konsumentkunskap. Han menar att det blir politiskt enklare att 

införa lagar och regler, som kanske går emot vissa näringsintressen, om de backas av en stark 

och informerad opinion. Markus Grieser i sin tur påpekar att projektörerna har ett ansvar för 

vilka material de väljer.  

Kathrine Strøm är däremot inte lika säker på att kraven i det statliga regelverket bör höjas. 

Hon menar att det idag är en marknadsstyrd utveckling och att det är det snabbaste sättet att 

driva utvecklingen på. 
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Jag tror att frivilligheten är ett viktigt succékriterium. 

Kathrine förklarar att idag har stora fastighetsutvecklare möjlighet att gå före och visa att de 

är lite bättre än alla andra. Hon förklarar att om kraven i regelverket blir högre än branschen 

klarar finns det risk att de mister motivationen och går tillbaka till att bara tjäna mest möjligt 

med pengar. Hon tror att det är bättre om man tillrättalägger för att branschen kan fortsätta 

dra utvecklingen framåt, tex genom att ge fördelar till de som satsar på miljöarbetet. Kathrine 

menar att om fastighetsutvecklare frivilligt bygger miljövänliga hus, för att de får högre pris 

och högre status, är det en mycket starkare drivkraft än regelverket. 

Alla de intervjuade är dock överens om att det bästa är om kraven kommer från marknaden. 

Frågan blir då om efterfrågan är stark nog? Detta tror Anne Sigrid Nordby kan bero på vilka 

slags byggnader som avses. Hon menar att privatpersoner som köper hus har andra 

prioriteringar. Däremot tror hon att för offentliga byggnader och andra större och mer 

prestigefyllda projekt, har efterfrågan på marknaden en större inverkan. Enligt Mikael af 

Ekenstam har efterfrågan ökat betydligt de senaste två-tre åren, särskilt i södra Norge. Han 

säger att där konkurrerar företagen om att bygga miljövänligt och om byggprojekten inte är 

ekologiskt hållbara blir de inte lika efterfrågade. Marknadsföringen anses av de intervjuade 

som en viktig del av utvecklingen. Thor Olav Solbjør menar till och med att även om det 

som levereras inte alltid är så miljövänligt som det marknadsförs att det ska vara, så gör det 

ändå skillnad. Genom att visa att man har för avsikt att bygga miljövänligt kan man öka 

motivationen inom branschen. Det blir en så kallad signaleffekt. Kathrine pratar också om 

att denna effekt är viktig. Hon påstår att i början av utvecklingen kan signaleffekten till och 

med vara viktigare än själva miljövinsten. Vidare menar hon att när det sedan har fått 

genomslag, om kanske 10 år, då är det miljövinsten som är det viktiga. 

Ett annat verktyg för att driva utvecklingen mot ett mer resurseffektivt byggande är 

miljöcertifiering av byggnaderna. I intervjuerna diskuteras för- och nackdelar med C2C i 

jämförelse med BREEAM. Mikael af Ekenstam anser att BREEAM är mer kvantitativt och 

lättare att förmedla till en projektgrupp medan C2C är lite svårare att greppa och mer 

kvalitativt. Anne Margrethe Lia tycker att det är mer motiverande att skapa någonting 

positivt än att reducera någonting negativt, vilket hon anser vara fokus inom BREEAM-

metodiken i jämförelse till C2C. Hon uttalar sig:  

I C2C handlar det inte bara om att reducera det negativa, utan det 

handlar om att öka det positiva […] Det skapar ju mycket mer spelrum 

för kreativa idéer för folk som redan är inspirerade. 

De flesta av intervjupersonerna (sex av åtta) är eniga om att båda koncepten behövs eftersom 

de är relativt olika. Hans Fridberg tror att vissa personer föredrar att arbeta med ett mer 

schematiskt verktyg som BREEAM, medan andra behöver de friare ramarna inom C2C. 

Det är nog lite så att C2C är bättre för arkitekterna och BREEAM till 

ingenjörerna. 
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Detta bekräftas i intervjuerna med några av arkitekterna. Jonas Kjellander och Thor Olav 

Solbjør är båda delvis skeptiska till BREEAM på grund av bland annat tidskrävande 

dokumentation. Samtidigt tror Thor att den typen av verktyg ändå är nödvändig för att sätta 

pris på kvalitén. Han menar att BREEAM kan vara till hjälp för att få igenom kvalitéer som 

lönar sig på lång sikt. Detta har att göra med den psykologiska effekten av att människor 

naturligt föredrar att ha det bra nu istället för om fem år, vilket Kathrine Strøm tar upp i sin 

intervju. Hon menar att eftersom man inom BREEAM jagar poäng så blir varje poäng en 

liten seger. Enligt Kathrine är det därför lättare att frångå C2C, då man inte förlorar några 

poäng får det inte en lika påtaglig effekt. Hon säger också att det är lättare att få med 

uppdragsgivare som inte är lika ambitiösa på ett sådant system, eftersom de får en märkning 

som de kan marknadsföra sig med. Märkningen blir bra marknadsföring för företaget och 

gör det lättare att jämföra olika projekt. Jonas Kjellander menar att BREEAM-certifieringen 

gör det lätt för alla att förstå och jämföra olika byggprojekt och certifieringen gör det möjligt 

att få en uppfattning av nivån utan att gå in på detaljer. 

Anne Margrethe Lia tror också att det är en viktig faktor att företagen kan marknadsföra sig 

genom en certifiering av bygget. Inom C2C är det svårt att avgöra när man har uppnått ett 

C2C-bygge. Hon tror därför att det vore en bra lösning att använda de två metodikerna i 

kombination. Däremot vet hon inte riktigt hur det skulle fungera eftersom det blir mycket 

för ett företag att arbeta med båda. Enligt Anne vore det bästa om C2C blev mer hanterbart 

genom att exempelvis utforma något slags verktyg. Enligt Anne är det svåra att få ett 

helhetsperspektiv och se vilken lösning som har störst effekt på det totala. Hans Fridberg 

håller med om att C2C och BREEAM borde kunna kombineras. Han tror att om man tar det 

bästa från alla olika koncept som finns, skulle det bli ännu bättre. Enligt Mikael af Ekenstam 

har de i vissa länder pratat om att implementera C2C i BREEAM. 
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5 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras först resultatet från intervjuerna kopplat till relevant teori och 

arbetets syfte. Detta är uppdelat under de tre problemformuleringar som undersökts med en 

kort sammanfattande slutsats i slutet. Vidare diskuteras de arbetsmetoder som har används 

samt studiens generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med rekommendationer för fortsatta 

studier och personliga reflektioner kring samhällets fortsatta arbete mot ett mer 

resurseffektivt byggande.   

5.1 Diskussion kring resultat 

5.1.1 Vilka viktiga möjligheter och begränsningar finns med att använda C2C 

vid byggnadsutformning? 

Fördelarna med konceptet är enligt McDonough och Braungart (2002) många. Själva 

utgångspunkten i konceptet är att öka värdet för alla intressenter, inte bara för husägaren och 

människorna som använder huset, utan för djur- och växtliv i omgivningen och även för 

samhället i stort (McDonough & Braungart, 2002). De intervjuade ser också många fördelar 

med konceptet och alla tror att dessa tankar kommer vara en del av byggandet i framtiden, 

även om de är oense om hur och i vilken grad. De intervjuade pratar framförallt om att 

kretsloppstankarna och definierade materialflöden är viktiga för framtiden, vilket också är 

tyngdpunkten i C2C.  

Inom C2C förespråkas en bred syn vid produktion och byggande (McDonough & Braungart, 

2002). McDonough och Braungart menar att det krävs en helhetssyn för att de totala 

effekterna av en byggnad ska bli positiva. Helhetsperspektivet är också något som 

intervjupersonerna anser är viktigt vid byggnadsutformning. Detta för att undvika 

suboptimering och se vilka lösningar som är mest miljöeffektiva i ett långsiktigt 

tidsperspektiv. I intervjuerna påpekar vissa att det mest miljöeffektiva ibland kan vara att 

göra minst möjligt och att använda så lite material som möjligt. Detta stämmer väl överens 

med det som skrivs i Naturvårdsverkets rapport (Naturvårdsverket, 2013) om att förebygga 

uppkomsten av avfall.  

Denna helhetsbild innefattar även brukarnas beteende vilket är en aspekt som även tas upp i 

en av intervjuerna. Om byggnadens design får brukarna att må bättre så kommer de även att 

prestera bättre. Dessutom om designen underlättar för ett mer miljövänligt beteende, till 

exempel förenklar avfallshantering eller främjar miljövänliga transporter, kan det ha en stor 

effekt på byggnadens totala inverkan på omgivningen och miljön. Därför är denna aspekt av 

designarbetet något som borde prioriteras högre.  
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En av fördelarna med C2C enligt intervjupersonerna, är tankarna kring att leasa produkter 

istället för att köpa dem vilket de kallar product of service. Denna typ av produkt är något som 

delvis redan finns idag men som McDonough och Braungart (2002) vill ta ett steg längre. 

Detta är något som de intervjuade ställer sig positivt till och menar att det kommer bidra till 

att sluta materialflöden och till bättre utnyttjande av resurser. I intervjuerna tas produkternas 

livslängd, tex för byggelement, upp som ett problem, vilket inte är något som tas upp i den 

litteratur som har studerats i detta examensarbete. McDonough och Braungart (2002) skriver 

huvudsakligen om komplexa tekniska produkter som innehåller många olika värdefulla 

material. Intervjuresultatet tyder på att denna typ av produkt kommer att bli vanligare inom 

byggbranschen, även om det inte innefattar de byggelement med relativt lång livstid till 

exempel stommen. Detta stöds av McDonough och Braungart (2002) som menar att denna 

typ av produkt behövs för att öka resurseffektiviteten.  

I en av intervjuerna tas ökad dokumentation av inbyggda byggmaterial upp som en aspekt 

för att underlätta vid rivning och avfallshantering. Inom konceptet C2C menar de 

(McDonough & Braungart, 2002) att det är viktigt att veta exakt vilka material en produkt 

innehåller, vilket kan sammanliknas med vikten av dokumentation vid byggande. Även i 

Sveriges avfallsförebyggande rapport (Naturvårdsverket, 2013) anses dokumentationen av de 

byggmaterial som används vara viktig. I rapporten (Naturvårdsverket, 2013) menar de att 

mer information kring byggmaterialen leder till att det blir lättare att hantera materialen vid 

rivning och att byggmaterialen kan återanvändas i en högre grad.  

Trots att de intervjuade är positiva till tankegångarna inom C2C framgick i intervjuerna att 

några var skeptiska mot själva varumärket. Dels på grund av att grundarna till C2C tar äran 

för något som redan finns och dels för att det finns en risk att tappa uppmärksamheten hos 

projektmedlemmar om ytterligare ett begrepp introduceras. Detta är inget jag har hittat 

någon teori bakom, men det beror antagligen på att den teori som lästs är skriven av 

personer som är positiva till konceptet. Det är dock en intressant aspekt som kan vara bra att 

veta om och ta hänsyn till när man arbetar med konceptet.  

5.1.2 Hur kan arbetsprocessen i en projektgrupp organiseras med 

utgångspunkt i C2C för att främja resursutnyttjandet vid 

byggnadsutformning?  

Alla de intervjuade påpekade att kommunikationen i ett byggprojekt är något av det 

viktigaste för att få en effektiv arbetsprocess med ett bra samarbete. Enligt intervjuerna 

framgår det att ett bra samarbete är en förutsättning för ett lyckat hållbarhetsarbete eftersom 

det handlar om att hitta lösningar som gynnar alla, såväl brukare och beställare som 

omgivning och miljö. Detta stämmer väl överens med den teori som lästs i samband med 

detta examensarbete. Ottosson (2009) menar att kommunikation är svårt och att bristande 

kommunikation kan leda till olika problem som förseningar och ineffektivitet. Enligt 

Ottosson behövs rätt information till rätt personer för att till exempel kunna fatta rätt beslut 

och göra rätt ritningar. I Sveriges avfallsförebyggande program (Naturvårdsverket, 2013) tas 
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också kommunikation och information upp som något viktigt. De tar bland annat upp 

(Naturvårdsverket, 2013) problemet med att bristande kommunikation vid rivningsarbeten 

kan leda till ett sämre utnyttjande av byggmaterialen. Även Gröndahl och Svanström (2011) 

påpekar vikten av en bra kommunikation för att få en helhetsbild och minska risken för 

suboptimering. Därför krävs bättre samordning och strategier för hur kommunikationen kan 

ske på ett bättre sätt. Inom metoden Integrated design process (IDP) menar de (Löhnert, 

Dalkowski & Sutter, 2003) att integrering av alla discipliner i ett tidigt skede är viktigt, vilket 

även lyfts fram som en viktig faktor i intervjuerna. Mycket av det som står om IDP (Löhnert, 

Dalkowski & Sutter, 2003) tas upp både inom ramen för C2C konceptet (McDonough & 

Braungart, 2002) och i intervjuerna, men även i annan litteratur om projektering och hållbar 

utveckling. All den teori som studerats i samband med examensarbetet samt intervjuerna 

tyder på att kommunikation och integration är viktigt och bör arbetas mer med, men frågan 

är hur. Inom metoden IDP förklarar de att en multidisciplinär förståelse och bred kunskap är 

faktorer som förbättrar kommunikationen och samarbetet (Löhnert, Dalkowski & Sutter, 

2003). En annan metod för att öka förståelsen mellan disciplinerna, som kom fram under 

intervjuerna, var ”transpositionering”. Eftersom kommunikation och integration anses vara 

viktigt så tyder det på att influenser från IDP-metoden, transpositionering och liknande 

verktyg som främjar samarbetet, verkar vara en förutsättning för att kunna nyttja potentialen 

med koncept som C2C.  

En annan framgångsfaktor som har identifierats är förankring av miljömålen i hela 

projektgruppen, framförallt hos de som fattar besluten. Intervjupersonerna anser att det är 

viktigt att alla arbetar mot samma mål, och att målen är tydligt definierade. De menar att en 

ensam miljöansvarig i ett projekt har mindre möjlighet att driva igenom miljöfrågor om inte 

uppdragsgivare och projektledare arbetar mot samma mål och visar att miljöfrågorna bör 

prioriteras. Att förankra målen hos alla intressenter av ett projekt är också en av de 

rekommendationerna som tas upp av Mulhall, Braungart och Hansen (2013) i deras guide 

om hur man bör arbeta med C2C vid byggnadsutformning. Även här stämmer resultaten av 

intervjuerna med teorin vilket tyder på att detta är något som bör arbetas mer med. En 

anledning att det kan vara svårt att förankra målen hos uppdragsgivare och projektledare är 

att de, enligt intervjuresultaten, har för mycket fokus på ekonomi och har inte tillräcklig 

erfarenhet av att arbeta integrerat med miljö. Däremot om de hade mer kunskap om att miljö 

och ekonomi ofta kan gå hand i hand, skulle de antagligen bli mer motiverade att prioritera 

hållbarhetsarbetet. Enligt C2C-tankarna finns det stor potential av resurseffektivisering och 

samtidigt minskade kostnader (McDonough & Braungart, 2002). 

Kunskapshöjning inom en projektgrupp är också något som tas upp i Sveriges 

avfallsförebyggande rapport (Naturvårdsverket, 2013). De menar (Naturvårdsverket, 2013) 

att en viktig strategi för att främja ett mer resurseffektivt byggande är att sprida information 

och kunskap om till exempel materialflöden, farliga ämnen och avfallsförebyggande åtgärder. 

Även i rapporten How to plan a big beneficial footprint (Mulhall, Braungart & Hansen, 2013) tas 

kunskapen inom en projektgrupp upp som en viktig faktor för att lyckas med C2C-arbetet. 

Vidare är själva syftet med C2CN att sprida kunskap och erfarenheter av användningen av 

C2C (Hunt et al., n.d). Enligt den teori som har studerats kan slutsatsen dras att kunskapen 
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inom en projektgrupp är en viktig faktor för att främja resurseffektiviseringen. Detta 

överensstämmer med intervjupersonernas uppfattning.  

Förutom kunskapen inom gruppen framgår i intervjustudien att en av de viktigaste 

aspekterna, för att förbättra resursutnyttjandet vid byggnadsutformning, är en motiverad och 

inspirerad projektgrupp. Här har det framgått att ett av de bästa sätten att inspirera är genom 

bra exempel och erfarenhetsutbyte, vilket utöver inspiration även bidrar till ökad kunskap. 

Detta stämmer överens med den teori som lästs framförallt eftersom mycket av teorin består 

just av exempel. I rapporten C2C Network, Perspective study: Build theme (Hunt et al., n.d) har de 

sammanställt olika exempel som visar på hur C2C-element kan implementeras i byggnader. 

De menar (Hunt et al., n.d) att dessa exempel bidrar till en större kunskap och hjälper till att 

guida miljöarbetet mot en mer hållbar framtid. Även i Sveriges avfallsförebyggande rapport 

(Naturvårdsverket, 2013) uppmanas spridning av goda exempel på projekt där det 

avfallsförebyggande arbetet varit lyckat. 

Eftersom det blir allt vanligare med byggnader som har inslag av miljöeffektiva och hållbara 

lösningar kommer allt fler exempel på hur man kan bygga miljövänligt och vilken effekt det 

får för så väl människan och ekonomin som omgivningen och miljön. Detta kommer 

förhoppningsvis leda till att uppdragsgivare ser vilka fördelar som finns och därmed bygger 

mer ekologiskt hållbart. Fler exempel gör också att de miljövänliga lösningarna blir allt mer 

synliga på marknaden vilket skapar goda förutsättningar för att medvetenheten och 

kunskapen höjs bland beställarna, vilket i sin tur leder till en större efterfrågan. 

5.1.3 Vilka andra viktiga verktyg finns för att motivera och skapa incitament 

för att främja ett mer resurseffektivt byggande? 

En del av studien har varit att undersöka hur branschen kan motiveras att arbeta för ett mer 

resurseffektivt byggande. Det som har framgått i intervjuerna som det effektivaste sättet att 

driva utvecklingen på är ökad efterfrågan på marknaden. Frågan blir då hur man ökar 

efterfrågan. Hunt et al. (n.d) skriver i rapporten C2C Network, Perspective study: Build theme, att 

höjda priser på fossilt bränsle, el och uppvärmning tillsammans med ekonomiska styrmedel 

som subventioneringar av miljöeffektiva lösningar, kommer att öka efterfrågan på 

miljövänliga och hållbara alternativ. Även i Sveriges avfallsförebyggande program 

(Naturvårdsverket, 2013) förespråkas vissa ekonomiska styrmedel som att det bör vara dyrare 

att deponera byggavfall. Detta kan kopplas till den ekonomiska lönsamhet 

intervjupersonerna tror krävs för att resurseffektiviteten och miljöarbetet ska gå framåt. 

Enligt flera av intervjupersonerna krävs det ekonomisk lönsamhet för att driva igenom 

miljöfrågor, och då påpekar de framförallt att det behövs ett mer långsiktigt perspektiv för 

att synliggöra lönsamheten. Detta stämmer överens med C2C-konceptet där de menar att en 

produkts hela livscykel bör tas hänsyn till. Enligt den teori som lästs samt intervjuerna verkar 

ekonomiska styrmedel, som subvention av resurseffektiva lösningar och höjd skatt på uttag 

av råvaror, vara viktiga verktyg för att främja ett mer resurseffektivt byggande.  

 



 

36 

 

Det som också har framgått i intervjustudien är att lagstiftningen bör regleras för att främja 

miljöarbetet. Framförallt anser intervjupersonerna att kraven kring materialanvändning bör 

höjas, eftersom de tycker att det idag redan är relativt stort fokus på energi. Detta 

överensstämmer med vad som står i Sveriges avfallsförebyggande program 

(Naturvårdsverket, 2013) då de menar att plan- och bygglagen bör ses över för att höja 

kraven kring att förebygga avfall. I samma rapport (Naturvårdsverket, 2013) skriver de även 

att lagstiftningen kring farliga ämnen bör ses över och för att minska användningen av dessa 

ämnen. Detta är en aspekt som också tas upp i intervjuerna och de menar att man i 

lagstiftningen helt enkelt skulle förbjuda de farliga material som inte behövs eller där det 

finns substitutionsmaterial som är mer hälsosamma eller miljövänligare. Även höjda krav 

från EU tyder på att lagstiftningen kring materialanvändning kommer att skärpas. Precis som 

det står i C2CN:s rapport (Hunt et al., n.d) håller lagstiftningen på att ändras och 

förhoppningsvis kommer detta främja ett mer resurseffektivt byggande.  

En annan aspekt som kom upp under intervjuerna är att kraven i lagstiftningen bör 

förenklas. Vissa intervjupersoner tyckte att lagstiftningen idag är för komplicerad och 

detaljstyrande, med krav på lösningar istället för funktion. Denna aspekt är intressant men är 

tyvärr inget som undersökts närmare inom ramen för detta examensarbete. 

Miljöcertifieringar är ett annat verktyg för att främja ett mer resurseffektivt byggande. Enligt 

Sveriges avfallsförebyggande rapport (Naturvårdsverket, 2013) bör arbetet med 

miljöcertifieringssystem främjas vilket även är den generella uppfattningen i intervjustudien. 

De intervjuade tror att miljöcertifiering enligt till exempel BREEAM är ett bra verktyg för att 

motivera uppdragsgivare att bygga mer miljövänligt. När för- och nackdelar med C2C och 

BREEAM jämförs anser de flesta av de intervjuade att BREEAM är mer konkret och lättare 

att arbeta med, men att C2C ger mer utrymme för kreativitet. Delvis beror detta antagligen 

på det som tas upp i rapporten C2C Network, Perspective study: Build theme (Hunt et al., n.d), om 

att C2C snarare är utvecklat som ett sätt att tänka på, än ett sätt att utvärdera och certifiera 

lösningar på. En viktig fördel med C2C jämfört med BREEAM är enligt M. Ekenstam 

(personlig kommunikation, 15 oktober 2014) även att det i högre grad stimulerar en 

multidisciplinär arbetsprocess i byggprojekt. Även i intervjuerna påpekar de denna fördel och 

menar att C2C framförallt handlar om att hitta synergieffekter mellan de olika disciplinerna.   

I rapporten (Hunt et al., n.d) påstås att BREEAM och liknande certifieringsmetoder har 

hjälpt till att driva utvecklingen framåt, vilket de intervjuade tror beror på att ett företag 

lättare kan marknadsföra sig själva med en byggnad som har fått en miljöcertifiering. På det 

sättet menar intervjupersonerna att BREEAM har en fördel mot C2C, vilket inte lika konkret 

definierar byggnadens hållbarhetsnivå. Enligt Hunt et al. (n.d) går det med dagens teknik inte 

att uppnå en hundraprocentig C2C-byggnad, vilket gör att det blir svårt att avgöra i vilken 

grad C2C-tankarna måste implementeras i ett byggprojekt för att kunna marknadsföras som 

ett C2C-bygge. I intervjuerna framgår att både C2C och BREEAM har viktiga fördelar och 

flera av intervjupersonerna anser att koncepten borde gå att kombinera. Detta diskuteras 

även av Hunt et al. (n.d) som menar att olika samarbeten har påbörjats. Enligt teori och 

intervjuer är det troligt att båda dessa koncept kommer att användas mer i framtiden.  
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5.1.4 Sammanfattande slutsats 

Slutsatserna utgör en subjektiv tolkning av resultaten från åtta intervjuer och en 

litteraturstudie fokuserad kring Cradle to cradle’s grundprincip waste equal food. Resultatet av 

intervjuerna och teorin visar att en viktig förutsättning för ett resurseffektivt byggande är en 

multidisciplinär arbetsprocess med gränsöverskridande samarbete tidigt i byggprocessen. Bra 

kommunikation och en bred förståelse för alla delar av ett byggprojekt leder till en bättre 

helhetsbild och minskar risken för suboptimering. En annan insikt som studien har bidragit 

till är att det är viktigt att förankra miljömål i hela projektgruppen och framförallt hos 

beslutsfattarna. Vidare tyder undersökningen på att ett inspirerat och motiverat projektteam, 

med god kunskap om C2C och miljövänliga lösningar, ger hög potential för ett effektivt 

resursutnyttjande i byggprojekt. Kunskap om C2C bidrar till inspiration och innovativt 

tänkande och är en god förutsättning för att hitta effektiva och kreativa helhetslösningar. 

Enligt teori och intervjuer är goda exempel ett bra sätt att inspirera och sprida kunskap, dels 

till projektmedlemmar och dels till brukare. Genom att sprida kunskap ökar medvetenheten 

vilket kan leda till en ökad efterfrågan. Ökad efterfrågan har i sin tur, både i intervjuer och 

teori, framgått som en av de viktigaste faktorerna för att driva utvecklingen mot ett mer 

resurseffektivt byggande. Avslutningsvis kan också slutsatsen dras att ekonomiska styrmedel 

och högre krav i lagstiftningen är viktiga verktyg för att främja ett mer effektivt 

resursutnyttjande i samband med byggnadsutformning.  

5.2 Reflektioner kring vald metod 

Att välja intervju som metod anses vara ett bra val eftersom intervjupersonerna bidragit med 

intressanta åsikter och information kring miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen. 

Eftersom syftet var att undersöka vad branschen tyckte om att arbeta med C2C samt 

förutsättningarna för att förbättra miljöarbetet var intervjuer en bra metod för datainsamling. 

Intervjuerna gav ett djup till arbetet eftersom intervjupersonerna hade möjlighet att utveckla 

sina svar och förklara vad de menade. Det hade inte varit möjligt på samma sätt om en 

kvantitativ forskningsmetod hade använts. Ett kvantitativt alternativ hade kunnat vara att 

genomföra en enkätundersökning. På det sättet hade fler personer kunnat delta och det hade 

blivit lättare att sammanställa resultatet. Fördelen med att fler personer deltar i 

undersökningen är att resultatet kan anses mer generaliserbart men däremot hade inte samma 

djup och bredd kunnat uppnås.  

Resultatet kan inte generaliseras för alla som arbetar med projektering och 

byggnadsutformning eftersom det endast var åtta stycken som intervjuades samt att arbetet 

avgränsades till en fallstudie av tävlingen NBC. Däremot hade de intervjuade olika perspektiv 

och erfarenhet inom området vilket gav undersökningen en bredd. Urvalet av 

intervjupersoner hade dock kunnat vara ännu bredare. Det hade varit intressant att intervjua 

någon från Entra i deras roll som uppdragsgivare. Det hade bidragit med ytterligare ett 

perspektiv av hur och varför C2C är ett bra verktyg i miljöarbetet, speciellt eftersom Entra 

var de som ville ta med C2C som ett mål i tävlingen. Genom att intervjua Entra hade det 

funnits större möjlighet att undersöka hur C2C-arbetet lönar sig, till exempel om de väljer att 



 

38 

 

arbeta med C2C framförallt för att marknadsföra sig eller om det även är ekonomiskt 

försvarbart i ett längre perspektiv. Vidare hade det varit intressant att få Entras uppfattning 

av vilka andra positiva effekter miljöarbetet leder till och hur fler uppdragsgivare kan 

motiveras att arbeta mer med miljö och hållbarhet. 

För att ytterligare öka generaliserbarheten hade intervjuer kunnat genomföras med fler 

personer, och då även personer som inte deltagit i tävlingen. Till exempel hade det varit 

intressant att intervjua personer med mindre erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete för 

att undersöka hur den urvalsgruppen kan motiveras till att tänka mer på detta. Tyvärr hade 

det varit allt för tidskrävande och rymdes därför inte inom ramarna för detta projekt. 

Generellt är resultaten från kvalitativa studier svåra att generalisera då det bygger på 

subjektiva åsikter och information från intervjupersoner, men även om generaliserbarheten 

inte är särskilt hög antas validiteten av arbetet ändå vara hög. Den teori som har använts har 

varit relevant och intervjupersonerna har varit erfarna inom ämnet som studerats. 

Intervjuerna har också genomförts med tanke på att få ett så relevant och tillförlitligt material 

som möjligt. Under intervjuerna kändes intervjupersonerna avslappnade och trygga och 

delade med sig av åsikter och erfarenhet utan att påverkas av den intervjuande personen eller 

andra yttre omständigheter.  

5.3 Rekommendation för fortsatta studier  

Detta har varit ett intressant område att studera och det finns mycket mer som skulle kunna 

undersökas inom ämnet. Som tidigare nämnt hade det varit intressant att göra flera 

intervjuer. Med fler intervjuer finns möjlighet att undersöka om resten av branschen är eniga 

med de som intervjuas i denna studie, vilket skulle leda till ett mer generaliserbart resultat. I 

ett fortsatt arbete skulle man också kunna koncentrera sig enbart på uppdragsgivare och 

undersöka vilka som är de viktigaste verktygen för att motivera uppdragsgivare att arbeta mer 

med C2C och ett resurseffektivt byggande.  

Detta examensarbete har varit en relativt bred studie av C2C och resurseffektivitet vid 

byggnadsutformning. Det har inkluderat många delar där det skulle finnas möjlighet att 

fördjupa sig inom flera av de olika delarna. Till exempel skulle det vara intressant att 

ytterligare undersöka hur en kombination av BREEAM och C2C skulle kunna se ut och vilka 

effekter det skulle få. Det skulle också vara intressant att fördjupa sig i lagstiftningen och 

riktlinjerna kring materialanvändning för att undersöka vilka konkreta förändringar som kan 

vara lämpliga för att främja ett mer resurseffektivt byggande.  

Vidare skulle det även finnas möjlighet att koncentrera sig på hur byggmetoderna kan 

förändras för att förbättra flexibiliteten och förenkla vid renovering och rivning. Inom det 

området är det möjligt att fördjupa sig i potentialen för ökad återvinning i branschen. Hur 

skulle till exempel en återvinningsmarknad för byggmaterial kunna se ut och vem skulle 

kunna ansvara för en sådan marknad? Vilka produkter är lättast, och ger störst effekt, att 

återanvända? 
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Det skulle också vara intressant med en kartläggning av C2C-arbetet inom byggandet i 

Norden. Vilka aktörer arbetar med det idag och vilka produkter finns? Inom detta område 

tror jag att det finns behov för en kommunikationsplattform för att främja erfarenhetsutbyte 

och kunskapsspridning mellan de aktörer som arbetar med C2C. Dock behövs underlag om 

vilka aktörer som finns för att kunna skapa en sådan plattform.  

Möjligheterna för fortsatta studier inom detta område är som sagt stort och jag tror att det är 

en viktig del i arbetet mot ett mer resurseffektivt byggande.  

5.4 Personliga reflektioner 

För att fortsätta arbetet mot ett mer miljövänligt och resurseffektivt byggande i framtiden 

finns det också mycket som kan göras av andra än studenter. Universitet, politiker, media, 

byggföretag och branschorganisationer är några av de aktörer som har en viktig roll i 

utvecklingen. Ett viktigt första steg är att sprida kunskapen om hur man arbetar med 

hållbarhet och resurseffektivitet, samt vilka fördelar som finns med det. Framförallt 

kunskapshöjning inom byggbranschen är viktigt att arbeta med. Där tror jag att workshops, 

föreläsningar och exempelsamlingar är bra verktyg för att sprida kunskap och inspirera. 

Samtidigt finns det mycket kunskap redan och då kanske det snarare handlar om att samla 

den kunskap som finns och göra den mer tillgänglig. Även andra delar, till exempel att 

använda rättvisemärkt kaffe på arbetsplatsen och motivera anställda att ta cykeln till jobbet 

istället för att åka bil, är sannolikt något som ökar medvetenheten och inspirerar de anställda. 

Det är också viktigt att det centrala budskapet för ett företag är tydligt så att alla anställda vet 

att miljö och hållbarhet är frågor som ska prioriteras högt. Även kunskapshöjning hos 

allmänheten är viktigt för att öka efterfrågan. Ett effektivt sätt att sprida kunskap är genom 

olika medier som TV och radio. Jag tror också att miljöaspekten borde inkluderas i högre 

utsträckning i alla högskole- och universitetsutbildningar, men även redan på gymnasiet.  

Vidare är det viktigt att arbeta för ett bättre samarbete inom byggbranschen. Här är bättre 

kommunikation och erfarenhetsåterföring viktigt, men även gemensamma mål och verktyg 

inom branschen. För att lyckas med detta krävs att branschens alla aktörer går samman och 

kommer överens om hur de vill arbeta i framtiden. Idag finns det olika initiativ och projekt 

som arbetar med detta, till exempel Nordic Guide to Sustainable Materials vilket är ett samarbete 

mellan Nordic Built och Green Building Council i Norge, Sverige, Finland och Island, (se 

Nordic Builts hemsida för mer information: 

http://www.nordicinnovation.org/no/nordicbuilt/cases/funded-projects-through-nordic-

built-in-2013/nordic-guide-to-sustainable-materials/) Detta är ett steg i rätt riktning, men fler 

liknande initiativ tror jag är nödvändigt för att nå en hållbar utveckling i byggbranschen.  

Ytterligare en strategi för att förbättra samarbetet i byggbranschen är ändrade 

kontraktsformer i byggprojekt. Enligt M. Ekenstam (personlig kommunikation, 15 oktober 

2014) börjar det bli mer vanligt med en sammarbetsfas mellan byggherre, projektledare och 

entreprenör i projektets tidiga skede. Detta påstår Ekenstam är viktigt, men att problemet i 

dag ofta är att entreprenören kontraheras för sent, vilket då påverkar samarbetet negativt.  



 

40 

 

I boken Remaking the Way We Make Things (McDonough & Braungart, 2002) rekommenderas 

användning av olika listor: X-list, gray-list och P-list. X-list är en lista över de farligaste 

materialen som inte borde användas alls, gray-list är en lista över dåliga material som bör 

fasas ut och P-list är en positiv lista över bra material som man vill använda. McDonough 

och Braungart menar att genom att dela upp materialen på dessa listor gör man det enklare 

att välja rätt material. Detta borde gå att applicera i byggbranschen. Det bästa vore om 

byggsektorn gemensamt kom fram till vilka material de inte vill använda och vilka de vill 

använda, samt förslag på ersättningsmaterial eller alternativa lösningar. Idag finns liknande 

verktyg med olika listor, miljödeklarationer och rekommendationer över materialen som 

används inom byggindustrin. Ett väsentligt problem är dock att det finns för många olika 

verktyg och det krävs att branschen kommer överens om hur verktygen ska användas för att 

de ska fungera effektivt.  

Ett annat sätt att öka samarbetet, både inom ett företag men även inom branschen, är genom 

effektivare kommunikationsverktyg. Även om Facebook inte är ett särskilt professionellt 

verktyg har det många fördelar när det kommer till kommunikation. Jag tror att Facebook i 

hög grad påverkar hur befintliga kommunikationsverktyg används och vilka krav som finns 

på dem. Det är inte utan anledning som studenter i så hög grad använder Facebook för att 

kommunicera i projektarbeten i skolan. Det är lätt att göra grupper, sprida information och 

kommunicera med alla. Fördelen är också att alla oftast är aktiva och uppdateras hela tiden, 

vilket gör att det är lättare att få fler att vara delaktiga i diskussioner och påverka beslut. Ett 

liknande verktyg inom byggbranschen hade gjort det lättare att nå alla och dela åsikter och 

kommentera saker. I ett sådant verktyg borde det också vara lätt att dela dokument som 

ritningar och förslag för att få snabb respons från alla i en projektgrupp. Idag finns i viss mån 

liknande verktyg, men det finns stor potential till förbättring av dem för att effektivisera 

kommunikationen. Detta har tyvärr inte ingått inom ramarna för detta projekt, men är något 

som är intressant att undersöka vidare.  
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Nordic Built Principles 

Bilaga 1: Nordic Built Principles 
Dessa tio principer är tagna från Nordic Builts hemsida: 
(http://www.nordicinnovation.org/nordicbuilt/the-nordic-built-charter/) där principerna 
även är förklarade mer ingående.  
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Bilaga 2: Tävlingsbidragen 
I denna bilaga beskrivs kortfattat de tävlingsbidrag som var involverade i intervjustudien. För 
fullständiga tävlingsbidrag, se refererade PDF:er. 

Econnection 

Swecos tävlingsbidrag i tävlingen NBC hette Econnection och var ett förslag med miljö och 
kommunikation i fokus. Tävlingsteamet bestod av arkitekter och miljörådgivare från Swecos 
kontor i Narvik, Örebro, Umeå, Porsgrunn och Oslo. Förslaget har många innovativa 
lösningar inom miljö, energi och hållbarhet, bland annat algpaneler och solceller. De har en 
vattenstrategi som går ut på att ta vara på regnvatten och återanvända grå- och svartvatten. 
Den biologiska mångfalden, material och återvinning är också viktiga delar av projektet. 

(Sweco Norge AS & Sweco Architects AB, 2013) 

Projektteamet har arbetat mycket med effektivisering av platsutnyttjande och skriver om att 
samutnyttja kontorslokaler. De menar att olika företag kan ha viss service och vissa lokaler 
gemensamt, till exempel kopieringsrum, café och sammanträdesrum. De menar att genom att 
dela på lokalerna blir det ett effektivare utnyttjande av arean vilket leder till att man sparar 
plats och därmed både energi och material. Dessutom bidrar dessa utrymmen till bättre 

kommunikation mellan företagen och mer flexibla lokaler. (Sweco Norge AS & Sweco 
Architects AB, 2013) 

Miljömässigt ansåg juryn (Nordic Built, 2013) att det var ett bra förslag men de är lite mer 
kritiska till den ekonomiska och arkitektoniska aspekten. Econnection var inte ett av de fyra 
förslag som gick vidare till steg två. 

Urban Mountain 

Urban Mountain var det vinnande tävlingsbidraget. Huvudprincipen i detta förslag är en 
tillbyggnad på norra sidan av Posthuset. Ett atrium i glas penetrerar hela strukturen och är 
tänkt att fungera som byggnadens ”lungor” genom att använda sig av naturlig ventilation. En 
ny dubbel glasfasad föreslås och innovativa lösningar för vattenåtervinning och energi. 
Tanken är att använda regnvatten till toaletter och bevattning av plantor, gröna strukturer 
och växthus. Energikonceptet består av bland annat solceller, vindturbiner och 
värmeåtervinning från gråvatten. Energin lagras med hjälp av borrhål och is-lagring och 
överskottsvärme går direkt upp till ett växthus placerat på taket. (Schmidt hammer lassen 
architects et al., 2013) 

Juryn ansåg (Nordic Built, 2013) att Urban Mountain är ett av det mest innovativa förslagen i 
tävlingen och har det bästa konceptet för biologisk mångfald. Förslaget sammanväver 
arkitektonisk design med miljö- och hållbarhetsstrategier på ett sätt som inget av de andra 
förslagen riktigt kan mäta sig med, menar juryn (Nordic Built, 2013). Förslaget har även en 



 

 

Bilaga 2 (1/2) 
Tävlingsbidragen 

genomarbetad tanke kring materialflöden och återvinning (Schmidt hammer lassen architects 
et al., 2013). Vid ombyggnationen läggs stor vikt vid att använda återvunna och C2C-
certifierade material (Schmidt hammer lassen architects et al., 2013). De har också strategier 
för hur allt från mat till papper ska återvinnas i den framtida byggnaden (Schmidt hammer 
lassen architects et al., 2013).  

Harvest 

Detta förslag hade ambitionen om att bli världens högsta byggnad i trä (SAAHA AS, 2013). 
Enligt juryn (Nordic Built, 2013) är det inget annat tävlingsbidrag som är i närheten av lika 
innovativt som detta. Harvest har även innovativa och intressanta idéer kring ventilation och 
värme anser juryn (Nordic Built, 2013). Träkonstruktionen var tyngdpunkten i förslaget och 
alla konstruktionsdetaljer var noggrant dokumenterade (SAAHA AS, 2013). I förslaget 
motiveras trä som konstruktionsmaterial framförallt för att det är ett förnyelsebart och lokalt 
material (SAAHA AS, 2013).   

Förslaget bygger på att ”skörda” energi från byggnaden, vilket gör att byggnaden i sig blir 
den primära energikällan. Detta baseras på att utnyttja den överskottsvärme och -kyla som 
finns genom att lagra den när den är tillgänglig och använda den senare, bland annat genom 
is-lagring. Energikonceptet innefattar  även aerogel-panneler och solpaneller. Vidare har 
projektteamet arbetat med biologisk mångfald och föreslår gröna strukturer som gröna tak 
och interiöra gröna väggar samt ett växthus på taket. Förslaget har även en utarbetad strategi 
för vattenanvändningen i byggnaden. Denna strategi innefattar bland annat uppsamling och 
användning av regnvatten samt återanvändning av gråvatten. (SAAHA AS, 2013)  
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Bilaga 3: Exempel intervjuguide 
Denna bilaga är ett exempel på hur intervjuguiden kunde se ut. Frågorna var anpassade för 
varje intervjuperson, vilket gjorde att alla intervjuguider var olika. Viktiga begrepp 
markerades för att vara lätta att se vid intervjutillfället. 

 

 Är det okej att jag spelar in intervjun?  

 Kort beskrivning av mig och mitt examensarbete. 

1. Kan du berätta lite om: 

A) Din yrkesbakgrund och vad du arbetar med idag.  
B) Projektet och vilken roll du hade i projektet (Innebörd/ arbetsuppgifter?) 

2. Hur kom du i kontakt med C2C första gången?  

-Hur lärde du dig konceptet? Introduktion i samband med tävlingen?   
-Hur har du arbetat med det innan? 

3. Vad tror du var syftet med att använda C2C i projektet?  

4. Vad var viktigt i själva genomförandet av projektet när det 
gäller C2C? 

-Kan du identifiera några speciella framgångsfaktorer för att uppnå syftet med C2C? Något 
som gick särskilt bra?  
-Var det något som var särskilt svårt? Några speciella hinder?  
-Ansvarsfördelning? En ansvarig? Genomsyrades hela projektet av konceptet?  
-Hade någon i gruppen erfarenhet av C2C sen innan? 
-Hur fungerade kommunikationen?  
-Konflikt mellan estetiska och tekniska intressen? (Ark vs. Civ.) 
-BREEAM vs C2C? Vilka för och nackdelar ser du med de olika koncepten? 
-Om du hade gjort om projektet idag, vad tror du hade kunnat göras bättre?  
-Bättre sätt att använda och arbeta med C2C?  
-Mer kunskap? Utbildning/föreläsning för alla?  
-Kommunikation? Ansvarsfördelning? 

5. Material. 

Då tänkte jag att vi skulle gå in lite mer på material och materialval.  
-Hur gick processen till? En ansvarig eller var alla med och tyckte?  
-Ni har använt flera C2C-certifierade produkter (mattor, glas, takmembran, golvlösningen), 
och har arbetat tydligt med återanvändning och återvinning. Var det svårt att avväga vilka 
aspekter som var viktigast?  
-Varför ansåg ni att en stålkonstruktion var bästa alternativet? Största bidraget till 
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koldioxidutsläppen.  
-Kan du berätta lite vad du tycker om konceptet ”product of service” och hur det var att 
arbeta med det? Kräver nära kontakt med leverantörer? Framtidspotential? 

6. Utfallet/resultatet av arbetet med C2C. 

A) Kopplat till projektets syfte 
-Har du några kommentarer kring juryns bedömning av erat förslag? 
B) Kopplat till din organisation  
C) För dig i din yrkesroll/personligen  
-Vad var mest givande? 
-Har C2C ändrat din syn på hållbarhet?  
-Använder du dig av kunskaperna du fick under projektet i ditt arbete idag? 

7. C2C:s framtida potential.  

-Bästa sättet att arbeta med det? 
-Behövs en miljö/hållbarhetsansvarig i alla projekt? 
-Hur tror du man kan motivera branschen att arbeta med C2C?  
-Är kraven för hållbarhet för låga? Reglering av koldioxidutsläpp/kvm, hälsofarliga material 
osv? 
-Tror du det är effektivast om kraven kommer från staten eller från marknaden?  
-Skulle man kunna underlätta arbetet genom att ha något slags designverktyg (mall, punktlista 
eller liknande) att utgå ifrån? Kommunikationsplattform?  

8. Begrepp. 

Idag finns det ganska många olika begrepp och certifieringssystem för hållbarhet. 
(BREEAM, cirkulär ekonomi, LEED, svanen osv) Tror du att det kan vara förvirrande för 
de som inte arbetar så mycket med det? Svårt med en konservativ bransch? 
-Bättre att använda tex cirkulär ekonomi, mer lättförståeligt? Lättare accepterat? 
-Implementera C2C i BREEAM? 

9. Avslutningsvis, Hur kommer ditt framtida hållbarhetsarbete 
att se ut? C2C? 

 Något du tycker vi har missat? Något mer du vill tillföra?  

 Sammanfattande kommentar? (Så om jag har uppfattat dig rätt så tycker du…) 

 Jag kommer nu att sammanställa och analysera materialet och kan sedan skicka ett exemplar      
av arbetet, så du kan läsa igenom och se att jag har tolkat dig rätt (godkänna innehållet). 

 Rapporten kommer sedan att publiceras på LTU:s hemsida.  

 Är det ok att jag nämner dig vid namn i rapporten?  

 Är det ok att jag använder citat från intervjun?  

 
Då får jag tacka för att du tog dig tid! Jag känner verkligen att jag har fått ut mycket 
användbar information från denna intervju!   


