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Abstract 
 
The world population is growing while the planets resources are decreasing, and the climate change 
is becoming increasingly acute. The construction and real estate industry accounts for a significant 
amount of the total waste in the world. To reverse this trend, reuse of building materials must 
increase. There are few established systems today for reusing materials that have served their 
purpose in a building. However, several actors begin to understand the importance of changing 
the flow of materials within their organization and applying methods adapted to circular economy. 
In order for as much material as possible to be reused, more extensive changes are required at the 
societal level. 
 
There are actions that each party can change in order to increase material reuse and thereby 
minimize the amount of waste. The aim of the degree project is therefore to create an image of the 
perception and work on reuse in a large Swedish real estate company and other actors in close 
cooperation with the Real Estate Company. Existing development opportunities have also been 
identified for reducing the amount of construction and demolition waste by increasing the reuse 
of building materials. Furthermore, solutions have been proposed for how a developer 
organization can expand their work with reuse of building materials. The purpose of the thesis is 
to increase the knowledge of reuse in order to streamline its implementation, thus improving 
resource use in a long-term perspective. 
 
The study shows that there is a lack of knowledge about the meaning of reuse and a variation in 
the definition of the concept. These are two important factors that make the implementation 
process difficult. The lack of knowledge means that it is difficult to motivate and increase reuse in 
an already established working method. In order to increase the reuse of building materials in the 
construction and real estate industry, knowledge of the subject must increase and be spread, eg. 
through education or good communication within the industry. The proposed strategies for 
increasing motivation are that management teams clearly communicate the goals they want to 
achieve and how these goals will be achieved. Furthermore, the study proposes more practical 
alternatives on how reuse can be made more efficient by planning for reuse at an early stage when 
designing a building, using standardized solutions, building with demountable materials, 
introducing digital tools for inventory and documentation and implementing rental systems for 
goods where a return system for the material manufacturer enables a later reuse. 
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Sammanfattning 
 
Jordens befolkning ökar samtidigt som jordens resurser minskar och klimatförändringarna blir allt 
mer akuta. Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande mängd av det totala avfallet i 
världen. För att vända denna trend måste återbruk av byggmaterial öka. Idag finns få etablerade 
system för att återbruka material som har tjänat sitt syfte i en byggnad. Däremot börjar flera aktörer 
inse vikten av att ändra flödet av materialen inom respektive organisation och tillämpa metoder 
som är anpassade för cirkulär ekonomi. För att så mycket material som möjligt ska återbrukas krävs 
mer omfattande förändringar på samhällsnivå. 
 
Det finns åtgärder som varje aktör själv kan ändra för att öka materialåterbruket och därmed 
minimera mängden avfall. Examensarbetets målsättning är därför att skapa en bild av 
uppfattningen och arbetet kring återbruk i ett stort svenskt fastighetsbolag och andra aktörer i nära 
samarbete med Fastighetsbolaget. Existerande utvecklingsmöjligheter har även identifierats för att 
minska mängden bygg- och rivningsavfall genom att öka återbruket av byggmaterial. Vidare har 
lösningar föreslagits för hur en byggherreorganisation kan utveckla arbetet med återbruk av 
byggmaterial. Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om återbruk för att effektivisera 
dess implementering och därmed förbättra resursanvändningen ur ett långsiktigt perspektiv.  
 
Studien visar att det råder en kunskapsbrist kring innebörden av återbruk och en variation i 
definitionen av begreppet, vilka är två viktiga faktorer som försvårar implementeringsprocessen. 
Kunskapsbristen medför att det är svårt att motivera och öka återbruket i ett redan etablerat 
arbetssätt. För att öka återbruk av byggmaterial i bygg- och fastighetsbranschen måste kunskapen 
om ämnet öka och spridas, exempelvis genom utbildningar eller god kommunikation inom 
branschen. De föreslagna metoderna för att öka motivationen är att ledningsgrupper tydligt 
kommunicerar de mål man vill uppnå och hur dessa mål ska uppnås. Vidare föreslås mer praktiska 
alternativ på hur återbruk kan effektiviseras genom att tidigt planera för återbruk vid projekteringen 
av en byggnad eller lokal, använda standardiserade lösningar, bygga med demonterbara material, 
införa digitala verktyg för inventering och dokumentering, samt att implementera hyressystem för 
varor där ett retursystem till materialtillverkaren möjliggör för ett senare återbruk. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jordens befolkning har hittills ökat i en accelererande takt.  2011 passerade jorden milstolpen 7 
miljarder invånare, vilket är en fördubbling av jordens befolkning sedan 1967 (Tollefson, 2011). 
Trots att denna accelererande trend nu visar på en vändning fortsätter populationen att växa. 
Utöver den växande populationen har även människans konsumtion per capita ökat med 15 
procent sedan 1980 (IPBES, 2019). 
  
Flertalet studier har visat på konsekvenserna av den levnadsstandard som vi upprätthåller i dagens 
samhälle. Den ökade mängden utsläpp av koldioxid bidrar till att den genomsnittliga temperaturen 
på jorden ökar. Under de senaste 100 åren har jordens temperatur ökat med 0,6 °C, och den 
fortsätter öka (Walther et al., 2002). Den 6 maj 2019 presenterade IPBES, The Intergovernmental 
science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services den första globala rapporten om biologisk 
mångfald där rapporten visar att cirka 1 miljon av de 8 miljoner kända arter på jorden är 
utrotningshotade på grund av de konsumtionsvanor människan har etablerat (IPBES, 2019). 
  
Då jordens resurser är begränsade är det av stor vikt att de resurser som finns brukas och förvaltas 
på rätt sätt. Idag utnyttjas dock 60 procent av världens ekosystem på ett icke-hållbart sätt 
(Naturvårdsverket, 2017). Byggindustrin och utvinning av mineraler stod för mer än hälften av allt 
avfall som genererades inom EU 2018, där byggindustrin stod för 34 procent och mineralutvinning 
för 28 procent (Willén, 2018). Av detta avfall återvinns endast en tredjedel och endast 10 procent 
återbrukas som konstruktionsmaterial. Detta innebär att byggindustrin har ett stort ansvar i frågan 
om materialutvinning och hantering. I dagsläget används återbruk synonymt med återanvändning. 
Fortsättningsvis kommer ordet återbruk att användas i arbetet. 
  
Till följd av de ekologiska konsekvenserna av människans miljöpåverkan skapas även ekonomiska 
och sociala konsekvenser. Så tidigt som under 90-talet nämnde Wijkman (1999) konsekvenser som 
att folkgrupper tvingas emigrera till följd av att områden blir obrukbara på grund av 
klimatförändringar. Wijkman menade att framför allt folkgrupper i utvecklingsländer kommer att 
drabbas mest. Även industriländer kommer att påverkas då priset på råvaror beräknas öka i 
samband med att tillgängligheten av råvaror kommer bli allt svårare (Chichilnisky, 1996). 
  
Till år 2030 har EU därför som mål att 70 procent av allt avfall ska återbrukas, materialåtervinnas 
eller nyttjas på annat sätt (Europaparlamentet, 2017). Den siffran ligger idag på 44 procent. Även 
den svenska regeringen har satt ett liknande mål för 2020, baserat på förutsättningar som 
Naturvårdsverket har utrett (Palm, et al., 2015). För att verkställa dessa mål har Naturvårdsverket 
sammanställt en nationell avfallsplan. Den beskriver hur avfallet i Sverige ska minskas och hur 
avfallshanteringen kan bli mer resurseffektiv (Jonsson, 2018). Enligt avfallsplanen genererar bygg- 
och rivningsprojekt den största andelen blandat avfall. 
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För att kartlägga hur avfall bör beaktas och prioriteras har EU definierat en avfallshierarki 2008 med 
fem steg i fallande ordning: förebygga, återbruka, återvinna, utvinna energi och deponera (European 
Commission, 2016). Se avfallshierarkin i Figur 1. Avfallshierarkin baseras på EU-direktiv som 
syftar till att fastställa en rättslig ram för avfallshantering inom EU. Första steget är alltså att 
förebygga att avfall över huvud taget uppstår. Om detta inte är möjligt betraktas återbruk av 
material i sitt ursprungliga tillstånd i ett nytt sammanhang som nästa alternativ. Är materialet inte 
av tillräckligt god kvalitet eller av andra skäl inte går att återbruka, ska materialet istället återvinnas 
och en ny produkt ska produceras av råmaterialet. Om återvinning inte är möjligt, är nästa 
alternativ att utvinna energi genom förbränning av avfallet. Slutligen är det sista alternativet att 
deponera avfallet. Detta alternativ ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt och ska endast 
bedrivas om övriga alternativ inte är möjliga.  

  
Figur 1. EU:s avfallshierarki (modell skapad med inspiration från Everhill, 2016; Tekniska verken, 2019). 

Mycket har skrivits kring hur avfall kan minimeras samt metoder för implementering av 
återvinning, men i förhållande till detta har utvecklingen kring hur återbruk av material ska öka 
gått mycket långsamt (Park & Tucker, 2016). Några av anledningarna till detta är att metoden inte 
har setts som lönsam på grund av höga hanteringskostnader för lagring och transport samt 
kvalitetsbristen på dessa material. Även informationsbristen i frågan har identifierats som en stor 
svårighet för att öka implementeringen av återbruk (Yuan & Shen, 2011). Återbruk innebär att 
samma material används mer än en gång för samma, eller en annan funktion utan större 
bearbetning. Genom att inte bearbeta materialet vid återbruk undviks överflödig energianvändning 
som krävs för omfattande återvinningsprocesser. Därför är återbruk det mest lämpliga alternativet 
för avfallsminimering. 
  
Cirkulär ekonomi är en modell som bygger på att ta vara på material och återskapa dem istället för 
att betrakta dessa som avfall (Stahel, 2016). Allt fler företag börjar intressera sig för denna modell. 
Exempelvis har ett stort svenskt möbelvaruhus nyligen gått ut med att företaget även ska börja 
hyra ut möbler samt ge möjlighet för kunderna att reparera sina möbler hos möbelkedjan (Egerlid, 
2019). 
  
Vad gäller utformningen av en byggnad har dess slutanvändare stort inflytande. Den efterfrågan 
slutanvändare har avgör vad som kommer byggas och hur byggnaden ska utformas. Däremot har 
en byggherreorganisation stort inflytande i hur genomförandet ser ut (Park & Tucker, 2016). 
Examensarbetet har genomförts i samarbete med en byggherreorganisation som i det här fallet är 
ett större svenskt fastighetsbolag som bygger och förvaltar kommersiella fastigheter, främst 
kontorslokaler och butiker. Vidare i arbetet kommer byggherreorganisationen benämnas som 
Fastighetsbolaget. Studien undersöker vilket inflytande en byggherreorganisation har för 
implementering av återbruk inom bygg- och fastighetsbranschen. 
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Fastighetsbolaget arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor inom fastighetsbranschen och 
arbetar mot flera miljömål. Ett av Fastighetsbolagets långsiktiga miljömål är att bygga hus av 
återbrukat material och använda material som har tillverkats av förnybar eller återvunnen råvara. 
Detta mål byggs på EU:s avfallshierarki som beskrivs enligt Figur 1. 
 
Fastighetsbolaget utför framför allt renoverings- och ombyggnadsprojekt och har ett mindre fokus 
på nyproduktion. Vidare utförs många så kallade lokalanpassningar, där en befintlig lokal byggs 
om eller renoveras för att passa tillträdande hyresgäst. Dessa skapar stora mängder avfall eftersom 
olika hyresgäster har olika behov och preferenser. Exempelvis kan hyresgästen komma att ändra 
planlösningen och interiören i en byggnad, vilket leder till att installationer flyttas samt att fullt 
fungerande köksinredning slängs. 

1.2 Problemformulering 
Som tidigare nämnts står byggindustrin för en stor del av det avfall som i dagsläget produceras på 
jorden och hanteringen av dessa material sker mestadels på ett icke-hållbart sätt. Det mest hållbara 
alternativet för avfallshantering är återbruk. Trots detta är det idag ovanligt att återbruka bygg- och 
rivningsavfall då metoden anses vara icke-lönsam (Park & Tucker, 2016). Orsakerna till detta är 
bland annat ineffektiva logistiska lösningar, bristande kvalitet på materialen och okunskap. 

1.3 Syfte 
Examensarbetets målsättning är att skapa en bild av uppfattningen och arbetet kring återbruk i ett 
stort svenskt fastighetsbolag och andra aktörer i nära samarbete med Fastighetsbolaget. 
Existerande utvecklingsmöjligheter ska även identifieras för att öka återbruket av byggmaterial och 
därmed minska mängden bygg- och rivningsavfall. Vidare ska lösningar för hur en 
byggherreorganisation kan utveckla arbetet med återbruk av byggmaterial föreslås. Syftet är att öka 
kunskapen om återbruk för att effektivisera dess implementering och därmed förbättra 
resursanvändningen ur ett långsiktigt perspektiv.   

1.4 Frågeställningar 
- Vad är uppfattningen av återbruk i ett stort svenskt fastighetsbolag och andra aktörer i 

nära samarbete med fastighetsbolaget? 
- Vilka utmaningar med återbruk finns i dagsläget? 
- Vilka utvecklingsmöjligheter finns för återbruk av byggmaterial? 
- Hur kan en byggherreorganisation påverka och öka återbruket av byggmaterial i 

byggbranschen? 
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1.5 Avgränsningar 
För att tydligt kunna besvara frågeställningarna har några avgränsningar gjorts. Examensarbetet 
har genomförts som en studie i samarbete med ett större fastighetsbolag i Sverige. Därmed är all 
empiri i form av studiebesök på Fastighetsbolagets fastigheter, intervjuer med anställda på 
Fastighetsbolaget samt individer som arbetar i nära anslutning till Fastighetsbolaget. Detta innebär 
att de resultat och slutsats som presenteras i arbetet lämpar sig främst för liknande organisationer. 
Exempelvis har fokus endast lagts på potentiella material för återbruk som är relevanta för 
Fastighetsbolaget. Examensarbetet fokuserar främst på återbruk av fasta partier och föremål som 
byggs in i en byggnad och är synliga för individer som vistas i eller utanför byggnaden. Därmed 
har inget större fokus lagts på installationer eller lösa kontorsmöbler. Geografiskt är studien 
begränsad till Stockholm och reflekterar därmed frågans svårigheter i den specifika miljön. För ett 
mer nyanserat resultat bör hela kedjan av intressenter beaktas. I detta fall har inga hyresgäster eller 
statliga myndigheter intervjuats, trots att dessa aktörer har ett stort inflytande i frågan. 
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2. Metod 

2.1 Ansats 
Frågeställningen har undersökts med en abduktiv forskningsansats, vilket innebär att den deduktiva 
och induktiva infallsvinkeln har kombinerats (Saunders et al., 2016). Teori och empiri har därmed 
använts och jämförts kontinuerligt under studiens gång och en förståelse av fenomenet har på så 
vis gradvis vuxit fram. Deduktivism innebär att empirin härleds från teori medan induktivism 
bygger på att teori härleds från empiriska erfarenheter. Genom att använda en abduktiv 
forskningsansats möjliggör detta ändring av inriktning i arbetet beroende på de behov och 
problemformuleringar som dyker upp under arbetets gång. 
 
I denna studie vill författarna förstå aktörers tankesätt, inställning och verklighetsuppfattning om 
återbruk, samt få en förståelse för hur kommunikationen kring ämnet är mellan olika parter. Av 
denna anledning har en kvalitativ metod använts, där data har samlats in genom semi-strukturerade 
intervjuer (Saunders et al., 2016). 

2.2 Litteraturgenomgång och teori 
Inledningsvis har en induktiv litteraturgenomgång genomförts för att få en bredare förståelse för hur 
återbruk i byggprocessen ser ut idag i olika delar av världen och vilka svårigheter dess 
implementering förknippas med (Saunders et al., 2016). I litteraturgenomgången har även 
existerande definitioner av begreppet och möjliga lösningar som föreslås för diverse svårigheter 
undersökts. Denna litteraturgenomgång har sammanställts, analyserats och därefter använts som 
grund för analysen tillsammans med studiens empiri. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes på ett semi-strukturerat sätt för att möjliggöra för eventuella följdfrågor. 
Detta även för att få en mer nyanserad uppfattning av respondenternas ställning i frågan. En 
standardiserad intervjumall, som presenteras i Bilaga A, följdes dock under intervjuerna. 
 
Intervjuerna genomfördes under en tvåmånadersperiod mellan februari och april 2019. Valet av 
respondenter bestämdes enligt snöbollsmetoden där respondenterna i slutet av intervjun blev 
tillfrågade efter vidare respondenter som de anser kan tillföra till arbetet (Saunders et al., 2016). 
Respondenterna kontaktades via e-post. Samtliga intervjuer skedde personligen och i form av 
individuella intervjuer. Undantaget från mönstret var mötet med Extern projektledare A och 
Entreprenören, där en gemensam intervju genomfördes i samband med Studiebesök B. 
Intervjuerna varade i ungefär 60 minuter, med undantag för intervjun med Arkitekt B som inte var 
planerad i förväg. Tidsspannet på ungefär en timme möjliggör för detaljrika svar samtidigt som 
respondenterna inte tröttas ut. Intervjuerna genomfördes på ett så neutralt sätt som möjligt utan 
att lägga värdering i vilka svar som anses bättre än andra.  
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Totalt har 14 intervjuer genomförts, framför allt med olika personer inom ett stort svenskt 
fastighetsbolag där miljöfrågor är viktiga men även med en entreprenör, arkitekter och externa 
projektledare från andra företag. Majoriteten av respondenterna är projektchefer på 
Fastighetsbolaget men andra yrkesgrupper är även representerade för att få en större bredd på 
resultatet. De personer som har intervjuats arbetar samtliga med återbruk eller hållbarhet i någon 
utsträckning i Stockholmsområdet. De utvalda individerna representerar en mångfald av individer 
med olika bakgrund, kön och arbetslivserfarenhet i branschen. De intervjuade respondenterna 
presenteras i Tabell 1 nedan. Respondenter som är anställda på Fastighetsbolaget är markerade 
med grön färg i tabellen. Kopplingar mellan olika respondenter samt studiebesöken är illustrerade 
i Figur 2. Med hänsyn till GDPR samt av etiska skäl har respondenterna och de besökta platserna 
i denna studie anonymiserats för att respondenternas personuppgifter inte ska kunna identifieras.  
 
Tabell 1. Respondenter. 

Namn i rapport Intervjulängd 
(min) Datum 

Aktiva år inom bygg- och 
fastighetsbranschen (år på 

Fastighetsbolaget) 

Arkitekt A 60 2019-04-03 20 

Arkitekt B 15 2019-02-26 8 

Entreprenör 90 2019-04-04 40 

Extern projektledare A 90 2019-04-04 29 

Extern projektledare B 60 2019-04-08 13 

Hållbarhetsspecialist A 75 2019-03-12 24 (20) 

Hållbarhetsspecialist B 60 2019-02-27 5 (5) 

Inköpare 60 2019-02-19 5 (5) 

Projektchef A 60 2019-03-08 36 (10) 

Projektchef B 2 x 50 2019-03-05 & 
2019-03-13 18 (3) 

Projektchef C 60 2019-02-26 22 (2) 

Projektchef D 75 2019-03-06 31 (8) 

Projektchef E 60 2019-03-11 22 (3) 

Återbrukskonsult 60 2019-04-08 10 

 
 



9 

 
Beskrivning: 

Arkitekt A: Arbetar på Arkitektbyrå A och är anlitad som extern konsult av Fastighetsbolaget för 
ett pågående ROT-projekt. Samarbetar med Projektchef D. 

Arkitekt B: Arbetar på Arkitektbyrå B och är anlitad som extern konsult av Fastighetsbolaget för 
ett pågående ROT-projekt. Samarbetar med Projektchef C. 

Entreprenör: Arbetar som arbetschef på ett entreprenadföretag tillsammans med Extern 
projektledare A på ett av Fastighetsbolagets större fastigheter som besöktes under Studiebesök B. 
Ingår ramavtal tillsammans med Fastighetsbolaget och arbetar nära Extern projektledare A samt 
Projektchef D. 

Extern projektledare A: Anlitad som extern projektledare för Fastighetsbolaget, bl.a. på 
fastigheterna som besöktes vid Studiebesök B. Arbetar nära Entreprenören samt Projektchef D. 

Extern projektledare B: Anlitad som extern projektledare för Fastighetsbolaget på fastigheten 
som besöktes vid Studiebesök C. Arbetar nära Projektchef C. 

Hållbarhetsspecialist A: Har ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor och driver miljöarbetet 
på Fastighetsbolaget. 

Hållbarhetsspecialist B: Projektledare inom miljö och hållbarhet. 

Inköpare: Strategisk inköpare som är ansvarig för konsulttjänster. Arbetar med ramavtal med 
exempelvis arkitekter, projektledare och konstruktörer, där hållbarhetsfrågor beaktas. Är även 
involverad i forskningsprojektet kring återbruk tillsammans med Projektchef A. 

Projektchef A: Har ett intresse för återbruk och har tidigare varit delaktig i två olika externa 
forskningsprojekt kring hållbarhet, varav det ena gällde återbruk. Har även bidragit med kunskap 
till projektet som besöktes under Studiebesök A. 

Projektchef B: Har tidigare varit projektchef för ett pilotprojekt med stort fokus på återbruk. Det 
färdigställda projektet besöktes under Studiebesök A. 

Projektchef C: Projektchef för ett stort pågående projekt med en del återbruk av olika 
byggmaterial som besöktes under Studiebesök C. 

Projektchef D: Projektchef med lång erfarenhet i branschen. Är bland annat ansvarig för 
fastigheten som besöktes under Studiebesök B. 

Projektchef E: Har tidigare arbetat på entreprenörsidan under en längre tid och drivit eget 
entreprenadföretag. 

Återbrukskonsult: Driver eget företag med återbruk som fokus, mer specifikt en handelsplats för 
återbrukat material. Ingår ramavtal tillsammans med Fastighetsbolaget. 
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2.3.2 Studiebesök 
För att få en bättre kontextuell förståelse och nyansera resultaten från intervjuerna har tre 
studiebesök genomförts på Fastighetsbolagets olika fastigheter. Samtliga fastigheter är av olika 
storlek, typ och är byggda under olika tidsperioder. Dock har samtliga fastigheter koppling till 
återbruk av något slag. Dessa kopplingar beskrivs mer i detalj nedan. En sammanställning av de 
tre studiebesöken är illustrerad i Tabell 2. Kopplingar mellan olika respondenter samt 
studiebesöken är illustrerade i Figur 2. 
 

Tabell 2. Studiebesök. 

Studiebesök Datum Byggår (renoveringsår) Storlek 

Studiebesök A 2019-03-05 1977 (2018, ca. 4 månader) Ca 3000 m2 kontor 

Studiebesök B 2019-04-04 2000–2002 50 000 m2 kontor och 
handel 

Studiebesök C 2019-04-08 1963 (2017–2020) Ca 20 000 m2 kontor 

 
Beskrivning: 
 
Studiebesök A: Ett av Fastighetsbolagets egna kontor i en av deras egna fastigheter.  
Fastighetsbolaget genomförde ett renoveringsprojekt av lokalen för eget bruk. Idag används 
lokalen som ett av Fastighetsbolagets satellitkontor. Detta renoveringsprojekt användes som ett 
pilotprojekt för att arbeta med återbruk. De återbrukade exempelvis parkettgolv, glaspartier, 
undertaksplattor, möbler, mattor, dörrar och köksskåp. 
 
Studiebesök B: Ett större kontorskomplex där stor tanke lades på att möjliggöra återbruk av 
material i senare skeden. Byggnaden är välanpassad för att kunna ändra planlösningen på samtliga 
plan. Modulväggar och glaspartier går att montera och demontera. Även placeringen av eluttagen 
på varje plan går att justera. Byggnaden har ett fungerande logistiskt system för internt återbruk 
med ett välorganiserat lagringsutrymme där diverse återbrukade material lätt kan lagras och hittas. 
 
Studiebesök C: Ett pågående omfattande ombyggnadsprojekt av kontor- och butikslokaler där 
återbrukat material har använts. Byggnadens betongstomme har sparats vid en omfattande rivning 
av byggnaden. Även en stor del av gamla fasadstenen har återbrukats till den nya fasaden. 
Invändiga väggbeklädnader av stort värde, t.ex. marmor, planeras att återbrukas. 
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2.3.3 Samband mellan respondenter och studiebesök 
 
 

 
Figur 2. Kopplingar mellan respondenter och studiebesök. Respondenter anställda på Fastighetsbolaget är markerade med 

ljusblå färg i figuren. 

2.4 Empiri 
Samtliga intervjuer dokumenterades via ljudinspelning efter respondentens godkännande. Därefter 
transkriberades samtliga intervjuer för vidare sammanställning av empiri. Undantaget från denna 
metod var intervjun med Extern projektledare B, som skedde i samband med Studiebesök C och 
ej kunde spelas in. Under intervjutillfället togs anteckningar och intervjun sammanfattades i skrift 
efter studiebesöket. Därefter gjordes en sammanfattning av samtliga intervjuer för att skapa en 
omfattande helhetsbild för den slutliga sammanställningen av empirin. Genom att transkribera 
samtliga intervjuer får intervjuaren en sammanställning av vad som sades och det möjliggör även 
för analys av hur vissa svar sades (Saunders et al., 2016). Enligt den gällande 
dataskyddsförordningen (GDPR) har respondenterna informerats och givit sitt godkännande för 
hur deras personuppgifter hanteras. Vidare har respondenterna fått möjlighet att granska och 
revidera sina uttalanden innan studiens publicering. 

2.5 Analys 
Tidigt under datainsamlingsprocessen framkom att den ursprungliga frågeställningen inte passade 
för den situation Fastighetsbolaget befinner sig i idag. Av denna anledning utvecklades en mer 
anpassad frågeställning samt en tydligare bild av vilket område som skall undersökas. I analysen 
tolkades och analyserades den inhämtade empirin. Återkommande mönster och samband 
identifierades. Dessa teman kopplades ihop och jämfördes med tidigare forskning som 
presenterats i litteraturgenomgången samt teoriavsnittet. 
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2.6 Källkritik 
Litteraturen som har använts i litteraturgenomgången samt teorin är främst internationella 
rapporter. Då ämnesområdet är förhållandevis nytt finns få praktiska exempel och studier där 
återbruk har implementerats. Majoriteten av all litteratur är från 2010 och framåt, med undantag 
för några källor som bygger på tidigare modeller och forskning som även ligger till grund för några 
av de mer moderna rapporterna. Äldre teori har även använts för att mer generellt beskriva 
förändringsarbete och byggmaterial. 
 
Empirin bygger på åsikter från aktörer som antingen är anställda på Fastighetsbolaget eller arbetar 
i nära samarbete med dem. Ett fåtal respondenter befinner sig i en position där ett ökat återbruk 
på samhällsnivå skulle gynna deras arbete, vilket kan vinkla respondenternas synsätt på ämnet och 
därmed prägla svaren från dessa respondenter.  
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3. Litteraturgenomgång 

3.1 Avfall 
I samband med den fortfarande ökande populationen på jorden ökar även behovet av olika 
material och råvaror för att försörja människans behov. En stor del av det råmaterial som idag 
utnyttjas till att producera byggmaterial är oljor och malmer. Dessa material är icke-förnybara och 
kommer förr eller senare att förbrukas till den punkt att kostnaden för dessa material överskrider 
dess nytta (Allwood et al., 2011). När denna mättnad kommer att inträffa är svårt att förutse, dock 
visar ett flertal studier på att utvinnandet av dessa material kan kulminera redan år 2020. Detta är 
anledningen till varför dagens sätt att hantera material och råmaterial måste ändras. 
 
Enligt Europakommissionen står allt avfall från bygg- och rivningsbranschen för en tredjedel av 
den totala mängden avfall i Europa (Iacovidou & Purnell, 2016). Endast produktionen av 
byggmaterial står för 5 till 10 procent av energianvändningen i Europa. Detta innebär att 
byggindustrin har ett stort ansvar i frågan om materialutvinning, hantering och energiförbrukning. 
 
I studien av Akinade et al. (2015) gjordes en kategorisering av alternativa tillvägagångssätt för 
materialhantering vid slutet av en byggnads livscykel. Här skiljs rivning och demontering från 
varandra i första hand och sedan hur dessa material tas om hand beroende på dess olika 
egenskaper. I denna studie kommer fokus att läggas på förberedelse för komponentåterbruk för att sedan 
återbruka komponenter i annan byggnad. Kategoriseringen illustreras i Figur 3. 
 

 
 
Figur 3. Typer av syften för bygg- och rivningsavfall från uttjänta byggnader (modell skapad med inspiration från Akinade 

et al., 2015). 
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 Återbruk och återvinning är två goda exempel på hur uttjänt material kan hanteras på ett hållbart 
sätt och ha en positiv påverkan på miljön. Detta då dessa metoder anses vara resurseffektiva i 
samband med att mängden avfall som hamnar på deponi minimeras (Iacovidou & Purnell, 2016). 
 
Det är svårt att generalisera vad energibehovet för återvinning är då detta varierar beroende på 
materialtypen som återvinns (Iacovidou & Purnell, 2016). Däremot går det att konstatera att 
återvinning är mer energikrävande i förhållande till återbruk. Anledningen är de mekaniska eller 
termokemiska processer materialet går igenom samt att material som återvinns har stora 
transportbehov till och från fabrik. 

3.2 Cirkulär ekonomi 
Människan är det enda djuret som producerar avfall som naturen inte kan bryta ner. Exempelvis 
förblir en tredjedel av all plast som produceras på jorden obehandlat (Stahel, 2016). När det 
kommer till hantering av material eller varor nämns ofta linjära eller cirkulära ekonomiska 
modeller. Linjär ekonomi bygger på en konsumtionskultur som ofta refereras till som slit-och-släng-
kulturen. Modellen styrs mycket av trender, utveckling samt känslomässiga anknytningar till 
föremål. Köparen äger varan och bestämmer dess hantering när varan har blivit uttjänt, vilket leder 
till generering av stora mängder avfall. Den här typen av ekonomi bygger på effektivitet och att 
mätta behovet på marknaden. Däremot sker genomförandet på ett slösaktigt sätt, sett till 
materialanvändning. En modell som nämns allt mer i samband med att effektivisera jordens 
resurser är cirkulär ekonomi, vilket innebär att omvandla varor som har tjänat sin livslängd och göra 
om de till resurser för andra. I detta fall nämns ofta återbruk och återvinning. För att sätta dessa 
två modeller i perspektiv kan hanteringen av en glasflaska tas som exempel. Att göra rent en 
glasflaska och använda den igen kräver mindre energi, är billigare och går fortare än att återvinna 
glaset eller att producera en helt ny flaska. 
 
För byggindustrin menar Stahel (2016) att renovering kräver mer arbetskraft men mindre resurser 
än nyproduktion. En studie genomförd i samarbete mellan sju europeiska länder, utredde 
fördelarna med cirkulär ekonomi och kom fram till att genom att maximera resursanvändningen 
genom återbruk, reparationer och återvinning, kan vissa länder skära ner på sitt utsläpp med upp 
till 70 procent och öka arbetskraften med 4 procent (Wijkman & Skånberg, 2015). En 
vidareutveckling av cirkulär ekonomi är performance economy (Stahel, 2016). Modellen bygger på ett 
delat ägandeskap av varor i form av exempelvis leasing eller uthyrning. Modellen menar att 
tillverkare ska utveckla ett system där ägandet av varan inte överlåts till användaren, utan förblir 
hos tillverkaren. Efter att varan har uppnått sin livslängd för användaren returnerar personen varan 
till tillverkaren. 

3.3 Kategorisering av byggmaterial 
För att diskutera återbruk av byggmaterial måste vissa kategoriseringar göras. Det första steget är 
att identifiera de olika typer av material som ingår i en byggnad. I boken ”How Buildings Learn: 
What Happens After They’re Built” definierar Brand (1994) sex olika så kallade lager som illustreras 
enligt Figur 4. Lagren är baserade på frekvensen eller förändringshastigheten av vilka olika material 
används eller byts ut baserat på användarens behov. Detta innebär att ju kortare den beräknade 
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livslängden för materialet är desto enklare är det att modifiera det lagret utan att påverka de lägre 
lagren. I denna modell är lös inredning det högsta lagret och läge det lägsta. Den här teorin underlättar 
senare strategier för Design for Deconstruction som beskrivs under avsnitt 3.6.1. Genom att separera 
dessa subsystem från varandra kan material i högre lager demonteras och återbrukas utan att 
påverka de lägre lagren. 

 
Figur 4. Kategorisering av olika lager i en byggnad (modell skapad med inspiration från Brand, 1994; Iacovidou & 

Purnell, 2016). 

3.4 Definitionen av återbruk 
” The Beginning of wisdom is the definition of terms” - Ps. Socrates 

 

Definitionen av återbruk är inte helt självklar. Enligt EU:s lagstiftning om avfallshantering är 
definitionen av återbruk “varje förfarande som innebär att produkter eller komponenter som inte 
är avfall återanvänds i samma syfte för vilket de ursprungligen var avsedda” (Europaparlamentet, 
2008). Studien av Yuan & Shen (2011) har definierat återbruk som att använda ett byggmaterial 
mer än en gång, inklusive att använda materialet för samma funktion. Även användande av hela 
eller delar av materialet för annan funktion kategoriseras som återbruk (Yuan & Shen, 2011). En 
annan definition beskriver återbruk som att recirkulera, och i vissa fall uppgradera, material som 
betraktas som kasserade utan förstörelse på materialet (Iacovidou & Purnell, 2016). Den 
sistnämnda definitionen är det som skiljer återbruk från återvinning, då återvinning innebär att 
materialet bearbetas tillbaka till råmaterial för att senare tillverka en ny produkt. 

3.5 Utmaningar 
Trots de många fördelarna med att återbruka material är det idag ovanligt att återbruka 
byggmaterial (Park & Tucker, 2016). Anledningen till detta är bland annat de olika hinder och 
svårigheter som kommer med att ändra ett etablerat system. En av de största anledningarna till 
varför implementeringen har gått så pass långsamt är att det här området fortfarande betraktas 
som okänt bland diverse aktörer på marknaden (Stahel, 2016). Det finns en stor brist på kunskap 
kring återbruk, vilket i sin tur leder till brist på intresse och efterfrågan på återbrukade 
komponenter, framför allt från slutanvändare. Även definitionen av återbruk är fortfarande diffus 
och det saknas en allmän uppfattning om vad återbruk innebär (Sobotka & Czaja, 2015). Aktörerna 
i branschen tenderar även att lägga ansvaret på varandra och därmed inte ta på sig ansvaret gällande 
frågan (Park & Tucker, 2016). 
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Ytterligare en anledning till att återbruk av material inte är ett vedertaget arbetssätt inom 
byggbranschen är att det ofta saknas information om produkten, materialets skick, dess 
egenskaper, hållfasthet eller innehåll (Iacovidou et al., 2018). I de fall där information finns är den 
informationen vanligtvis svåråtkomlig. Bristen på information påverkar beslutsfattandet i 
byggbranschen negativt och leder till en ökad ineffektivitet (Sobotka & Czaja, 2015). Det försvårar 
även arbetet för arbetarna som ska identifiera och bestämma vilka produkter som ska återbrukas 
efter demontering. Dessa svårigheter mynnar samtliga ut i att återbruk blir icke-lönsamt ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Chileshe et al. (2015) nämner höga kostnader, tidskrävande demontering 
av byggnader samt brist på användning av återbrukat material redan i designfasen som de största 
hindren för återbruk. 

3.5.1 Byggherreorganisation 
De tidigare nämnda svårigheterna gäller för samtliga aktörer inom byggbranschen. Dock stöter 
aktörerna själva även på diverse svårigheter inom respektive område, baserat på deras specifika 
intressen och prioriteringar. I den australiensiska studien av Park & Tucker (2016) identifierades 
det största hindret för byggherreorganisationer som statlig reglering då dessa regleringar hindrar 
innovation och tillför inget incitament för implementering av återbruk. Även bristen på efterfrågan 
från slutanvändare nämndes som ett större hinder för implementeringen av återbruk. Den 
bristande efterfrågan leder till minskat intresse även hos byggherreorganisationer. I studien nämns 
även att privata aktörer är mer vinstdrivna än statliga aktörer. Detta innebär att motivationen för 
att investera i implementeringen av återbruk är lägre bland privata aktörer i förhållande till statliga 
aktörer. 

3.5.2 Slutanvändare 
För hyresgästerna är hyreskostnader främst i linje med deras intressen. Hyresgäster värderar till 
exempel en lägre kostnad högre än byggnadens miljöpåverkan (Park & Tucker, 2016). En svårighet 
är även den stora variationen mellan olika slutanvändare och deras preferenser på lokalens 
utformning. Studien av Park & Tucker (2016) bygger på efterfrågan på bostäder och menar att den 
ökade konsumtionstrenden leder till att köpare efterfrågar allt större bostäder som exempelvis 
kräver mer byggmaterial, vilket konkurrerar med utformningen av mer miljöeffektiva byggnader. 

3.5.3 Projektledare 
Byggbranschens projektbaserade struktur gör att projektledaren har en nyckelroll i genomförandet 
av ett projekt och hur lyckat resultatet blir (Hwang & Ng, 2013). Studien har visat att den största 
utmaningen för projektledare i s.k. gröna byggprojekt är den förlängda tiden som krävs under 
planerings- och projekteringsfasen. Det är även svårt att planera och förutse vilka material och 
produkter som kommer vara tillgängliga i produktionsfasen. Gröna byggprojekt kräver oftast mer 
kommunikation och personal som är involverade i projektet. Dessa aktörer måste vara engagerade 
och intresserade av frågan. Därutöver brukar antalet möten och arbetstimmar för olika konsulter 
öka, vilket ökar kostnaderna för byggherren. 
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3.5.4 Entreprenör 
Entreprenörerna har en stor roll i minskningen av bygg- och rivningsavfall då de arbetar direkt 
med materialen i fråga (Park & Tucker, 2016). Det är dock även entreprenörerna som möter stora 
svårigheter med implementeringen av återbruk ur ett praktiskt perspektiv. Några svårigheter är att 
entreprenörer ofta arbetar under stor tidspress. Implementeringen av att återbruka material kräver 
mer tid jämfört med dagens linjära materialflöde inom konstruktion. Dessutom är brist på 
utrymme för lagring problematiskt för att effektivt implementera återbruk. 

3.5.5 Arkitekt 
Ett ansvar som ligger hos arkitekten är att utbilda deras uppdragsgivare, som exempelvis 
byggherreorganisationer, om miljövänliga alternativ och att implementera avfallsminskning redan 
i designfasen (Park & Tucker, 2016). Problematiken som uppstår är att arkitekterna själva visar lågt 
intresse för att påverka den här frågan i den fasen i processen på grund av den kunskapsbrist som 
råder. 

3.6 Utvecklingsmöjligheter 
Genom att minska mängden bygg- och rivningsavfall minimeras kostnader för avfallstransport, 
deponi och återvinning (Park & Tucker, 2016). Att återbruka varor som har tjänat sitt syfte är inte 
ett främmande koncept (Stahel, 2016). Ett av många exempel är att det inte var ovanligt förr att 
mjölkflaskan lämnades utanför dörren för att sedan hämtas och fyllas på igen.  

3.6.1 Planering för återbruk och digitala verktyg 
Ett alternativ för att underlätta återbruk vid demontering är att redan vid utformningsskedet av 
materialen ha demontering och återbruk i åtanke. Att redan vid ett tidigt utformningsskede planera 
för demontering och återbruk i ett senare skede i processen är mycket mer komplext än att endast 
göra en materialspecifikation enligt de mer närliggande behoven (Akinade et al., 2015). Senare 
skeden i ett materials livscykel är mer diffusa och det är svårare att förutspå omständigheterna. 
Detta innebär att ju lägre det specifika materialet ligger i Brans modell illustrerad i Figur 4, desto 
svårare är det att planera för dess återbruk. Genom att ha slutskedet i åtanke vid utformningen 
underlättas reparationsprocessen och bidrar till en mer hållbar produkt. Den här typen av tankesätt 
kallas för Design for Deconstruction (DfD) och har till syfte att sluta byggkomponenternas cykel. 
 
Forskningen kring detta tidiga planeringsskede är bristfällig, men under 2015 gjordes en studie 
gällande att använda BIM för att redan under ett tidigt skede kunna göra en objektiv bedömning 
av till vilken grad en byggnad kan demonteras (Akinade et al., 2015). Med hjälp av matematiska 
modeller utvecklade forskarna ett BIM-baserat poängsystem för att värdera material baserat på de 
krav som finns för effektiv planering. Resultatet från studien visar att de material som hade högst 
effektivitet och prestanda enligt den utvecklade modellen är prefabricerade komponenter och 
demonterbara anslutningar. 
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3.6.2 Mått på återbruk 
För att mäta miljöpåverkan av produkter samt materialval kan måttet på Embodied Energy (EE) 
beräknas (Park & Tucker, 2016). Enheten syftar till att ha ett mått på hur mycket energi som krävs 
för att framställa specifika varor och tjänster, och tar framför allt hänsyn till koldioxidutsläppet. 
För att minska EE är återbruk mer effektivt än återvinning då processen för återvinning är mycket 
energikrävande. Vidare mäter enheten Embodied carbon reuse efficiency hur mycket koldioxid som 
besparas vid återbruk av olika byggmaterial (Iacovidou & Purnell, 2016). Detaljerad information 
kring värdet på specifika ämnen finns i diverse databaser, såsom ”Inventory of Carbon and 
Energy” som är den mest detaljerade offentliga källan i Storbritannien (Hammond & Jones, 2008).  
 
En annan enhet som tas upp är Reuse Potential. Det är ett mått på byggkomponentens förmåga att 
bibehålla sin funktionalitet efter dess primära livscykel (Iacovidou & Purnell, 2016). Den här 
enheten är svår att definiera då det är många faktorer som spelar in, bland annat kulturella, 
historiska och organisatoriska aspekter. 

3.6.3 Materialeffektivitet 
Det Allwood et al., (2011) menar med materialeffektivitet är att konsumenterna kan upprätthålla 
de etablerade konsumtionsvanorna med lägre grad produkthandel. Detta med hjälp av tre 
strategier: längre produktlivscykel, delat ägandeskap i form av exempelvis hyressystem och 
produktreparation. Längre produktlivscykel innebär att produkterna utformas på ett sådant sätt så 
varaktigheten av produkten tills den blir uttjänt förlängs. Likt cirkulär ekonomi berör delat 
ägandeskap handelskedjan av produkter och innebär att materialtillverkaren inte ska överlämna 
ägandeskapet till slutanvändaren, utan att ett retursystem ska etableras i handelssystem. Detta 
hänger samman med den tredje punkten, nämligen produktreparation. Genom att etablera ett 
retursystem till tillverkaren ges möjlighet för reparationer och att tillverkaren kan återlämna samma 
vara på marknaden mer än en gång. 
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4. Teori 

4.1 Förändringsarbete 
Implementeringen av nya tankesätt i en väletablerad bransch försvåras av förändringsarbetet som 
detta medför. Alla typer av organisationer måste dock handskas med förändringar och de är en 
naturlig del av den organisatoriska utvecklingen (Brooks, 2009). Förändringar påverkar 
gruppdynamiken och förknippas ofta med komplexitet och oförutsägbarhet. De personer som 
påverkas av förändringar kan uppleva rädsla, frustration och oro, men kan även se dem som en 
utmaning och bli motiverade. Vidare är förändringar som hänger ihop med människors 
uppfattningar och åsikter mer komplexa än tekniska förändringar såsom uppgraderingar av 
maskiner (Paton & McCalman, 2008). Externa förändringar, som har initierats utanför 
organisationen, får mer negativ respons av personer som blir påverkade. Därmed är källan till 
förändringen viktig. Organisationens och individens uppfattning av en förändring påverkas av var 
den initieras och de olika individernas roller i förhållande till förändringen. 
 
För att optimera implementeringen av en förändring krävs ett samordnat och uttänkt 
förändringsarbete där alla inblandade arbetar mot ett gemensamt mål. Ett av de grundläggande 
stegen för att lyckas med förändringsarbetet är att alla berörda parter delar samma uppfattning om 
förändringen och vilka konsekvenser den medför (Paton & McCalman, 2008). Förändringsarbete 
involverar oftast många olika grupper av personer där samtliga måste arbeta i samma riktning. 
Kommunikationen inom och utanför organisationen är även avgörande för resultatet av 
förändringen. En gemensam förståelse för vad förändringen innebär förbättrar 
kommunikationsprocessen samt ökar acceptansen och engagemanget (Eriksson & Sundgren, 
2005). Vidare minskar motståndet och okunskapen om kommunikationen är effektiv, informativ 
och uppmuntrar till förändring (Paton & McCalman, 2008). 

4.1.1 Lewins förändringsmodell 
Psykologen Kurt Lewin (1951) har utvecklat en välkänd modell som beskriver tre olika faser en 
organisation genomgår i en förändringsprocess.   
 
Upptiningsfasen: Här ifrågasätts det nuvarande tillståndet. Motivation och förberedelse för 
förändring skapas, samtidigt som motståndet växer. 
Förändringsfasen: I denna fas införs förändringar. Förändringsfasen pågår tills en ny balans 
mellan pådrivande och hindrande krafter uppstår. Denna fas är ofta orolig och oklar. 
Nedfrysningsfasen: Förändringar och nya beteendemönster stabiliseras och blir permanenta, 
samtidigt som oron elimineras. 
 
Lewin ser förändring som ett övergående tillstånd från ett tidigare stabilt jämviktstillstånd till ett 
annat. Detta jämviktstillstånd hålls i schack av olika krafter som även är de pådrivande krafterna. 
Modellen bygger på att de existerande beteendena är så etablerade, eller frysta, att det krävs hjälp 
för att kunna ändra dem. 
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Lewins modell är brett accepterad och anses ofta ligga till grund för dagens syn på 
förändringsarbete (Cummings et al., 2016). På senare år har dock modellen kritiserats för att vara 
förenklad och ge en generaliserad bild av verklighetens förändringsarbete. Kritikerna menar att 
nedfrysningsfasen är olämplig i dagens komplexa samhälle som kräver mer flexibilitet och en högre 
anpassningsförmåga. 

 4.1.2 Kotters 8-stegsmodell 
John P. Kotter (1995), professor vid Harvard Business School, har presenterat en modell som 
beskriver åtta steg som krävs för att lyckas med förändringar inom en organisation. Dessa steg 
beskriver även de vanligaste misstagen och fallgroparna vid implementeringen av en förändring. 
  

1.  Skapa en känsla av akut behov. 
2.  Skapa en kraftfull vägledande koalition. 
3.  Utveckla en vision för förändringen. 
4.  Kommunicera visionen tydligt. 
5.  Gör det möjligt för andra att uppnå visionen. 
6.  Planera och skapa kortsiktiga vinster. 
7.  Inte ge upp. 
8.  Förankra förändringarna i organisationens kultur. 

 
Gällande punkt 5 menar Kotter (1995) att det krävs mer än god kommunikation, exempelvis att 
hinder måste elimineras, för att lyckas med en förändring. Det är vanligt att medarbetarna förstår 
den nya visionen och är villiga att förverkliga den, men olika slags hinder försvårar arbetet. Dessa 
hinder kan vara att gamla strukturer och tankemönster förhindrar arbetet mot den nya visionen. 

4.1.3 Motstånd mot förändring 
Motståndet mot förändring är ett av de största ofrånkomliga hindren vid förändringsledning 
(Paton & McCalman, 2008; Erwin & Garman, 2010). Detta gäller framför allt i byggbranschen där 
olika aktörer med olika incitament och roller, såsom arkitekter, konstruktörer och entreprenörer, 
samarbetar (Lines et al., 2015). Det finns olika faktorer som reducerar motståndet men i de flesta 
fall är det svårt att fullständigt eliminera det (Paton & McCalman, 2008). Anledningen är bland 
annat att människor tenderar att se förändringar som hot. Det okända och osäkra är svårt att 
förutspå och det känns vanligtvis tryggare att låta processer och arbetssätt vara som de är. Vidare 
beror motståndet även på att vissa förändringar kräver nya praktiska procedurer, färdigheter och 
tekniska lösningar. Förändringar påverkar hela försörjningskedjan. Slutkonsumenten har vissa 
förväntningar och krav på produkten eller tjänsten de köper, samtidigt som de och andra parter i 
försörjningskedjan tenderar att vara skeptiska till förändring eftersom dessa rubbar 
normaltillståndet. Vid organisatoriska förändringar förlorar vissa individer eller grupper inflytande 
samtidigt som andras ökar (Brooks, 2009). Maktbalansen förändras vilket ökar risken för olika 
konflikter. 
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Motståndet mot förändring kan delas upp och kopplas till individens kognitiva, affektiva och 
beteendemässiga dimension (Erwin & Garman, 2010). Den kognitiva dimensionen innefattar vad 
människor tänker om förändringen, den affektiva hur de känner kring förändringen, dvs. 
emotionella och psykologiska reaktioner, och den beteendemässiga dimensionen hur människor 
beter sig i förhållande till förändringen. 
 
Enligt Lines (2004) finns en stark negativ korrelation mellan nivån på motståndet mot förändring 
och hur väl implementeringen av förändringen har lyckats. Ett ökat antal engagerade och delaktiga 
i förändringsarbetet kan kopplas till ett minskande motstånd mot förändringen, samtidigt som dess 
implementering underlättas (Lines, 2004; Erwin & Garman, 2009). Enligt Washington och Hacker 
(2005) påverkas en ledares inställning till en förändring av vilken förståelse och kunskap personen 
har av förändringen. Ju mer kunskap ledaren har, desto mer ökar sannolikheten att personen är 
positiv till förändringen och tron på att den kommer lyckas. Vidare minskar motståndet om 
kommunikationen kring förändringen förbättras (Lewis, 2006). Motståndet och inställningen till 
förändring påverkas bland annat av vad varje individ tror att förändringen resulterar i och hur den 
kommer påverka dem personligen; vad de vinner och förlorar på det (Erwin & Garman, 2010). 
 
I studien av Lines et al. (2015) identifierades några av de faktorer som minimerar motståndet mot 
förändring: projektets omfattning, storlek, varaktighet, organisatoriska förväntningar på 
genomförandets förändringshastighet, användningen av formal change agents samt hur involverade 
dessa change agents är i genomförandet. En change agent är en person som bedriver och hanterar 
förändringar inom en organisation. Företag som inte utnämner särskilda personer eller tar in 
externa change agents möter betydligt mer motstånd gentemot företag som har change agents. Ju 
mer involverad denne change agent är, desto mer minskar motståndet. Studien visar att motståndet 
är fyra gånger större på företag som inte utser särskilda change agents, vilket tyder på att sådana 
personer är mycket viktiga för en lyckad förändring. Organisationer behöver således change agents 
som är ansvariga för att leda och implementera förändringar. Vidare belyser studien att det även 
är viktigt att se förändringen ur ett långsiktigt perspektiv och förstå att det är en lång process. 
Förändringar är komplexa och medarbetarnas förväntningar bör vara realistiska för att minska 
motståndet. 
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5. Empiri 

5.1 Fastighetsbolagets arbete med återbruk 
Som tidigare nämnts arbetar Fastighetsbolaget aktivt med hållbarhetsfrågor och har även 
inkluderat återbruk i Fastighetsbolagets miljömål. Fastighetsbolaget har tidigare återbrukat en del 
material internt inom företaget, både inom och mellan olika projekt, men det har inte skett på 
något strukturerat sätt och det är inte något som har dokumenterats (Inköpare & Projektchef C). 
Materialen som har återbrukats har bl.a. varit dörrar, undertaksplattor, textilmattor samt glas- och 
entrépartier. Projektchef D har länge arbetat med något som respondenten kallar för tyst återbruk, 
vilket syftar till just detta återbruk som inte dokumenteras utan sker per automatik internt inom 
organisationen. Det så kallade tysta återbruket har framför allt pågått i fastigheten som besöktes 
vid Studiebesök B. Enligt Inköparen är det inte bestämt vem som ansvarar för dokumenteringen 
och det kan bli en enorm administrativ börda. Respondenten menar dock att denna fråga kan lösas 
med nya digitala verktyg som förenklar arbetet. 
 
Fastigheten som besöktes vid Studiebesök B är ett gott exempel där återbruk av olika material har 
systematiserats internt. Mycket har varit möjligt att återbruka tack vare att entreprenören som 
projekterade och uppförde byggnaden planerade för ett framtida återbruk (Extern projektledare 
A). Majoriteten av innerväggarna, eluttagen och mattorna är väl anpassade för att återbrukas inom 
fastigheten. Fastigheten har samma utformning på samtliga våningsplan och har även ett 
välorganiserat lagringsutrymme i källaren, se Figur B1, B2 och B3 i Bilaga B, där material som går 
att återbruka såsom dörrar, glaspartier och mattor förvaras. Materialen är därmed lättillgängliga 
och kan återbrukas inom samma byggnad på olika våningsplan. 
 
Fastighetsbolaget har ett ramavtal med Återbrukskonsultens företag. Innan rivning brukar 
Återbrukskonsulten kontaktas och beroende på hur god framförhållning det är fram till rivningen 
får Återbrukskonsultens företag komma till lokalen, inventera och demontera material som de kan 
sälja vidare för återbruk. Vid eventuell tidsbrist kan Fastighetsbolaget själva demontera i utbyte 
mot ersättning från Återbrukskonsultens företag, som sedan hämtar det demonterade materialet. 
I dagsläget säljer Fastighetsbolaget framför allt material för senare återbruk till 
Återbrukskonsultens företag. Fastighetsbolaget köper inte in material från Återbrukskonsultens 
företag i någon större utsträckning, utan om återbrukat material används sker det framför allt 
internt inom Fastighetsbolaget. 
 
Att Fastighetsbolaget arbetar med miljömålen har ej undgått de externa aktörerna. Arkitekt A 
upplever att Fastighetsbolaget tänker långsiktigt gällande miljöfrågorna och menar att 
Fastighetsbolaget exempelvis är noggranna med att utbytbara textilplattor ska användas istället för 
fastlimmade mattor. Även Entreprenören har observerat Fastighetsbolagets arbete, framför allt 
med avseende på Fastighetsbolagets inställning till att bevara planlösningen i så stor utsträckning 
som möjligt. Återbrukskonsulten upplever att Fastighetsbolaget arbetar lika mycket med frågan 
som andra större fastighetsbolag i branschen. 
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5.2 Definitionen av återbruk 
Intervjuerna visar att det ännu inte finns en vedertagen definition av återbruk bland 
respondenterna, utan begreppet uppfattas på olika sätt av olika individer med olika bakgrunder. 
Majoriteten av respondenterna anser att återbruk innebär att ett material eller en produkt 
återanvänds som den är utan någon industriell process däremellan, exempelvis att en dörr 
återbrukas i samma syfte och har samma funktion (Inköpare & Hållbarhetsspecialist A). 
Projektchef A menar att återbruk vid en ombyggnad innebär att något flyttas runt inom lokalen, 
hämtas från en annan fastighet eller köps från en återbruksaktör. Arkitekt A och Projektchef B 
menar även att om några väggar inte rivs ut eller om den befintliga planlösningen behålls vid en ny 
lokal- eller hyresgästanpassning är det en typ av återbruk, nämligen återbruk av planlösningen. 
Enligt Projektchef E är definitionen av återbruk att bibehålla någonting som den är. Den här 
definitionen ses dock inte som återbruk av andra respondenter eftersom väggarna i deras mening 
alltid har funnits där (Projektchef A; Hållbarhetsspecialist A & Återbrukskonsult). Det råder med 
andra ord en viss variation kring begreppet, vilket även sammanfattas av Återbrukskonsulten: 
 
 ”Jag är noga med att jag inte tycker att återbruk är när dörren sitter kvar. Och där finns det två olika skolor, det 
är jag medveten om, men jag kan inte tycka att man ska få någon slags återbrukspoäng för att man lät dörren sitta 
kvar. Det är inte återbruk utan det är att minimera.”- Återbrukskonsulten. 
 
Flera av respondenterna har även hänvisat till EU:s avfallshierarki som beskrivs i avsnitt 1.1 
(Hållbarhetsspecialist A; Projektchef A & Projektchef B).  Somliga talade även främst om att lämna 
material för återbruk än att bygga med återbrukat material (Hållbarhetsspecialist B & Inköpare). 

5.3 Inställning till återbruk 
Det senaste decenniet har en tydlig förändring skett gällande inställningen till återbruk på 
samhällsnivå (Återbrukskonsult). Den allmänna opinionen har gjort återbruk till en mer 
uppmärksammad fråga och viljan till att återbruka börjar växa (Återbrukskonsult & Arkitekt B). 
Detta märks även på Fastighetsbolaget som nyligen inkluderade återbruk i deras miljömål 
(Hållbarhetsspecialist B & Inköpare). 
 
Den generella inställningen till återbruk bland samtliga respondenter förefaller vara tämligen 
positiv. Några av respondenterna är mer kritiska med hänsyn till de svårigheter återbruk medför 
ur ett ekonomiskt och logistiskt perspektiv, men samtliga delar åsikten kring återbrukets positiva 
inverkan ur ett hållbart perspektiv och den ökade resurseffektiviteten. Samtliga respondenter ser 
utmaningar och svårigheter med att återbruka material inom bygg- och fastighetsbranschen. 
Samtidigt är majoriteten motiverade till att arbeta mer miljövänligt. Samtliga respondenter tror och 
hoppas att återbruk i bygg- och fastighetsbranschen kommer öka de kommande åren. Däremot 
nämner många respondenter den generella uppfattningen i branschen som en svårighet för 
implementeringen av återbruk. 
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Entreprenören menar att branschen inte alltid har sett ut på detta sätt, utan att det är ett fenomen 
som har utvecklats genom åren eftersom organisationer har växt och blivit mer komplexa. 
Respondenten menar att det är av logistiska och administrativa skäl som den här slit- och släng-
mentaliteten har utvecklats för att undvika returlogistiken. 
 
Arkitekt A är något mer kritisk och finner en del svårigheter med återbruk. Respondenten anser 
att det är en stor möjlighet för enstaka hyresgäster, men att det blir rörigt i större projekt, vilket 
gör återbruk svårt för stora fastighetsbolag. Däremot menar Arkitekt A att utvecklingen går åt rätt 
håll, framför allt bland större fastighetsbolag där det finns ett långsiktigt tänk. Ur ett estetiskt 
perspektiv blir det svårt när nytt material ska kombineras med återbrukat material eftersom de ser 
annorlunda ut. Ett konkret exempel på detta visades under Studiebesök A, där Extern 
projektledare A förklarade att en del av skenorna på modulväggarna har gulnat med åren, vilket 
inte uppskattas av varken fastighetsägare eller hyresgäster. Hyresgäster har preferenser på hur deras 
lokaler ska se ut och flera av dem anser att en lokal som är byggd med återbrukat material tappar i 
värde (Inköpare och Hållbarhetsspecialist B). 

5.3.1 Utmaningar 
Majoriteten av respondenterna anser att inställningen till återbruk och kunskapsbristen kring 
ämnet är några av de största hindren. Enligt flera respondenter finns ett utbrett motstånd i 
branschen som försvårar arbetet och implementeringen av återbruk. Eftersom det idag inte finns 
ett etablerat sätt att arbeta med återbruk ses det ofta som något svårt. Många respondenter 
upplever att andra aktörer tycker återbruk är svårt att hantera och planera, samtidigt som det kräver 
mer tid. Återbrukskonsulten upplever att återbruksfrågan är en lågprioriterad fråga bland 
exempelvis projektledare. Projektchef A menar: 
 
”Ibland används de här svårigheterna som ett argument för att inte återbruka. Man kanske faktiskt ska börja 
fundera lite grann på de här grejerna som är svåra. Att man löser svårigheterna istället för att det blir ett argument 
för att inte återbruka.” - Projektchef A 
 
Respondenter som arbetar i en mer övergripande roll kring hållbarhet har en något mer positiv 
inställning till återbruk, medan respondenter som arbetar närmare entreprenörer och produktion 
ser mer konkreta svårigheter med återbruk. Den sistnämnda gruppen talar oftare om att 
yrkesarbetare inte riktigt har rätt incitament för att vilja återbruka. Projektchef C har lång 
erfarenhet av att arbeta i produktion och upplever att den så kallade slit- och släng-mentaliteten är 
utbredd inom byggbranschen. Allting förväntas göras så effektivt som möjligt och yrkesarbetarna 
ser ingen vinning i att vara sparsamma med material. Respondenten anser att dagens så kallade 
ackordssystem är en bidragande orsak till yrkesarbetarnas inställning. I ackordssystemet bestäms 
ersättningen beroende på hur mycket och hur snabbt arbetet har utförts. Eftersom yrkesarbetarna 
mäts på tid är det exempelvis lättare och mindre tidskrävande för dem att ta nya reglar och kapa 
dem istället för att gå och hämta gamla reglar som har sparats någon annanstans. Enligt Projektchef 
C måste ackordssystemet tas bort för att den generella inställningen ska kunna ändras. För att 
kunna återbruka måste entreprenörens ekonomiska incitament förstås (Projektchef D). 
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Projektchef B och Projektchef C upplever att det är svårt att hitta entreprenörer som är villiga att 
arbeta med återbruk medan exempelvis Projektchef E inte har upplevt samma problem. Mindre 
entreprenörer brukar vara mer öppna och flexibla än större företag (Projektchef D). Det finns en 
viss typ av byggföretag som har rätt incitament och kan arbeta med återbruk. För externa 
projektledare, som arbetar närmare produktionen, kan det vara svårt att förklara vilka krav och 
förväntningar de har gällande återbruk i ett förfrågningsunderlag (Extern projektledare A). Om 
detta inte förklaras på ett bra sätt i förfrågningsunderlaget får projektledaren inga jämförbara priser. 
Det är även svårt att säkerställa om entreprenören har samma inställning till återbruk. 
Entreprenören har inte mött något motstånd kring återbruk under sin yrkeskarriär och upplever 
att äldre snickare är mer flexibla och positiva till återbruk eftersom det kräver en del erfarenhet. 
 
Några nämner att motståndet framför allt finns bland hyresgäster (Extern projektledare A). Vissa 
hyresgäster kan ha mycket specifika krav. Dessutom är det svårare att sälja in en lokal med 
återbrukade produkter till potentiella hyresgäster (Inköpare). Projektchef E menar att återbruk 
måste säljas in på rätt sätt för att det ska fungera i senare led i byggprocessen. Respondenten 
bedömer att många hyresgäster har en förväntning på att materialen i byggnaden ska vara nya vid 
inflyttning. Begreppet återbruk uppfattas ibland som begagnade föremål och kan fortfarande ha 
en negativ klang (Hållbarhetsspecialist B, Inköpare & Projektchef E). Ur Fastighetsbolagets 
perspektiv är det viktigt att ha mod och trygghet i att de kan sälja en produkt trots att det inte alltid 
är helt nytt (Inköpare).  Det har dock blivit bättre de senaste åren. Förr kunde en ny hyresgäst 
exempelvis välja placeringen av ett nytt kök trots att det redan fanns ett befintligt kök i lokalen 
(Projektchef D). Idag får hyresgästerna acceptera den befintliga placeringen i en högre utsträckning 
vilket har minskat rivningen av befintligt material. 

5.3.2 Utvecklingsmöjligheter 
För att ändra inställningen till återbruk föreslås en rad olika åtgärder. Som exempel nämns att 
tydligare krav bör ställas, både internt inom Fastighetsbolaget och genom statliga lagstadgade krav. 
Internt inom Fastighetsbolaget tror flera anställda att tydligare direktiv från ledningen är bra 
(Inköpare & Hållbarhetsspecialist A). Fastighetsbolagets mål om återbruk har varit något otydliga 
i några års tid men det går framåt (Hållbarhetsspecialist A). Några anställda upplever att målen har 
varit svåra att uppnå eftersom de inte har varit tillräckligt tydliga. Flera respondenter är överens 
om att förändring börjar uppifrån och genomsyrar organisationen genom hela ledet. Genom att få 
styrning och stöd uppifrån ökar sannolikheten att återbruket kommer öka och det är då förändring 
sker (Hållbarhetsspecialist B). Ju högre upp personerna är desto mer kan de påverka (Projektchef 
D). Inköparen anser att ledningen inte ska sitta på lösningen utan att de anställda som arbetar med 
de frågorna själva vet hur de ska lösas på bästa sätt. 
 
I ett projekt är det generellt många olika aktörer som påverkar hur den slutgiltiga produkten 
kommer se ut (Inköpare). Genom att prata om ämnet tror flera respondenter att förståelsen för 
det tankesättet och medvetenheten ökar bland andra (Inköpare; Extern projektledare A; 
Hållbarhetsspecialist A; Projektchef A & Projektchef D). Det är nödvändigt att förklara varför 
återbruk är viktigt. Därutöver föreslås en översättningsnyckel som visar hur mycket koldioxid som 
sparas vid återbruk (Hållbarhetsspecialist A). Att räkna på koldioxid och jämföra nytt och 
återbrukat material visar ett mer konkret resultat som är mer greppbart för andra (Extern 
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projektledare A). Dessa siffror kan sedan presenteras vid förhandling för att visa påverkan på 
miljön. Vidare tror Hållbarhetsspecialist A att det är viktigt att införa mål eller krav i miljöprogram. 
 
Det är även viktigt att fler exempel uppmärksammas och att fler förebilder visas upp (Projektchef 
D & Återbrukskonsult). Detta gäller i alla led, men framför allt bland hyresgäster som är 
slutkonsumenter. Genom att synliggöra återbruket och visa goda exempel kommer medvetenheten 
öka (Projektchef A). När ett antal lyckade återbruksprojekt kan presenteras kommer inställningen 
till återbruk förbättras ytterligare. 
 
Flera respondenter nämner att en morot är viktig för att stärka incitamenten bland andra 
involverade parter i byggprocessen (Projektchef C; Hållbarhetsspecialist A & Hållbarhetsspecialist 
B). Någon form av belöning krävs för att möjliggöra implementeringen av återbruk. Enligt 
Återbrukskonsulten finns ingen morot och piska i dagsläget. Arkitekt A föreslår någon form av 
kostnadsavdrag vid användning av återbrukat material. Ett annat förslag är lagstadgade krav på att 
få vissa bidrag eller befrias från fastighetsskatten (Återbrukskonsult). 
 
Fastighetsbolagen, som oftast har en roll som byggherre, har även ett stort ansvar eftersom de är 
högre upp i försörjningskedjan i förhållande till exempelvis arkitekter och entreprenörer, vilket gör 
att de har mer makt och större möjligheter att påverka (Arkitekt A). Arkitekter kan inte påverka 
lika mycket eftersom de måste förhålla sig till projektets uppdragsgivare. Vidare måste 
byggherreorganisationer ställa krav på entreprenörer (Återbrukskonsult). Fastighetsbolaget har 
utvecklat en skrivelse i ramavtalet för konsulter där Fastighetsbolagets inställning förklaras, att de 
vill förändra så lite som möjligt eller med så små medel som möjligt (Inköpare). Förhoppningen är 
att konsulterna, exempelvis arkitekter och entreprenörer, ska förstå det tankesättet och arbeta med 
det i bakhuvudet. I ramavtalen för entreprenörer får de ett högre procentpåslag på inköpt material 
om det är återbrukat material. Detta tydliggör att det är en viktig fråga för Fastighetsbolaget och 
kan ses som ett exempel på moroten som förhoppningsvis ökar entreprenörers incitament för att 
återbruka. 
 
Gällande den estetiska utmaningen föreslår Arkitekt A att sådana frågor kan lösas genom att 
exempelvis dela upp var de nya respektive gamla undertaksplattorna placeras.  Skillnaden blir inte 
lika påtaglig om äldre undertaksplattor monteras i konferensrum och nya undertaksplattor 
monteras i kontorslandskap. 

5.4 Tidplan och budget 

5.4.1 Utmaningar 
Det färdigställda ombyggnadsprojektet som besöktes vid Studiebesök A tog längre tid att 
genomföra än beräknat och konsultkostnaderna blev högre än om inga byggkomponenter hade 
återbrukats (Projektchef B). Detta berodde delvis på att Fastighetsbolaget arbetade med tre olika 
arkitekter från olika företag. Däremot blev resultatet bra ur ett estetiskt perspektiv och det är sällan 
tydligt att vissa material i lokalen är återbrukade. 
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Ur ett ekonomiskt perspektiv är det generellt svårare att uppskatta hur höga konsultkostnaderna 
kommer bli. Anledningen är att det är svårare att veta hur slutresultatet kommer bli redan i 
projekteringsfasen, eftersom information om vilka material som kommer vara tillgängliga vid 
genomförandet vanligen saknas (Inköpare). Dessa frågor behöver lösas under processens gång. 
Ombyggnaden av lokalen som besöktes vid Studiebesök A krävde att arkitekterna var kreativa, att 
de undersökte vad som fanns på plats och hur det kunde återbrukas (Hållbarhetsspecialist B). I 
dagsläget finns inget fungerande system eller etablerat arbetssätt för att arbeta med återbruk. Av 
denna anledning kräver återbruk oftast mer arbete och tid, vilket innebär att mer pengar går åt 
(Arkitekt B). Många projekt ska även genomföras så snabbt som möjligt. Ibland finns inte tiden 
som krävs för att kunna arbeta med återbruk (Arkitekt B). Entreprenören håller med om att 
återbruk kan kräva mer tid i produktion men poängterar att någon annans tid krävs för att tillverka 
och transportera ett nytt material. Personen tror att alla tjänar på att återbruka, framför allt 
fastighetsägare i det långa loppet. 
 
Många anser att budgeten och tidplanen är en stor utmaning, vilket går att koppla till det tidigare 
avsnittet om inställningen till återbruk. Enligt Projektchef E är det mer tidsmässigt effektivt och 
billigare att riva ut och köpa in nytt material istället för att återbruka olika produkter. Därför 
upplever en del att det kan vara svårt att motivera andra till att ändra det etablerade arbetssättet. 
Att återbruka är en lång process som kräver mycket diskussioner (Arkitekt B). Detta leder till större 
kostnader som inte motsvarar den besparing som görs på materialkostnader. För att öka viljan att 
återbruka måste fler se bortom pengarna och förstå varför vi behöver återbruka mer (Inköpare). 
Hållbarhetsspecialist A är medveten om att tiden ofta ses som en utmaning men anser att 
utmaningens betraktas som mer omfattande än vad den i själva verket är. Respondenten hävdar 
att det går att hålla tidplanen om det finns en vilja att återbruka bland aktörer. En ändrad inställning 
till återbruk löser troligtvis en stor del av problemet. Några respondenter upplever att 
entreprenörer tänker på sin egen vinning, arbetar under tidspress och vill färdigställa projektet så 
fort som möjligt (Hållbarhetsspecialist B & Projektchef C). Därför anser Hållbarhetsspecialist B 
att det är viktigt att som byggherre att hitta rätt entreprenör som är öppen och flexibel för återbruk. 

5.4.2 Utvecklingsmöjligheter 
När något nytt ska införas blir det oftast dyrare men när det har gjorts några gånger blir det billigare. 
Samma koncept gäller för återbruk (Hållbarhetsspecialist A). För att återbruket ska öka måste 
företagen vara villiga att lägga pengar och investera i det (Arkitekt A). Ju mer återbruk tillämpas, 
desto mer förbättras hanteringen och arbetet med återbrukat material (Projektchef C & 
Projektchef E). Det är en risk att återbruka istället för att köpa nytt, eftersom det medför en viss 
osäkerhet, men företagen måste våga ta den risken. Återbruket i bygg- och fastighetsbranschen 
måste öka för att kunskapen om vad som fungerar och vad som är svårt ska öka (Projektchef D). 
Ett förslag är att någon person får vara mer ansvarig för denna fråga och kan vara vägledande i 
olika projekt (Inköpare). Återbrukskonsulten anser att det är mycket prat men lite verkstad. Det är 
inte priset som är skillnaden utan det är miljövinsten eller besparingen. Vidare säger Projektchef 
D:  

”Villkoret är ju att man faktiskt vågar ta några minusaffärer för att lära sig.” - Projektchef D 
  
Mer tid behövs för att lyckas bättre med återbruk (Projektchef E). Till en början kan det förslagsvis 
vara mer tillåtande att projekttiden kan bli längre för att kunna återbruka, att det får ta lite längre 
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tid för att det finns en långsiktig vinning i det (Extern projektledare A). När arbetssättet fortfarande 
är nytt bör Fastighetsbolaget och andra byggherreorganisationer förslagsvis räkna med högre 
kostnader för återbruk i kalkylen, samt att projektet (och entreprenören) får vara öppet för 
förlängning vid behov (Hållbarhetsspecialist B). Återbruk behöver dock inte alltid vara mer 
tidskrävande. I fastigheterna som besöktes vid Studiebesök B har mycket tid sparats vid 
iordningställandet av en lokal eftersom olika partier har funnits i fastighetens källare och ingen 
leveranstid har tillkommit (Projektchef D). 

5.5 Logistik och praktiska frågor 

5.5.1 Utmaningar 
Eftersom återbruk inte är ett etablerat arbetssätt inom bygg- och fastighetsbranschen är det svårt 
att veta hur det ska hanteras i verkligheten och lösas rent praktiskt (Inköpare). Bristen på 
förvaringsutrymmen där återbrukat material ska förvaras under byggtiden och mellan projekt är en 
stor fråga. Om de ställs i samma lokal som håller på att byggas om måste materialen flyttas runt 
allt eftersom arbetet fortskrider, vilket fördröjer yrkesarbetarnas arbete och ökar risken för att 
materialen skadas (Inköpare). Så var fallet vid ombyggnaden av lokalen som besöktes vid 
Studiebesök A, vilket var en stor utmaning (Projektchef A & Projektchef B). Inköparen menar att 
en tillfällig lagerplats kan vara aktuell för att lösa denna utmaning, antingen på ett externt ställe 
eller genom att placera en container på byggarbetsplatsen. I dagsläget har Fastighetsbolaget ett 
antal förråd men förvaringen sker inte på ett systematiskt sätt. Enligt Hållbarhetsspecialist B är det 
en resursfråga som ännu inte är löst. Förrådsutrymmen är inte obegränsade och en del utrymmen 
vill Fastighetsbolaget hellre hyra ut eftersom det genererar intäkter.  
 
Det finns även en skaderisk vid paketering och transport (Entreprenör). Att paketera och 
transportera återbrukat material kräver viss kunskap. Ett exempel är att glaspartier måste vara 
välpaketerade för att inte bli förstörda och om fel företag anlitas vid förflyttning kan glaspartierna 
repas och tvingas bytas ut i onödan. Vidare är en del material svåra att demontera och därmed 
svåra att återbruka (Hållbarhetsspecialist B). Då bör byggherren ställa krav på leverantörer och 
försöka få dem att tillverka demonterbart material. Projektchef D talar av erfarenhet och 
poängterar att vissa byggkomponenter inte är lämpliga att återbruka, exempelvis modulväggar som 
är mycket besvärliga att demontera samtidigt som de ska behållas i ett brukbart skick. Däremot har 
Projektchef E arbetat med återbrukade modulväggar i ett mindre projekt med ett lyckat resultat. 
Enligt Arkitekt A är platsbyggda produkter, med exempelvis reglar och gipsskivor, generellt svårare 
att återbruka än byggmoduler, dörrar och partier.  
 
För att återbruk ska ske krävs att materialet tas om hand och dokumenteras (Arkitekt B). I dagsläget 
saknas digitala verktyg som skulle underlätta återbruk av material (Inköpare). Med digitala verktyg 
kan exempelvis tillgängliga material för återbruk lätt hittas. Bristen på information kring dessa 
material försvårar och förlänger arbetet. Ett exempel på detta är att det ibland förekommer att 
exempelvis dörrar eller något glasparti sparas i ett förråd i en fastighet. Om det inte dokumenteras 
blir materialet lätt bortglömt när en anställd slutar. I vissa fall förekommer det att diverse material 
förvaras i ett förråd utan kännedom om vad som finns där eller var vissa material har lagts, vilket 
i sin tur leder till att dessa material slängs (Hållbarhetsspecialist B). Arkitekt A nämner att 
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fastighetsägaren även i senare skeden, såsom förvaltare och fastighetschefer och personer som har 
hand om driften, måste vara medveten om återbruket och var det eventuella lagret för framtida 
återbruk finns. Vidare anser Arkitekt B att det är troligt att mycket ny teknik krävs för att återbruket 
ska fungera. Flera respondenter hoppas att digitala verktyg kommer vara större och mer etablerade 
i framtiden (Arkitekt B; Hållbarhetsspecialist B; Projektchef A & Inköpare). 
 
Ytterligare en praktisk utmaning med återbruk är hur kvaliteten på de återbrukade materialen kan 
säkerställas och vilken part som står för garantin. När återbrukat material har använts har 
ansvarsfördelningen för garantifrågor varit otydlig (Projektchef D). Enligt Inköparen förefaller 
garantin vara en icke-fråga vid återbruk internt inom Fastighetsbolaget. Om något går sönder får 
Fastighetsbolaget stå för kostnaden och ersätta den trasiga produkten. Vissa nämner att material 
som undertaksplattor och dörrar sällan går sönder på grund av fabrikationsfel samt att 
garantifrågan oftast blir för stor i sammanhanget (Hållbarhetsspecialist A & Hållbarhetsspecialist 
B). 

5.5.2 Utvecklingsmöjligheter 
Några av respondenterna är delaktiga i ett pågående forskningsprojekt kring återbruk som leds av 
IVL Svenska Miljöinstitutet (Inköpare & Projektchef A). En marknads- och kunskapsplattform, 
med syftet att skapa en samlad marknadsplats för återbrukade produkter och sprida kunskap, håller 
på att utvecklas. Prototyper för en inventeringsapp för mobiltelefoner har även tagits fram 
(Inköpare). Inköparen menar att aktörer bör räkna med att införandet av de nya digitala verktygen 
kan kräva mycket administration i början och medföra många frågeställningar från berörda parter. 
 
Ett annat förslag är eventuellt att en tredje part har hand om hanteringen och förvaringen av 
material som kan återbrukas i ett senare skede (Inköpare). De kan även hjälpa till med 
dokumenteringen av de lagerhållna materialen. Genom att samarbeta med demonterare som är 
varsamma minskar risken att produkter och material skadas vid demontering och transport 
(Arkitekt A). 
 
Ett stort ansvar ligger hos leverantörer som måste ändra sin verksamhet samt skapa mer 
återbruksvänliga material och produkter (Hållbarhetsspecialist B). I dagsläget fungerar inte det 
existerande systemet utan hela systemet, hela värdekedjan, måste ändra sitt arbetssätt. Enligt 
Återbrukskonsulten måste alla länkar i kedjan arbeta åt rätt håll. Några respondenter nämnde även 
exemplet att hyra varor istället för att köpa. Som exempel på detta nämnde flertalet respondenter 
demonterbara heltäckningsmattor som en vara att hyra. Respondenterna menar att fördelen med 
detta är att delar av mattan då kan demonteras, repareras, rengöras av tillverkaren och återbrukas 
istället för att hela mattan blir obrukbar. Detta är ett existerande system idag, dock inte 
implementerat i Fastighetsbolaget idag. 

5.6 Planering 
För att kunna återbruka produkter och material krävs att mycket tid läggs ned på inventering 
(Arkitekt A). Enligt Projektchef C är grundliga förstudier och undersökningar nödvändiga. Bättre 
planering och utredning redan i ett tidigt skede underlättar projektgenomförandet och sparar tid. 
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5.6.1 Utmaningar 
Det pågående projektet som besöktes vid Studiebesök C har drabbats av en del svårigheter 
relaterade till återbruk. Den gamla stommen har behållits, befintlig marmor planeras att återbrukas 
och delar av den gamla fasadstenen har återbrukats till den nya fasaden, se Figur B4 i Bilaga B. 
Stommen har krävt omfattande sanering, rivning och förstärkning som Fastighetsbolaget inte hade 
räknat med från början. Vid demontering upptäcktes även att fasadstenen hade olika tjocklekar 
och behövde saneras. Detta har krävt stora mängder tid och extra kostnader för färdigställandet 
av projektet. 

5.6.2 Utvecklingsmöjligheter 
Enligt Arkitekt A måste tid läggas på att inventera en lokal ordentligt innan rivning. Även Extern 
projektledare B och Återbrukskonsulten poängterar vikten av att inventera och dokumentera 
ordentligt i ett tidigt skede samt skriva mer omfattande beskrivningar av vad som finns. Ju bättre 
inventeringen genomförs i ett tidigt skede desto bättre blir resultatet. Återbrukskonsulten vill även 
komma in i processen så tidigt som möjligt. Respondenten menar att nyckeln är att ta återbruket 
på allvar i ett extremt tidigt skede i byggprocessen. Vid återbruk anser Extern projektledare B att 
mer ansvar ska läggas på Återbrukskonsulten, som har mycket erfarenhet och vet hur det ska 
hanteras, istället för på entreprenören som troligtvis inte är lika erfaren. 
 
Vidare är det viktigt att fastighetsägaren har en tydlig plan redan i ett tidigt skede i processen 
(Extern projektledare A & Projektchef E). Redan vid första mötet med hyresgästen bör 
fastighetsägaren vara tydlig med inställningen till återbruk och miljö samt föreslå material som kan 
återbrukas i framtiden (Extern projektledare A). Om detta inte tydliggörs i ett tidigt skede ökar 
risken att hyresgästen kommer med sin egen designmanual och vill använda material som inte är 
långsiktigt hållbara. Tydlig kommunikation med entreprenören är även viktigt. Ju tydligare 
kravställningen är i ett tidigt skede desto bättre blir resultatet och risken för missförstånd 
minimeras (Extern projektledare B). Projektchef D menar att återbruket blir lättare med tydliga 
förutsättningar som alla förstår. 
 
Flera respondenter menar att återbruk bör planeras in redan under planeringsfasen. Genom att 
bygga generella byggnader i så stor utsträckning som möjligt undviks behovet av omfattande 
ombyggnader i framtiden (Hållbarhetsspecialist A). Konstruktionsmässigt bör materialen anpassas 
för att lätt kunna demonteras istället för att rivas. Enligt Projektchef D är standarder i 
utformningen av olika fastigheter mycket bra ur ett långsiktigt perspektiv. En byggnad bör vara 
enhetligt utformad och ha ett grundkoncept, vilket exempelvis tillämpas i fastigheten som besöktes 
vid Studiebesök B. När lokaler i fastigheten renoveras väljs exempelvis neutrala kök som utformas 
så lika som möjligt för att skapa en standard. Återbruket i fastigheten har även fungerat bra 
eftersom byggnaden anpassades för ett framtida återbruk redan i planeringsskedet. Byggnaden har 
goda grundförutsättningar för återbruk. I dagsläget håller Fastighetsbolaget på att utveckla en 
standard där Fastighetsbolaget väljer ut några alternativ som tros hålla över tid. Det gäller 
exempelvis kulörer på kakel och klinker i toaletter samt utformningen av kök. 
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6. Analys 

6.1 Uppfattningen av återbruk 
Enligt empirin är begreppet återbruk och dess hantering relativt nytt inom bygg- och 
fastighetsbranschen, vilket bekräftar Park & Tuckers (2016) resultat som framhäver att återbruk 
av byggmaterial är ovanligt i dagsläget. Enligt Sobotka & Czaja (2015) är definitionen av återbruk 
diffus och en allmän uppfattning av vad återbruk innebär saknas. Samma resonemang 
framkommer i empirin, att detta ämnesområde betraktas vara relativt okänt och uppfattningen av 
innebörden av återbruk varierar. Utöver detta har personer som arbetar i en mer övergripande roll 
kring hållbarhet en något mer positiv inställning till återbruk, medan personer som arbetar närmare 
entreprenörer och produktion ser mer konkreta svårigheter med återbruk. 
 
Resultaten av denna studie representerar en del av bygg- och fastighetsbranschen där samtliga 
respondenter har varit i kontakt med återbruk på något sätt, direkt eller indirekt. Trots att 
respondenter som arbetar på Fastighetsbolaget upplever att företaget ligger i framkant gällande 
återbruk, varierar uppfattningen och definitionen av återbruk, vilket kan kopplas till att det 
fortfarande är nytt och diffust. Detta kan delvis förklaras av den rådande kunskapsbristen om 
ämnet. Vidare finns inget systematiskt tillvägagångssätt som tillämpas vid återbruk. Enligt Stahel 
(2016) bidrar okunskapen till bristande intresse och efterfrågan för återbruk, vilket leder till att 
inställningen till återbruk försämras. 
 
Trots den interna variationen i Fastighetsbolaget visar empirin att de externa aktörernas 
uppfattning skiljer sig mer jämfört med uppfattningarna internt inom Fastighetsbolaget. Således 
har personer utanför Fastighetsbolaget troligen mindre kännedom om återbruk. Stahel (2016) 
menar att denna kunskapsbrist försvårar återbruksarbetet som krävs i ett tidigt skede i processen. 
Anledningen till detta är att arkitekter inte kan inkludera återbruk eller påverka andra aktörer om 
de själva inte har goda kunskaper och därmed intresse i frågan. Vidare menar Paton och McCalman 
(2008) att människor är mer motvilliga mot externa förändringar, som har initierats utanför 
organisationen, än interna förändringar. Trots det visar empirin att även personer som arbetar 
utanför Fastighetsbolaget är positiva till återbruk. 
 
Baserat på empirin kan slutsatsen att Fastighetsbolaget befinner sig mellan upptiningsfasen och 
förändringsfasen i Lewins (1951) förändringsmodell dras. Anledningen till varför Fastighetsbolaget 
inte fullständigt har övergått till förändringsfasen är på grund av att återbruk endast har 
implementerats i ett fåtal projekt. 
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6.2 Utmaningar 

6.2.1 Kunskap om återbruk 
Som tidigare nämnts är kunskapsbristen en omfattande utmaning för att lyckas med 
implementeringen av återbruk. Enligt Paton och McCalman (2008) krävs ett uttänkt 
förändringsarbete där alla involverade parter delar samma uppfattning och arbetar mot ett 
gemensamt mål. Enligt empirin finns inget sådant arbetssätt i dagsläget. En gemensam förståelse 
för ämnet finns inte än, vilket kan kopplas till Eriksson och Sundgren (2005) som menar att det 
måste finnas för att acceptansen och engagemanget ska öka. Om en gemensam förståelse inte finns 
blir det svårt att arbeta mot ett gemensamt mål. 
 
Enligt Iacovidou et al. (2018) är bristen på information om materialets skick, egenskaper och 
innehåll ytterligare en utmaning. I de fall då information finns är den vanligen svåråtkomlig. Detta 
har även framkommit under intervjuerna i denna studie. I dagsläget finns inget etablerat och 
systematiskt arbetssätt kring hantering, inventering och dokumentering av återbrukat byggmaterial. 
Sobotka och Czaja (2015) menar att bristen på information påverkar beslutsfattandet i 
byggbranschen negativt vilket leder till en ökad ineffektivitet. Ett konkret exempel på detta har 
inträffat vid ombyggnaden som besöktes vid Studiebesök C. När den gamla fasadstenens olika 
tjocklekar och behovet av sanering upptäcktes försvårades återbruksarbetet. Detta orsakade 
mycket tidskrävande tilläggsarbete och diskussioner samt att fler beslut behövde tas. 

6.2.2 Motstånd mot förändring 
Enligt Paton och McCalman (2008) påverkar förändringar hela försörjningskedjan. 
Slutkonsumenten, dvs. hyresgästen, förväntar sig att få en slutprodukt som uppnår vissa krav och 
förväntningar. Hyresgäster och andra berörda parter i försörjningskedjan tenderar även att vara 
skeptiska till förändringar, vilket har framkommit under intervjuerna. Några respondenter nämner 
att hyresgästernas inställning och krav utgör en del av utmaningarna med implementeringen av 
återbruk. Det finns ett märkbart motstånd bland dem och många hyresgäster förväntar sig t.ex. en 
ny kontorslokal med ny interiör. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till att olika parter tenderar 
att lägga skulden på varandra och därmed skjuta ifrån sig problemet och ansvaret (Park & Tucker, 
2016). 
 
Vidare beror motstånd mot förändring delvis på det eventuella behovet av nya tekniska lösningar 
(Paton & McCalman, 2008). I empirin framkommer att nödvändiga digitala verktyg saknas, vilket 
försvårar och förlänger arbetet med att identifiera lämpliga material för återbruk. Detta kan ses 
som en bidragande faktor till motviljan att återbruka. Tidigare forskning har även visat att motstånd 
mot förändring ökar om förändringen är påtvingad och minskar om kommunikationen är god 
(Lewis, 2006). 

6.2.3 Tidplan och budget 
Intervjuerna indikerar att den ekonomiska och tidsmässiga aspekten är en omfattande utmaning. 
Eftersom det inte finns ett etablerat arbetssätt för att hantera återbruk kräver det i dagsläget mer 
arbete, vilket leder till att mer tid och därmed mer pengar krävs. Detta stämmer överens med 
Chileshe et al. (2015) som framhäver att de största hindren för återbruk är de höga kostnaderna 
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och det tidskrävande arbetet. Enligt Hwang och Ng (2013) ökar vanligen antalet arbetstimmar för 
olika konsulter när återbrukat material ska användas, vilket ökar kostnaderna för byggherren. Ett 
konkret exempel på dessa aspekter är fastigheten som besöktes vid Studiebesök A, som tog längre 
tid än planerat samtidigt som konsultkostnaderna ökade. 
 
Projektchef C nämnde bland annat svårigheten med att motivera entreprenörer till att återbruka. 
Denna svårighet påverkas av entreprenörers arbetssätt som vanligen baseras på ackordssystem. 
Entreprenörer tjänar på att arbeta snabbt och effektivt men inte materialeffektivt. 
Hållbarhetsspecialist A nämnde även de entreprenadformer där entreprenören får en procentuell 
ersättning för materialen de köper in. Detta ger entreprenören incitament till att köpa dyrare 
material och även en större mängd material än nödvändigt. 

6.2.4 Logistiska frågor 
Park och Tucker (2016) menar att bristen på lagringsutrymmen för återbrukat material är en 
utmaning, vilket även framkommer i empirin. I dagsläget är de praktiska frågorna en bromsande 
faktor för att kunna effektivisera återbruk av material. Enligt empirin beror detta på att det inte 
finns ett etablerat arbetssätt för hantering av återbrukat material i bygg- och fastighetsbranschen, 
men även att lagringsutrymmen är begränsade. Det är även en fråga om ansvarsfördelningen 
gällande kvalitet och garanti. 

6.3 Utvecklingsmöjligheter 

6.3.1 Kunskap om återbruk 
Genom att identifiera de utmaningar som finns kring återbruk idag kan potentiella 
utvecklingsmöjligheter föreslås och prioriteras. Litteraturgenomgången samt empirin tyder båda 
på att nyckeln till att lösa ett flertal utmaningar i ledet är att öka kunskapen kring återbruk. Park & 
McCalman (2008) nämner att det är av stor vikt att de inblandade arbetar mot samma mål vid 
förändring samt delar samma uppfattning. Empirin visar dock att trots att det finns gemensamma 
mål att arbeta mot skiljer sig uppfattningen om vad dessa mål innebär inom Fastighetsbolaget. 
Genom att öka kunskapen kring återbruk, exempelvis genom utbildningar för samtliga aktörer i 
branschen, minimeras osäkerheten kring återbruk. Detta leder i sin tur till att samtliga arbetar enligt 
samma definitioner, vilket Paton & McCalman (2008) identifierade som ett av de grundläggande 
stegen för ett lyckat förändringsarbete. Vidare leder detta till en bättre kommunikationsprocess 
samt att inställningen ändras och eventuellt motiverar till förändring. 
 
Ökad kunskap bidrar till att återbruk inte längre anses som något främmande och okänt, och 
känslan av att förändringen gällande återbruk är ett hot minskas. Detta innebär att en positiv 
inställning till en förändring ökar, ju mer kunskap individen har om ämnet (Washington & Hacker, 
2005). Det här poängterar vikten av att sprida kunskap om förändringen och kan även appliceras 
på återbruk inom bygg- och fastighetsbranschen. För att öka återbruket och minska motståndet 
måste kunskapen kring ämnet spridas och alla berörda parter måste förstå innebörden av att öka 
återbruket. 
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Utöver kunskapsbristen kring själva ämnet återbruk som påverkar aktörers motivation till 
förändring, finns även en kunskapsbrist kring materialens egenskaper. Respondenter har 
identifierat detta som en anledning till att implementeringen av återbruk tar längre tid, vilket i sin 
tur leder till högre kostnader för genomförandet. Ett exempel är fallet för Studiebesök C där 
hanteringen av fasadstenen hade kunnat effektiviseras om materialets egenskaper hade varit känt 
sedan tidigare. Kunskapsbristen kring materialet kan delas upp i olika kategorier. Under 
intervjuerna nämndes kunskapsbristen om de olika materialegenskaperna men även bristen på 
kunskap om vilka återbrukade material som existerar. 
 

6.3.2 Planering för återbruk 
Akinade et al. (2015) har forskat kring hur återbruk kan effektiviseras med hjälp av att så tidigt som 
i planeringsskedet integrera dessa frågor, bland annat genom att planera för senare demontering 
av material. Redan vid projekteringen av fastigheten som besöktes under Studiebesök B togs 
hänsyn till att fastigheten ska vara materialeffektiv, bland annat genom att använda demonterbara 
partier, standardiserade planlösningar och skapa lagringsutrymmen. Resultaten från både 
Studiebesök B samt intervjuerna med involverade i fastigheten visar att detta har lett till att 
fastigheten har ett välfungerande system för återbruk internt. Dessa respondenter upplevde även 
mycket färre svårigheter kring återbruk i jämförelse med andra respondenter som har arbetat med 
återbruk i fastigheter som inte har varit anpassade för det. Exempelvis upplevde Projektchef B 
många fler svårigheter kring återbruk under ombyggnaden av fastigheten som besöktes under 
Studiebesök A. Lokalen utformades ursprungligen utan hänsyn till återbruk vilket bidrog till 
svårigheter med bland annat demontering och lagring. 

6.3.3 Digitala verktyg 
Flertalet respondenter såg digitala verktyg i form av handelsplattformar som ett exempel på hur 
effektiviseringen av återbrukat material kan gå till (Inköparen & Projektchef A). Genom att ha en 
gemensam plattform underlättas inventeringen av varor och utbudet görs mer tillgängligt, både 
internt och mellan diverse aktörer. 
 
Hållbarhetsspecialist B nämnde även BIM som ett alternativ, där materialens livslängd och 
egenskaper är lättillgängliga. Detta förslag är i linje med studien av Akinade et al. (2015). 
Implementering av en sådan plattform underlättar beslutsfattandet kring vilka material som bör 
återbrukas och vilka som ska lämnas för återvinning. 

6.3.4 Mått på återbruk 
Framför allt Extern projektledare A, men även Hållbarhetsspecialist A nämnde bristen på att mäta 
graden av återbruk som ett stort hinder för att kunna implementera återbruk. Dels för att få en 
konkret uppfattning om hur mycket energi och koldioxid som förbrukas vid produktion av nya 
varor, men även för att kunna sätta återbruk i ett ekonomiskt perspektiv och beräkna lönsamheten. 
Genom att mäta lönsamheten av att återbruka diverse komponenter kan strategin för återbruk 
anpassas. 
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Mått på att mäta klimatavtrycket för olika varor finns redan till en viss grad i dagsläget och kan 
därmed möjliggöra jämförelse mellan återbrukade och nyproducerade varor. Park & Tucker (2016) 
nämnde Embodied Energy som en enhet som kan användas vid utvecklingen av nya produkter 
för att få en uppfattning om vilken mängd energi varje enskild vara förbrukar vid nyproduktion 
och transport. Genom att mäta förbrukningen av nyproducerade varor kan dessa sättas i perspektiv 
mot återbrukade varor och motivera till att eventuellt bygga med återbrukat material. För att mäta 
mängden koldioxid som besparas vid återbruk kan Embodied Carbon reuse efficiency användas 
(Iacovidou & Purnell, 2016). Vidare kan kvaliteten på återbrukade varor bestämmas med hjälp av 
Reuse Potential. Dock är denna enhet svår att ta fram på grund av de många variabler som spelar 
in. Om det däremot exempelvis införs skatter för de utsläpp som produktion av varje enskild vara 
medför kan dessa beräknade utsläpp per vara översättas till ekonomiska kostnader.  

6.3.5 Materialeffektivitet 
För att motverka entreprenörers överflödiga materialanvändning bör kontraktsformerna ses över 
så incitament för entreprenörer inte gynnar överflödig materialanvändning. Entreprenören bör 
exempelvis inte få ett procentuellt påslag på material de köper in. Fastighetsbolaget ska även tydligt 
kommunicera deras prioriteringar gällande återbruk till entreprenören. 
 
Fastighetsbolaget arbetar även med lokalanpassningar där stora mängder brukbara material slängs 
när nya hyresgäster med andra behov och preferenser flyttar in i lokalen. Allwood et al. (2011) 
nämner delat ägandeskap som en alternativ lösning för att motverka den stora 
konsumtionskulturen. Även Stahel (2016) nämner performance economy och delat ägande som 
ett alternativ vid implementering av cirkulär ekonomi. 

6.4 Fastighetsbolagets ansvar 
I första hand är det av stor vikt för ett fastighetsbolag att specificera miljömålen. De existerande 
miljömålen kring återbruk bör kompletteras med mer detaljerade beskrivningar om hur dessa mål 
ska uppnås. Enligt den fjärde punkten i Kotters 8-stegsmodell ska visionen tydligt kommuniceras, 
vilket enligt empirin inte är fallet idag. I dagsläget är detta svårt då ämnet och arbetssättet inte är 
etablerat och Fastighetsbolaget själva är mellan upptiningsfasen samt förändringsfasen i Lewins 
förändringsmodell (1951). 
 
Paton & McCalman (2008) menar att externa förändringar ofta får mer negativ respons än interna 
förändringar. Därför är det av stor vikt att implementeringen av återbruk i första hand sker internt 
på Fastighetsbolaget. Flera respondenter poängterade även att förändring måste komma uppifrån. 
Enligt litteraturgenomgången och empirin bör ledningsgruppen internt inom Fastighetsbolaget 
vara tydliga med visionen och vikten av återbruk, för att lyckas implementera förändringen av 
arbetssättet utan att möta stort motstånd. Flertalet respondenter nämnde även att det är 
nödvändigt att investera i förändringen för en långsiktig lönsamhet för återbruk. Detta innebär att 
respondenterna är medvetna om att återbruk inte är lönsamt kortsiktigt, men ur ett långsiktigt 
perspektiv kommer det bli mer ekonomiskt lönsamt. 
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Vidare är det viktigt att Fastighetsbolaget utåt ställer krav på externa aktörer gällande återbruk. 
Fastighetsbolag har ett stort ansvar och har möjlighet att påverka flera aktörer i ledet då 
fastighetsbolag befinner sig i en ledande position. Exempel som har nämnts tidigare är att i 
kontrakt se över kraven på återbruk hos entreprenörer och arkitekter. 
 
Ett alternativ för Fastighetsbolaget är att hyra produkter istället för att köpa. Ett exempel på detta 
är att hyra demonterbara mattor som sedan returneras till leverantören för reparation och 
rengöring innan de återigen nyttjas. Trots detta är det stundtals nödvändigt att köpa in varor istället 
för att hyra. I dessa fall är alternativet för Fastighetsbolaget att söka sig till leverantörer av 
återbrukade produkter. Empirin visar att i dagsläget tolkas återbruk av många som ett alternativ 
för att göra sig av med material och inte som en källa för att Fastighetsbolaget själva ska nyttja 
återbrukade material. Det återbruk som existerar idag är framför allt material som rör sig internt 
inom eller mellan projekt. 

6.5 Hållbarhet 
Genom att arbeta med de tidigare nämnda utvecklingsmöjligheterna underlättas implementeringen 
av återbruk av material i bygg- och fastighetsbranschen. Detta leder troligen till att återbruket ökar, 
vilket minskar användningen av råmaterial och ökar resurseffektiviteten. Ur ett ekologiskt 
hållbarhetsperspektiv sparas jordens resurser i högre utsträckning vilket minskar påverkan på 
ekosystem på lång sikt. Den sociala hållbarheten har inte tagits i beaktning i detta examensarbete 
men ur ett långsiktigt perspektiv påverkar klimatförändringarna även samhällen. Vissa områden 
kan bli obeboeliga i framtiden vilket påverkar grundläggande mänskliga behov. Ur ett ekonomiskt 
hållbarhetsperspektiv hushålls materiella resurser på ett bättre långsiktigt sätt om återbruk av 
material ökar. 
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7. Slutsats 
I dagsläget finns få etablerade system för att återbruka material som har tjänat sitt syfte i en 
byggnad. Däremot börjar flera aktörer inse vikten av att ändra flödet av material inom respektive 
organisation och tillämpa metoder för cirkulär ekonomi. För att så mycket material som möjligt 
ska återbrukas krävs mer omfattande förändringar på samhällsnivå. Däremot finns åtgärder som 
varje aktör själv kan ändra för att öka materialåterbruket och därmed minimera mängden avfall. 
 
Målet med examensarbetet var att skapa en bild av uppfattningen och arbetet kring återbruk i ett 
stort svenskt fastighetsbolag och andra aktörer i nära samarbete med Fastighetsbolaget. Vidare 
föreslogs lösningar för hur en byggherreorganisation kan utveckla arbetet med återbruk av 
byggmaterial, både internt inom organisationen och externt genom att ställa krav på andra aktörer 
såsom konsulter, arkitekter och entreprenörer. Resultatet från examensarbetet visar att det råder 
en viss variation kring vad återbruk innebär bland respondenter från Fastighetsbolaget. Trots detta 
var samtliga respondenter optimistiska till att inkludera mer återbruk i verksamheten och villiga att 
arbeta på ett mer hållbart sätt. Bland respondenter som arbetar nära Fastighetsbolaget råder större 
variation kring uppfattningen av återbruk. Detta kan förklaras av att några av dessa respondenter 
saknar kunskap om ämnet. Däremot existerar även optimismen för att arbeta mer med återbruk. 
Dessa aktörer upplevde även att Fastighetsbolaget arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. 
 
Ytterligare en del av målsättningen var att identifiera existerande utvecklingsmöjligheter för att öka 
återbruket av byggmaterial och därmed minska mängden bygg- och rivningsavfall. Resultatet visar 
att ett av de största hindren för ökat återbruk är att ämnet fortfarande är okänt för många vilket 
bidrar till en variation i uppfattningen av hur återbruk ska tillämpas och hur ansvarsfördelningen 
ser ut. Detta innebär att ett grundläggande steg för att möjliggöra återbruk är att utbilda aktörer 
och se till att samtliga individer delar samma uppfattning om vad återbruk innebär och att aktörerna 
arbetar mot ett gemensamt mål. 
 
Vidare identifierades logistiska svårigheter såsom tillgänglighet till samt demontering och lagring 
av återbrukat material. Resultatet från studien visar att genom att ha återbruk i åtanke redan vid 
projektering och planering av en byggnads utformning underlättar det för ett senare återbruk. 
Exempel på detta är att utforma byggnader med mer standardiserade lösningar och demonterbara 
partier samt se över möjligheterna för strukturerad lagring i nära anslutning till lokalen för att 
minska transportsträckorna. 
 
Dessutom nämndes svårigheterna med inventering och att identifiera existerande material för 
återbruk; var dessa material finns och i vilken kvantitet. En möjlig lösning för detta är att utveckla 
väletablerade system som exempelvis digitala marknadsplatser där det sökta materialet enkelt kan 
hittas. Vidare diskuteras användningen av BIM som ett hjälpmedel för att effektivisera återbruket. 
Genom att inkludera egenskaper kring återbruk för varje byggmaterial i en BIM-modell möjliggör 
det att lätt hitta information kring dessa material för framtida återbruk. 
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Vid diskussionen kring återbruk nämns vanligtvis även cirkulär ekonomi och implementeringen av 
alternativa handelsstrukturer. Flera oberoende företag talar numera om att implementera ett 
retursystem på varor. Ett exempel är ett stort svenskt möbelföretag som nu provar att även hyra 
ut möbler istället för att endast sälja dessa. I empirin nämns även uthyrning av exempelvis mattor 
till lokaler som sedan returneras till leverantören för rengöring innan de hyrs ut på nytt. 
Fastighetsbolaget bör söka sig till och använda sådana lösningar. 
 
Slutligen nämns bristen på att kunna mäta återbruk på ett korrekt sätt, vilket bland annat bidrar till 
att det är svårt att konkretisera varför återbruk är en angelägen fråga. Framför allt den ekonomiska 
lönsamheten av återbruk är viktig att ha mått på, men även den positiva påverkan på klimatet som 
återbruk har är viktig att ta hänsyn till. Ett flertal enheter för hur klimatavtrycket kan mätas har 
presenterats i tidigare studier. Exempelvis kan Embodied Energy för en vara tas fram genom att 
beräkna mängden koldioxidutsläpp vid produktion. Detta värde kan därefter jämföras med 
motsvarande värde för en återbrukad vara. 

7.1 Rekommendationer för Fastighetsbolaget 
Byggherreorganisationer har ett stort inflytande i hur en byggnad utformas. Detta innebär att 
organisationen kan ställa krav på exempelvis entreprenörer och arkitekter om vilka frågor som ska 
prioriteras. Om byggherreorganisationen väljer att efterfråga mer återbrukat material vid 
ombyggnad och nyproduktion kommer dessa aktörer att anpassa sig till dessa krav. Första steget i 
implementeringen är dock att internt på bolaget specificera vad återbruk innebär och hur de satta 
målen ska nås. 
 
Ytterligare en aspekt som Fastighetsbolaget kan arbeta vidare med är att själva köpa in återbrukat 
material och inte enbart sälja material till externa aktörer för återbruk. Vidare bör 
byggherreorganisationer vara villiga att investera mer tid och pengar för att möjliggöra och öka 
återbruk av material i bygg- och fastighetsbranschen. 
 
För mer praktisk effektivisering av återbruk bör olika digitala verktyg implementeras, dels i form 
av digitala handelsplatser och dels genom att inkludera egenskaper i BIM-modeller för byggnader. 
Detta för att underlätta inventeringen av vilka material som finns tillgängliga för återbruk men 
även för att kartlägga kvaliteten och egenskaperna av dessa material. 

7.2 Vidare studier 
- Mer ingående studier kring definitionen och innebörden av återbruk. 
- Undersöka kontraktsformerna för entreprenören så de inte gynnar överflödig 

materialanvändning. 
- Utveckla ett mått på ekonomisk lönsamhet för återbruk. 
- Lönsamheten vid implementering av cirkulär ekonomi för byggmaterial i form av 

exempelvis ett hyressystem av byggmaterial.  
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Bilaga A - Intervjumall 
 
Respondentens bakgrund: 
Namn:  
Titel:  
Roll i projekt:  
Aktiva år inom byggindustrin:  
 
Bakgrund: 

- Vad jobbar du med? Vad gör du? 
- Vad är din definition av återbruk? 
- Hur ser du på återbruk? Vad är din inställning? 

 
Återbruk: 

- Vad gör man när man återbrukar? 
- Hur arbetar ditt företag med återbruk? 

- Vad fungerar bra? 
- Vad fungerar mindre bra? 

- Hur tar man hänsyn till återbruk i din position? 
- Hur arbetar du med återbruk? 
- Har du gjort det i ett eller flera projekt? 

- Hur gick det? 
- Hur hanteras återbrukat material? 
- Vilka mallar/ramar/riktlinjer jobbar ni efter?  
- Vilka fördelar och nackdelar ser du med att återbruka byggkomponenter? 
- Vilka utmaningar finns idag?  
- Vad kan man utveckla för att öka återbruket? 
- Vad är den största drivkraften till att återbruka material? 
- Hur säkerställer man kvaliteten? 
- Hur ställer du krav i din roll på underentreprenörer/entreprenörer/konsulter? 
- Hur följer du upp att kraven följs?  
 

Planeringsskedet: 
- Är du involverad i tidigare skeden, i projekteringen? 

- Om nej, vilka brister upplever du som jobbar i ett senare skede? Vad kan de göra 
bättre/annorlunda tidigare i processen? 

- Hur mycket hänsyn tar ni till återbruk vid projekteringen av nya byggnader? (Alltså inte 
vilka material som kan återbrukas men hur nya material ni köper in går att återbruka 
senare). 

- Hur kan ni som beställare påverka andra aktörer i projekteringen, såsom arkitekter och 
konstruktörer? Gör ni det? 

 



Förändringsprocesser 
- Anser du att nackdelarna/svårigheterna väger tyngre än fördelarna/möjligheterna med 

återbruk? 
- Varför? 

- Har du stött på motstånd från andra personer (internt eller externt) som inte har tyckt 
som dig i frågan? 
 

Framtiden: 
- Hur tror du att framtiden för återbruk i byggbranschen ser ut? 
- Vilka förändringar behöver göras för att effektivisera och öka återbruket? 
- Hur tror du att ditt företag kommer jobba med återbruk om 10 år? 

 
Vidare intervju: 

- Har du några förslag på personer vi kan intervjua? 
  



Bilaga B - Foton från Studiebesök B och C 
 

    
Figur B1. Glaspartier som kan återbrukas.         Figur B2. Dörrar som kan återbrukas. 

 

             

Figur B3. Karmar som kan återbrukas.                       Figur B4. Återbrukad fasadsten på vänster sida och ny                
xxxfasadsten på höger sida. 
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