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SAMMANFATTNING  

Idag ligger ett stort fokus på återbruk och återvinning och hur samhället kan ersätta jungfruligt material 
med hållbara resurser. Eftersom samhället idag har stort fokus på reducering av koldioxidutsläpp är 
tillverkningen av cement inom byggindustrin en viktig faktor att prioritera eftersom den genererar stora 
koldioxidutsläpp. Ett sätt att bidra positivt i klimatomställningen och ställa om till cirkulära flöden skulle 
för byggentreprenörer och materialtillverkare därför vara att arbeta med återbruk och återvinning av 
betongstommar. Däremot har forskning inom detta område idag inte kommit så långt och återbruk av 
betongstommar är inte vanligt förekommande i sektorn. För att lyckas med återbruk och återvinning av 
betongstommar finns det ett behov av att utveckla dagens byggteknik vilket kräver att 
byggentreprenörer arbetar fram nya eller utvecklar befintliga arbetsmetoder.  

Studien syftar därmed till att bidra med ökad förståelse hur byggentreprenörer och materialtillverkare 
kan arbeta för att främja återbruk och återvinning av betongstommar i byggbranschen. Målet är därför 
att identifiera ovan nämnda aktörers syn på utmaningar som finns idag och hur dessa aktörer i framtiden 
kan arbeta för att bättre möjliggöra återbruk och återvinning av betongstommar.  

Studien baseras på en litteraturstudie och en intervjustudie. Intervjustudien utgörs av två perspektiv 
varav 8 personer representerar byggentreprenörsperspektivet och 5 personer representerar 
materialtillverkarperspektivet. Intervjuerna syftade till att undersöka hur ovan nämnda aktörer förhåller 
sig till återbruk och återvinning av betongstommar idag och vad de ser för utmaningar och möjligheter 
kopplat till det. Resultaten analyserades genom att intervjuresultaten kategoriserades i teman för att 
vidare identifiera likheter och skillnader i respondenternas svar. Litteraturstudien gjordes delvis för att få 
en förståelse för ämnet samt för att kunna jämföra intervjudata med utmaningar och möjligheter som 
identifierades via litteraturen. Examensarbetet har genomförts med ett fokus på bygg- och 
projektutvecklingsföretaget Skanska Sverige AB vilket medför att insamlade data baseras på Skanska 
anställdas kunskaper och erfarenheter.  

En av de viktigaste utmaningarna som framkom från intervjustudien är brist på erfarenhet och kunskap 
kopplat till återbruk och återvinning generellt och i faktiska projekt. Litteraturstudien visade att 
etablerad metod som byggteknik och beräkningsverktyg måste utvecklas och anpassas för återbrukat och 

återvunnet material. Vad som framkom som en självklarhet i både intervju- och litteraturstudien var att 
återbruk och återvinning av betong kommer behöva öka framåt på grund av betongtillverkningens stora 
koldioxidutsläpp. För att främja utveckling av det visade intervjuerna att svensk lagstiftning behöver ses 
över, samtidigt som exempelvis betongstandarder behöver förändras. Flertalet respondenter menade att 
dagens lagar och standarder hämmar innovation. Parallellt med kunskapsspridning och motivation till 
ökat återbruk och återvinning påpekar intervju- och litteraturstudien att det är viktigt att hitta ett 
fungerade kvalitetssäkringssystem för att garantera att betongen uppnår ställda krav, exempelvis rätt 
hållfasthet.  

En möjlighet som lyftes i intervjuerna är att återbruk och återvinning kan möjliggöras genom att nyttja 
kompetens och samarbeta internt och externt mellan parter. Vid undersökning av vad som är det bästa 
användningsområdet för en återbrukad betongstomme framkom det från intervjustudien att fokuset 
borde vara att utveckla betongstommen där den är på grund av betongens fördelar som beständigt 
material med lång livslängd. Där menade respondenterna att det även bidrar till minskat antal 
transporter eftersom en ny stomme inte behöver projekteras och levereras vilket också bidrar till lägre 

koldioxidutsläpp totalt sett för byggprojektet. Vidare visade resultat från intervju- och litteraturstudie att 
möjligheterna för återbruk och återvinning av betongstommar ökar om tid och resurser kan läggas i 
projekteringsskedet och om man kan främja desgin för att återbruka. Respondenterna ansåg att en 
möjlighet är om branschen kan ta fram en gemensam standard för betongelement som förenklar 
montage och demontage. Slutligen visade intervju- och litteraturstudien på olika vis att en möjlighet är 
att fokusera på materialinventering av byggkomponenter före rivning av betongkonstruktionen vilket 
även bidrar till minskad avfallsmängd.  

Forskningsområdet som har belysts i denna studie är under utveckling och kompletterande forskning 
behövs. Förslagsvis skulle fortsatta studier kunna undersöka hur betongstommar kan anpassas för att 
återbruk ska möjliggöras eller hur branschstandarder som gynnar återbruk och återvinning kan utformas.  
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ABSTRACT  

Today there is a huge focus on reuse and recycling and how the society can replace virgin material with 
sustainable resources. Since the society today has a strong focus on reducing carbon dioxide emissions, 
the production of cement is an important factor to prioritise as it generates large carbon dioxide 
emissions. One way of contributing positively to climate change and to increased circularity in the 
construction industry would therefore be for contractors and material manufactures to work with reuse 
and recycling of concrete frames. However, research in this area has not come far and reuse of concrete 
frames is not common in the construction industry. To succeed with reuse and recycling of concrete 
frames, there is a need to develop today’s construction technology, which requires contractors to come 
up with new or develop existing working methods.  

The aim of the study is to contribute to an increased understanding of how contractors and material 
manufacturers can work to promote reuse and recycling of concrete frames in the construction 
industry. The objective is therefore to identify the above-mentioned actors’ views on the challenges 
that exist today and how these actors can work in the future to better enable the reuse and recycling of 
concrete frames. 

The study includes a literature study and an interview study. The interview study considers the 
perspectives of two actors- contractors and material manufactures- and comprises 13 interviews in total. 
The interview study aimed to examine how the two actors relate to the reuse and recycling of concrete 
frames today and what they see as challenges and opportunities with it. The results were analysed by 
categorising the interview results into themes to further identify similarities and differences in the 
respondents' answers. The literature study was done in part to gain an understanding of the subject and 
to compare interview data with challenges and opportunities identified through the literature. The 
study has been carried out with a focus on the construction and project development company Skanska 
Sverige AB, which means that the interviews is based on Skanska employees' knowledge and 
experience. 

One of the most important challenges that emerged from the interview study is the lack of experience 
and knowledge linked to reuse and recycling and the lack of completed projects. The literature study 

showed that established methods such as construction technology and calculation tools must be 
developed to better align with reuse and recycling. Both the interview study and the literature study 
showed that reuse and recycling of concrete will need to increase due to the large carbon dioxide 
emissions of concrete production. To promote this change, the interviews showed that Swedish 
legislation needs to be reviewed, while at the same time, for example, concrete standards need to be 
changed. Most respondents said that current laws and standards inhibit innovation. In addition to 
knowledge dissemination and motivation for increased reuse and recycling, the interview and literature 
study points out that it is important to find a functioning quality assurance system to ensure that the 
concrete meets the set requirements, such as the right structural strength. 

The interviews showed that success in reuse and recycling can be made possible by using expertise and 
collaborating internally and externally between companies. It emerged from the interview study that 
the focus should be on developing existing concrete frames due to the benefits of concrete as a durable 
material with a long service life. Furthermore, results from interview and literature studies showed that 
the opportunities increase if time and resources can be invested in the design phase and if design for 

deconstruction can be promoted. Respondents thinks that the industry should find a common standard 
for concrete elements that simplifies assembly and disassembly. Finally, the interview and literature 
study showed that one possibility is to focus on material inventory of building components before 
demolition of the concrete structure, which also contributes to reduced waste.  

The research area in this study is under development and additional research is needed. For example, 
further studies could investigate how concrete frames can be adapted to enable reuse or how industry 
standards that promote reuse and recycling can be designed.  
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BENÄMNINGAR  

Avfallshierarkin - innebär förenklat att avfall i första hand ska förebyggas och om det uppstår ska det 

behandlas på det sätt som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet.  

Bygg- och rivningsavfall - avser avfall som kommer från bygg- och rivningsarbeten (15kap. 8 § 

miljöbalken). 

Cirkulär ekonomi - en ekonomi där avfall i princip inte uppstår utan resurser behålls i samhällets 

kretslopp eller på ett hållbart sätt återförs till naturens egna kretslopp. 

Jungfruliga material – innebär direkt utvunna eller producerade råvaror, alltså inte återvunnet eller 

återbrukat material. 

Återbruk/Återanvändning - innebär att en produkt som inte är avfall används om och om igen med 

den ursprungliga funktionen produkten var avsedd för. Återbruk av betongstommar innebär exempelvis 

att betongelement demonteras och används på samma sätt i ett nytt projekt.  

Återvinning - avfall återvinns och kan användas som ersättning för annat material. Återvinning av 

betong i nytillverkad betong medför att jungfruligt material inte behöver utvinnas.  
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1. INLEDNING  
I detta kapitel presenteras studiens problembakgrund följt av studiens syfte, frågeställningar samt 

avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  
Sverige antog 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som består av en ny lag, målsättningar och politiska råd 

som alla fokuserar på minskad klimatpåverkan, detta i syfte att säkerställa långsiktiga hållbara 

förutsättningar för samhället (Naturvårdsverket, 2020d). Ramverket är en viktig nyckelkomponent för 

att Sverige ska leva upp till Parisavtalet som är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016 

(Naturvårdsverket, u.å). Ovan nämnda politiska incitament går även att koppla till Agenda 2030 som 

FN:s medlemsländer antog 2015, där det bland annat tas upp att en ändring måste ske för hur vi 

producerar och konsumerar varor och resurser (Globala målen, 2021). Ett verktyg för att minska 

samhällets resursanvändning och klimatavtryck är att ställa om till en cirkulär ekonomi som i stort 

innebär att jungfruliga material ska ersättas av hållbara resurser i cirkulära flöden i stället för att 

resurserna blir till avfall (Miljödepartementet & Näringsdepartementet, 2020; Naturvårdsverket, 2020a). 

Bygg- och fastighetssektorn står för ca 20% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och 35% av 

Sveriges genererade avfall (Boverket, 2021). Naturvårdsverket och Boverket (2019) beskriver att bygg- 

och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser även står för cirka 20% av världens utsläpp vilket är en 

stor utmaning att lösa för att Sverige ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 vilket är 

målet inom sektorn. Bygg- och anläggningssektorn har tillsammans upprättat en färdplan för att bidra till 

detta mål och övergången från linjär till cirkulär ekonomi (Naturvårdsverket & Boverket, 2019). 

Färdplanen är ett första steg mot ett konkurrenskraftigt samhällsbyggande med nettonoll i 

klimatpåverkan där resurser behålls i samhällets kretslopp genom cirkulära processer som handlar om att 

återbruka och återvinna material (Fossilfritt Sverige, 2018).  

Betong är världens mest använda konstruktionsmaterial med flera användningsområden och fördelar, 

däremot genererar tillverkningen av cement - som är en stor beståndsdel i betong - stora 

koldioxidutsläpp (Svensk Betong, 2017). Materialproduktion från cement, betong och stål står för en 

stor del av byggprocessens klimatpåverkan vilket innebär att en förändring måste ske även där (Fossilfritt 

Sverige, 2018; Larsson et al., 2016). Naturvårdsverket & Boverket (2019) förklarar därför att en av de 

största utmaningarna att övergå till cirkulära processer är utsläpp från materialproduktion av betong och 

stål. Forskning visar att genom effektivare resursanvändning, ökad återanvändning och återvinning av 

material kan bygg- och anläggningssektorn förflytta sig till cirkulära flöden (Boverket & 

Naturvårdsverket, 2019; Fossilfritt Sverige, 2018). Fossilfritt Sverige (2018) menar att det finns potential 

av att minimera avfall genom ökat återbruk och återvinning inom byggsektorn vilket därigenom kan 

minska klimatpåverkan. Vid renoveringar och ombyggnation av byggnader idag är det vanligt att 

befintliga produkter går direkt till avfall trots att produkterna inte tjänat ut sin fulla livslängd  

(Gerhardsson et al., 2019). Att bygga med återbrukade varor innebär att byggtekniken behöver 

utvecklas för att minimera spill och avfall vilket kräver ett större ansvar hos byggentreprenörer att arbeta 

fram arbetsmetoder för att gå från linjära till cirkulära flöden (Danckwardt-Lillieström et al., 2019). 

Byggentreprenör- och materialtillverkarperspektivet på möjligheterna till återbruk och återvinning är 

därmed av intresse för att bättre förstå hur byggbranschen kan nå klimatneutralitet till 2045, varav ett 

steg är att möjliggöra återbruk och återvinning av betongstommar, vilket Naturvårdsverket och 

Boverket (2019) belyser som en stor utmaning. 

Forskning inom området har sedan en tid tillbaka fokuserat på hur klimatpåverkan vid 

betongframställning kan minskas och branschen har tittat på olika lösningar hur exempelvis delar av 

cement kan bytas ut mot ett annat bindemedel  (Fossilfritt Sverige & Betonginitiativet, 2018; Svensk 

Betong, 2017). Det finns även studier som visar på nya lösningar med en betong som har lägre 

klimatpåverkan jämfört med traditionell genom utveckling inom konstruktion, design och 

materialoptimering (Svensk Betong, 2017). Vad som däremot är lite forskat om är återbruk och 
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återvinning av betong med fokus på betongstommar. Flera projekt inom området är på gång. Ett 

projekt är Återhus-att bygga hus av hus som utvecklar processer och standardiserade metoder som 

möjliggör demontering och återbruk (Mijanovic, 2021). Återhus-att bygga hus av hus fokuserar på 

bland annat stomdelar av betong men är fortfarande under forskningsskede och lite publikationer finns 

att tillgå (Mijanovic, 2021). Ett annat projekt som är på gång är Kromet i Göterbog där målet är att 

återvinna och återbruka ett helt hus, alltså att inget material ska gå till spillo (Tengberg, 2021). Kromet 

ska använda gamla betongstommen i den nya grundkonstruktionen (Tengberg, 2021). Centrum för 

cirkulärt byggande är en organisation som fokuserar på återbruk och cirkuläritet i bygg- och 

fastighetssektorn där branschens aktörer möts och samverkar inom ämnet (CCBuild, u.å). Dessa aktuella 

initiativ visar att frågan om hur återbruk och återvinning av betongstommar kan möjliggöras är aktuellt 

och viktig att fördjupa sig i. Vad som också stärker ämnets relevans är den pågående diskussionen om 

hotet av cementbrist i Sverige till följd av stopp för brytning av inhemsk kalkråvara i Slitefabriken på 

Gotland (Cementa, 2021; Lind, 2021; Löfsjögård, 2021). 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att bidra med ökad förståelse för hur byggentreprenörer och materialtillverkare 

kan arbeta för att främja återbruk och återvinning av betongstommar från befintliga byggnader i 

byggbranschen. Målet är att identifiera byggentreprenörers och materialtillverkares syn på utmaningar 

som finns idag och hur man i framtiden kan arbeta för att bättre möjliggöra återbruk och återvinning av 

betongstommar. Mer ingående ska studien besvara följande frågeställningar: 

o Vad ser byggentreprenörer och materialtillverkare för utmaningar kopplat till återbruk 
och återvinning av betongstommar i byggbranschen? 
 

o Hur kan byggentreprenörer och materialtillverkare arbeta i framtiden med återbruk och 

återvinning av betongstommar i byggbranschen?  

1.3 Fokus och avgränsningar  
Denna studie omfattar byggentreprenörers och materialtillverkares perspektiv och vad dessa aktörer kan 

bidra med till ett ökat återbruk och återvinning av betongstommar i byggbranschen. Studien undersöker 

vad aktörerna upplever för möjligheter och utmaningar till ett ökat återbruk och återvinning av 

betongstommar i byggbranschen.  

• Studien berör inte andra aktörers perspektiv så som beställare, projektör etc. Detta för att 

anpassa studien efter den tidsram som finns. 

• Studien beaktar endast svenska byggbranschen för att arbetsprocesser kan skilja sig i andra 

länder. Däremot studeras internationella publikationer för att få en överblick över hur man 

arbetar internationellt.  

• Intervjuer sker med anställda på byggföretaget Skanska Sverige AB. 

Examensarbetet har genomförts med fokus på bygg- och projektutvecklingsföretaget Skanska Sverige 

AB. Insamlade data baseras på Skanska anställdas kunskaper och erfarenheter. Eftersom Skanska som 

världsledande företag har uttryckt ett behov av att undersöka möjligheter till ökat återbruk och 

återvinning av betongstommar så kan resultatet från studien även vara till nytta för andra företag inom 

byggbranschen. 
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2. METOD 
I detta kapitel presenteras studiens arbetsprocess och de metodval som har gjorts motiveras med teori. 

Det redovisas även etiska förhållningssätt och respondenterna i intervjustudien. 

2.1 Genomförande  
Studien genomfördes med en kvalitativ metod vilket är en tolkande forskningsmetodik där poängen är 

att bidra med förståelse för aktuell forskning (Alvehus, 2019). Alvehus (2019) menar även att kvalitativa 

studier ofta lägger större vikt på meningar eller innebörden i stället för statistiska samband som är 

vanligare i kvantitativa metoder. Metoden valdes eftersom syftet är att undersöka hur specifika aktörer 

kan påverka i förändringen mot cirkulär ekonomi då målsättningen är att identifiera möjligheter och 

utmaningar undersökta aktörer står inför, för att återbruka/återvinna betongstommar som är svårt att 

mäta med statistiska mått. Innan studiens start gjordes en informationssökning generellt om hållbart 

byggande, som efter en tid landade i behovet om att studera övergången från linjära till cirkulära 

affärsmodeller. Detta väckte en idé att studera materialtillverkares möjligheter och hinder att bidra till 

cirkulära flöden samt byggentreprenörers roll att ställa klimat- och kompetenskrav för att främja 

cirkuläritet. Efter dialog med byggentreprenör, materialtillverkare och handledare landade studien i 

frågeställningarna presenterade i avsnitt 1.2. För att fördjupa sig ytterligare i ämnet påbörjades en 

litteraturstudie som presenteras i avsnitt 2.2. Litteraturstudien gjordes för att undersöka hur 

forskningsläget såg ut för området idag, för att utforma en aktuell och tydlig intervjumall samt för att ge 

en bred förståelse för ämnet. Datainsamlingen kompletterades med en intervjustudie för att undersöka 

hur byggentreprenörer och materialtillverkare förhåller sig till cirkulär ekonomi idag och för att kunna 

få en överblick över de utmaningar och möjligheter aktörerna står inför för att främja återbruk och 

återvinning av betongstommar från befintliga byggnader. Intervjustudien presenteras i avsnitt 2.3. 

Kvalitativa intervjuer bedömdes vara en lämplig metod för att förstå vardagsmiljön ur den intervjuades 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjudata analyserades och presenterades i resultatet 

presenterat i kapitel 4. Resultatet diskuterades i diskussionsavsnittet i kapitel 5 där även metoddiskussion 

följt av förslag på vidare studier lyfts. Avslutningsvis presenteras de slutsatser som har konstaterats i 

kapitel 6. Forskningsgången har varit iterativ genom att arbetsmoment har varvats beroende på 

upptäckter, se arbetsprocessen i figur 1.  

 

Figur 1: Arbetsprocess för studien 
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2.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien inleddes med att undersöka i vilka skeden byggentreprenörer respektive 

materialtillverkare har möjlighet att påverka metodval och andra beslut i byggprocessens steg samt lite 

övergripande kring hur byggbranschens miljö- och hållbarhetsarbete ser ut idag för att få en teoretisk 

bakgrund till hur byggbranschen arbetar och fungerar i dagsläget. Detta gjordes delvis genom en 

överskådlig undersökning på de största byggentreprenörernas hemsidor. Där studerades företagens sätt 

att marknadsföra sig kring cirkulär ekonomi och vad deras fokusområden ligger i förhållande till 

varandra. Utifrån detta konstaterades det att de undersökta aktörerna arbetar alla med att driva 

byggbranschen från linjära till cirkulära flöden och att de lägger fokus på att hitta hållbara lösningar som 

bidrar till omställningen byggbranschen står inför. För att fördjupa sig inom dessa aktörers sätt att arbeta 

idag breddades sökfältet genom att studera klimatmål, lagar kopplat till hållbarhet och visioner för 

Sverige men också internationellt gällande avfallshantering. Litteraturstudien identifierar användbara 

begrepp som även dessa förtydligar studiens frågeställningar och relevans samtidigt som Alvehus (2019) 

menar att teoridelen för studiens resonemang framåt. För att identifiera utmaningar och möjligheter för 

återbruk och återvinning av betongstommar undersöktes tidigare forskning samt byggentreprenörers 

och materialtillverkares roll i byggbranschen. Utmaningar och möjligheter litteraturen identifierat 

återfinns i avsnitt 3.6 och 3.7. För att skapa en teoretisk bakgrund undersöktes hur bland annat Sveriges 

uppsatta klimatmål ska nås samt vad återbruk och återvinning är och varför det kan bidra i 

omställningen från linjärt till cirkulärt. Syftet med att fördjupa sig i tidigare forskning om ämnet var att 

öka kunskapen kring hur återbruk och återvinning av betongstommar ser ut idag samt för att 

tillsammans med intervjustudien kunna besvara vilka möjligheter och utmaningar byggentreprenörer 

och materialtillverkare står inför för att öka återbruk och återvinning av betongstommar. 

Litteraturstudien ligger även till grund för utformning av intervjufrågorna som sammanställs till 

intervjuunderlaget, som presenteras i Bilaga A. Litteraturstudien lyfter alltså precis som Alvehus (2019) 

beskriver dels tidigare forskning inom området, dels presenterade teorier som dras nytta av i analysen av 

det insamlade empiriska materialet.  

Information har framför allt inhämtats digitalt via publicerat material hos myndigheter och 

organisationer men databaser som Google Scholar och Luleå universitetsbiblioteks artikelsök har använts 

för att hitta vetenskapliga publikationer. Viktiga sökord som använts är bland annat Återbruk, 

Återanvändning, Återvinning, Betong, Betongstommar, Avfallshantering och Cirkulär ekonomi. 

Sökorden har kombinerats för att få fler sökträffar samtidigt som sökningar med engelsk motsvarighet 

har gjorts i begränsad utsträckning för att bredda sökningarna. Urvalet av publikationer gjordes genom 

att studera publikationsland och publikationsår för att hitta relevant information och svenska 

publikationer prioriterades då studien är avgränsad till svenska byggbranschen. Internationella rapporter 

studerades för att få en överblick över forskningsläget internationellt inom ämnet och för att kunna 

jämföra med hur svenska byggbranschen arbetar. Publikationsår ansågs viktigt eftersom studiens område 

är relativt nytt där lagar och regler nyligen har reviderats.  Publikationer har även identifierats genom 

tidigare examensarbeten och andra vetenskapliga rapporter som ansågs relevanta för studien. 

Litteraturstudien omfattar även sökning i böcker och kurslitteratur som knyter an till studiens område. 

De tryckta skrifterna har framför allt lånats från Luleå tekniska universitet och Luleå stadsbibliotek. Vid 

genomförandet av litteraturstudien upplevdes svårigheter att hitta tidigare forskning som konkret 

kopplar till studiens aktörer och återbruk av betongstommar, vilket stärker studiens relevans samt 

områdets utvecklingsbehov. Studiens relevans ökade under arbetets gång eftersom flera projekt och 

studier är på gång inom både branschen och ämnet.  

2.3 Intervjustudie  
För att utreda hur materialtillverkare och byggentreprenörer förhåller sig till cirkulär ekonomi idag samt 

vad de som aktörer i byggbranschen kan göra för att främja återbruk och återvinning av betongstommar 

samlades empiri in från yrkesverksamma genom en intervjustudie. Intervjustudien gjordes också för att 

undersöka hur välkänt studiens fokus är i branschen samt för att få en förståelse över hur 

hållbarhetsarbetet upplevs och är etablerat i branschen. Intervjuer är enligt Alvehus (2019) en vanlig 
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metod i kvalitativ forskning och nästan oundviklig eftersom människors upplevelser och agerande 

efterfrågas i syfte att kunna besvara studiens frågeställningar. Intervjustudie är ett effektivt sätt att samla 

in respondentens upplevelser och tankar eftersom intervjuaren interagerar med respondenten och kan få 

reda på hur personer ser på saker och ting beskriver Alvehus (2019). På liknande vis förklarar Kvale & 

Brinkmann (2014) att intervjuernas syfte är att förstå världen från respondentens synvinkel.  

Metoden som valdes för intervjustudien var semistrukturerade intervjuer för att ge respondenten 

utrymme att påverka intervjuns innehåll. Semistrukturerade intervjuer består enligt Alvehus (2019) av 

ett formulär med ett fåtal öppna frågor eller teman vilka kan ses i Bilaga A. Intervjumallen inleds med 

bakgrundsfrågor som beaktar studiens fokusområden för att få en bild över kunskapsläget hos 

respondenterna, vidare ställdes frågor som visar på om respondenten varit i kontakt med studiens 

centrala begrepp i sin arbetsroll på företaget eller tidigare, dessa frågor är viktiga för att visa på 

intervjustudiens trovärdighet. Alvehus (2019) menar att inleda intervjun med allmänna frågor kan få i 

gång konversationen och det är bra om frågorna berör respondentens egen verklighet och vardag. Kvale 

& Brinkmann (2014) beskriver också att intervjun borde inledas med en orientering där intervjuaren 

definierar studien för respondenten. Intervjumallen innehåller några förberedda följdfrågor för att 

underlätta för intervjuaren vilket enligt Alvehus (2019) uppmuntrar respondenten att fortsätta prata. 

Följdfrågorna användes som ett hjälpmedel för intervjuaren att kunna driva på intervjun med relevanta 

frågor om respondenten fastnade i sitt svar. Intervjumallen är utformad likadant oberoende på vem som 

blir intervjuad i syfte att få alla respondenter att reflektera kring samma frågor, detta beskriver Justesen & 

Mik-Meyer (2011) som målet med vald metodik. Intervjumallen bidrar till ökad validitet genom att 

intervjuaren lättare kan lämna personliga åsikter utanför intervjutillfället. Validitet innebär om man 

undersöker det man faktiskt vill undersöka vilket intervjumallen hjälper till med (Alvehus, 2019). 

Intervjun avslutades genom att fråga respondenten om det är något hen vill tillägga eller fråga samt om 

hen har tips på andra personer som kan vara relevanta att intervjua i studien vilket Kvale & Brinkmann 

(2014) beskriver som ett bra sätt att få respondenten att lyfta eventuella oklarheter.   

2.3.1 Urval av respondenter  

Urvalet av respondenter påbörjades genom en dialog med extern kontakt hos materialtillverkare och 

extern handledare hos byggentreprenören. Diskussion kring val av respondenter landade i en lista med 

personer som ansågs relevanta för studien. Intervjustudien eftersträvade att intervjua personer med olika 

kunskaper och erfarenheter som kan förhålla sig till studiens frågeställningar vilket Alvehus (2019) 

beskriver som ett strategiskt urval. Under urvalsprocessen låg fokus på att hitta personer som intresserar 

sig och är någorlunda pålästa inom återbruk och återvinning av betongstommar. För att fånga upp hur 

det arbetas med återbruk och återvinning i praktiken efterfrågades även att intervjua respondenter från 

produktion för att få med deras upplevelser och hur de bemöter området i vardagen. Alvehus (2019) 

menar att ett genomtänkt urval kan leda till att intervjustudien kommer åt större delar av organisationen 

som kan antas vara intressanta. För att få en bredare insikt i det undersökta området är urvalet 

heterogent vilket Alvehus (2019) beskriver bidrar till ökad nyansrikedom. Alvehus (2019) förklarar att 

ett homogent urval med samma typ av respondenter kan förenkla processen att jämföra och analysera 

men däremot är heterogent vanligare i kvalitativa studier. För att hitta fler lämpliga respondenter frågade 

intervjuaren vid varje intervju om tips på personer att intervjua vilket Alvehus (2019) beskriver som ett 

snöbollsurval vilket är ett effektivt sätt att nå intressanta respondenter.  

Intervjustudien bestod av 13 intervjuer varav 8 representerade byggentreprenörer och 5 representerade 

materialtillverkare. Utfallet av respondenter som representerar byggentreprenörer blev en kvinna och 

sju män med varierande titlar och bakgrunder, se figur 2 nedan. Utfallet av respondenter som 

representerar materialtillverkare blev tre kvinnor och två män med varierande titlar och bakgrunder, se 

figur 2 nedan. Urvalet är därmed representativt för delar av Skanskas verksamhet vilket även var en av 

studiens avgränsningar. Respondenterna kontaktades i första hand via e-post. Intervjuerna skedde 

digitalt på grund av att examensarbetet genomfördes på distans med anledning av en pågående pandemi, 

samt med anledning av långt reseavstånd. Intervjustudien genomfördes mellan 7/5-21 och 8/6-21 samt 

varje intervjutillfälle pågick mellan 30-60 minuter. 
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Antalet respondenter valdes dels för att få en lagom bredd, dels utifrån den tid och resurser som fanns 

för examensarbetet. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) brukar antalet respondenter ligga runt 15 +/- 10 

i en intervjustudie. Vid urvalet av respondenter gjordes ett aktivt val att välja personer som inte känner 

intervjuaren i syfte att respondenten troligen vågar prata mer öppet och inte vara nervös. Justesen & 

Mik-Meyer (2011) beskriver att det är viktigt att reflektera över hur ens egna personlighet, kön, ålder 

och utbildning påverkar respondenterna.  

Figur 2 nedan presenterar studiens respondenter där arbetserfarenhet i branschen först presenteras följt 

av dess akademiska bakgrund.  

BYGGENTREPRENÖRER    

    
GRUPPCHEF 
BYGGNADSFYSIKERNA  

GRUPPCHEF HÅLLBAR 
AFFÄRSUTVECKLING  

PORTFÖLJCHEF 
STOMMAR 

 

23år i branschen  12år i branschen  25år i branschen  
Civ-ing Teknisk Fysik 

 

Civ-ing Väg & vattenbyggnad   Civ-ing Maskinteknik  

TEKNISK CHEF  PROJEKTCHEF  CHEFSRÅDGIVARE   
41år i branschen 26år i branschen 22år i branschen   
Civ-ing Väg & vattenbyggnad   Byggnadsingenjör  Civ-ing konstruktion- 

och betongteknik  

Skanska Norge 

 

KATEGORIANSVARIG 
INKÖP 

INNOVATIONSCHEF  
13år i branschen 

  

5år i branschen + 12år i 

återvinningsbranschen 

Construction management Business 

administration 

  

Ingen akademisk bakgrund  

 

 

 

 

 

MATERIALTILLVERKARE   

   
OPERATIV CHEF HÅLLBARHETSCHEF  MARKNADSCHEF  
20år i branschen 

Civ-ing Väg & vattenbyggnad   

5år i branschen + 8år i 

avtalsbranschen 

15-20år i branschen 

Enstaka kurser 

 Förvaltningslinjen  

   
SPECIALIST BALLAST & 
BETONG 

AFFÄRSUTVECKLARE 
ÅTERVINNING  

 

23år i branschen 10år i branschen   
Ingen akademisk bakgrund  Civ-ing Maskinteknik 

 

 

 

Figur 2: Respondenter från byggentreprenör och materialtillverkare 

2.3.2 Etik  

Innan intervjutillfället delgavs respondenterna information om studien och frågeområdena presenterades 

kortfattat i syfte att agera etiskt korrekt och för att respondenten ska känna sig bekväm att delta. Av 

etiska skäl fick respondenterna även förklarat att intervjuresultatet presenteras anonymt och att 

ljudinspelning kommer ske i syfte att kunna transkribera samt analysera resultatet. Det framgick även att 

ljudinspelningarna efter studiens slut kommer raderas samt att respondenterna har rätt att avbryta sitt 

deltagande under studiens gång. Att reflektera över etiska frågor är nödvändigt för att öka studiens 

tillförlitlighet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). För att säkerställa frågornas kvalitet och att de är 

lättförstådda har frågorna reviderats och diskuterats med intern och extern handledare samt examinator. 

Intervjumallen hjälpte till att förmedla frågorna tydligt och ibland hade frågorna en kortare inledning för 

att respondenten skulle få frågan i ett sammanhang. Därav ansågs inte ett pilotförsök för intervjun vara 

nödvändigt i intervjustudien. Avstämningen med handledare stärker transparensen på frågorna.   
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2.3.3 Dokumentation och transkribering  

Dokumentation av intervjuerna skedde genom ljudinspelning för att kunna gå tillbaka och lyssna efter 

intervjuerna. Samtliga respondenter lämnade ett godkännande för ljudinspelning. Ljudinspelningen 

skedde i programvaran Microsoft Teams där även intervjuerna hölls. Ljudinspelning bidrar enligt Kvale 

& Brinkmann (2014) till att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och intervjun i stället för att föra 

anteckningar. Direkt efter genomförda intervjuer påbörjades transkribering för att fånga detaljer samt för 

att kunna göra en bra analys som speglar vad som faktiskt sagts och undvika missförstånd och 

felaktigheter. Respondenternas godkännande av transkriberingarna bidrar till att de anses vara trovärdiga 

utan eventuell förvrängning samt att det kan påverka respondentens trygghet i intervjustudien vilket är 

positivt eftersom ljudinspelning kan enligt Alvehus (2019) ses som en begränsning för respondenten att 

uttala sig. För att förenkla transkriberingsprocessen och för att göra en rättvis analys över insamlade 

empiriskt material sattes några förhållningsregler upp, se punktlista nedan. Transkribering och analys är 

en tidskrävande, tolkande process och intervjuaren kan påverka utskriften genom att missförstå 

meningar vilket därmed kan påverka reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2014).  

- Ljud som ”hm”, ”eh” och ”mm” har tagits bort 

- Upprepningar under intervjun har tagits bort  

- Intervjuuttalandena återges ordagrant  

- Transkriberingen lyfter det som tillför och svarar på frågorna andra delar är inte transkriberade 

- Ofullständiga meningar avslutas med ”…” 

- Känslor och kroppsspråk har inte tagits med i transkriberingen  

2.4 Bearbetning och analys av insamlat material   
Analys av intervjustudien påbörjades efter transkribering av intervjudata. Vid sammanställning av det 

empiriska materialet hanterades respondentens uttalanden objektivt och fokus låg på att skriva ned vad 

som sagts. Det bidrog till att personliga åsikter från intervjuaren undveks vilket stärker reliabiliteten för 

intervjustudien. Den tidiga analysen inleddes med att materialet lästes igenom och nyckelord togs ut för 

att få en bild över vad respondenten berörde vilket Kvale & Brinkman (2014) beskriver som en del i 

den vanligaste analysformen. Analysen kategoriserade transkriberingarnas innehåll i teman utifrån 

intervjufrågorna och framtagna nyckelord vilket i ett senare skede gjorde det enklare att analysera 

likheter och skillnader i respondenternas svar samt få en uppfattning över hur studiens område hanteras i 

branschen. Resultatet presenterades sedan systematiskt i de teman som valts och studiens två perspektiv, 

byggentreprenörer och materialtillverkare hölls isär. Med nya perspektiv från respondenterna 

kompletterades litteraturstudien för att skapa den teoretiska referensramen som ansågs nödvändig för 

studien. Resultat analyserades mot teorin som är av beskrivande karaktär som exempelvis återbruk och 

återvinning, cirkulär ekonomi samt tidigare forskning för att tolka resultatet från intervjuerna.  
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3. LITTERATURGENOMGÅNG  
I detta kapitel presenteras resultatet från den genomförda litteraturstudien. Teorin som benämns i detta 

avsnitt är relevant för att ge en bakgrund till ämnet i syfte att kunna besvara studiens frågeställningar 

samt ge ett underlag till de intervjuer som utförs.   

3.1 Betong 
Betong är ett robust byggmaterial som tillverkas av naturliga material så som berg, grus, cement och 

vatten vilket gör att betong går att återvinna till 100% (Svensk Betong, 2018). Det strukturbärande 

skelettet kallas för ballast och är i regel berg och grus i olika kornstorlekar, proportionerna av de olika 

kornstorlekarna beror på vilka önskade egenskaper som efterfrågas (Brander et al., 2020). Betong är ett 

av världens vanligaste byggnadsmaterial och återfinns i flera olika delar av en byggnad, tillexempel 

grundplatta, bjälklag, stomme, ytterväggar och markbeläggningar (Brander et al., 2020). Vanligen är 

konstruktionselement av betong armerade med stålnät/-stångar eller fiber (Brander et al., 2020). Betong 

kan också bestå av återvunna restprodukter, till exempel flygaska och slagg som då ersätter delar av 

cementen som fungerar som bindemedel (Fossilfritt Sverige & Betonginitiativet, 2018; Svensk Betong, 

2018). Materialet är beständigt med lång livslängd, en betongbyggnad håller ofta mer än 100 år och är 

nästintill underhållsfritt (Fossilfritt Sverige & Betonginitiativet, 2018; Svensk Betong, 2018). 90% av 

koldioxidutsläppen från betong kommer från tillverkningen av cementklinker som är en mellanprodukt 

vid tillverkning av bindemedlet cement (Fossilfritt Sverige & Betonginitiativet, 2018). Betong har 

förmågan att ta upp koldioxid under hela dess livslängd genom karbonatisering som är en kemisk 

process (Fossilfritt Sverige & Betonginitiativet, 2018; Svensk Betong, 2018). Beroende på hur 

betongytan är exponerad tas cirka 300 000 ton koldioxid upp årligen från betongkonstruktioner i 

Sverige, vilket motsvarar ca 15-20% av de utsläpp som sker under tillverkningsskedet (Fossilfritt Sverige 

& Betonginitiativet, 2018; Svensk Betong, 2018). Karbonatiseringsprocessen har potential att fördubblas 

genom bland annat förbättra hantering av rivningsmassor  (Fossilfritt Sverige & Betonginitiativet, 2018; 

Svensk Betong, 2018). Materialet betong är värmetrögt och har förmågan att lagra både värme och kyla 

vilket minskar behovet av uppvärmning och kyla vilket i sin tur bidrar till energibesparing och 

minskade koldioxidutsläpp under husets livslängd (Fossilfritt Sverige & Betonginitiativet, 2018; Svensk 

Betong, 2018).  

3.1.1 Miljöarbete med betong idag och utvecklingsområden  

De senaste 20 åren har omfattande arbete med att minska koldioxidutsläppen från betong genomförts av 

cement- och betongindustrin (Fossilfritt Sverige & Betonginitiativet, 2018). Betong till husbyggnad har 

hittills minskat koldioxidutsläppen med cirka 20% vilket främst beror på cementtillverkningen, redan 

idag kan lägre klimatpåverkan nås genom aktiv val och optimering (Fossilfritt Sverige & 

Betonginitiativet, 2018; Svensk Betong, 2017). Optimering av betongsammansättnigen som lägre andel 

cementklinker och alternativa bindemedel har gjorts men även optimering av design och material i syfte 

att minska betongens klimatpåverkan (Fossilfritt Sverige & Betonginitiativet, 2018; Svensk Betong, 

2017). Utvecklingen idag handlar till största del om att byta ut delar av cementen mot olika restmaterial, 

däremot kan restmaterial ha en negativ påverkan på betongens slutliga egenskaper (Svensk Betong, u.å). 

Restbetong är något som ibland blir över från betongtillverkningen där en andel idag går till deponi, 

betongtillverkarna arbetar med att optimera produktionsmetoderna i syfte att minska restbetong (Svensk 

Betong, 2017). En direkt minskning av klimatpåverkan kan göras genom smart design och 

materialoptimering där konstruktionslösningar nyttjar betongen mer effektivt vilket bidrar till mindre 

mängd material som behöver tillverkas samt transporteras (Svensk Betong, 2017).  

3.1.2 Återbruk och återvinning av betong idag 

Det finns stor potential till återvinning av betong och genom det kan både miljömässiga, tekniska och 

ekonomiska fördelar uppnås (Svensk Betong, u.å). Vid rivning av byggnader utgörs vanligen 

byggnadsdelarna i betong av olika kvalitetsklasser och kombinerar man rivningsmaterial från olika 

byggnader blir betongkvaliteten ännu mer varierad (Brander et al., 2020). Rivningsavfall från den 

mineraliska fraktionen idag har användningsområden som deponi och fyllnadsmassor men även 
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vägbyggnad och bullervallar med mera (Brander et al., 2020). Däremot är användningen begränsad och 

återvinning är möjligt under vissa förutsättningar vilket regleras i svensk standard SS 137003, Betong-

Användning av EN 206 i Sverige (Svensk Betong, u.å). Användningen av krossad ballast begränsas av 

ballastens kvalitet och avsedd användning, det vill säga betongens exponeringsklass (Johansson et al., 

2017; Svensk Betong, u.å). Vid användning av jungfruligt material kan ofta en jämn kvalitet uppnås, vid 

användning av återvunnet material kan dock kvalitetskrav vara svårt att nå på grund av svårighet att hitta 

tillräckligt mängd återvunnet material med samma kvalitet (Johansson et al., 2017). För att vara säker på 

att rätt kvalitet nås beskriver Johansson et al. (2017) att det återvunna materialet kan nedgraderas och 

används i en produkt med lägre kvalitetskrav och för att kunna säkerställa god kvalitet och ge garantier 

är det viktigt att använda sig av ett kvalitetssäkringssystem, vilket är extra viktigt vid återbrukat material.  

Krossad betong fungerar bra att återvinna som fyllnadsmaterial och det kan delas in i 

restbetong/spillbetong och rivningsbetong (Svensk Betong, u.å). Restbetong är överbliven betong som 

normalt sett betraktas som ren från farliga ämnen och rivningsbetong är kasserad betong där armeringen 

friläggs och återgår till smältverk för att senare bli ny armering (Svensk Betong, u.å). Rivningsbetong 

kan innehålla andra rester från rivning och behöver därmed tas hänsyn till inför nästkommande 

användningsområde (Svensk Betong, u.å). Idag återvinns betong ofta som fyllnadsmaterial men det finns 

stor potential att använda ballast i ny betong vilket bidrar till cirkulär ekonomi (Svensk Betong, 2018). 

Johansson et al. (2017) beskriver också att om rivningsavfallet från betongen är relativt rent är det 

tekniskt möjligt att använda det vid tillverkning av ny betong, däremot är det sällan att sådan betong 

idag används vid husbyggnation. Att använda jungfruligt material till vägar är resursslöseri på grund av 

att det i dessa sammanhang inte ställs lika höga tekniska krav, det innebär att det går lika bra att använda 

återvunnen betong (Moberg et al., 2021). Vid gjutning av legoblock av spillbetong fås 10-20 gånger 

bättre betalt jämfört med krossad betong vilket stärker incitament att nyttja materialet på rätt sätt 

(Moberg et al., 2021). 

Idag återbrukas betong och betongstommen i princip inte alls men kan förekomma i pilotprojekt. Högst 

potential för återbruk har betongbalkar och betongpelare, medan sandwichpaneler anses har lägst 

potential (Huuhka & Hakanen, 2015). Johansson et al. (2017) förklarar att de inte har någon kännedom 

om återbruk av hela betongstommar eller prefabricerade element i betong. Återbruk kan vara kostsamt 

och tidskrävande men så är inte alltid fallet, däremot leder återbruk till ökade arbetskostnader men 

minskade inköpskostnader och växthusgasutsläpp (Gerhardsson et al., 2019). Troligen kommer 

hybridlösningar med återbruk av konstruktionselement blir mer vanligare jämfört med att endast 

återbruka exempelvis betong (Moberg et al., 2021). Det svenska forskningsinstitutet RISE har i ett 

projekt tagit fram ny betong av gammalt rivningsmaterial. Brander et al. (2020) förklarar att EU- 

standarder måste beaktas om man avser använda mineraliskt bygg- och rivningsavfall i ny betong. Alltså 

finns det riktlinjer på hur mycket ballast från rivning som får användas, vilket tillsammans med ballastens 

ursprung och hållfasthet kan försvåra användandet av krossad återvunnen betong i ny betong (Brander 

et al., 2020). Att använda sig av återvunnen ballast bör särskilt undvikas från de strängaste miljöerna, 

exempelvis frysning/upptining, men i torrt klimat får upp till 50% av den grova sorteringen vara 

återvunnen ballast (Brander et al., 2020).   

I Norge pågår forskning på hur man kan demontera, kvalitetssäkra och återbruka betonghåldäck. De 

elementen möjliggör demontering på grund av fogar som relativt enkelt kan brytas. Håldäck kan 

beskrivas som prefabricerade längder som skärs till element utifrån önskad dimension. Utmaningen med 

att återbruka dessa element från befintliga byggnader är att få ihop elementen igen i den nya 

konstruktionen. En annan utmaning är att när elementet lyfts på plats tas lyftkrokarna oftast bort vilket 

försvårar att i framtiden demontera och återbruka elementen. Ett sätt att demontera skulle i stället för att 

lyfta med lyftkran kunna vara att använda sig av en annan lyftmetod med lyftgafflar vilket däremot 

kräver fri åtkomst till elementen. Att återbruka betonghåldäck jämfört med att återvinna nås ett högre 

steg i avfallshierarkin vilket bidrar till positiva miljö- och klimateffekter eftersom mindre energi och 

resurser går åt. I detta projekt påpekas det att vid demontering av betongelement krävs det noggrann 

planering och att man gör en detaljerad bedömning kopplat till säkerhet, hälsa och arbetsmiljö. Kilvaer 
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et al. (2019) beskriver att vid användning av återbrukade håldäck kräver det dokumentation och 

kvalitetssäkring av hållfasthet, kvalitet samt materialets sammansättning. Vad som däremot måste beaktas 

är hållfastheten vid återbruk och återvinning av betong. En rekyleffekt vid återvinning av krossad ballast 

i ny betong skulle enligt Kilvaer et al. (2019) kunna vara att behovet av cement ökar för att nå rätt 

hållfasthet samt att krossning av oren betong kan ge en spridning av farliga ämnen så som tillexempel 

tungmetaller. Återvinning av betongelement bär däremot med sig fördelar såsom att behovet av nytt 

naturgrus minskar och förändringar i naturen minskas eftersom ny deponi kan undvikas (Kilvaer et al., 

2019). 

En polsk studie undersöker möjligheten att återanvända konstruktionselement av betong och har 

identifierat några åtgärder för att det ska bli lönsamt. Studien identifierar exempelvis en åtgärd som att 

införa en ny lagstiftning med förbud att bortförskaffa avfall som kan återbrukas. De beskriver att en 

viktig fråga för att öka återbruket är att det idag inte finns regler för hur man ska bedöma och 

klassificera betongelement som ska återbrukas men även andra konstruktionselement. Förslaget de tar 

fram är att utvecklingen av betongkonstruktioner bör ta hänsyn till dess förmåga att återbrukas och de 

element som har störst potential att återbrukas är balkar, pelare, prefabricerade takelement och 

golvbjälklag. Slutsatsen från den studien visade att återbruk av exempelvis prefabricerade pelare och 

takbjälkar är möjligt och kan efter många års användande återbrukas i nyproduktion. För att återbruk av 

betongelement ska ske i större skala behövs ett större medvetande om den möjligheten, framför allt 

bland konstruktörer (Dawczyński et al., 2013). 

I januari 2020 påbörjades ett rivningsprojekt i Helsingborg där kartläggning av återbruksprocessen av 

olika material görs. I projektet har en rivningsfirma varsamt demonterat betongväggar samt 

betongbjälklag vilket fungerade jättebra och de lyckades hållas hela. Vidare i projektet planerar de att 

analysera materielinnehåll och hållfasthet för att senare ta ett beslut hur delarna kan återbrukas 

(Helsingborgshem, u.å). 

3.2 Cirkulär ekonomi inom byggbranschen 
Cirkulär ekonomi kan beskrivas med en teknisk och en biologisk materialcykel där den tekniska 

materialcykeln består av material som är utformade för att kunna återanvändas, renoveras eller återvinnas 

(Regeringskansliet, 2020). Regeringen tog 2021 fram en handlingsplan för att bidra i omställningen, där 

ett prioriterat område innebär att varje år fram till 2025 ska förberedande återanvändning och 

återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall uppgå till minst 70 vikt-procent (Regeringskansliet, 

u.å). En ny lag har beslutat att nya byggnader ska klimatdeklareras från januari 2022 vilket innebär att 

byggnadens klimatpåverkan ska redovisas för att främja cirkulärt byggande (Regeringskansliet, u.å).  

Som beskrivet i avsnitt 1.1 behöver avfallsströmmarna förändras för att kunna ställa om till cirkulär 

ekonomi vilket enligt Naturvårdsverket (2018a) och Regeringskansliet (u.å) kräver hållbara, reparerbara 

produkter som kan återanvändas och återvinnas. Att projektera för cirkulär ekonomi innebär i 

byggproduktion framför allt att minska avfallsuppkomst, bygga in mindre farliga ämnen och välja 

materialleverantörer som återvinner sitt eget spill (Byggföretagen, 2019). Återvunna material ska i en 

cirkulär ekonomi utgöra en källa till råvaror som dels är tillförlitliga, dels konkurrenskraftiga med 

nyproducerade material och därmed ha likvärdiga egenskaper och kvalitet (Byggföretagen, 2019; 

Regeringskansliet, 2020). Farliga ämnen behöver fasas ut ur nya och återvunna material för att öka 

förtroendet för återvinning (Naturvårdsverket, 2018a; Regeringskansliet, 2020). För att ställa om till 

cirkulär ekonomi krävs en förändring i de regelverk som finns samt resurshantering i samhället i syfte att 

upprätthålla materialets värde under dess livscykel (Naturvårdsverket, 2018a).  

3.2.1 Centrum för cirkulärt byggande  

Centrum för cirkulärt byggande är en samverkansplattform som leds av IVL-Svenska miljöinstitutet och 

har under sina första år utvecklat digitala verktyg för återbruk av byggprodukter (IVL Svenska 

Miljöinstitutet, 2020). Svenska miljöinstitutet, IVL fokuserar på att förena tillämpad forskning och 

utveckling med nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga (Eringstam & Sandahl, 2018). 
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Centrum för cirkulärt byggande består av aktörer inom bygg- och fastighetssektorn och genom detta 

skapas en gemensam arena som öppnar upp för samverkan och kunskapsbyggande som stöttar 

branschens omställning till det cirkulära (CCBuild, u.å; IVL Svenska Miljöinstitutet, 2020). Visionen för 

CCBuild är att skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå återbruk av byggprodukter i en 

industriell skala som vidare möjliggör en samhällsutveckling som är mer resurs- och klimateffektiv 

(CCBuild, u.å). CCBuild har kommit i kontakt med flera projekt där återbruk sker i olika stor 

utsträckning, däremot inte återbruk av betong och betongstommar. Ett projekt fokuserade på återbruk 

av fasadtegel vilket fungerade utan problem, andra projekt har exempelvis fokuserat på återbruk av 

kontorsmöbler och återbruk av timmer till trästomme (CCBuild, u.å). CCBuild har en cirkulär 

marknadsplats som för bygg- och fastighetssektorn där ett brett utbud av återbrukade produkter kan 

hittas (CCBuild, u.å).   

3.2.2 Cirkulär betong  

Naturvårdsverket och Boverket (2019) presenterar i Klimatscenarier för bygg- och fastighetssektorn att 

miljöanpassad betong kan vara en tänkbar åtgärd för att minska utsläpp av växthusgaser. Vid tillverkning 

av betong används bland annat grus och sten vilket bidrar till utfasning av naturgrus (Fossilfritt Sverige 

& Betonginitiativet, 2018). Regeringen har beslutat om att styra mot förnybara råvaror utan att påverka 

ekosystemtjänster och biologisk mångfald negativt (Regeringskansliet, u.å). Moberg et al. (2021) 

beskriver att betong har stor inverkan på landanvändningen eftersom stora volymer används vid 

framställning, även detta är incitament som stärker vikten av att återvinna och återbruka. Danchwardt et 

al. (2019) förklarar att det behöver finnas en marknad för återbrukade varor vilket medför att 

materialtillverkarna behöver utveckla sina affärsmodeller för att exempelvis kunna återvinna sina egna 

produkter för att sedan återförsälja dem.  

3.3 Cirkulär ekonomi i byggprocessen  
Näringslivet har en betydande roll för att nå Sveriges klimatmål. Naturvårdsverket har tagit fram flera 

förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete varav ett är att gå från jungfruliga råvaror till 

återanvändning och återvunna råvara för att bidra till miljömålet Begränsad klimatpåverkan 

(Naturvårdsverket, 2018b). Ett steg i byggprocessen är projektering där bland annat det bärande 

konstruktionssystemet fastställs vilket innebär att projektörerna har en stor påverkan att välja material för 

att främja cirkulär ekonomi. I projekteringsskedet upprättas även en miljöplan och arbetsmiljöplan 

(Projektledning, 2018). Inköp av byggvaror görs ofta av byggentreprenörer som kan föreslå mer 

lämpliga material och alternativ vilket innebär att byggentreprenörer men också andra entreprenörer 

kan driva alternativen mot återbrukat och återvunnet material och därmed påverka beställarens syn på 

cirkuläritet (Nordstrand, 2015).  

En vanlig entreprenadform är totalentreprenad där byggentreprenörer bär ansvaret för projektering och 

utförandet, beställaren anger önskemål och krav som entreprenaden ska uppfylla (Projektledning, 2019). 

Detta innebär att byggentreprenörer har olika utgångslägen att kunna påverka val som exempelvis 

stommen.  

3.3.1 Byggentreprenörer  

Tre av Sveriges största byggentreprenörer är Skanska, Peab och NCC marknadsför sig att vara ett av de 

ledande byggföretagen i Norden. Samtliga av dem arbetar med hållbarhet och har uppsatta mål som 

visar på engagemang mot förändring där byggbranschen blir mer hållbar. De tror också på samverkan 

mellan aktörer i branschen för att utforma hållbara lösningar och projekt. Vad som även syns utåt är att 

företagen ser att deras arbete kan göra skillnad på grund av deras storlek och bredd vilket stärker 

företagens förtroende och engagemang. Skanska, Peab och NCC arbetar med att hitta lösningar till att 

effektivisera materialanvändningen och samtliga har redan påbörjat en förändring i hur de arbetar och 

beskriver vad de använder för verktyg idag som bidrar till cirkulära flöden (NCC, u.åa; Peab, u.å; 

Skanska Sverige, 2020). På aktörernas hemsidor beskrevs det i dagsläget däremot inte om samarbeten 

sker mellan parterna för att utbyta erfarenheter och kunskap i syfte att tillsammans nå Sveriges och 

branschens klimatmål.  
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NCC Sverige AB har ett pågående utvecklingsprojekt där syftet är att utreda förutsättningarna för att 

klimatreducerade tillsatsmedel i betong och vad det kan ge för negativa miljöeffekter vid återvinning av 

betong som markutfyllnad (SBUF, u.å). Ett annat projekt som pågår just nu är Beständig betong med 

återvunnen ballast där Swerock står som projektansvarig (SBUF, 2021). Projektets syfte är att bidra till 

ökad användning av återvunnen ballast i ny betong (SBUF, 2021). Däremot har inget tidigare eller 

pågående utvecklingsprojekt om återbruk av betongstommar kunnat identifierats. Skanska Sverige AB 

ledde det avslutade projektet med att ta fram en färdplan för bygg- och anläggningssektorn där syftet var 

att formulera en gemensam färdplan för en klimatneutral värdekedja (SBUF, 2018).  

Skanska ligger i framkant gällande hållbarhet och företaget har tydliga och höga klimatambitioner 

(Skanska Sverige, u.åb). Skanska menar att genom samverkan med det offentliga finns det större 

potential att nå uppsatta klimatmål (Skanska Sverige, u.åb). Ett av Skanska Sveriges mål är att bli 

klimatneutrala till 2045 i hela värdekedjan vilket är en del av deras löfte om att bygga ett bättre samhälle 

(Skanska Sverige, 2019). För att beskriva ett mer miljöanpassat, framtidsinriktat byggande har begreppet 

Grönt byggande tagits fram och för att kunna mäta och följa upp utvecklingen har modellen Skanskas 

Gröna karta utvecklats (Skanska Sverige, 2020). För att nå uppsatta mål i företaget lyfter Skanska fram 

att det är viktigt att få med sig underentreprenörer och leverantörer på resan mot ett hållbart samhälle 

(Skanska Sverige, 2020). Skanska har betongfabriker i hela landet och satsar hårt på utveckling av 

betongrecept, råmaterial och gjutmetoderna samt teknisk kompetens. Genom Skanskas gröna betong 

kan koldioxidutsläppen halveras på grund av att delar av cementmängden ersätts av slagg samtidigt som 

den uppfyller samma positiva fördelar så som exempelvis beständighet och hållfasthet (Skanska Sverige, 

u.åa) 

3.3.2 Materialtillverkare 

Aktörerna beskrivna i 3.3.1 arbetar i viss utsträckning även med materialtillverkning där 

hållbarhetsfrågan också står i fokus. Företagen och dess dotterbolag arbetar aktivt i frågan om att göra 

betongen mer klimatsmart för att nå klimatmålen och samtliga har redan hittat lösningar som bidrar 

positivt i resan till klimatneutralitet (NCC, u.åb; Skanska, u.å; Swerock, u.å). Som beskrivet i 3.3.1 kan 

klimatpåverkan halveras med Skanskas gröna betong. Med hjälp av den gröna betongen bidrar företaget 

med att nå kunders klimatkrav och mål. Vid framställning av grön betong återanvänds masugnsslagg från 

stålindustrin vilket bidrar till cirkulära processer (Skanska Sverige, u.å). För att säkerställa att den gröna 

betongen uppfyller samma krav som beständighet, livslängd, hållfasthet och gjutbarhet jämfört med 

traditionell betong så kvalitetssäkras den (Skanska Sverige, u.å). Skanska arbetar även med andra 

miljöförbättrande lösningar så som betong utan naturgrus vilket bär med sig fördelar så som 

vattenrenande och bevarande av rullstensåsar (Skanska, 2015). Betong utan naturgrus passar olika typer 

av projekt inom både hus och anläggning (Skanska, 2015). Motsvarande till Skanskas gröna betong har 

Peabs dotterbolag Swerock en ECO-betong där inblandning av slagg bidrar till bättre prestanda och 

lägre klimatpåverkan (Swerock, u.å). Swerock arbetar ständigt med att minska resursförbrukningen och 

de använder återvunnet krossat berg i stället för naturgrus (Swerock, u.å). NCC arbetar också med 

frågor som dessa och tar exempelvis emot och omvandlar bland annat betong till nya material (NCC, 

u.å).  

3.4 Återbruk och återvinning  
Begreppet återbruk/återanvändning innebär att en produkt som inte är avfall används igen med den 

ursprungliga funktionen produkten var avsedd för  (Byggföretagen, 2019; 15 kap. 2§ andra stycket 

miljöbalken). För att återbruka material och produkter kontrolleras, rengörs och eventuellt repareras det 

för att undvika ytterligare behandling (Svenskt Avfall, 2020). Möjligheten att återbruka skiljer sig 

beroende på vart i Sverige man befinner sig, i större städer finns det ofta aktiva återbruksaktörer att 

anlita vilket därmed kan minska mängden avfall vid rivning (Byggföretagen, 2019). Återbruk har på 

senare år ökat och det är en fråga som kommunerna ständigt arbetar med och det finns planer på att 

utveckla återvinningscentralerna så att de kan fungera som ett centrum för uthyrning och reparationer 

med mera (Svenskt Avfall, 2020). Återbruk kräver att byggmaterial och komponenter från befintliga 
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byggnader underhålls och mellanlagras på ett korrekt sätt för att vidare kunna använda komponenterna i 

nya projekt (Karlsson, 2020).  

Begreppet återvinning kan förklaras som att avfallet återvinns och kan användas som ersättning för annat 

material (Svenskt Avfall, 2020). Återvinning skapar därmed möjligheten att ersätta nyproducerade 

material vilket bidrar till minskat behov av uttag av nya resurser (Byggföretagen, 2019). Att återvinna 

har flera fördelar, materialåtervinning sparar energi och råvaruresurser, biologisk återvinning sluter 

kretsloppet, återför näring till jorden samt producerar el och biogas (Svenskt Avfall, 2020). För att 

möjliggöra återvinning krävs det att varje avfallsfraktion är ren och inte blandas med andra fraktioner, 

det kan exempelvis möjliggöra återvinning av betong som ballast i ny betong (Almasi et al., 2018; 

Brander et al., 2020). Bygg- och rivningsavfall från avfallsanläggningar används ofta som 

konstruktionsmaterial eller som sluttäckning på deponier trots att det betraktas som materialåtervinning 

(Almasi et al., 2018). Återvinning av bygg- och rivningsavfall som sker idag är i bästa fall att materialet 

ingår i nya anläggningar med låga kvalitetskrav så som vägar och parkeringsplatser men det allra 

vanligaste användningsområdet är som funktionsmaterial på deponi (Brander et al., 2020).   

Byggföretagen (2019) beskriver att genom materialinventering i god tid före rivningsåtgärder kan det 

tidigt identifieras vilka produkter som kan återbrukas och återvinnas för att minska avfallsmängden, 

vilket Naturvårdsverket (2018a) menar måste bli bättre i syfte att identifiera material och produkter för 

återbruk. För att maximera återbruk och återvinning i byggbranschen behöver det vara lönsamt och 

logistiken kring materialflödena behöver utvecklas (Danckwardt- Lillieström, Nyström, & Ahlström, 

2019). Färdplanen för bygg- och anläggningssektorn beskriver att för att uppnå ett ökat återbruk och 

återvinning behöver den typen av processer komma in tidigt i planeringsprocesserna, detta i syfte att få 

så rena avfallsströmmar som möjligt genom att avfall sorteras nära källan (Fossilfritt Sverige, 2018).  

3.5 Avfall i byggbranschen  
Naturvårdsverket har på uppdrag av EU tagit fram Sveriges nationella avfallsplan och 

avfallsförebyggande program 2018-2023 (Naturvårdsverket, 2018a). Vid framtagandet av programmet 

har kontinuerlig dialog med myndighetsrepresentanter, branschorganisationer samt verksamhetsutövare 

utförts (Naturvårdsverket, 2018a). Enligt gällande regler är alla (privatpersoner och verksamhetsutövare) 

som ger upphov till avfall skyldiga att hantera det (Naturvårdsverket, 2018a; Svenskt Avfall, 2020). Att 

nå cirkulär ekonomi där vidare avfall inte uppstår är ett långsiktigt mål, och för att nå dit måste bland 

annat nya innovativa lösningar tas fram i samband med ett gott samarbete mellan både aktörer och 

sektorer (Naturvårdsverket, 2018a).  

Avfallshierarkins första steg är att förebygga uppkomsten avfall (Naturvårdsverket, 2018a; Svenskt Avfall, 

2020). Denna prioriteringsordning är integrerad i miljöbalken sedan 2016 och vägleder hur avfall ska 

behandlas (Svenskt Avfall, 2020). Nästa steg i avfallshierarkin är att återanvända följt av 

materialåtervinning och biologisk återvinning, återvinning på annat sätt och till sist bortförskaffande 

vilket kan ses i figur 3 nedan (Naturvårdsverket, 2018a; Svenskt Avfall, 2020). Beroende på avfallets 

egenskaper finns det olika metoder att behandla det med som materialåtervinning, biologisk 

återvinning, energiåtervinning och till sist deponering, vilket förfarande det blir bestäms i det enskilda 

fallet (Naturvårdsverket, 2018a; Svenskt Avfall, 2020). Det som ger den största miljövinsten är att 

förbygga uppkomsten av avfall vilket måste ske redan i produktionsledet, vilket innebär att 

byggentreprenörer har stor möjlighet att bidra (Svenskt Avfall, 2020). 
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Figur 3: Avfallshierarkin (Svenskt Avfall, 2020) 

För att förbättra resurseffektiviteten och avfallshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen har 

riktlinjer som går i linje med lagstiftningen tagits fram i syfte att uppfylla bland annat kraven i 

miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin. Ytterligare ett syfte med riktlinjerna är att 

arbeta mot en ökad cirkulär ekonomi i byggbranschens material- och avfallshantering för att främja 

återbruk och återvinning.  Genom att byggbranschens aktörer arbetar utifrån riktlinjerna presenterade 

nedan, är det möjligt att uppnå avfallshierarkin och det första steget att förebygga avfall  (Byggföretagen, 

2019). 

• Upprätta en material- och avfallshanteringsplan  

• Projektera för cirkulär ekonomi 

• Material- och avfallshantera för cirkulär ekonomi 

• Kontrollera att transportör och avfallsmottagare har erforderliga tillstånd 

• Genomföra startmöte och regelbundna uppföljningsmöten mellan beställare och 

byggentreprenör 

Vid avfallshantering i bygg- och rivningsbranschen finns gemensamma bestämmelser för vissa 

avfallsfraktioner och kulörer för skyltar till avfallskärl (Byggföretagen, 2019). En standardiserad basnivå 

med avfallsfraktioner för källsortering i byggproduktion omfattar bland annat farligt avfall, mineraliska 

massor, trä, brännbart, gips och mineralull- om dessa frångås ska det särskilt motiveras (Byggföretagen, 

2019). Vid byggproduktion vet man ofta vad det är för avfall som uppstår samt vad de innehåller och 

det vanligaste som uppstår är materialspill (Byggföretagen, 2019). Sortering av bygg- och rivningsavfall 

ska i normala fall ske på plats i syfte att minska nedsmutsning och förorening av produkter som kan 

återanvändas (Fossilfritt Sverige, 2018; Naturvårdsverket, 2020b). År 2020 börjande nya bestämmelser 

gälla för hantering av bygg- och rivningsavfall där krav på sortering av sex olika fraktioner ska göras 

separat i syfte att komma högre upp i avfallshierarkin (3 kap. 11§ Avfallsförordningen; 

Naturvårdsverket, 2020c). Dessa fraktioner är trä, mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller sten), 

metall, glas, plast och gips (3 kap. 10§ Avfallsförordningen; Naturvårdsverket 2020c). Val av behandling 

av avfallet tas i samråd med avfallsentreprenören och det som påverkar beslutet är ofta kvaliteten på 

materialet, avståndet till återvinningsanläggning och deponi (Byggföretagen, 2019). Ansvaret ligger hos 

avfallsinnehavaren att undersöka hur avfallet ska hanteras (Byggföretagen, 2019). 

Incitament till varför byggproduktionen borde fokusera på god avfallshantering är att miljöpåverkan kan 

minska genom att tillämpa avfallshierarkin samt att pengar kan sparas eftersom avfall kostar pengar och 

tar tid och plats (Byggföretagen, 2019). God avfallshantering bidrar till en trevligare arbetsplats samtidigt 

som renare fraktioner kan nås vilket genererar lägre kostnader och möjligheterna till materialåtervinning 

ökar. Byggherren bär det yttersta ansvaret och ska planera, ställa krav på byggentreprenörer samt bära 

kunskap gällande avfallshantering. Byggherren ska även följa upp kraven. För att nå en bra 

avfallshantering krävs det samarbete mellan branschens aktörer (Byggföretagen, 2019). 
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De största avfallsslagen i byggsektorn uppmättes till cirka 6 miljoner ton och består av jord och 

mineraliskt bygg- och rivningsavfall som tillexempel betong, tegel och asfalt  (Fossilfritt Sverige, 2018; 

Naturvårdsverket, 2018a). Den största mängden avfall hanteras vanligen på deponi som sluttäckning 

eller som konstruktionsmaterial för återfyllnad och en mindre del av avfallet cirka 1,4 miljoner ton 

hanteras genom förbränning och energiåtervinning (Naturvårdsverket, 2018a). Fosilfritt Sverige (2018) 

beskriver att för att minimera avfall som går till deponi samt uttag av jungfruliga massor behöver 

avfallslagstiftningen ses över samt hur den tillämpas.  

3.6 Utmaningar kopplat till återbruk och återvinning av betong  
Största utmaningen för att återbruka betongelement anses vara brist på etablerad metod i branschen som 

utbud, efterfrågan, kvalitetskontroll med mera (Huuhka & Hakanen, 2015). Huuhka et al. (2015) 

nämner en utmaning vilket är svårigheten att dekonstruera elementen. Kristinsson et al. (2001) lyfter att 

standarder kan ändras över tid vilket kan bli en svårighet att exempelvis återanvända byggnadselement 

som byggdes för 50 år sedan. Kristinsson et al. (2001) och Byggföretagen (2019) beskriver att stor vikt 

måste läggas redan i projekteringsskedet att designa för att demontera för att lättare kunna separera 

element vid rivning samt att det bidrar till cirkulärt tänkande. Gamla byggnader är inte byggda för att 

demonteras vilket gör att betongkonstruktionen med gjutna fogar mellan elementen är svårt att ta isär  

(Fahlén et al., 2017; Kristinsson et al., 2001). Ett alternativ skulle vara att såga i fogarna men detta kan 

utsätta armeringsjärnen för luft vilket kan leda till att betongen förfaller (Kristinsson et al., 2001). Vid 

rivning av betongkonstruktioner idag använder man metoder som bland annat bilning och vajersågning 

vilket bryter ner byggnaden i mindre delar och gör det svårt att ta vara på elementen för återanvändning 

(Kristinsson et al., 2001). Därmed beskriver Kristinsson et al. (2001) att vid demontering av byggnader 

måste metoder hittas som inte skadar elementen, exempelvis laserskärning och vattenstråleskärning som 

dessutom har ett snitt på bara några millimeter. 

Almasi et al. (2018) beskriver att en annan utmaning i branschen är avsaknad av ekonomiska incitament 

för avfallsanläggningar att återvinna material och produkter, ytterligare en utmaning är att jungfruliga 

material fortfarande är relativt billiga och återvunnet material kräver dokumentation och tester för att se 

om de uppfyller samma standard som jungfruligt material. Prisskillnaden mellan jungfrulig ballast och 

krossad återvunnen betong är liten. En annan utmaning är bristande kunskap om möjlighet att 

materialåtervinna samt att det saknas en marknad för vissa återvunna material. Ett sätt att öka återbruk 

och få avfall att bli en resurs är med hjälp av kretsloppsparker som kan avleda material till att gå till 

deponi (Almasi et al., 2018).  

Byggentreprenörer har ofta utmaningar som tidsbrist och platsbrist för att förvara avfallscontainers vilket 

kan försvåra deras arbete att bidra till ökat återbruk och återvinning. Ytterligare en utmaning för 

byggentreprenörer är att hyrning och transport av avfallscontainrar kan innebära höga kostnader. 

Branschen behöver bli bättre på att sortera avfall och ett alternativ är genom selektiv rivning för att från 

början få flera fraktioner (Almasi et al., 2018). 

3.7 Möjligheter kopplat till återbruk och återvinning av betong  
Almasi et al. (2018) beskriver att en möjlighet byggbranschen har är att driva på att krossad betong i 

vägbyggen kan vara bättre lämpat jämfört med jungfruligt material, vilket bär med sig fördelar som 

mindre användning av jungfruligt material och återvinning av betong. Byggentreprenörers möjlighet att 

påverka klimatpåverkan i byggprojekt är att exempelvis välja materialtillverkare som fokuserar på 

klimatfrågor samt införa åtgärder för att minska spill och avfall från byggproduktion (Erlandsson, 2019). 

Ett sätt att styra mot mer cirkulära materialflöden är att exempelvis lägga till en punkt om återbruk i 

start- och byggmötesprotokoll samt vid rivning göra avsyning på plats och inventera byggmaterial och 

byggkomponenter (Wilson et al., 2021). Ett tips till byggentreprenörer är att planera avfallshanteringen 

och lämna utrymme för byggpallar med återbrukade produkter och material (Byggföretagen, 2019). 

En möjlighet materialtillverkare har är att kommunicera till andra aktörer hur materialen ska sorteras 

samt om de har möjlighet att använda återvunnet material (Almasi et al., 2018). Materialtillverkare ska 
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om möjligt försöka komma in tidigt i projekten för att kunna ta fram den betongkvalitet som önskas 

(Erlandsson, 2019). Erlandsson (2019) beskriver att om klimatförbättrad betong ska användas är det bra 

om materialleverantörerna levererar underlag som kan användas i systemskedet för att underlätta 

projekteringen, genom att exempelvis förklara vad det innebär att använda klimatförbättrad betong.  

3.8 Litteratursammanfattning  
I presenterad litteratur identifieras både utmaningar och möjligheter med återbruk och återvinning av 

betongstommar. Litteratursammanfattningen presenterar återkommande litteratur som legat till grund 

för analys av resultatet och diskussionen, där likheter och skillnader mellan litteratur och analyserat 

resultat tas upp.  

Beständigt material och karbonatisering.   

Betong är ett beständigt material med lång livslängd. Materialet har förmåga att ta upp koldioxid under 

hela dess livslängd genom en kemisk process som kallas karbonatisering. Största delen av 

koldioxidutsläppen från betong kommer vid tillverkningen av cementklinker som är en mellanprodukt 

vid tillverkning av bindemedlet cement, vilket är en utmaning att reducera (Fossilfritt Sverige & 

Betonginitiativet, 2018; Svensk Betong, 2018).  

Begränsning av lagar, regler och standarder. 

Återbruk och återvinning av betong styrs av lagar och regler (Naturvårdsverket, 2018a). En förändring i 

regelverk och standarder krävs för att ställa om till cirkulär ekonomi (Naturvårdsverket, 2018a). 

Användningen av återvunnen krossad ballast är möjligt under vissa förutsättningar vilket regleras i 

svensk standard SS 137003, Betong-Användning av EN 206 i Sverige (Svensk Betong, u.å). 

Avfallslagstiftningen behöver ses över i syfte att minimera avfall som går till deponi samt minska uttag av 

jungfruligt material (Fossilfritt Sverige, 2018). En utmaning är att standarder kan ändras över tid vilket 

gör att det kan vara svårt att återbruka byggnadselement som byggdes för 50 år sedan, gamla byggnader 

är heller inte byggda för att demonteras (Kristinsson et al., 2001).  

Kvalitetssäkringssystem är nödvändigt. 

Vid återbruk och återvinning av betong fås vanligen olika kvalitetsklasser på materialet jämfört med vid 

användning av jungfruligt material där en jämnare kvalitet oftast nås (Brander et al., 2020; Johansson et 

al., 2017). För att kunna ge garantier och säkerställa en bra kvalitet är det därför viktigt att använda sig 

av ett kvalitetssäkringssystem vid användning av återbrukade och återvunna produkter. Ett sätt att vara 

på den säkra sidan gällande kvalitetskrav är att använda det återbrukade/återvunna materialet i en 

produkt med lägre kvalitetskrav det vill säga nedgradera materialet (Johansson et al., 2017).  

Ren avfallsfraktion ökar möjligheterna till återbruk av betong.  

En nackdel med återbrukat och återvunnet material är att rivningsbetong kan innehålla rester från andra 

material vilket behöver tas hänsyn till vid betongens nästa användningsområde (Svensk Betong, u.å). 

Johansson et al. (2017) och Almasi et al. (2018) beskriver om betongfraktionen är relativt ren ökar 

chanserna att återvinna den som ballast i ny betong, däremot används betong med återvunnen ballast 

sällan vid husbyggnation idag. Byggproduktionen borde fokusera på god avfallshantering dels för att 

miljöpåverkan kan minska genom att avfallshierarkin tillämpas, dels att avfall kostar pengar och tar både 

tid och plats (Byggföretagen, 2019). 

Planering och hantering för återbruk/återvinning av betong.  

Vid återbruk av betongelement krävs inför demontering noggrann planering och detaljerade 

bedömningar kopplat till säkerhet, hälsa och arbetsmiljö. Det krävs även dokumentation och kontroller 

av bland annat hållfastheten samt att materialets sammansättning behöver vara känt. En rekyleffekt vid 

återvinning av krossad ballast i ny betong skulle kunna vara att mer cement behöver användas för att nå 

rätt hållfasthet. Är betongen oren skulle det kunna ge en spridning av farliga ämnen (Kilvaer et al., 

2019). Återbruk kräver även att materialet från befintliga byggnader underhålls och mellanlagras på ett 

korrekt sätt för att vidare kunna återbruka komponenterna i nya projekt (Karlsson, 2020). 
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Medvetenhet och kunskap behöver öka. 

För att återbruk av betongelement ska kunna ske i större skala behöver medvetandet om att det är 

möjligt öka, framför allt bland konstruktörer menar Dawcyński et al. (2013). Idag upplevs också 

bristande kunskap i branschen angående möjligheterna som finns med återbruk och återvinning vara ett 

problem (Almasi et al., 2018). Samverkansplattformen Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) har 

visionen att skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå återbruk av byggprodukter i en industriell 

skala som vidare möjliggör en samhällsutveckling som är mer resurs- och klimateffektiv (CCBuild, u.å). 

Materialtillverkare möjliggör informations- och kunskapsspridning kring exempelvis hur ingående 

materialkomponenter i betongelementen ska sorteras och om det går att återbruka eller återvinna 

(Almasi et al., 2018).  

Brist på etablerad metod i branschen.  

Idag återbrukas betong och betongstommar i princip inte alls men kan förekomma i pilotprojekt. En av 

de största utmaningarna för att återbruka betongelement anses vara brist på etablerad metod i branschen 

som utbud, efterfrågan och kvalitetskontroll. Högst potential för återbruk har betongbalkar och 

betongpelare, medan sandwichpaneler anses har lägst potential. (Huuhka & Hakanen, 2015). Genom att 

återbruka betonghåldäck i stället för att återvinna nås ett högre steg i avfallshierarkin. Det bidrar till 

positiva miljö- och klimateffekter eftersom mindre energi och resurser går åt. (Kilvaer et al., 2019).  

En marknad för återbrukade varor saknas.  

Danckwardt et al. (2019) beskriver att det behöver finnas en marknad för varor med ett 

andrahandsvärde vilket medför att materialtillverkarna behöver utveckla sina affärsmodeller för att 

exempelvis kunna återvinna sina egna produkter och därefter distribuera dem vidare.  

Tid och resurser måste läggas i projekteringsskedet.  

För att enklare kunna plocka ned byggnadselement behöver tid och resurser läggas i projekteringsskedet 

- design för att demontera (Byggföretagen, 2019; Kristinsson et al., 2001). Fossilfritt Sverige (2018) 

beskriver att ett ökat återbruk och återvinning kan nås genom att sådana processer kommer in tidigt i 

planeringsstadiet. Genom att materialinventera i god tid före rivning av en byggnad kan det identifieras 

vilka material och produkter som kan återbrukas och återvinnas vilket också minskar avfallsmängden 

(Byggföretagen, 2019). Byggentreprenörer har ofta utmaningar som tidsbrist och platsbrist vilket kan 

försvåra deras arbete att bidra till ett ökat återbruk och återvinning (Almasi et al., 2018; Byggföretagen, 

2019).  

Kostnader påverkas positivt och negativt.  

Prisskillnaden mellan jungfruligt material och återvunnen ballast är liten vilket delvis beror på att 

återbrukat/återvunnet material kräver tester och dokumentation för att se om materialet uppfyller 

önskad kravnivå i projekten för de specifika byggnadsdelarna. Återbruk leder till ökade arbetskostnader 

på grund av exempelvis tidskrävande demontering, däremot leder det till minskade inköpskostnader och 

utsläpp av växthusgaser (Gerhardsson et al., 2019). Inköp i byggprojekt görs ofta av byggentreprenörer 

vilket innebär att de kan driva alternativen mot återbrukat och återvunnet material och få beställaren att 

tänka mer cirkulärt (Nordstrand, 2015).  

Cirkulär ekonomi kräver att alla aktörer samarbetar.  

Cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår är ett långsiktigt mål, det kräver att innovativa lösningar tas 

fram samt ett gott samarbete mellan aktörer och sektorer i branschen (Naturvårdsverket, 2018a). Största 

miljövinsten fås genom att förebygga uppkomsten av avfall vilket är avfallshierarkins första steg 

(Naturvårdsverket, 2018a; Svenskt Avfall, 2020). Att förbygga uppkomsten av avfall måste ske i 

produktionsledet vilket innebär att byggentreprenörer har möjlighet att bidra till minskade 

avfallsmängder genom exempelvis mindre spill (Svenskt Avfall, 2020).  
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4. RESULTAT och ANALYS 
I detta kapitel presenteras det analyserade resultatet av insamlad empiri från intervjustudien. Kapitlet är 

indelat i två avsnitt, byggentreprenörer och materialtillverkare. Vidare, är kapitlet indelat i 

underrubriker som baseras på intervjumallen presenterat i Bilaga A. 

4.1 Byggentreprenörer 
Respondenterna i byggentreprenörsperspektivet är åtta personer med varierade aktiva år i branschen 

och olika utbildningsbakgrund, se figur 2 under 2.3.1. Respondenterna har titlar som Gruppchef för 

byggnadsfysikerna, Gruppchef för hållbar affärsutveckling, Portföljchef för stommar, Teknisk chef, 

Projektchef, Chefsrådgivare, Kategoriansvarig för inköp och Innovationschef.   

4.1.1 Cirkulär ekonomi hos byggentreprenörer idag 

Samtliga respondenter förutom Projektchefen har kommit i kontakt med frågor som berör cirkulär 

ekonomi. Flertalet av byggentreprenörerna arbetar dagligen med frågor kopplat till cirkulär ekonomi 

och de är överens om att det är viktiga frågor. Portföljchef för stommar, Gruppchef för hållbar 

affärsutveckling och Kategoriansvarig för inköp anser att cirkuläritet än så länge är lite komplicerat. 

Skanska Norge har ett nystartat forskningsprojekt som handlar om framtidens återbruk berättar 

Chefrådgivaren. Hen påpekar att cirkulär ekonomi är ett hett tema och att de arbetar en hel del med 

dessa frågor. Gruppchefen för byggnadsfysikerna beskriver att hen varit med i många diskussioner om 

cirkulär ekonomi men att frågan som uppstår är vad är egentligen cirkulär ekonomi? Projektchefen som 

inte kommit i kontakt med dessa frågor är medveten om att det kommer komma mer och mer och att 

det troligen kommer eskalera framöver. 

”Ett av mina uppdrag är att i den här omställningen till cirkulär ekonomi på något sätt 

samla och vägleda Skanska Sverige i detta. Det är en ganska svår uppgift för det händer 

mycket vilket är bra. Det är inte byggentreprenörer som gör omställningen men vi kan 

driva på och få verksamheten att samverka i olika sådana frågor.” - Gruppchef för hållbar 

affärsutveckling 

4.1.2 Återbruk och återvinning 
Erfarenheter av återbruk och återvinning av betong/betongstommar: 

Byggentreprenörernas erfarenhet av återbruk och återvinning av betong och betongstommar varierar 

och ingen av respondenterna har varit med om att en hel stomme plockas ned och återbrukas. Däremot 

har fyra av åtta respondenter kommit i kontakt med ett projekt där betonghåldäck återbrukades i 

Norge. Där hade Teknikchefen, Chefsrådgivaren och Gruppchef för hållbar affärsutveckling vetskap om 

att det projektet kostade mycket mer jämfört med att köpa nya stomdelar. Det beskriver Teknikchefen 

som ett misslyckande eftersom det borde bli billigare att återbruka produkter. Chefsrådgivaren beskriver 

att återbruksprocessen i pilotprojektet med betonghåldäck i Norge innefattade identifiering av den 

gamla byggnaden, demontering, bearbetning, dokumentation av testerna och montering i den nya 

byggnaden. Hen förklarar också att den processbeskrivningen blev grunden för norsk standard för 

återbruk av håldäck vilket förenklar kommande liknande projekt eftersom det är innanför regelverken.  

Fem av åtta respondenter beskriver att de har vetskap om projekt där hela stommen fått vara kvar, alltså 

att byggnadens omvandlas i stället för att den rivs vilket ger en stor klimatnytta samtidigt som det är ett 

välfungerande sätt. Teknikchefen, Gruppchefen för hållbar affärsutveckling, Gruppchefen för 

byggnadsfysikerna, Innovationschefen och Chefsrådgivaren tror att det kommer komma mer och mer 

att stommen behålls och omvandlas där den står.  

Kategoriansvarig för inköp upplever att det är mycket diskussion om hållbarhet, men i praktiken har 

återbruk av betongstommar i dagsläget ännu ej skett. Projektchefen har inte kommit i kontakt med att 

hela element återbrukas, men hen arbetar i ett projekt där överbliven betong återvinns genom att gjuta 

legoklossar som antingen säljs eller används på plats. De återvinner också betongen som fyllnadsmassor 

genom att den krossas ned.  
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Teknikchefen har varit i kontakt med andra projekt där önskan var att exempelvis bygga på en våning 

samt ett nytt tak på befintliga byggnaden där i stället hela takdelen behölls. Det gjordes genom att taket 

sågades av och lyftes upp för att kunna bygga på en våning och sen sänka ned taket.  

”I ett projekt i Göteborg ville man bygga på två våningar på ett befintligt hus men 

kapaciteten i konstruktionen saknades. Skanska hittade där en lösning så projektet kunde 

återbruka hela stommen och bygga på två lättare våningar i trä genom smarta 

arbetsmetoder vilket både blev billigare och bättre ur klimatsynpunkt.” - Teknikchefen 

Teknikchefen ställer sig frågan varför branschen inte anpassar det nya huset man vill bygga till det gamla 

så att stommen kan behållas i stället för att riva en byggnad och bygga nytt. Hen anser att det handlar 

mycket om hur arkitekten ritar från början. Chefsrådgivaren från Skanska Norge beskriver att 

ombyggnationer av befintliga betongstommar är ett satsningsområde i Skanska Norges affärsplan. 

Gruppchefen för byggnadsfysikerna anser att det idag finns en större acceptans att rädda de byggdelar 

som går att rädda jämfört med tidigare vilket är positivt.   

För- och nackdelar med att återbruka/återvinna betongstommar: 

Den främsta fördelen med att återbruka och återvinna betongstommar är den stora klimatnyttan, 

samtliga respondenter är eniga i det. Gruppchef för hållbar affärsutveckling nämner att ekonomiska 

besparingar kan göras om exempelvis stommen behålls. Projektchefen belyser en fördel med återbruk, 

det finns många olika varianter gällande återbruk om projektorganisationen arbetar med det i projektet, 

exempelvis att betongsuggor gjuts av överbliven betong. Innovationschefen tror att besparingar för 

miljön ofta leder till ekonomiska besparingar också samt att det troligen kommer kosta mer i framtiden 

att bygga med jungfruligt material på grund av straffbeskattning.  

”Fördelen med återbruk och återvinning är att byggbranschen sparar på jordens resurser 

som ingår i betongen och energin för att framställa den.” - Portföljchef för stommar 

Tittar man däremot på nackdelarna med att återbruka och återvinna betongstommar kan det upplevas 
som komplicerat. Två av åtta respondenter lyfter att betong är tungt att transportera vilket innebär att 

det inte lönar sig att köra långa sträckor. Projektchefen och Gruppchef för hållbar affärsutveckling 
förklarar att en nackdel kan vara konstruktionen i sig, att befintliga stommar idag är utformade på ett 
sätt som gör att det inte är lämpligt att ändra efter dagens behov. Projektchefen nämner däremot att 
vissa stomdelar är mindre känsliga och klarar att exempelvis att endast bestå av återvunnen ballast vid 
nytillverkning av betong. Gruppchef för hållbar affärsutveckling belyser att i fortsättningen måste 
samtliga i branschen ha med sig tänket att stommen ska kunna omvandlas till nya behov om det behövs.  

”Man kan också prata om att återbruka delar av en stomme, kanske skulle stommen 

kunna sågas upp och göras till block för att använda på ett annat sätt. Lite av en 

downcycling men inte så långt att betongen krossas. Återigen är vi tillbaka på att faktiskt 

kunna räkna på vad blir klimatnyttan i ett lite längre perspektiv.” - Gruppchef för hållbar 

affärsutveckling 

Respondenternas möjlighet att främja återbruk/återvinning i deras arbetsroll: 

Alla respondenter som representerar byggentreprenörsperspektivet upplever att de kan främja ett ökat 

återbruk och återvinning av betongstommar på olika sätt genom att prata med kunder, rivare och 

kunniga inom återvinningsbranschen med mera. Portföljchef för stommar, Gruppchefen för hållbar 

affärsutveckling, Kategoriansvarig för inköp, Projektchefen och Gruppchef för byggnadsfysikerna 

beskriver att de kan prata om ämnet både internt och externt för att sprida deras kunskap kring ämnet. 

Gruppchefen för hållbar affärsutveckling förklarar att hen kan prata om fördelarna och försöka få ihop 

rätt parter med olika kompetens och drivkrafter med varandra. När det blir enklare att återbruka och 

återvinna blir det full fart framåt beskriver Portföljchef för stommar.  

”De blir en jätteviktig faktor när projektledningen ska köpa upp produkter till ett 

projekt, har projektet en större mängd återbrukat material så minskar klimatutsläppen 

och det är ju en viktig faktor idag.” - Portföljchef för stommar 
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Kategoriansvarig för inköp samarbetar tätt med återvinningsbranschen och driver frågor om återbruk 

och återvinning av betongstommar. Hen upplever att byggbranschen inte riktigt har förstått behovet av 

en faktisk förflyttning och det krävs att våga utmana. Gruppchef för byggnadsfysikerna förklarar att hen 

och hens medarbetare kan arbeta med att ta fram riskbedömningar och förklara vad som är viktigt att 

tänka på. Hen förklarar vidare att deras del är att ta bort hinder i att nya material är mer attraktiva 

jämfört med återbrukat/återvunnet. Innovationschefen ser att hen kan påverka ett ökat återbruk och 

återvinning eftersom hens roll är att sätta upp pilotprojekt och testa nya saker samt försöka skala upp det 

som lyckas. 

4.1.3 Utmaningar och möjligheter med återbruk och återvinning av betongstommar 
Utmaningar: 

Samtliga respondenter från byggentreprenörsperspektivet är överens om att det är många frågor som 

dyker upp när det pratas om återbruk av betongstommar. Teknikchefen menar att det kan vara en 

anledning till att det inte blir av. En utmaning som samtliga respondenter tar upp är hur kvalitetssäkring 

av materialet går till samt hur det kan garanteras att materialet håller och att det uppfyller krav som ställs. 

Portföljchef för stommar beskriver också att återbruksprocessen tar tid och att dokumentationen 

gällande produkternas sammansättning behöver bli bättre. Respondenterna lyfter att en utmaning är 

osäkerheten om hur processen ska gå till, Hur hanterar man materialet? Vad innehåller det? Vem kan 

garantera att det håller? Vart ska materialet förvaras? En anledning till dessa frågor är att det är för få 

projekt som arbetar med återbruk av betongstommar menar Teknikchefen och Chefsrådgivaren.  

”Jag har upplevt att det finns en rädsla bland konstruktörer, kunder och byggare att de 

oroar sig om det faktiskt håller och hur de kan lämna garantier. Det borde gå att hitta bra 

systematik och stöd i normer och utifrån det hitta en praxis för hur branschen 

kvalitetssäkrar.” - Teknikchefen 

Ytterligare en utmaning är lagar och regler vilket Portföljchef för stommar, Gruppchef för hållbar 

affärsutveckling, Innovationschefen och Chefsrådgivaren lyfter. De påpekar att återvinning och återbruk 

kan vara klurigt på grund av lagar och regler som sätter stopp vilket innebär att man behöver fortsätta 

arbeta med att förändra det. Gruppchef för hållbar affärsutveckling, Kategoriansvarig för inköp, 

Teknikchefen och Gruppchef för byggnadsfysikerna förklarar att det man kämpar med nu är att förstå 

vad som ger den bästa miljönyttan, alltså vad är rätt användningsområde för en betongstomme som ska 

rivas. Om kvaliteten på betongstommen är för dålig, vad gör man då? Är det bästa att krossa ner den 

och använda i ny betong?  

”Gamla byggnader innehåller ofta giftigt material och då används andra principer än 

återbruk.” - Kategoriansvarig för inköp 

Teknikchefen och Gruppchef för hållbar affärsutveckling lyfter att designprocessen behöver utgå från 

vad som finns på marknaden och att byggbranschen måste börja designa för att återbruka, vilket flera 

respondenter lyfter som en utmaning. Gruppchef för byggnadsfysikerna och Chefsrådgivaren anser att 

man behöver lösa det tekniska för att kunna demontera effektivt. Återbruk måste komma upp tidigt i 

byggprojekt för att man ska hinna bestämma vad produkterna ska användas till förklarar Gruppchef för 

hållbar affärsutveckling. Teknikchefen beskriver att ett projekt tar väldigt lång tid att utveckla därför 

krävs det att projektering utifrån cirkulära frågor prioriteras framöver om branschen ska bli 

klimatneutrala till 2030 som är målet för sektorn. Gruppchef för hållbar affärsutveckling beskriver att 

ytterligare en utmaning är vart behovet av återbrukade eller återvunna betongelement finns. Är 

lösningen att återbruka mellan projekt inom samma geografi? För att lyckas behöver kostnaderna gå ner 

och effektiviteten behöver öka påpekar Gruppchef för byggnadsfysikerna, Chefsrådgivaren och 

Gruppchef för hållbar affärsutveckling. 

Projektchefen, Gruppchef för hållbar affärsutveckling, Chefsrådgivaren, Kategoriansvarig för inköp och 

Gruppchef för byggnadsfysikerna belyser att en ökad medvetenhet behövs i byggbranschen och att 

utmaningen är att förändra synen på hållbarhet och faktiskt förstå vilken förändring som behöver göras. 



21 

 

Gruppchef för hållbar affärsutveckling funderar på vad man måste göra annorlunda för att nå en 

förändring? Är det tekniska problem? Samverkansproblem eller kanske affärsmässiga problem? 

Efterfrågan ses också som en utmaning bland flera respondenter, kanske behöver man marknadsföra 

återbruk av betongstommar, eller kan kundkrav öka efterfrågan? En anledning kan vara att verktyg för 

hur man räknar på återbrukade betongstommar inte finns eller att det är svårt att veta vad återbrukade 

produkter kostar och om det finns tillgängligt på marknaden. Portföljchef för stommar och Gruppchef 

för hållbar affärsutveckling beskriver att vid återbruk av betongstommar kanske byggprojekten behöver 

längre byggtid på grund av att säkerhetsrisken är större, arbetsmetoderna saknas, betongelement är tunga 

och kan uppfattas som svårhanterliga. Gruppchef för byggnadsfysikerna och Innovationschefen påpekar 

att många fastnar i att det är många utmaningar för att lyckas med återbruk och att man måste våga titta 

ordentligt på vad som behöver göras. Ett problem med det är att branschen gärna vill ha fakta på att det 

fungerar innan företag vågar satsa. Chefsrådgivaren beskriver att en utmaning är att ändra affärsstrategin 

från ”just in time principen utan lager” till att demontera, mellanlagra och montera vilket i sig blir en 

kostnadsökning eftersom man måste mellanlagra och vänta på behovet av återbrukade/återvunna 

produkter. 

Möjligheter:  

Respondenterna från byggentreprenörsperspektivet ser stora möjligheter med att återbruka och 

återvinna betongstommar. Teknikchefen och Gruppchef för hållbar affärsutveckling beskriver att 

betongstommar är beständiga och har lång livslängd vilket gör att det bästa scenariot är att omforma och 

utveckla där de står. Teknikchefen och Kategoriansvarig för inköp beskriver att en möjlighet kan även 

vara att krossa ned betongstommen på plats och gjuta en ny vilket innebär att antalet transporter till och 

från byggarbetsplatsen minskar. För att lyckas med det måste Skanska utmana idén och omarbeta 

befintliga affärsmodeller menar Kategoriansvarig för inköp. Chefsrådgivaren, Gruppchef för 

byggnadsfysikerna, Teknikchefen, Portföljchef för stommar, Innovationschefen och Projektchefen 

diskuterar att en möjlighet är att producera för att demontera och återbruka (design for deconstruction). 

Alltså skapar ett system för hur betongstommar kan demonteras vilket troligen underlättar för 

monteringen när man bygger också. Projektchefen beskriver att det troligen är svårt att återbruka de 

byggnader som finns idag men att ett alternativ kan vara att återbruka enklare delar i konstruktionen. 

Chefsrådgivaren beskriver att om återbruksprocessen ska effektiviseras behöver processen 

industrialiseras. Hen är också frågande till varför företag ska bygga nytt när man i stället kan bygga om 

det befintliga beståndet. Kategoriansvarig för inköp menar att när organisationer förstår material och 

logistik samt besitter på nödvändig kunskap förstår organisationer troligen att cirkuläritet skapar 

förutsättningar i byggbranschen.  

”Min rekommendation om återbruk av betongstommar ska lyckas är att företag kanske inte 

ska kolla på helheten utan snarare fokusera på vissa enklare konstruktionsdelar att återbruka 

och sen utveckla det allt eftersom. Exempelvis betongpelare till att börja med.”  

- Projektchef 

”Genom att prefabricera smart kan husen plockas upp och ner som lego. Där tror jag det 

finns lite mer att göra och jag tror att små detaljer kan ta oss framåt.” 

- Innovationschefen  

Teknikchefen beskriver att om bättre beräkningsanalyser kan göras på befintliga betongstommar som 

visar att konstruktionen fungerar i ett nytt system kan det vara en möjlighet till ökat återbruk av 

betongstommar. Respondenten förklarar även att kvaliteten på befintliga betongstommar kan mätas för 

att utifrån det bestämma användningsområdet för betongkomponenterna.  

Gruppchef för hållbar affärsutveckling, Kategoriansvarig för inköp, Teknikchefen och Gruppchefen för 

byggnadsfysikerna anser samtliga att Skanska som företag har stora möjligheter till ökat återbruk och 

återvinning av betongstommar eftersom de har många delar av kedjan samt tydliga klimatmål. En 

möjlighet att lyckas är att nyttja den kompetens som finns och samarbeta mellan verksamhetsgrenarna 
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samt externa beställare. Detta beskriver Teknikchefen och Gruppchef för hållbar affärsutveckling. 

Innovationschefen tror att nyckeln till framgång är om alla stomleverantörer för trä, stål och betong 

samverkar för att tillsammans arbeta mot att nå koldioxidneutralitet inom branschen. Om företaget 

redan idag arbetar med återbruk och återvinning av betongstommar är ett sätt att använda det som 

försäljningsstrategi: att de tar vara på naturens resurser och bidrar till klimatresan när företaget bygger 

förklarar Portföljchef för stommar.  

”Jag ser stora möjligheter till ökat återbruk och återvinning av betongstommar, Skanska 

äger många delar av kedjan och gör vi en konkurrensanalys är det inte många som har den 

infrastrukturen. Skanska har förutsättningarna för en annan typ av lönsamhet. Idag är det 

rivningen och avfallshanteringen Skanska inte äger.” - Kategoriansvarig för inköp 

Kategoriansvarig för inköp hade en idé att om Skanska äger avfallet kan de bestämma hur det ska 

hanteras. Vidare skulle det innebära att Skanska får kontroll och kan styra prisbilden samtidigt som de 

kan arbeta med förbättringar och effektiviseringar menar respondenten. Däremot kräver det ökad 

kunskap, tid och resurser för att lyckas med den strategin. För att processerna ska bli mer resurseffektiva 

är en strategi att byggentreprenörernas spill ska integreras i interna eller externa leverantörers processer. 

Vilket även kan resultera i att leverantörer tar emot och lagrar material för återbruk och återvinning 

menar Kategoriansvarig för inköp och Portföljchef för stommar. En annan möjlighet som lyftes är att 

Skanska som byggentreprenör kan bli en ny typ av aktör som river och förser byggprojekten med 

återbrukat material. Vilket kan ses som en affärsmöjlighet i företaget. Ett annat alternativ är att de 

återbruksaktörer som finns på marknaden idag även tar emot betong framöver vilket däremot kräver 

stora lagerytor.  

Två av åtta respondenter beskriver att det är viktigt att beställaren tidigt tänker på återbruk för att 
skynda på dessa frågor.  

”Om arkitekten från början hade fått i uppdrag att det här finns att tillgå, återbruka så 
mycket som möjligt. Sen hade det funnits konstruktörer som är duktiga på att räkna så att 
det arkitekten ritar funkar med det befintliga och att hela den kedjan då löper från rätt håll, 
inte att aktörer kommer in i fel ordning. Här är det superviktigt att beställaren börjar tänka 
tidigt på återbruk.” - Teknikchef 

Gruppchefen för byggnadsfysikerna menar att betong är ett material branschen inte kommer göra sig av 
med och därför är det viktigt att titta på återbruk och återvinningsmöjligheterna. Alltså att företag inte 
bara tittar på hur ny betong kan klimatförbättras som Skanska dessutom inte vet helt säkert hur det 
påverkar materialets tekniska egenskaper. Flertalet respondenter tror även att det finns en bra marknad 
för att använda återbrukade betongelement eftersom Skanska vet hur betongen uppför sig och vad den 
har för egenskaper.  

Vad krävs av byggentreprenörer? 

Portföljchef för stommar, Projektchefen och Gruppchefen för byggnadsfysikerna anser att tydlig 

kravställning rent klimatmässigt behövs från byggentreprenören. Projektchefen anser att ökade krav på 

projekten från ledningen gör att produktionsteamet vet vad de ska förhålla sig till samt att det är viktigt 

att informera och efterfråga återbrukad/återvunnen betongstomme. Innovationschefen tror att 

byggentreprenörer måste vara mer delaktiga i design och projektering samt att ingen behöver göra allt 

utan alla kan göra lite och dela med sig av det, vilket troligen skapar energi att andra också vill göra lite. 

”…det måste ju ändå finnas en viss typ av lösning på hur vi ska hantera det. Det bygger 

ju också på att man jobbar med olika konkreta lösningar på hur projektledningen ska 

hantera det ute i projekten.” - Projektchefen 

Portföljchef för stommar resonerar att alternativen för att minska klimatpåverkan är att leverantörerna 

måste hitta klimatsmarta recept för betong eller måste branschen börja tänka återbruk. Gruppchef för 

hållbar affärsutveckling anser att det krävs samverkan mellan byggentreprenörer, materialtillverkare och 

produktutvecklare för att kunna lösa dessa frågor. Hen funderar på att det kanske är materialtillverkaren 
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som ska bestämma vad som ska byggas utifrån vilka återbrukade produkter som finns tillgängliga och 

inte produktutvecklaren som det är idag. Kategoriansvarig för inköp påpekar att byggentreprenörer i 

planeringsskedet ska titta på hur avfallet ska hanteras när det väl uppstår och när inköpen planeras titta 

på materialets sammansättning så rätt förutsättningar att källsortera rätt kan ordnas.  

Teknikchefen beskriver att Skanska skulle kunna vara delaktig i att utforma en ny prefabstandard där det 

är möjligt att klicka ihop betongelementen. Hen tror att det är en ny standard som krävs för att 

återbruka mer betong jämfört med idag. Gruppchefen för byggnadsfysikerna anser att en möjlighet för 

byggentreprenörer är att utföra tester på betongkonstruktioner för att veta om det går att återbruka, 

därmed kanske vara den aktör som saknas idag. Chefsrådgivaren menar att återbruk och återvinning 

måste vara en del av den ordinarie verksamheten både tekniskt och administrativt för att byggherren 

inte ska dra på sig någon extra risk. I Skanska Norge finns återbruk och ombyggnationer med som ett 

satsningsområde i affärsplanen. Chefsrådgivaren och Portföljchefen för stommar påpekar att för att 

främja återbruk och öka efterfrågan måste projekten arbeta med marknadsföring och göra återbruks- 

och återvinningsprojekten kända.  

”Det är faktiskt vi som bygger som måste komma med lösningarna, byggentreprenörer 

måste utveckla det. Det ska vara en del av vårt sortiment. Byggbranschen klarar inte 

detta om det inte utvecklas kompetens på entreprenörsidan. Nyckeln att lyckas är att det 

blir teknisk genomförbart att bygga med återbrukade betongelement och att kostnaderna 

tas ned på en acceptabel nivå.” - Chefsrådgivare 

4.1.4 Framtiden om återbruk och återvinning av betongstommar 
Förändringar i Skanskas organisation: 

Portföljchefen för stommar, Projektchefen, Gruppchef för hållbar affärsutveckling och Kategoriansvarig 

för inköp är överens om att Skanska måste organiseras utifrån återbruksprocessen och optimera 

organisationen för att företaget ska återbruka och inte nyproducera. Kategoriansvarig för inköp anser att 

alla aspekter måste tas med i förhandlingar för att lyckas öka återbruk och återvinning av 

betongstommar. Hen menar även att organisationen måste utgå från hela värdekedjan eftersom det som 

händer på Skanskas projekt påverkar slutresultatet. Teknikchefen menar att nyckeln till framgång är att 

få in det cirkulära tänket hos interna beställare och att de i sin tur kan kräva återbruk i deras projekt. 

Hen beskriver även att organisationen måste bli bättre på hur man kalkylerar återbrukat och återvunnet 

material vilket säkert kan leda till att det blir billigare att återbruka det gamla.  

”…samla styrkorna i företaget i ett gemensamt program för att ta oss framåt i dessa 

frågor.” - Teknikchefen 

Chefsrådgivaren förklarar att kunskap och erfarenhet behövs för att kunna genomföra projekt med 

återbrukat material och att Skanskas organisation kan hjälpa till att bygga upp industrin som ska leverera 

återbrukade betongelement. Hen menar även att det måste bli en kontinuitet i detta att tillgång på 

återbrukat material fås direkt från leverantören. Gruppchef för hållbar affärsutveckling menar att det 

kanske krävs ett samarbete med en leverantör där det skapas utifrån vad som finns tillgängligt och 

kanske har andra byggmetoder jämfört med idag. Hen beskriver också att det bästa scenariot hade varit 

om stommen kan behållas och att fokus ligger på sådana projekt. Innovationschefen pekar på att fler 

innovationsprojekt kring klimat och miljö behövs där Skanska fortsätter utvecklas i de här frågorna 

kring återbruk. Hen beskriver också att det hade varit enklare om Skanska hade större delar av 

värdekedjan men att företaget då i stället måste samarbeta med andra intresserade.  

Utformning och tekniska lösningar: 

Chefsrådgivaren och Portföljchefen för stommar anser att mekaniska kopplingar i stället för gjutning i 

fogar gör det enkelt att montera och demontera. Gruppchefen för byggnadsfysikerna är också inne på 

det spåret att kolla på hur elementen enklare kan kopplas ihop. Gruppchef för hållbar affärsutveckling, 

Gruppchefen för byggnadsfysikerna, Teknikchefen och Chefsrådgivaren anser att en ökad 

standardisering möjliggör ökat återbruk och att det inte behöver vara precis måttanpassat i nya projekt. 
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Alltså att större ytor från början kan möjliggöra andra användningsområden längre fram. 

Innovationschefen och Gruppchef för hållbar affärsutveckling ger ett förslag på att nya byggnader 

kanske ska designas och byggas med högre takhöjder för att enklare kunna anpassa till nya 

användningsområde vilket även kan förlänga livslängden på byggnaden.  

Teknikchefen förklarar att man kan optimera konstruktionen genom att använda standardiserade 

sparkroppar med sämre betong i mitten av exempelvis en balk eller platta och ny stark betong i ett lager 

under och över. De standardiserade sparkropparna kan sågas ut från rivningsbetong till lagom stora bitar 

och därefter användas i konstruktionen för att spara på ny betong vilket sänker koldioxidutsläppen.  

Gruppchef för byggnadsfysikerna tror att ett kontrollprogram eller standardiserad testmetod behövs för 

att kunna använda sig av återbrukade betongelement, samt att en aktör som kan upparbeta de 

komponenter som ska återbrukas tar täten i denna fråga. Innovationschefen förklarar att dokumentation 

är viktigt, och att när nya byggnader byggs måste tankarna på återbruk finnas med hela vägen och där 

kan digitala verktyg vara till hjälp.  

4.2 Materialtillverkare  
Respondenterna i materialtillverkarperspektivet är 5 personer med varierade aktiva år i branschen och 

olika utbildningsbakgrund, se figur 2 under 2.3.1. Respondenterna har titlar som Operativ chef, 

Hållbarhetschef, Marknadschef, Specialist för ballast & betong, Affärsutvecklare för återvinning.  

4.2.1 Cirkulär ekonomi hos materialtillverkarna idag  

Samtliga respondenter arbetar dagligen med frågor kopplat till cirkulär ekonomi och de är alla 

involverade i projekt med fokus dessa frågor. Marknadschefen arbetar dagligen med frågor som 

exempelvis hur kan Skanska jobba cirkulärt och vilka flöden är attraktiva men också nödvändiga för 

materialtillverkare att ta hand om. Hållbarhetschefen från materialtillverkarperspektivet beskriver att det 

handlar om att cirkulera betongen och använda materialet om igen, det vill säga ta vara på materialet när 

organisationen bygger vilket därmed minskar uttag av jungfruliga råvaror.  

4.2.2 Återbruk och återvinning 
Erfarenheter av återbruk och återvinning av betong/betongstommar: 

Erfarenhet av återbruk och återvinning av betong och betongstommar skiljer sig mellan respondenterna 

från materialtillverkarperspektivet. Specialist för ballast/betong, Operativ chef och Marknadschefen är 

med och driver projektet cirkulär betong som går ut på att rivningsbetong och returbetong ska stoppas 

in som ballast i ny betong.  

”I projektet cirkulär betong tittar vi på olika koncept och sammansättningar där man kan 

ha en kombination av vår gröna betong och cirkulär betong eller bara cirkulär 

betong…Skanska har en hel del olika spår där vi jobbar och förflyttar oss mot en mer 

cirkulär modell.” - Marknadschef 

”Projektet cirkulär betong finansieras av interna medlen. Skanska känner sig trygga att 

tillverka betong med 100% återvunnen ballast som matchar in i alla regelverk som finns 

för betong.” - Specialist för ballast/betong 

Affärsutvecklare för återvinning, Hållbarhetschefen och Marknadschefen beskriver att de är involverade 

i ett projekt (Idrottserbjudandet) där överblivna jord- och schaktmassor återvinns för att bygga 

idrottsanläggningar.  

”…jag tycker att Skanska är i framkant med att se att det finns affärsmöjligheter kring det 

cirkulära.” - Affärsutvecklare för återvinning 

Specialist för ballast/betong och Affärsutvecklare för återvinning berättar att de fått frågan om att vara 

med i ett projekt där väggytor kommer demonteras för att därefter monteras tillbaka i det nya huset. 

Där är tanken att där det inte går att lösa arkitektur- eller konstruktionsmässigt, ska betongen krossas 
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ned och återvinnas i nytillverkad betong beskriver Specialist för ballast/betong. Operativa chefen 

berättar om ett annat liknande projekt som är på gång där betongstommen ska krossas och återvinnas 

som ballast i ny betong.  

”Jag upplever många bra frågor kring detta, vad är det för parametrar som triggar den här 

affären? Vad är nyttan i det hela? Vi är ju i ett pilotskede och då är det bra att vara öppen 

i frågorna och säga att företaget inte har alla svaren men våra intentioner är goda.” - 

Operativ chef 

Marknadschefen förklarar att återbruk av betongstommar har gjorts på flera ställen inom Skanska genom 

att man från början tänkt riva men sedan valt att spara betongstommen och bygga utifrån den. 

Affärsutvecklaren för återvinning har kommit i kontakt med frågor kopplat till återbruk och återvinning 

av betong genom att företaget har sålt mycket material som ersatt jungfruligt material.  

Operativa chefen berättar om ett projekt år 2000 där betongstommen krossades och blandades i ny 

betong för att därefter köras tillbaka till kund. Återblandningsmängden på krossad ballast var då ca 30%. 

Hen förklarar också att i Tjeckien använder de 100% återvunnen ballast i ny betong vilket bär med sig 

fördelar som bland annat att man tar hand om mer material. Det som var bra i projektet från år 2000 var 

att det gick bra att gjuta betongen. Men frågan som uppstod var varför man ska betala lika mycket för 

återvunnen betong som ny med jungfruligt material, där det dessutom är klart vad som fås? 

För- och nackdelar med att återbruka/återvinna betongstommar: 

Respondenterna från materialtillverkarperspektivet lyfter olika fördelar. Marknadschefen förklarar att 

det är en väldigt stor klimatbesparing att återbruka eller återvinna betong. Specialist för ballast/betong 

nämner att betong är ett beständigt material med otroligt lång livslängd i torra miljöer. Hen lyfter också 

att betong karbonatiserar mer om den får vara kvar, alltså att den inte krossas och används som ballast i 

ny betong. Operativa chefen anser att återbruk och återvinning av betongstommar ger beställaren en 

besparing på jungfruliga resurser och det ger en möjlighet att nå högt i miljöcertifiering. Hen 

poängterar också att återbruk och återvinning ger möjlighet till unika kunderbjudanden för 

miljömedvetna kunder samtidigt som det minimerar avfall.  

Två av fem respondenter lyfter att ekonomiskt incitament saknas och att slutkunden inte får en stor 

ekonomisk vinst utan mer en miljövinst. Operativa chefen lyfter att en nackdel med återbruk och 

återvinning av betongstommar är att det är viktigt att veta materialsammansättningen och vad den har 

för kemisk påverkan. Hen beskriver också att en nackdel är att krossad återvunnen ballast kan innehålla 

annat rivningsmaterial med lägre densitet vilket gör att uppflyt i härdningsprocessen kan fås.  

”…man kanske blir styrd i konstruktionen och användningsområdet samt begränsad i 

hur man utformar/designar. Jag tänker att byggbranschen idag är så himla kloka när vi 

ritar och projekterar så det borde man kunna lösa. Det är även en nackdel med regelverk 

som styr och att det kan ta längre tid att bygga med återbrukat och återvunnet material.”  

- Marknadschef 

Respondenternas möjlighet att främja återbruk/återvinning i deras arbetsroll: 

Alla respondenter som representerar materialtillverkarperspektivet anser att de kan främja återbruk och 

återvinning i sin arbetsroll. Operativa chefen upplever att hen har en stor frihet att arbeta för dessa 

frågor men att hens fokus ligger på ny betong med återvunnen krossad ballast och inte återbruk av hela 

element. Specialist för ballast/betong fokuserar på frågor om reducering av koldioxidutsläpp från ny 

betong men också vilket användningsområde som är mest lämpligt för exempelvis krossad betong som 

inte alltid lämpar sig som ballast i ny betong. Hen påpekar också att processen är ganska svår kemiskt 

eftersom betongens sammansättning måste beaktas. Affärsutvecklare för återvinning beskriver att hen 

dagligen arbetar för att främja återbruk och återvinning men att hen koncentrerar sig på vissa material åt 

gången. Marknadschefen poängterar att det är jätteviktigt att branschen tar ett gemensamt ansvar kring 

de här frågorna.  
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”Jag sitter med i styrelsen för svensk betong och där jobbar jag tillsammans med andra att 

skapa förutsättningar för att öka andelen återvunnet material i den nya produkten genom 

standarder och så.” - Hållbarhetschefen 

4.2.3 Utmaningar och möjligheter med återbruk och återvinning av betongstommar 
Utmaningar: 

Samtliga respondenter från materialtillverkarperspektivet förklarar att det uppstår många frågor kring 

återbruk och återvinning av betong. Specialist för ballast/betong, Operativ chef och Marknadschef tar 

upp svårigheten att veta vad som är bästa användningsområdet för en betongstomme som ska rivas. 

Specialist för ballast/betong anser att det är bra om betongen används till något man ändå tänkt att 

bygga. Marknadschefen förklarar att det behöver finnas fler alternativ när man tittar på just återbruk för 

att alla produkter har olika egenskaper, kanske ska materialet återbrukas i sin ursprungsform? Eller krossa 

ner och använda återvunnen ballast som bär- och förstärkningsmaterial eller slitmaterial. Hen poängterar 

även att en utmaning är att dokumentera och veta vad gamla byggdelar har för materiell 

sammansättning. Ytterligare en utmaning enligt Specialist för ballast/betong, Operativ chef, 

Hållbarhetschefen och Marknadschefen är hur kvalitetssäkring och kontroller av betongen ska gå till. 

Operativa chefen tillägger att äldre hus i betong har en annan sammansättning jämfört med dagens 

betong, aktörer i branschen måste alltså veta betongens historia. Även Specialist för ballast/betong 

förklarar att användningsområdet beror på materialets sammansättning. Affärsutvecklare för återvinning 

förklarar att materialet måste vara ganska rent och homogent vilket är en utmaning gällande återvinning 

av betong.  

”Man måste tänka på vad betongen varit i för miljö för att veta vad bästa 
användningsområdet är, alltså måste stommen värderas olika för olika delar kan fungera 
till olika saker. Exempelvis kan en balk som legat skyddad förmodligen återbrukas.”  

- Operativ chef 

Samtliga respondenter från materialtillverkarperspektivet beskriver att en utmaning är att regelverk och 
lagkrav inte hänger med vilket Affärsutvecklare för återvinning anser begränsar branschen att vara 
innovativa.  

”Vi behöver förändra betongstandarder, lagstiftning samt upphandlingar som stödjer det 
cirkulära tänkandet för att skapa de förutsättningar som krävs för att återvinna betong i 
ny betong.”- Hållbarhetschef 
 

En annan utmaning Specialist för ballast/betong, Operativ chefen och Marknadschefen diskuterar är att 
ekonomiskt incitament saknas. Även att jungfruligt material är för billigt på grund av god tillgång menar 
Hållbarhetschefen. Specialist för ballast/betong tycker att det är svårt att räkna vad klimatbesparingen 
blir med cirkulära lösningar och att nyckelfrågan i att återbruka och återvinna är att det är ekonomiskt 
lönsamt att tänka hållbart. Jungfruligt material borde bara användas när andra alternativ inte finns 
tillägger hen. Marknadschefen anser att en utmaning är att nya lösningar kostar mycket och företaget 
vill inte utveckla lösningar som kunden inte efterfrågar, däremot tror hen att kunden inte vet vad som 
är möjligt att göra idag.  
 
Operativ chefen och Hållbarhetschefen anser att efterfrågan från kund måste öka och Operativa chefen 
beskriver att många kunder anser att återbruk och återvinning är intressant men att det är få beställare 
som efterfrågar projekt med återbrukade och återvunna produkter. Ett problem kan vara att branschen 
hela tiden möter nya projekt med nya involverade som inte har erfarenheten av återbruk och 
återvinning. Operativa chefen lyfter en annan utmaning som att återbrukbara produkter ännu inte finns 
samt att konstruktörerna känner att de saknas kunskap och erfarenhet att använda mer klimatsmarta 
produkter. Detta trotts att materialtillverkare säger att produkten fungerar. Liknande resonerar även 
Affärsutvecklare för återvinning att företagen behöver göra fler pilotprojekt och satsa pengar på detta för 
att utvecklas. Hen tror även att kompetensen finns men att branschen inte vet hur den ska användas. 
Därför måste kunskap spridas internt och externt för att hitta bevis att det här är lika bra som jungfruligt 
material. Hållbarhetschefen anser dock tvärtemot att kunskap kring cirkulärt tänkande saknas och att 
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man måste arbeta med konstruktion samt materialfrågor för att lösa frågor kring återbruk och 
återvinning.  
 
Marknadschefen lyfter en utmaning kring återbruk och återvinning: att transport genererar stor 
klimatpåverkan och att det bästa är om man kan hitta avsättning från ett projekt till ett annat som ligger 
ganska nära varandra. Alltså det här materialet finns nu, vart finns behovet? Då dyker nästa utmaning 
upp, hur hamnar projekt i fas?  
 
Möjligheter: 

Fyra av fem respondenter upplever att det finns stora möjligheter till ökat återbruk och återvinning 

samtidigt som Marknadschefen anser att det är en nödvändighet framöver. Specialist för ballast/betong 

och Hållbarhetschefen förklarar att en möjlighet är att man är med tidigt i projektet och exempelvis 

studerar det som ska rivas för att se hur man på bästa sätt ska hantera det. Specialist för ballast/betong 

beskriver även att det är en fördel om hela kedjan kan knytas ihop där samarbete sker mellan 

exempelvis husbyggare och väg- och anläggare. Affärsutvecklare för återvinning och Hållbarhetschefen 

anser att en möjlighet är att kolla hur de arbetar i andra länder där de ligger längre fram och ta lärdom 

från det. Hållbarhetschefen tillägger att i Centraleuropa ligger man längre fram i cirkulärt tänkande för 

att det är brist på jungfruligt material och att där är det andra lagkrav och hårdare restriktioner på nya 

tillstånd för bergtäkter.  

”Jag tror att byggbranschen är väldigt långt efter våra grannländer på grund av lagkrav 

och regler som däremot förmodligen är ganska bra också. Organisationerna tar idag inte 

vara på material och produkter för det är så vi har gjort hela tiden. Det är inte förens 

senaste åren som människor har börjat uppmärksamma att det blivit viktigt med 

cirkuläritet. Därför tycker jag att det är jättehäftigt att beställaren Vasakronan som en stor 

fastighetsägare i Sverige gör ett projekt med återbruk och återvinning, det sätter ju en ny 

press på resterande aktörer i branschen.” - Affärsutvecklare för återvinning 

”Det finns stor potential att återbruka genom smarta rivningsmetoder. Att använda 

standardiserade moduler för att förenkla återbruk genom att elementen är kvalitetssäkrade 

kan huset konstrueras från början med de återbrukade modulerna.” - Specialist för 

ballast/betong 

Marknadschefen lyfter att en möjlighet är att spara betongstommen och bygga utifrån den, vilket ger en 

jättestor klimatvinst. Hen ser också en möjlighet med att ändra affärsstrategin, exempelvis att Skanska 

inte bygger hus till 100% utan återbrukar till 100%. Finns det inget hus att återbruka kan inget nytt 

byggas. Kan företagen komma med attraktiva erbjudande som visar kunden att återbruk är möjligt, är 

det en stor möjlighet eftersom kunden saknar den insikten att det är möjligt.  

…jag tror att vi behöver använda nya metoder, ett annat arbetssätt och annan planering 

där vi i allt högre grad ta vara på det materialet som redan finns vilket är en möjlighet till 

ökat återbruk och återvinning…” - Hållbarhetschefen 

Vad krävs av materialtillverkare?  

Hållbarhetschefen och Marknadschefen diskuterar båda att det troligen krävs ett annat tankesätt och 

motivation att göra något annorlunda. Marknadschefen tror att det behövs en större acceptans i att 

materialtillverkarna inte kommer sälja lika mycket ny betong, samt att mål sätts upp att så hög andel av 

vad som säljs ska vara klimatneutralt. Hen påpekar även att materialtillverkare måste se till att större 

andel betong återbrukas och återvinns vilket är ett stort jobb. Hållbarhetschefen tror att tankesättet 

måste ändras hur vi ser på återbruk och återvinning för att minska avfallet men också använda material 

längre än idag. 

Specialist för ballast/betong förklarar att nyckeln för materialtillverkare är att tidigt veta information om 

materialet för att kunna göra en bra kvalitetssäkring. Hen menar att det är materialtillverkare som 

kommer behöva kvalitetssäkra råmaterialet samt produkten som ska återbrukas. Hen beskriver också att 
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vid återvinning av betong kommer materialtillverkarna behöva vara pålästa och besitta god kunskap om 

materialet. Medan när återbruk sker kommer materialtillverkare inte ha en lika betydande roll. 

Operativa chefen beskriver att det krävs kunskap om rivning samt hur klassificering av materialet går 

till, men det behöver också finnas ett system hur återvunnet material får in effektivt i fabriken. 

”Idag tänker nog de allra flesta förmodligen att om en byggnad rivs ska det som 

återbrukas komma tillbaka i det nya projektet men längre fram kommer det troligen 

finnas ett system för detta. Materialtillverkare har och lära av andra aktörer som är 

duktiga på detta, att koppla in ekonomi i återbruket.” - Specialist för ballast/betong 

Precis som Specialist för ballast/betong anser Marknadschefen att man lyckas när ekonomin kopplas på 

hållbarhetsarbetet. Hållbarhetschefen tror att det som krävs för materialtillverkarna är tydliga EPD:er för 

att veta vad materialet innehåller, kanske kräver det digitalisering, att byggkomponenterna har ett chip 

inbyggt där materialets sammansättning samt hälsostatus kan ses. Marknadschefen och Affärsutvecklare 

för återvinning tror att man behöver ligga steget före och både arbeta med regelverk och att 

betongstommar framöver går att återbruka och återvinna.  

4.2.4 Framtiden om återbruk och återvinning av betongstommar 
Förändringar i Skanskas organisation: 

Fyra av fem respondenter anser att organisationen behöver vara mer anpassad utifrån cirkulär ekonomi 

där företaget återbrukar och återvinner. Affärsutvecklare för återvinning hoppas att hållbarhetsdelen 

kommer växa inom företaget och att mer kompetens finns tillgängligt. Hen beskriver också att det kan 

vara bra att ha ett nätverk utanför företaget med spetskompetens som tas in efter behov. 

Marknadschefen tror att det måste finnas människor som brinner för dessa frågor i organisationen, samt 

att de personerna får avsatt tid för att fundera på hur återbruk från ett rivningsprojekt kan göras. Detta 

eftersom det tar längre tid att utveckla nya lösningar jämfört med att göra som organisationen brukar. 

Operativa chefen anser däremot att organisationen är rätt medveten och att de tagit fram en grön 

investeringsplan där klimatmål finns med. Hen säger att lösningen för att lyckas är att jobba med 

ekonomi och hållbarhet parallellt samt att ledarskap också är viktigt i dessa frågor. Marknadschefen 

påpekar också att man kommer lyckas när man kopplar ihop ekologisk hållbarhet med ekonomisk 

hållbarhet. 

Hållbarhetschefen tror att organisationen behöver arbeta mellan verksamhetsgrenar men att först 
behöver efterfrågan och ett arbetssätt hittas. Marknadschefen påpekar också att samarbete mellan 
verksamhetsgrenar behövs och att Skanska har en unik värdekedja vilket gör att företaget har den 
möjligheten. Hen beskriver att med betong har Skanska hela vägen från ballast till tillverkningen till 
husbyggnationen till rivning till ny exploatering samtidigt som företaget har kompetens inom teknik- 
och produktutveckling. 

 
”Det kommer också vara viktigt att som företag ligga på rätt plats geografiskt. Det är 
avgörande hur nära cirkulära flöden projekten ligger”. - Specialist för ballast/betong 

 

Utformning och tekniska lösningar: 

Alla respondenter som representerar materialtillverkarperspektivet är överens om att det måste till 

standarder. Specialist för ballast/betong och Operativa chefen tror att dagens byggsätt måste 

standardiseras för att gynna återbruk och återvinning av betongstommar. Fyra av fem respondenter 

betonar att standardiserade moduler möjliggör enklare montering och demontering av produkter. 

Marknadschefen förklarar att om allt vore möjligt önskas en produkt med hög mobilitet och lång 

livslängd vilket är en standardiserad produkt som är återbrukbar i sin ursprungsform.  

”…checklistor för att förenkla för de som arbetar i projekten där miljörisker, innehåll i 

stommen osv kan ses. Ett problem är att det hela tiden är nya projekt med nya personer 

involverade vilket gör det svårt att lyckas med erfarenhetsåterföring från liknande 
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projekt.”  

- Operativ chef 

Hållbarhetschefen menar att materialtillverkarna kanske behöver ta fram ett hybridmaterial och utveckla 
sammansättningen på produkten för att det ska gynna återbruk och återvinning.  

”Byggbranschen behöver använda betong på rätt sätt och designa på rätt sätt för att skapa 
främjande miljöer för lång livslängd och låg nedbrytning.” - Specialist för ballast/betong 

  



30 

 

5. DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras det analyserade resultatet mot litteraturen och kopplas till studiens två 

frågeställningar, som presenteras i avsnitt 1.2. Dessutom diskuteras forskningsmetoden och val kopplat 

till den. Kapitlet är indelat i tre avsnitt, utmaningar idag, möjligheter i framtiden och metoddiskussion.  

5.1 Resultatdiskussion  

5.1.1 Dagens utmaningar med återbruk och återvinning av betongstommar 

Respondenterna var enade om att en utmaning med återbruk och återvinning är bristen på erfarenhet 
och projekt där återbruk och återvinning av betongstommar har gjorts vilket författaren också uppfattat. 
Almasi et al. (2018) menar att en anledning till detta skulle kunna vara den stora tillgången på 
jungfruligt material i Sverige och att ekonomiskt incitament därmed saknas. Almasi et al. beskriver att 
det delvis kan bero på att återbrukat och återvunnet material kräver dokumentation och tester av 
produkten. Respondenter från byggentreprenör- och materialtillverkarperspektivet poängterar också att 
kostnaderna för återbrukat och återvunnet material behöver minska och effektivitet måste öka för att 

intresset för återbruk och återvinning ska öka i byggbranschen. Ytterligare en utmaning är att branschen 
måste bli bättre på att dokumentera vad som byggs i Sverige och byggkomponenternas sammansättning 
menar respondenterna. Från studien att bedöma ser författaren att den goda tillgången på jungfruligt 
material påverkar kostnaden och att det måste till en förändring för att incitamenten för användning av 
återbrukat och återvunnet material ska öka. Detta anser även flera respondenter samt att medvetenheten 
och kunskapen kring cirkulär ekonomi behöver öka i byggbranschen. Ett sätt att öka denna kunskap är 
att samarbeta mellan verksamhetsgrenar i företaget, exempelvis husbyggare och väg- och anläggare, 
däremot är första steget att hitta en arbetsmetod och efterfrågan påpekar respondenter. Huuhka och 
Hakanen (2015) lyfter också fram att brist på etablerad metod är en stor utmaning. Författaren upplever 
generellt att begreppen återbruk och återvinning blandas men att majoriteten av respondenterna förfaller 
veta vad skillnaden är även att de uttrycker sig felaktigt, det skulle kunna var en utmaning om man i 
branschen inte uttrycker sig enhetligt vilket kan skapa missförstånd. 
 

Både litteraturstudien och intervjustudien indikerar att återbruk och återvinning av betong kommer 

behöva öka i framtiden på grund av betongtillverkningens stora koldioxidutsläpp. Vad som styrker detta 

är som flera respondenter nämnt den svenska lagstiftningen, att främja ökad återanvändning och 

återvinning som är en del i avfallshierarkin. Flera respondenter från byggentreprenör- och 

materialtillverkarperspektivet nämner att lagar och regler måste förändras och anpassas för att återbruk 

och återvinning ska främjas. De påpekar att som det är idag hämmar lagarna innovativa lösningar. 

Fossilfritt Sverige (2018) förklarar att avfallslagstiftningen behöver ses över när det gäller hur den 

tillämpas för att minska avfall och uttag av jungfruligt material. Författaren anser därför att för att nå en 

förändring i lagar och regler krävs det att politikerna är medvetna om att uppsatta lagar hämmar 

innovativa lösningar som gynnar återbruk och återvinning. Respondenter från 

materialtillverkarperspektivet beskriver att de finns potential att tillverka ny betong med stora mängder 

återvunnen krossad ballast men att standarder sätter stopp som det ser ut nu, vad som delvis reglerar det 

är svensk standard SS137003 (Svensk Betong, u.å). Respondenterna från materialtillverkarperspektivet 

belyser vikten av att betongen vid betongåtervinning måste vara relativt ren och inte innehåller annat 

rivningsmaterial på grund av kemisk påverkan. Även Johansson et al. (2017) beskriver att det är tekniskt 

möjligt att återvinna krossad betong i nytillverkad betong om fraktionen är ren, däremot förklarar 

Johansson et al. att sådan betong sällan används vid husbyggnation idag. Författaren och en respondent 

anser att fraktionernas renhet kan förbättras genom andra rivningsmetoder för att förenkla separation 

mellan olika material. Denna utmaning skulle kunna bero på att byggbranschen inte riktigt förstår 

behovet av att återbruka och återvinna samt inte vågar utmana nuvarande praxis vilket flertalet 

respondenter lyfter. De lyfter även att det generellt är många otydligheter hur återbruks- och 

återvinningsprocesser går till. Författaren tror att det också handlar om individers inställning till att vilja 

bidra till minskad miljöpåverkan genom att exempelvis återbruka och återvinna betongstommar.  

För att säkerställa att den återbrukade eller återvunna betongen uppnår god kvalitet och kunna ge 

garantier påpekar Johansson et al. (2017) att det är viktigt att använda sig av ett kvalitetssäkringssystem. 
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Detta beskriver respondenter från båda intervjuperspektiven som en utmaning, att veta hur man ska 

kontrollera och kvalitetssäkra att materialet håller och samtidigt uppfyller de krav som ställs. Här anser 

författaren likt respondenterna att det handlar om att våga testa och göra fler pilotprojekt för att 

forskningen ska gå framåt. På liknande vis förklarar Naturvårdsverket (2018a) att cirkulär ekonomi kan 

nås genom innovativa lösningar vilket kräver att aktörer och sektorer samarbetar vilket i sig är en 

utmaning. Ett annat problem som respondenter lyfter är att det ofta är nya individer i byggprojekten 

vilket försvårar att få med sig och sprida erfarenhet mellan projekten som berör återbruk och 

återvinning av betong. En respondent lyfter att en lösning på det skulle kunna vara att använda sig av 

färdiga checklistor på tillvägagångsätt för att förenkla för de som arbetar med återbruks- och 

återvinningsprocesserna, exempelvis byggentreprenörer och materialtillverkare.  

Ytterligare en utmaning som respondenterna är enade om är svårigheten i vad som är det bästa 
användningsområdet för en betongstomme som ska rivas, vad ger den bästa miljönyttan? Almasi et al. 
(2018) lyfter att exempelvis krossad betong kan vara bättre lämpat inom vägarbete jämfört med 
jungfruligt material. Respondenter ger förslag på att man skulle kunna börja med att återbruka enklare 

delar i konstruktionen, alla betongstommar kanske inte är lämpliga att återbruka på grund av dagens 
standarder och behov. Huuhka och Hakanen (2015) förklarar att betongbalkar och betongpelare har 
störst potential att återbrukas. Kilvaer et al. (2019) menar också att betongstommar kan vara orena vilket 
kan ge spridning av farliga ämnen om de exempelvis krossas upp. En utmaning kopplat till detta är att 
kunder och beställare troligen inte heller vet vad som är möjligt att göra vilket respondenter och 
författaren noterat som en viktig utmaning inför det framtida cirkulära hållbarhetsarbetet. Respondenter 
ger förslaget att metoder på hur hållfastheten beräknas på återbrukade produkter behöver hittas för att 
beställare ska kunna känna sig trygga i att använda återbrukade produkter. De nämner även att det 
saknas verktyg hur man kalkylerar pris och vad som finns tillgängligt på marknaden.  
 
En utmaning men också en tänkbar möjlighet är att företag behöver strukturera upp organisationen 
utifrån återbruksprocessen och optimera organisationen för att material ska cirkuleras och inte 
nyproduceras. I detta fall menar respondenter att det måste finnas en acceptans inom cirkulärt byggande 
och att arbeta med återbrukade produkter kräver en förändring i affärsstrategin från just in time till att 
demontera, mellanlagra och montera. Det kommer öka kostnaderna eftersom mellanlagring samt 
invänta behovet av återbrukbara produkter måste ske beskriver respondenter. Gerhardsson et al. (2019) 
förklarar på liknande vis att återbruk ofta leder till ökade arbetskostnader men att inköpskostnaderna och 
växthusgasutsläpp i stället minskar. Karlsson (2020) lyfter likt respondenter att återbruk kräver att 
materialet från befintliga byggnader underhålls och mellanlagras på korrekt sätt för att möjliggöra 
återbruk i nya projekt. Dawczyński et al. (2013) identifierar att återbruk av betongstommar kan ske i 
större skala men att medvetandet framför allt behöver öka hos konstruktörer. Detta har även en 
respondent från byggentreprenörsperspektivet upplevt att det kan finnas en rädsla hos konstruktörer 
men även andra aktörer om det exempelvis konstruktionsmässigt håller att bygga med återbrukade 
produkter. Kan branschen bli bättre på hur man kalkylerar på befintliga betongstommar där det ses att 
rätt hållfasthet nås leder det troligen till ökat återbruk förklarar flertalet respondenter.   
 

5.1.2 Möjligheter i framtiden med återbruk och återvinning av betongstommar 

Tittar man på möjligheterna som kan främja ökat återbruk och återvinning av betongstommar i 

byggbranschen identifierar både intervjuperspektiven och litteraturen flera. Betong har stor potential att 

återbrukas på grund av att materialet är beständigt med lång livslängd vilket kom fram i båda 

intervjuperspektiven samt i litteraturen under avsnitt 3.1. Samtidigt tillägger flertalet respondenter att 

dem egenskaperna gör att det bästa kan vara att utveckla betongstommen där den är och att betongen 

karbonatiserar mer om den får vara orörd. På likande vis förklarar Fossilfritt Sverige (2018) och 

Betonginitiativet (2018) att betong tar upp koldioxid under hela dess livslängd och beroende på hur 

betongytan är exponerad tas olika mängd koldioxid upp årligen. Respondenter tror att man framöver 

kommer behålla och i stället omvandla betongstommen där den står eller om den kan krossas upp på 

plats och blandas in i ny betong. Den idén bidrar också till minskat antal transporter eftersom en ny 

stomme inte behöver projekteras och levereras vilket också bidrar till lägre koldioxidutsläpp totalt sett 
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för byggprojektet. Däremot identifierar Kilvaer et al. (2019) en rekyleffekt med återvinning av betong 

som skulle kunna vara att behovet av cement ökar för att uppnå rätt hållfasthet i den nya betongen.  

Något som flera respondenter lyfter är att det behöver komma en ny standard för att enklare kunna 

montera, demontera och återbruka. Byggföretagen (2019) och Kristinsson et al. (2001) beskriver för att 

möjliggöra återbruk behöver tid och resurser läggas redan i projekteringsskedet, alltså att man designar 

för att demontera konstruktionen. Detta belyser även respondenter från byggentreprenör- och 

materialtillverkarperspektivet att en möjlighet är om byggentreprenörer och materialtillverkare kommer 

in tidigt i projekten för att studera rivningsobjektet i syfte att lösa frågor som berör återbruk och 

återvinning. På liknande vis förklarar Byggföretagen (2019) att materialinventering innan rivning gör att 

återbruks- eller återvinningsbara produkter kan identifieras vilket också minskar avfallsmängden. 

Respondenter menar att nyckeln för materialtillverkare är att tidigt erhålla information om ingående 

material i återbruks- eller återvinningsprojekt för att kunna göra en korrekt kvalitetssäkring. Genom att 

projektera för cirkulär ekonomi påpekar Byggföretagen (2019) att det innebär för byggproduktion att 

minska uppkomsten av avfall, inte bygga in farliga ämnen samt att aktivt välja leverantörer som 

exempelvis återvinner sitt eget spill. Intervjuade materialtillverkare poängterar också att dagens 

byggteknik behöver standardiseras för att öka återbruk och återvinning vilket Kristinsson et al. (2001) 

också beskriver behöver till för att exempelvis inte skada betongelementen vid demontering. Något 

som kan underlätta återbruk i framtiden är att dokumentera ingående material när företag bygger och 

där även ta hjälp av digitala verktyg poängterar flertalet respondenter. Författaren tolkar därmed att 

digitala verktyg kan vara till nytta för lagring av information samt kunskapsåterföring.  

En möjlighet som återkommande lyfts från dels litteraturen, dels från intervjuperspektiven är design for 

deconstruction, se avsnitt 3.3. Kopplat till det lyfter respondenterna flera förslag på hur återbruk framför 

allt kan främjas genom att designa utifrån vad som finns på återbruksmarknaden. Genom att anpassa det 

nya huset man vill bygga efter det gamla för att möjliggöra att stommen kan behållas och såklart 

producera för att kunna demontera och återbruka. Författaren menar därför att arkitekten från början 

måste veta vilka återbrukade delar som finns tillgängliga när projektet börjar. En möjlighet respondenter 

från byggentreprenörsperspektivet identifierar är att byggentreprenörer borde vara mer delaktiga i 

design och projektering. Nordstrand (2015) beskriver att byggentreprenörer har möjligheten att genom 

inköpsprocessen driva på användning av återbrukat material samt styra beställaren mot ett mer cirkulärt 

tänk. En intressant aspekt respondenter belyser är att byggprojekten kanske behöver längre byggtid vid 

användning av återbrukat material. Det på grund av att säkerhetsrisken är större samt att det måste finnas 

tid att hinna ändra arbetsmetoderna menar respondenter. Det analyserade resultatet visar också att 

återbruksprojekt tar längre tid att utveckla jämfört med traditionellt byggande och därför måste det 

dedikeras mer tid och resurser åt att lösa de frågorna kring återbruk. Almasi et al. (2018) beskriver att 

byggentreprenörer ofta har tids och platsbrist vilket kan vara en försvårande faktor till att öka 

användningen av återbrukat och återvunnet material i byggprojekt. 

Att nyttja kompetens, samarbeta mellan verksamhetsgrenar och externa beställare är något som i princip 

alla från intervjuperspektiven lyfter som en stor möjlighet Skanska har när det kommer till att utvecklas 

inom cirkulär ekonomi. Det på grund av att företaget har flera delar av värdekedjan. Respondenter från 

byggentreprenörsperspektivet anser att det kanske krävs ett samarbete med de som levererar 

betongelement idag och att en möjlighet skulle kunna vara att Skanska som organisation hjälper till att 

skapa den industrin. Tanken är då att det till slut leder till en kontinuitet där tillgång på återbrukat 

material fås direkt från leverantören. Gällande återvinning av betong konstaterar respondenter från 

materialtillverkarperspektivet att det troligen behövs en större acceptans att mindre mängd traditionell 

betong kommer säljas. Vidare menar respondenter att en möjlighet skulle kunna vara att sätta upp 

interna mål där en hög andel av vad som säljs ska vara klimatneutralt. Almasi et al. (2018) beskriver att 

materialtillverkare har möjligheten att sprida kunskap om hur materialen ska sorteras och vilka 

möjligheter som finns gällande att använda återvunnet material. Detta påminner om vad respondenter 

från materialtillverkarperspektivet som lyfte att deras möjlighet är att lämna tydliga EPD:er för att själva 

veta och sprida materialets sammansättning och innehåll. Respondenter från 
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materialtillverkarperspektivet menar även att digitalisering borde nyttjas där byggkomponenterna i 

framtiden har ett chip som visar materialets sammansättning och hälsostatus.  

Fahlén et al. (2017) och Kristinsson et al. (2001) förklarar att gamla byggnader inte är byggda för att 

kunna demonteras. Betongkonstruktioner har gjutna fogar mellan elementen vilket gör att de är svåra 

att ta isär. Respondenter diskuterade om mekaniska kopplingar kan vara en möjlighet för att göra det 

enkelt att montera och demontera. Respondenter från byggentreprenörsperspektivet tror att en 

möjlighet att öka återbruket och efterfrågan på återbrukade produkter är att arbeta med publicering och 

göra sådana projekt kända på marknaden. En möjlighet i framtiden för att öka återbruk skulle enligt 

några respondenter från materialtillverkarperspektivet vara att ändra affärsstrategin i företaget och att 

Skanska inte bygger nya hus till 100% utan återbrukar till 100%. Finns det inget hus att återbruka 

bygger Skanska inte ett nytt. Författaren menar att byggföretagen måste komma med attraktiva 

erbjudande som visar kunden vad som är möjligt för att de ska få den insikten. Det analyserade 

resulterat visar att materialtillverkare kanske behöver ta fram ett hybridmaterial och utveckla 

sammansättningen för att gynna återbruk och återvinning. Även Moberg et al. (2021) konstaterar att 

hybridlösningar troligen kommer bli vanligare vid återbruk av konstruktionselement.  

5.2 Metoddiskussion  
En alternativ metod hade varit en kvantitativ metod där en enkätundersökning skulle kunna 

genomföras. En enkätundersökning hade troligen gett mer begränsade och mindre utförliga svar 

eftersom enkäter ofta har svarsalternativ eller tomma svarsrutor. För att uppnå studiens syfte var 

muntliga dialoger ett bättre alternativ för att vara säker på att respondenternas tankar och erfarenheter 

kom fram. En annan alternativ metod skulle kunna vara observationer i projekt där återbruk och 

återvinning av betongstommar pågår, detta för att se pågående arbetsmetoder, utmaningar och 

möjligheter. Det ansågs däremot vara svårt att genomföra eftersom dels pågår få projekt kopplat till det 

just nu, dels att det skulle krävas mycket tid från författaren att hitta samt besöka de eventuella projekten 

i rådande pandemi.  

Genomförda intervjuers tidpunkt sträcker sig över en månad från den första till den sista intervjun. 

Detta eftersom urvalet blev under studiens gång ett snöbolsurval där nya respondenter identifierades allt 

eftersom. Tidsspannet innebär dels att intervjutekniken hos författaren utvecklas genom fördjupade 

kunskaper i ämnet, dels att författaren blev mer bekväm i att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar. 

Däremot anser författaren att intervjutillfällena inte skiljer sig avsevärt då intervjumallen presenterat i 

Bilaga A låg till grund för samtliga intervjuer. Grundtanken med intervjustudien var att intervjua 

personer som valts utifrån deras tjänstetitel och arbetsuppgifter där ungefär en tredjedel arbetar i 

produktion. Till hjälp att välja ut respondenter fördes ett resonemang med författarens externa 

handledare, dennes goda kännedom om organisationen på Skanska stärkte därigenom det strategiska 

urvalet. Under studiens gång ändrades vilka som blev intervjuade vilket berodde på att alla inbjudna inte 

svarade på intervjuförfrågan och det resulterade i att färre från produktionen har deltagit i studien. Hade 

intervjustudien genomförts på nytt med fler respondenter från produktion som var grundtanken hade 

förmodligen resultatet sett något annorlunda ut eftersom produktionsanställda ser hur byggbranschen 

faktiskt arbetar.  

Eftersom endast ett företag är involverat i intervjustudien är resultatet mest representativt för den 

organisationen (Skanska Sverige AB), empirin speglar företagets värderingar och sätt att arbeta. Däremot 

kan som beskrivet i avsnitt 1.3 resultatet vara till nytta även för liknande företag som står inför samma 

utmaningar och satsningar på cirkulärt byggande. Erfarenhet av hållbarhetsarbete skiljer sig också mellan 

personer på företaget eftersom olika projekt har olika krav och fokus kopplat till cirkulärt byggande. 

Studiens två perspektiv, byggentreprenörer och materialtillverkare har under studiens gång varit svåra 

att hålla isär. Det har visat sig att de är ganska lika och ofta står inför samma utmaningar. Däremot 

arbetar de två aktörerna relativt nära varandra i praktiken vilket förklarar varför det inte är två tydliga 

gränser i aktörernas intervjuresultat. Utmaningar och möjligheter som lyfts från studiens 

intervjuperspektiv har även dessa upplevts svåra att identifiera och hålla isär. Under intervjun var det 

inte tydligt vad som var en utmaning respektive möjlighet vilket skulle kunna bero på otillräcklig 
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kunskap hos respondenten eller författaren. Diskussionerna var till en början tänkta att presentera tydliga 

utmaningar och möjligheter byggentreprenörer och materialtillverkare står inför för att byggbranschen 

ska nå ett ökat återbruk och återvinning av betong och betongstommar. Under studiens gång har 

författaren blivit upplyst om utmaningar som inte tidigare reflekterats kring vilket har ökat intresset av 

att fördjupa sig ytterligare inom ämnet. Förhoppningen är att denna studie kan fungera som ett stöd för 

byggentreprenörer och materialtillverkare i deras arbete med återbruk och återvinning av 

betongstommar.  

Egna reflektioner 

Reflektioner författaren upptäckt under studiens gång som anses intressant är att flera respondenter från 

studiens två perspektiv bara ser till sin del av yrket och inte helheten. Författaren la märke till att 

materialtillverkare ofta såg att deras roll är återvinning av betong medan byggentreprenörer såg återbruk 

av betongstommar som mest relevant. Där tror författaren att det är viktigt att organisationer i helhet 

framför ett tydligt budskap med vilka frågor som ska prioriteras och att ett samarbete mellan olika 

aktörer måste öka. Det i syfte att sprida kunskap och komma fram till gemensamma lösningar som 

gynnar organisationer och samhället i stort.  Något som redan diskuterats är att det uppstår många frågor 

när det pratas om återbruk och återvinning generellt och att problemet troligen ligger i att 

utmaningarna är så stora att få vågar ta steget att testa. Förmodligen kräver omställningen till cirkulär 

ekonomi där betongstommar återbrukas och återvinns ett mycket större samarbete i branschen än 

mellan en byggentreprenör och en materialtillverkare. Alla aktörer i byggbranschen måste tillsammans 

komma fram med standardiserade lösningar för att gå ifrån det linjära arbetssättet.  
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6. SLUTSATSER 
I denna studie har byggentreprenörers och materialtillverkares syn på utmaningar och möjligheter med 

återbruk och återvinning av betongstommar identifierats. Studien baseras på 13 intervjuer med 

byggentreprenörer och materialtillverkare i ett svenskt bygg- och projektutvecklingsföretag samt en 

litteraturstudie om dagens utmaningar och möjligheter från litteraturen. Den första forskningsfrågan 

handlar om vad byggentreprenörer och materialtillverkare ser för utmaningar med att återbruka och 

återvinna betongstommar i byggbranschen idag. Utifrån det analyserade resultatet är det tydligt att det 

finns flera utmaningar som behöver lösas för att hitta en kontinuitet i cirkulärt byggande. Utmaningar 

som identifierades är att lagar och regler inte är anpassade för cirkulär ekonomi, ekonomiska incitament 

saknas, befintliga betongbyggnader är inte byggda för att demonteras och det saknas arbetsmetoder för hur 

byggbranschen ska återbruka och återvinna betongstommar. Andra betydande utmaningar är brist på 

erfarenhet, kunskap och medvetenhet vilket skapar en osäkerhet i hur återbruks- och 

återvinningsprocesser går till. Byggbranschen måste bli bättre på avfallssortering på grund av att rena 

avfallsfraktioner möjliggör återvinning av betong. Återvinning av betong begränsas av regelverk som 

inte är anpassade för att en större mängd krossad ballast ska nyttjas i ny betong. Ett tekniskt hinder är 

kvalitetssäkring, det behövs ett kvalitetssäkringssystem som visar materialets sammansättning och att det 

uppnår tillräcklig hållfasthetsklass samt uppfyller övriga krav som ställs. Garantifrågor och 

hållfasthetsrelaterade frågor skapar en rädsla hos aktörer och individer, branschen måste bli bättre på att 

dokumentera konstruktionens uppbyggnad. Ett annat tekniskt hinder som upplevs är att det behöver 

finnas verktyg för hur man kalkylerar bland annat hållfastheten på återbrukat och återvunnet material för 

att incitament för användning av det ska öka. Troligen kan det också kopplas till utmaningen med vad 

som är bästa användningsområdet och vad ger den bästa miljönyttan? Intervjuerna indikerar att 

byggentreprenörer och materialtillverkare ännu inte vet vad som är möjligt att göra inom cirkulär 

ekonomi och därmed är det svårt att hitta en efterfrågan på exempelvis återbrukat och återvunnet 

material.  

Gällande forskningsfråga nummer två, som handlar om hur byggentreprenörer och materialtillverkare 

kan arbeta i framtiden med återbruk och återvinning av betongstommar, är det utifrån det analyserade 

resultatet tydligt att det också finns möjligheter med återbruk och återvinning av betongstommar. För 

det första är betong ett beständigt material med lång livslängd vilket är bra förutsättningar för återbruk. 

En möjlighet som återkommande fördes fram bland respondenterna är att betongstommar borde behållas 

och återbrukas där de står, vilket även gör att betongen kan karbonatisera mera. Möjligheter kopplat till 

tid och resurser är att några anställda på företaget borde vara dedikerade tid att arbeta med utveckling av 

dessa frågor, på grund av att det tar mer tid att utveckla nya lösningar för återbruk jämfört med 

traditionellt byggande. Resurser behöver läggas i projekteringsskedet för att där utveckla projekt med 

återbrukat och återvunnet material. En möjlighet kopplat till det är att projekt med cirkulärt byggande 

ska marknadsföras och publiceras för att sprida vad som är möjligt. Vidare ses att en ny standard tas fram 

för enklare montage och demontage av betongkonstruktioner samt hitta ett standardiserat arbetssätt 

inom organisationen vilket ger stora möjligheter till ökat återbruk och återvinning. Andra möjligheter 

är att använda sig av en mekanisk koppling exempelvis bultar mellan betongelementen och ta fram 

hybridlösningar på återbrukade konstruktionselement, även att designa för att demontera, design for 

deconstruction. Sammantaget tyder litteratur- och intervjustudien på att företagen i byggbranschen 

måste våga satsa långsiktigt, utmana och utveckla nya lösningar för att visa kunden vad som är möjligt. 

Kanske behövs det längre byggtider för cirkulärt byggande, oavsett måste det få ta mer tid och kosta mer 

om klimatmålen ska nås.  

Organisatoriska möjligheter som identifierats är att nyttja kompetens som finns och samarbeta mellan 

verksamhetsgrenar internt och med externa parter som öppnar det upp för exempelvis fler pilotprojekt. 

Sprid kunskap som anställda i företaget besitter, exempelvis kring materialets sammansättning och hur 

ska det sorteras? I byggprojekt kanske det finns likvärdiga produkter som är tillverkade av återbrukat 

eller återvunnet material som kan nyttjas i stället för vad som står föreskrivet? En möjlighet 

materialtillverkare har som kan göra skillnad på marknaden är att presentera vad som är möjligt med 



36 

 

deras produkter. En annan möjlighet materialtillverkare och byggentreprenörer har är att 

materialinventera projekt före rivning för att ta reda på vad som kan återbrukas respektive återvinnas. 

Kan materialinventering göras tidigt i projekt kan materialtillverkaren kvalitetssäkra och ta reda på vad 

det bästa användningsområdet är för produkterna. Gällande dokumentation är en möjlighet att använda 

sig av digitala verktyg som samtliga har tillgång till för att lagra data och sprida kunskap.  

6.1 Fortsatta studier 
Cirkulär ekonomi med fokus på återbruk och återvinning av betongstommar som har belysts i denna 

studie är ett forskningsområde som är under utveckling. Författaren har genom denna studie fått en 

bred insikt i dagens utmaningar och framtidens möjligheter, och även identifierat några fokusområden 

för fortsatta studier. 

- Hur kan betong och betongstommar anpassas för att återbruk enklare ska möjliggöras?  

o Vilka kopplingar rent konstruktionsmässigt lämpar sig bäst?  

- Hur kan gemensamma branschstandarder och arbetsmetoder utformas för att främja återbruk av 

betongstommar? 

- Undersöka andra aktörsperspektiv i byggbranschen för att se vad de ser för utmaningar och 

möjligheter. Beställaren har en viktig roll, hur kan den aktören bidra i denna omställning?  

- Vad krävs för att lagar och regler som styr återbruk och återvinning av betong ska utvecklas och 

anpassas efter de mål som satts upp?  

- Vad ger den bästa miljönyttan inom cirkulärt byggande med betong?  

- Hur kan byggbranschen ställa om till design for deconstruction?  

o Hur fås en acceptans i att designa med vad som finns på marknaden? 

o Hur behöver arkitektens roll utvecklas utifrån det?  
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BILAGA A. Intervjumall.  

Inledande samtal med presentation och beskrivning av syfte samt mål. 

Respondentens bakgrund: 
Namn:  

Titel:  

Aktiva år i byggbranschen:  

Vad har du för utbildningsbakgrund? 

Bakgrund: 

1. Hur vill du beskriva din arbetsroll? 

2. Cirkulär ekonomi pekas ut som en viktig del för att bli klimatneutrala, har du kommit i kontakt 

med frågor som gäller cirkulär ekonomi i din arbetsroll här på Skanska eller tidigare?  

OM JA  

a. På vilket sätt?  

Återbruk och Återvinning:  

1. En del i cirkulär ekonomi är att öka återbruket och återvinning och där har återbruk och 

återvinning av betong pekats ut som en viktig fråga eftersom betong har stort klimatavtryck.  

Hur ser du på möjligheterna till ökat återbruk och återvinning av betong i byggbranschen i 

stort och i företaget?  

2. Har du själv kommit i kontakt med återbruk och återvinning av betong?  

3. Har du någon gång kommit i kontakt med återbruk och återvinning av betongstommen? 

OM JA hoppa till följdfrågor OM NEJ hoppa till fråga 4 

a. Kan du berätta lite om det?  

b. I vilken utsträckning?  

c. Vad fungerade bra?  

d. Vad fungerade mindre bra?  

4. Vilka för- och nackdelar ser du med att återbruka och återvinna betongstommen? 

a. Ekonomiska? 

b. Miljömässiga? 

c. Riskmässigt? (Arbetsmiljö och risk) 

d. Tidsmässiga? 

5. Ser du att du i din arbetsroll skulle kunna arbeta för att främja återbruk och återvinning 

generellt? 

Utmaningar och möjligheter kopplat till återbruk och återvinning: 

1. Ser du några utmaningar med att återbruka eller återvinna betongstommen idag?  

a. Saknas efterfrågan från kund/på marknaden?  

b. Saknas det aktörer för återbruk och återvinning?  

c. Saknas arbetsmetoder för att möjliggöra återbruk och återvinning? 

d. Saknas motivation och kunskap? 

OM BYGGENTREPRENÖR → fråga 2, OM MATERIALTILLVERKARE → fråga 3 

2. Ser du att byggentreprenören (Skanska) kan göra något för att öka återbruk och återvinning av 

betongstommen? - (vad krävs av er?) 

a. Vilka möjligheter har byggentreprenören som du kan identifiera?  

b. Vilka utmaningar har byggentreprenören som du kan identifiera?  

 



 

3. Ser du att materialtillverkaren (Skanska Betong) kan göra något för att öka återbruk och 

återvinning av betongstommen? – (vad krävs av er?) 

a. Vilka möjligheter har materialtillverkaren som du kan identifiera?  

b. Vilka utmaningar har materialtillverkaren som du kan identifiera?  

Framtiden inom återbruk och återvinning av betongstommen: 

1. Jag har läst på om området och för att nå ökat återbruk och återvinning genom cirkulära flöden 

krävs det att organisationen tänker annorlunda gällande bland annat affärsplaner.  

 

Ser du att det behöver göras förändringar som har med organisationen att göra för att främja 

återbruk och återvinning av betongstommen?   

2. Har du idéer på utformning och tekniska lösningar på betongstommen för att gynna återbruk 

och återvinning av betongstommen?  

Övrigt:  

1. Är det något du vill lyfta om området som vi inte pratat om idag?  

2. Är det någon inom företaget du anser jag borde intervjua i den här studien?  

 

 

 


