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Abstract

Development and design of a tool for reaching circular
solutions in construction projects

Agnes Kristoffersson och Johanna Koch

This master thesis aims to create a user-friendly Excel-based tool to 
help the co-workers at Incoord, a technology consulting company 
within the construction business, to implement circular economy in 
their projects. A literature study was done focusing on the 
construction business, circular economy and earlier implemented 
circular projects and user-design experience. Interviews were held 
with the co-workers at Incoord to identify where and how circular 
economy can be implemented in the projects at Incoord. In addition, 
workshops and a case-group meeting were held with the co-workers to 
set up the requirement specifications for user-design experience and 
to encourage the co-workers to come up with circular solutions. 

All of this resulted in a framework that included knowledge about 
user-design experience and questions encouraging circular solutions 
in the projects at Incoord. The framework was used when the digital 
tool was created in Excel. The tool was evaluated to make sure that 
it met the requirement specifications. It resulted in a tool 
consisting of four parts; the first focusing on circular solutions 
that can be made by Incoord themselves, the second advocated to 
external actors, the third focusing on promoting circular material 
and the fourth calculating the carbon dioxide reduction when 
reprocessing compared to making new materials. The different parts 
can be adjusted depending on which area of expertise the user is 
working within. Points are collected depending on the answers in the 
different parts, which gives the user a concluding result that shows 
how circular the current project can be.
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Sammanfattning 

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som har börjat implementeras i samhället de senaste 

åren, både på nationell och på internationell nivå. Avsikten med implementeringen är att 

förändra den globala, ekonomiska utvecklingsmodellen så att den mänskliga påverkan på 

jorden blir mindre. I dagsläget följer utvecklingen en ohållbar linjär modell, med exempelvis 

stor utvinning av råmaterial och generering av omfattande mängder avfall, vilket bland annat 

bidrar till klimatförändringar och hårt belastade ekosystem. Att förändra den ekonomiska 

modellen till att bli mer cirkulär är en åtgärd i rätt riktning och det är centralt att alla delar i 

samhället bidrar för att det ska vara möjligt. 

En bransch där det finns stor potential att implementera cirkulär ekonomi är byggbranschen. 

Årligen står byggprojekt för omfattande energianvändning, höga utsläpp av växthusgaser och 

generering av stora mängder avfall. Detta examensarbete är genomfört på Incoord, ett 

teknikkonsultföretag verksamma inom byggbranschen, som visat ett tydligt engagemang för att 

införa cirkulär ekonomi både inom den egna verksamheten men också i branschen i stort. 

Omställningen är komplicerad och examensarbetet syftar till att förenkla implementeringen och 

bidra till att mer cirkulära val och lösningar ska genomföras i Incoords projekt. Studiens syfte 

ämnar till att ta fram ett internt verktyg för medarbetarna på Incoord för att sprida kunskap om 

cirkulär ekonomi och bidra till att cirkulär ekonomi implementeras i byggprojekt på Incoord. 

Studiens frågeställning ämnar besvara hur ett verktyg ska utformas för att guida Incoords 

medarbetare till att hitta cirkulära lösningar i sina byggprojekt. Som hjälp till att besvara 

huvudfrågan finns fyra underfrågor som delvis berör verktygets användarvänlighet och vilken 

betydelse samarbeten mellan aktörer kan ha. Studien innefattar även beräkningar av 

återvinningspotential för olika material, vilket adderades för att påvisa vilka produkter som bör 

förespråkas ur ett cirkulärt perspektiv. 

Det cirkulära verktyget har utformats i Excel och för att säkerställa att det blir användbart för 

alla medarbetare på Incoord har teorier kring användarvänlighet undersökts. Det teoretiska 

avsnittet i studien sammanställdes i ett ramverk som ligger till grund för den metod som 

applicerats på arbetet. Förutom teorier kring användarvänlighet, består ramverket även av 

teoretiska delar som det cirkulära verktygets innehåll baseras på. För att samla in information 

och material har kvalitativa metoder använts, då både ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer har genomförts. Från intervjuerna erhölls också grundläggande information om 

Incoords verksamhet och hur projektering ser ut inom de olika kompetensområdena på 

företaget. Då det cirkulära verktyget framförallt byggs upp kring frågor som berör cirkulära 

lösningar och val, genomfördes tre workshops med medarbetare på Incoord där konsulterna 

fick bidra med aktiviteter som kan vara tekniskt genomförbara och samtidigt baseras på 

cirkulära aspekter. Ett fokusgruppsmöte genomfördes också med några utvalda medarbetare, 

vars syfte var att fastställa vilka krav som finns på det cirkulära verktygets användarvänlighet. 

Verktyget utformades sedan genom applicering av Excel-funktioner och programmering i 

Visual Basic Application. 



Studiens resultat består av det cirkulära verktyget, i form av ett Excel-dokument, innefattande 

olika flikar med varierande funktioner. Användaren kan i verktyget få grundläggande 

information om exempelvis cirkulär ekonomi, få en genomgång om hur verktyget ska användas 

och sedan besvara frågor om vilka cirkulära lösningar och val som kan tillämpas i projektet. 

Frågorna sammanställs i resultatflikar som ger en indikation på hur cirkulärt det aktuella 

projektet kan bli. Det är även möjligt för användaren att genomföra beräkningar på produkters 

återvinningspotential och att söka i listor över produkter och leverantörer som är bra att 

förespråka ur ett cirkulärt perspektiv. I många av flikarna finns också informationsrutor, 

pratbubblor med små tips samt länkar till relevanta hemsidor och tidigare byggprojekt som 

implementerat cirkulära lösningar. I rapporten redovisas också resultat från beräkningar av 

återvinningspotentialen för vissa utvalda produkter, som erhölls genom utförda beräkningar.   

I diskussionen analyseras resultaten som studien erhållit med hjälp av de teoretiska delar som 

applicerats. Diskussionen påvisade att det cirkulära verktyget kan bidra till en 

beteendeförändring hos Incoords medarbetare, så att cirkulär ekonomi präglar projekteringen i 

framtiden. Det cirkulära verktyget har utformats efter de krav som fanns på 

användarvänligheten och den information om cirkulär ekonomi som identifierats under arbetets 

gång, vilket ger en indikation på hur cirkulär ekonomi kan implementeras inom Incoords 

verksamhet. Diskussionen påvisade även vilken central roll nätverkssamarbeten har då en 

bransch ska övergå mot cirkulär ekonomi och det framkommer tydligt att Incoord själva inte 

kan ansvara för en sådan förändring. Materialval har stor betydelse för cirkulära byggprojekt 

och det finns stor potential att göra förändringar gällande de produkter som används inom 

byggbranschen. Även om hela branschen aktivt måste arbeta för en övergång mot cirkulär 

ekonomi, kan det cirkulära verktyg som utformats i detta examensarbete bidra till att Incoords 

medarbetare ökar sina kunskaper om cirkulär ekonomi, att fler cirkulära lösningar 

implementeras i byggprojekt och att information sprids till resterande aktörer i branschen.  

  



Förord 

Detta examensarbete har genomförts som en avslutande del på civilingenjörsprogrammet 
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Förklaring av begrepp 

Aktiviteter - Det cirkulära verktyget som utformas i studien bygger på frågor och 

informationsrutor som grundas på materialinsamlingen. Innan materialet formades till frågor 

och informationsrutor samlades de i en lista över cirkulära lösningsförslag. I rapporten hänvisas 

till dessa lösningsförslag genom ordet aktiviteter. 

BIM - En metod som kan användas vid byggprojektering och som innebär att en 3D-modell av 

byggnaden skapas. Det förenklar visualiseringen av byggnaden och då kan information om 

projektet samlas i en och samma modell. 

Biokompositer - Sammansatta biologiskt nedbrytbara material vars kombinerade, specifika 

egenskaper resulterar i nya egenskaper hos det framtagna materialet. 

Biosfär - Innefattar jordens tunna ytskikt där liv kan förekomma och innehåller därmed alla 

jordens ekosystem.  

CAS# - Står för CAS-nummer, vilket används för att identifiera kemiska föreningar och polymer 

med mera. Varje nummer är unikt för en viss förening. CAS är en förkortning på avdelningen 

Chemical Abstracts Service som arbetar med att tilldela varje ämne ett CAS-nummer. 

Cirkulära - I rapporten kommer olika termer flertalet gånger refereras till som “cirkulära”, som 

exempelvis “cirkulära städer” och “cirkulära materialval”. Det innebär att cirkulär ekonomi har 

tillämpats och adjektivet används i rapporten för att förenkla beskrivningen av att någonting 

har omvandlats mot en cirkulär ekonomisk-modell. Därmed undviks långa beskrivningar som 

till exempel “städer där cirkulär ekonomi tillämpas” eller “materialval som grundas på krav 

inom cirkulär ekonomi”. 

CO2e - Står för koldioxidekvivalenter och begreppet används för att kunna samla utsläpp av 

alla sorters växthusgaser inom samma mått, eftersom växthusgaser påverkar växthuseffekten 

olika mycket. Exempelvis bidrar metan 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid vilket 

medför att 1 ton metanutsläpp motsvarar 25 ton CO2e.  

CoClass - Ett kvalifikationssystem som är anpassat till digital modellering och utvecklat för 

den svenska byggbranschen. Det är ett system som kan adderas till BIM och dess syfte är delvis 

att bidra till att dagens bristande kommunikation i branschen förbättras.  

Kompositer - Konstgjorda material som är sammansatta av olika material vars kombinerade, 

specifika egenskaper resulterar i nya egenskaper hos det framtagna materialet. 

Modulära byggnader - Innebär att de ingående delarna i en byggnad kan tas isär och separeras 

från varandra.  

Offsite – Ett begrepp som används då delar av byggmaterial tillverkas och sammanfogas vid 

industrier utanför byggarbetsplatsen. 



Stängda loopar - Begreppet “closed loops” används ofta inom cirkulär ekonomi och syftar till 

att systemen i vårt samhälle ska utnyttja material och näringsämnen på ett sätt som medför att 

de sedan kan återvända till den biologiska eller tekniska cykeln. Material befinner sig då i 

stängda loopar och kan återanvändas i systemen på nytt. 

Teknosfär - Innefattar de delar av jordytan som är påverkade av tekniska processer och 

innehåller de system som människan genom tekniska uppfinningar har skapat för att kunna 

utvinna resurser och tillfredsställa behov.  

Återvinning - Innebär att materialet från det avfall som en produkt genererar tas tillvara på och 

att materialet används vid tillverkning av en ny produkt. 

Återtillverkning - Innebär att en använd produkt renoveras så att den får samma prestanda som 

en ny produkt. Kan även innebära att en ny produkt tillverkas av återvunnet material.  

Återanvändning - Innebär att en produkt som anses förbrukad för sitt syfte förflyttas för att tjäna 

ett nytt ändamål. 

 

Förkortningar 

BIM - Byggnadsinformationsmodellering (Building Instruction Modell) 

C2C - Cradle to Cradle 

CO2e - Koldioxidekvivalenter 

BVB - Byggvarubedömningen 

ISO – Internationella standardiseringsorganisationen (International Organization for 

Standardization) 

VBA - Visual Basic Application 

VVS – Värme, ventilation och sanitet 

 



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................ 1 

1.1 Syfte och frågeställning ................................................................................................. 2 

1.2 Avgränsningar ............................................................................................................... 3 

1.3 Disposition ..................................................................................................................... 3 

2. Bakgrund............................................................................................................................ 5 

2.1 Byggindustrin i Sverige .................................................................................................. 5 

2.1.1 Byggprocessen ...................................................................................................... 5 

2.2 Cirkulär ekonomi ............................................................................................................ 7 

2.2.1 Grunden bakom cirkulär ekonomi ......................................................................... 7 

2.2.2 Systemet kring cirkulär ekonomi ........................................................................... 8 

2.2.3 Cirkulär ekonomi i byggbranschen ........................................................................ 9 

3. Incoords verksamhet ...................................................................................................... 13 

3.1 Byggprojektering inom Incoord .................................................................................... 13 

3.2 Kompetensområden på Incoord .................................................................................. 14 

3.2.1 Värme, ventilation och sanitet ............................................................................. 14 

3.2.2 Energi och Hållbart byggande ............................................................................. 15 

3.2.3 El .......................................................................................................................... 15 

3.2.4 Styr ...................................................................................................................... 15 

4. Teoretiskt ramverk .......................................................................................................... 16 

4.1 Användarvänlighet ....................................................................................................... 16 

4.1.1 Användarcentrerad design och användarupplevelse .......................................... 16 

4.1.2 Estetik .................................................................................................................. 18 

4.1.3 Nudging ............................................................................................................... 18 

4.2 Det cirkulära verktygets teoretiska innehåll ................................................................. 20 

4.2.1 Ramverket ReSOLVE.......................................................................................... 20 

4.2.2 Nätverkssamarbeten ........................................................................................... 24 

4.2.3 Cirkulära produkter och materialval ..................................................................... 26 

5. Metod ................................................................................................................................ 28 

5.1 Metodutveckling ........................................................................................................... 28 

5.2 Materialinsamling till det cirkulära verktyget ................................................................ 29 

5.2.1 Ostrukturerade intervjuer och spontana möten ................................................... 30 

5.2.2 Semistrukturerade intervjuer ............................................................................... 31 

5.2.3 Material insamlat från litteratur ............................................................................ 32 

5.2.4 Workshops ........................................................................................................... 32 

5.2.5 Fokusgrupper ...................................................................................................... 34 



 
 

5.3 Beräkningar av återvinningspotential .......................................................................... 34 

5.4 Inledande utformning av det cirkulära verktyget ......................................................... 35 

5.5 Utformning i Excel ....................................................................................................... 37 

5.5.1 Formler och övriga funktioner .............................................................................. 37 

5.5.2 Visual Basic Application och makro-funktioner ................................................... 37 

5.6 Utvärdering av det cirkulära verktyget ......................................................................... 38 

5.7 Källkritik ....................................................................................................................... 39 

6. Data ................................................................................................................................... 41 

6.1 Miljödatabaser ............................................................................................................. 41 

6.2 Material till beräkningar ............................................................................................... 41 

6.3 Utvalda produkter ........................................................................................................ 42 

7. Resultat ............................................................................................................................ 45 

7.1 Resultat från materialinsamling ................................................................................... 45 

7.2 Beräkningar av återvinningspotentialen ...................................................................... 49 

7.3 Det cirkulära verktyget ................................................................................................. 50 

7.3.1 Start-flik ............................................................................................................... 51 

7.3.2 Komma igång-flik ................................................................................................. 52 

7.3.3 Frågeflikar ............................................................................................................ 53 

7.3.4 Beräkningar av återvinningspotentialen .............................................................. 56 

7.3.5 Resultat – Detaljerat ............................................................................................ 57 

7.3.6 Resultat – Övergripande...................................................................................... 59 

7.3.7 Produkter och leverantörer .................................................................................. 60 

7.3.8 Referensprojekt ................................................................................................... 61 

8. Diskussion ....................................................................................................................... 62 

8.1 Det cirkulära verktygets användarvänlighet ................................................................ 62 

8.2 Cirkulär ekonomi inom Incoords verksamhet .............................................................. 63 

8.3 Betydelsen av nätverkssamarbeten ............................................................................ 64 

8.4 Materialvalens betydelse för cirkulär ekonomi ............................................................ 65 

8.5 Övergripande diskussion ............................................................................................. 67 

9. Slutsats ............................................................................................................................ 69 

9.1 Utvecklingspotential av det cirkulära verktyget ........................................................... 70 

Referenser .................................................................................................................................. 72 

Tryckta källor .......................................................................................................................... 72 

Artiklar .................................................................................................................................... 73 

Elektroniska publikationer ...................................................................................................... 73 

Internetkällor ........................................................................................................................... 75 

Bildkällor ................................................................................................................................. 77 

Intervjuer ................................................................................................................................ 78 



 
 

Personlig kommunikation ....................................................................................................... 78 

Appendix A – Referensprojekt ................................................................................................. 79 

Appendix B – Intervjufrågor ..................................................................................................... 85 

Appendix C – Frågor till fokusgrupp ....................................................................................... 88 

Appendix D – Frågor i det cirkulära verktyget ....................................................................... 89 

Appendix E – VBA-kod till det cirkulära verktyget................................................................. 99 

Appendix F – Utvärderingsformulär ...................................................................................... 104 

Appendix G – Resultat från koldioxidberäkningar............................................................... 108 

 



1 
 

1. Inledning 

Den globala ekonomiska utvecklingen har under många år utgått från en linjär modell 

som baseras på principen att råmaterial utvinns och företag producerar varor som sedan 

säljs vidare till konsumenten i så stor omfattning som möjligt. Konsumenten använder 

produkten och kasserar den så fort den förlorat sin funktion. I takt med en påtaglig global 

befolkningsökning, börjar tillämpningen av den linjära ekonomimodellen bli ohållbar 

(Lacy och Rutqvist, 2015, ss. 3–10). Samtidigt är människan den enda art i vårt ekosystem 

som tar näring från jorden i stora kvantiteter utan att föra tillbaka dem till biosfären 

(Braungart & McDonough, 2008). Som konsekvens av det levnadsätt som människan har 

applicerat under många år har flera av jordens planetära gränser börjat överstigas vilket 

placerar jorden i ett kritiskt och oåterkalleligt tillstånd som kan påverka människans 

välfärd och försörjning av vatten, livsmedel och energi. I dagsläget är fyra av de nio 

uppsatta planetära gränserna redan överstigna och dessa berör klimatförändringar, förlust 

av biologisk mångfald, förändrad markanvändning och biokemiska flöden (fosfor- och 

kvävecykler) (Take Action Talks, 2018). Mycket av detta hänger ihop med människans 

produktions- och konsumtionsvanor som leder till att enorma mängder avfall ständigt 

genereras (Lacy och Rutqvist, 2015, ss. 3–10). Trots den alarmerande situationen vi 

befinner oss i, finns ännu inga indikationer på att det globala produktionssystemet har nått 

sin pik gällande resursutvinning och avfallsgenerering. Årligen ökar den globala 

ekonomin med tre procent vilket i sin tur skapar ett ökat behov av råmaterial och 

utvinning av resurser från planeten (Lacy och Rutqvist, 2015, ss. 17–18). 

En av de branscher som bidrar mest till den ohållbara utvinningen av resurser och 

råmaterial är byggsektorn. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kunde i 

en rapport från 2014 meddela att byggbranschen under 2010 stod för 32% av den globala 

energianvändningen och 19% av energirelaterade växthusutsläpp (Edenhofer et. al. 2014, 

s. 675). Det är också en bransch som genererar mängder av avfall. På nationell nivå bidrar 

den svenska byggsektorn till ungefär en tredjedel av den totala mängd avfall som 

genereras i Sverige varje år (Naturvårdsverket, 2017). Därmed finns det också stor 

potential för förändringar inom denna bransch, vilket kan ske genom att reformera den 

modell som samhället byggs upp av och som många samhällssektorer efterföljer. För att 

i framtiden kunna bibehålla den globala ekonomiska utvecklingen och samtidigt möta 

ökade resursbehov, krävs en ekonomisk modell som inte äventyrar nästkommande 

generationers levnadssätt. En metod som förväntas bidra till lösningen av dagens 

ohållbara resursanvändning är implementering av cirkulär ekonomi (Lacy och Rutqvist, 

2015, ss. 17–18). 

Cirkulär ekonomi är en regenerativ ekonomisk modell som tagits fram för att kunna nå 

en hållbar värld samtidigt som den välfärd och ekonomiska tillväxt som finns idag ska 

kunna fortsätta att öka. Då samhället övergår till att strukturera om till cirkulär ekonomi 

spelar städerna en viktig roll för utvecklingen. I takt med ökad urbanisering och tillväxt 

kan förändringar mot cirkulär ekonomi resultera i mer hållbar infrastruktur och 
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samhällsbyggnad som genomsyrar hela stadssystemet. Många experter menar att av de 

hus som kommer existera år 2050 är endast 40% av dem byggda i dagsläget, vilket tydligt 

indikerar vilken inverkan stadsbyggnationer kan ha för ett samhälle baserat på cirkulär 

ekonomi. Det finns hög potential för både stora och små städer att övergå till cirkulär 

ekonomi, med tanke på de resurser och kapital som innehas, och fördelarna med en sådan 

övergång är många (Ellen MacArthur Foundation, 2017a). 

Byggbranschen innefattar många aktörer och till följd av den ohållbara resursanvändning 

som finns inom byggsektorn är det centralt att alla inser vikten i att övergå till ett cirkulärt 

arbetssätt i byggprocesserna. Inom Sverige börjar allt fler byggföretag öppna upp för ett 

mer cirkulärt och hållbart tänk och vissa företag har kommit längre i utvecklingen än 

andra (Ekobyggportalen, 2016). Incoord är ett teknikkonsultföretag inom byggbranschen 

som har en tydlig miljövision och som arbetar aktivt med hållbart tänkande i sina projekt. 

Hittills har de försökt få in det cirkulära perspektivet i byggbranschen genom 

informationsspridning, evenemang och workshops med andra verksamma aktörer. När 

företaget under våren 2017 gjorde en kontorsflytt lades stort fokus på att genomföra 

flytten så cirkulärt som möjligt. Detta är en tydlig indikation på att Incoord vill arbeta 

aktivt för att byggbranschen ska övergå till en cirkulär modell, men övergången är inte 

helt okomplicerad och kräver effektivt agerande på både intern och extern nivå. Nästa 

åtgärd är därför att arbeta fram en metod för att medarbetarna på Incoord på ett mer 

konkret sätt ska kunna applicera cirkulärt tänk i projekt som genomförs på företaget. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att utveckla ett internt verktyg för medarbetarna på Incoord 

som kan bidra till att företagets konsulter ökar sina kunskaper om cirkulär ekonomi. Det 

cirkulära verktyget ska även leda till informationsspridning om cirkulär ekonomi och 

bidra till att cirkulär ekonomi kan implementeras i projekten på företaget. Verktyget 

kommer utformas i Excel och ska innefatta frågeställningar, informationsrutor och andra 

hjälpmedel som resulterar i cirkulära valmöjligheter i kommande projekt. 

Huvudfrågan som ska besvaras i arbetet är:  

▪ Hur kan ett verktyg utformas för att guida Incoords medarbetare till att hitta 

cirkulära lösningar i olika byggprojekt?  

 

För att lättare kunna besvara huvudfrågan har fyra underfrågor formulerats: 

▪ Hur bör verktyget utformas för att vara användarvänligt för Incoords 

medarbetare? 

▪ Hur kan cirkulär ekonomi appliceras på projektering inom Incoords verksamhet? 

▪ Vilken betydelse har samarbete mellan olika aktörer för att möjliggöra 

implementering av cirkulär ekonomi inom byggbranschen? 

▪ Hur kan Incoords konsulter hantera materialval för att bidra till implementering 

av cirkulär ekonomi i byggbranschen? 
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1.2 Avgränsningar 

Cirkulär ekonomi är en bred modell som innefattar många delar som kan beskrivas på 

varierande sätt. I detta examensarbete används definitionen av cirkulär ekonomi som 

utvecklats av organisationen Ellen MacArthur Foundation. Genomgående i studien har 

fakta och information samlats in utifrån vad Ellen MacArthur Foundation anser att 

begreppet cirkulär ekonomi omfattar. Däremot har det inte varit möjligt att ta hänsyn till 

alla delar, utan fokus har legat på att undersöka cirkulär ekonomi utifrån byggbranschens 

perspektiv. En faktor som valts att inte ta i beaktande är den miljöpåverkan som transport 

av produkter och material bidrar till. I det cirkulära verktyget förespråkas framförallt 

produkter och material som är certifierade med Cradle to Cradle (C2C), oavsett om de är 

producerade på lokal nivå eller utanför Sverige. Denna avgränsning baseras på att ett 

huvudsakligt syfte med utformningen av det cirkulära verktyget är att Incoords 

medarbetare ska börja tänka i cirkulära banor och det ansågs därför mest aktuellt att 

fokusera på de tydligaste delarna inom cirkulär ekonomi. Transporter blev då ett allt för 

omfattande område att analysera. Avgränsningar har även gjorts för livscykelanalyser, 

som inte tas hänsyn till i rapporten. Detta var inte rimligt att inkludera eftersom 

byggprojekt innefattar tusentals produkter, samtidigt som genomförandet av 

livscykelanalyser är både tidskrävande och förutsätter insamling av stora datamängder. 

Det verktyg som har utformats i denna studie refereras kontinuerligt till som det “cirkulära 

verktyget” i rapporten. Det förhindrar därmed förväxling mellan andra verktyg och 

ramverk som behandlas i rapporten och förenklar även läsningen, då långa utläggningar 

kan undvikas varje gång det cirkulära verktyget ska hänvisas till. 

Företaget Incoord innefattar olika kompetensområden, vilket har tagits hänsyn till både i 

studien och i det cirkulära verktyget. Områdena Energi och Hållbart byggande är två 

separata kompetensområden, vilket framkommer i rapporten, men i det cirkulära 

verktyget som utformats har dessa två kompetensområden slagits ihop. Anledningen till 

hopslagningen är att områdena jobbar med liknande saker och att aktiviteter som i det 

cirkulära verktyget berör Energi också berör Hållbart byggande och vice versa.  

I rapporten genomförs beräkningar av återvinningspotentialen för material som används 

ofta i byggbranschen och beräkningarna är också möjliga att genomföra av Incoords 

medarbetare i det utformade cirkulära verktyget. Syftet är då att bidra till bättre 

materialval i projekten. Det var däremot inte möjligt att inkludera alla material som 

används i byggnader, då det hade blivit för omfattande att utföra. Beräkningarna berör 

därför enbart vissa utvalda material.  

1.3 Disposition 

Den första delen i rapporten, avsnitt 1, består av en inledning som introducerar rapportens 

ämne, huvudsakliga syfte och mer djupgående frågeställningar. Därefter följer ett 

bakgrundskapitel, avsnitt 2, med information om varierande delar som varit relevanta för 

studien. Inledningsvis ges en grundläggande introduktion om hur byggbranschen och 
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byggprojektering fungerar och i avsnitt 2.2 ges övergripande information om cirkulär 

ekonomi samt mer djupgående fakta om hur cirkulär ekonomi är tillämpbart i 

byggbranschen. Avsnitt 3 innefattar information om Incoord, hur verksamheten är 

uppbyggd och information om de olika kompetensområdena på företaget.  

Avsnitt 4 består av ett teorikapitel där olika begrepp beskrivs, som tillsammans bildar det 

teoretiska ramverk som metodutvecklingen och utformandet av det cirkulära verktyget 

baseras på. De metoder som använts under studien presenteras under avsnitt 5. Där 

framgår hur material har samlats in till det cirkulära verktyget samt redovisning av 

metoder för att utföra beräkningar och programmering i Excel. I avsnitt 6 presenteras data 

som samlats in för att genomföra beräkningar och därefter följer resultatet från studien i 

avsnitt 7. I avsnitt 8 presenteras en diskussion, där resultatet analyseras utifrån det 

teoretiska ramverket, och avsnitt 9 består av en sammanfattande slutsats. Den innefattar 

även reflektioner kring vilken utvecklingspotential som finns för det cirkulära verktyget 

i framtiden. 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel innehåller bakgrundsinformation om områden som är centrala för resterande 

delar i rapporten. Först klargörs hur bygg- och projekteringsprocessen fungerar inom den 

svenska byggbranschen för att läsaren enklare ska få förståelse i hur det cirkulära 

verktyget ska appliceras, se avsnitt 2.1. Därefter följer avsnitt 2.2 som berör begreppet 

cirkulär ekonomi; hur modellen framkommit, hur den är uppbyggd samt hur cirkulär 

ekonomi i tidigare projekt har applicerats i byggbranschen. 

2.1 Byggindustrin i Sverige 

Sverige har i dag den största befolkningsökningen sedan industrialiseringen och beräknas 

ha en befolkningsökning på 11% fram tills år 2025 (SCB, 2016). Denna ökning ställer 

höga krav på utbyggnad av bostäder, sjukhus, utbildningslokaler, kontor med mera 

(Sveriges Byggindustrier, 2018a). Bara mellan januari-mars 2018 var det i Stockholms 

län drygt 1500 byggprojekt som hade byggstart och det var totalt 8679 projekt i Sverige 

som startade byggnationen under samma period (Byggsök, 2018). Byggindustrin är 

samtidigt en bransch som omsätter mångmiljardbelopp (Sveriges Byggindustrier, 2018b) 

och år 2016 uppmätte Statistiska Centralbyrån att över 300 000 personer var anställda 

inom byggindustrin i Sverige (SCB, 2017). 

2.1.1 Byggprocessen 

Ett byggprojekt startar alltid med att ett lokalt behov av nya byggnationer identifieras. 

Därefter tillsätts en beställare, även kallad byggherre, som är ansvarig för anläggningen 

som ska byggas. För vissa delar i projektet kan beställaren anlita externa konsulter som 

ansvarar för olika slags uppdrag i projekteringsprocessen. Beställaren kan själv välja vilka 

uppdrag i projektet som ska genomföras av konsulter och det finns tre olika nivåer som 

beskriver i vilken grad konsulten är delaktig. Vid totalprojektering är ett konsultföretag 

ensamt ansvarig för hela konsultarbetet. I vissa fall kan avtal skrivas med en så kallad 

generalkonsult där ett konsultföretag delar ut uppgifter till underkonsulter då de själva 

saknar den kompetens som krävs för vissa av uppdragen. Ett annat alternativ är att 

beställaren väljer att skriva separata avtal med var och ett av konsultföretagen. Det går 

även att skapa en konsultgrupp där beställaren sätter ihop en konstellation av flera 

konsultföretag som sedan skriver ett gemensamt kontrakt med beställaren (Nordstrand, 

2008, ss. 80–85).  

När konsultföretaget är upphandlat finns det olika skeden som uppdraget kan vara kopplat 

till; utredningar, gestaltning, systemutformning och detaljutformning. Varje skede 

resulterar i olika handlingar som tas vidare till nästa skede. Utredningarna ger 

byggnadsprogram, gestaltning ger förslagsritningar, systemutformning ger 

systemhandlingar och slutligen ger detaljutformning bygghandlingar. En illustration av 

projekteringsprocessen med varje skede och respektive handlingar kan ses i figur 1 

(Nordstrand, 2008, ss. 80–85). 
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Figur 1. Figuren visar sambandet mellan olika skeden i en projekteringsprocess för 

byggprojekt samt vilka handlingar respektive skede ger upphov till. Skedena följer inte 

alltid direkt efter varandra utan ibland sker överlappning, därav finns det två pilar mellan 

vissa skeden i bilden (Nordstrand, 2008, ss. 80–85). 

 

Utredningar/Programskede 

Ett inledande skede i byggnadsprocessen är att sammanställa viktiga utredningar och 

denna process kallas även programskede. De beskriver exempelvis vad byggnaden ska 

användas till, vilka ytor som behövs för att byggnaden ska kunna utnyttjas på eftertraktat 

sätt samt vilka krav som ska ställas på klimat, tak, väggar, energihushållning med mera. 

Utredningarna innefattar handlingar gällande ekonomi och överslagskalkyler, tidplan för 

projektet, verksamhetsanalys, lokalprogram, tekniskt program och miljöprogram. När 

alla utredningar är genomförda sammanställs de i ett byggnadsprogram, även kallat 

programhandlingar, och därefter kan själva projekteringen starta (Nordstrand, 2008, ss. 

67–76).  

Gestaltning  

Under gestaltningen är det framförallt arkitekten som är den centrala aktören, men det är 

även viktigt att det sker ett samarbete med andra intressenter. Syftet med detta skede är 

att arbeta fram hur byggnaden ska utformas för att kraven från byggnadsprogrammet ska 

uppnås (Nordstrand, 2008, ss. 85–86).  

Systemutformning 

Genomgående i alla projekteringsskeden är att det krävs kontinuerlig återkoppling mot 

samtliga krav som innefattas i byggnadsprogrammet. I systemutformningen ligger fokus 

på att arbeta fram installations- och konstruktionssystem och målet är att fastställning av 

alla produkter ska vara avklarad innan projekteringen går vidare till nästa skede. 

Installationssystemen utformas beroende på de klimatkrav, exempelvis temperaturnivå 

och luftkvalitet, som beställaren fastställt. Det är viktigt att noggrant analysera utrymmen 

för exempelvis apparatrum och stråk för rör, kanaler och kablar samtidigt som storlek på 

olika komponenter måste bestämmas. Under systemutformningen granskas områden där 
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det är begränsat utrymme, så kallade kritiska snitt, som kan resultera i krockar och 

korsningar mellan installationsstråk och olika ledningar. Efter att detta genomförts går 

det att fastslå grundläggande mått och höjder för våningsplanen i anläggningen. I detta 

skede läggs även fokus på att arbeta fram ljud- och brandkrav för anläggningen, att 

undersöka komponent- och systemval samt att utreda vilka konsekvenser olika val kan 

leda till. Livslängd, årlig energiförbrukning och drift- och underhållskostnader är 

egenskaper som fastställs för varje komponent och som, i kombination med 

investeringskostnaderna, ger en total livscykelkostnad. När systemutformningen är 

genomförd levereras resultaten i form av systemhandlingar som detaljutformningen sedan 

grundas på (Nordstrand, 2008, ss. 86–89).  

Detaljutformning/bygghandlingsskede 

Det sista steget i projekteringsprocessen är det omfattade skedet detaljutformning, även 

kallat bygghandlingsskede, där grundlig utformning av byggnadskonstruktioner och 

komponenter till installationssystemen genomförs. Detta skede går in på detaljerad nivå 

och innefattar exempelvis utplacering av dörrar, lampor, fast inredning och färgsättning. 

Det framkommer även tydligt vilka material som ska användas så att prioritering läggs på 

resurssnåla varor med låg miljöpåverkan, men som samtidigt resulterar i att anläggningen 

blir frisk och välfungerande. Bygghandlingarna ska även vara utformade på ett så 

detaljerat sätt att byggherren kan använda dem för att göra beräkningar på totala 

byggnadskostnader. Byggnadskostnaden är relevant vid anbudsgivning och i vissa fall 

behöver byggherren även få information om drift- och underhållsinstruktioner som gäller 

när anläggningen är färdig och i drift (Nordstrand, 2008, ss. 90–92).  

2.2 Cirkulär ekonomi 

2.2.1 Grunden bakom cirkulär ekonomi 

Ellen MacArthur Foundation är den organisation som idag är mest drivande för att en 

implementering av cirkulär ekonomi på global nivå ska bli verklig är. Enligt Ellen 

MacArthur Foundation så går det inte att tydligt utreda vem som skapat den cirkulära 

modellen, då den är ett resultat av många års forskning, utveckling och analysering. 

Cirkulär ekonomi grundar sig främst på sju olika ekonomiska modeller, där den mest 

centrala kallas för Cradle to Cradle (C2C) (Ellen MacArthur Foundation, 2017b).  

Enligt C2C krävs anpassning till naturens egna effektiva system för att människan ska 

överleva och fortsätta utvecklas. Modellen utvecklades av Michael Braungart och 

William McDonough (2008) och handlar om att se avfall som näring till nästföljande 

produkt. Vid utvecklingen av C2C definierade Braungart och McDonough (2008) två 

metaboliska system på jorden, det biologiska och det tekniska. Det biologiska tillhör 

biosfären och är naturens kretslopp. Det andra tillhör teknosfären och är industrins 

kretslopp, vilket även inkluderar utvinning av tekniska material från naturliga platser. 

Produkter kan alltså antingen bestå av biologiska material som bryts ner av naturen och 

blir ny näring till den biologiska cykeln, eller av tekniska material som stannar i en stängd 
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loop i den tekniska cykeln, där de ständigt cirkulerar för att vara värdefulla resurser inom 

industrin. De två cyklerna bör hållas isär för att bibehålla systemet så effektivt som 

möjligt. Genom stängda loopar och med rätt designade system kan produkter och material 

tillverkas inom industrin som gynnar båda dessa kretslopp och resultatet blir att det inte 

genereras något avfall i processen (Braungart & McDonough, 2008, s. 104). C2C har även 

utvecklat certifieringssystemet Cradle to Cradle Certified™ för produkter och material, 

som presenteras i avsnitt 4.2.3. 

2.2.2 Systemet kring cirkulär ekonomi  

Cirkulär ekonomi är en modell som grundas på tidigare nämnda modeller och framförallt 

på Braungart och McDonoughs (2008) begrepp C2C. Som tidigare nämnts, kan den 

globala resursanvändningen delas in i två typer av flöden: ett biologiskt och ett tekniskt. 

Detta indelningssätt har följt med i utvecklingen av cirkulär ekonomi och en illustration 

över systemet kan ses i figur 2. 

 

Figur 2. Figuren visar en illustration över cirkulär ekonomi, uppdelat i ett biologiskt och 

ett tekniskt flöde. Bilden är hämtad från Ellen MacArthur Foundation (Ellen MacArthur 

Foundation, 2017c). 

Figur 2 visar hur den cirkulära modellen är uppdelad i tre olika principer. Princip 1 berör 

utnyttjandet av jordens ändliga resurser. Det är av största vikt att tillgångarna bevaras och 
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hålls under kontinuerlig övervakning så att det naturliga kapitalet inte tar slut. Den första 

principen behandlar också tillgångarna av förnyelsebara resurser och hur det är av central 

vikt att dessa tillgångar används på ett balanserat sätt. För att lyckas med detta krävs 

övervägning av vilka teknologier och processer som ska appliceras och att förnyelsebara 

material och resurser med hög effektivitet används i största möjliga mån. Som den 

biologiska cykeln påvisar, innebär cirkulär ekonomi att näringsämnen sätts i omlopp för 

att återskapande av naturliga resurser ska vara möjligt. Princip 2 fokuserar på att 

komponenter, produkter och material ska cirkulera genom olika system så att utbytet av 

resurser sker på ett optimalt sätt i det biologiska och tekniska systemet. Återtillverkning 

och kontinuerligt underhåll av produkter och komponenter är en central åtgärd för att 

enheterna ska kunna bibehålla dess värde under en längre tid. För den biologiska cykeln 

gäller det att näringsämnen produceras så att deras syfte blir att konsumeras, för att sedan 

återvända till biosfären genom sönderfall och kompostering. Den sista principen, Princip 

3, handlar om att minska negativ påverkan från externa faktorer då det är nödvändigt att 

samhällsområden och viktiga system skyddas från skador. Yttre förhållanden som luft, 

vatten och landområden måste bevaras omsorgsfullt samtidigt som utsläpp av giftiga 

ämnen och skadliga produkter minimeras. Därmed kan systemeffektivitet främjas så att 

de biologiska och tekniska cyklerna resulterar i en gynnsam cirkulär modell (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015).  

Ett grundläggande tankesätt inom cirkulär ekonomi är att kontinuerligt studera de 

komplexa system som är sammankopplade i samhället. För att undvika att plötsliga 

komplikationer uppstår är det nödvändigt att inte se verksamheter och aktörer var för sig 

utan att istället se dem som sammanhängande system med ständig interaktion (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015). 

2.2.3 Cirkulär ekonomi i byggbranschen 

Byggbranschen är ett område där det finns stor potential att implementera cirkulär 

ekonomi och det skulle ur ett miljömässigt perspektiv leda till många fördelar. 

Exempelvis skulle konsumtionen av primära material i Europa kunna minska med 32% 

redan till 2030, vilket även skulle resultera i en drastisk minskning av kostnader kopplade 

till avfallshantering. I kombination med andra komponenter bidrar detta också till en 

minskning av koldioxidutsläpp och Ellen MacArthur Foundation (2017a) menar att de 

europeiska utsläppen kan halveras fram till 2030 om länderna strukturerar om till 

cirkulära städer (Ellen MacArthur Foundation, 2017a). 

Nybyggnationer ska i en cirkulär modell ske genom användning av nya, effektiva 

konstruktionstekniker och utnyttjandet av råmaterial ska minimeras samtidigt som farliga 

ämnen ska undvikas. Det är även centralt att nya anläggningar har hög kvalitet och att 

utrymmen utnyttjas så effektivt som möjligt. Om komponenter går sönder ska de bevaras 

och renoveras istället för att kasseras, vilket medför att material och produkter cirkulerar 

i stängda, effektivt utnyttjande loopar (Ellen MacArthur Foundation, 2017a). Sedan 

cirkulär ekonomi uppkom och började utvecklas har det genomförts flertalet cirkulära 

byggprojekt, både inom Sverige och på internationell nivå. Tabell 1 visar en 
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sammanfattning av några undersökta referensprojekt där de implementerade cirkulära 

valen och lösningarna har varit möjliga att identifiera. De cirkulära lösningar som 

implementerats i dessa projekt har till stor del legat till grund för de cirkulära lösningar 

som tagits fram i det här arbete och som sedan har applicerats i det cirkulära verktyget. 

Läs mer om detta under avsnitt 5.2.3. Mer detaljerad information om varje projekt kan 

ses i Appendix A. 

Tabell 1. Tabellen visar en sammanfattning av några tidigare genomförda byggprojekt 

som implementerat cirkulär ekonomi. 

Projekt Plats Information om projekt 

Park 20꘡20 

(2011) 
Amsterdam 

Holland 

▪ Fokus på C2C-certifierade produkter och material 

▪ Optimalt utnyttjande av ytor 

▪ Leasade material 

▪ Inget avfall av energi, vatten och material 

▪ Isärtagbara delar = alla material kan 

återvinnas/återanvändas 

▪ Användning av BIM och materialbanker 

▪ Effektivt utnyttjande av solljus 

▪ Lokalt vattenreningsverk som tar vara på spill-, 

avlopps- och dagvatten 

(Delta Development Group m.fl., 2015) 

Stadsdelen Kilen 
(2015) 

Ronneby 
Sverige 

▪ Användning av förnyelsebar energi, friskt vatten, 

hälsosamma byggmaterial 

▪ Bra inomhusmiljö samt biologisk och social mångfald 

(Ronneby kommun, 2015) 

Backsippans 

förskola 
(2014) 

Ronneby Sverige 

▪ Fokus på C2C-certifierade produkter och material 

▪ Inbyggd flexibilitet = lokalen kan användas av 

organisationer på kvällstid 

▪ Aktörer redovisade materialval i detaljerad databas 

▪ Utnyttjande av förnyelsebar energi i form av 

bergvärme och solceller 

▪ Besparade kostnader genom bra inomhusmiljö = 

minskade sjukdomsfall. Även billigare underhåll 

▪ Liknande investeringskostnad som vanliga projekt 

(Adlers, 2014) 

Rehafuture 
(2014-2015) 

Loos-en-Gohelle 
Frankrike 

▪ Återanvändbar isolering bestående av åtta olika 

ekomaterial 

▪ Tjockt isoleringslager maximerade byggnadens 

prestanda 

▪ Energieffektiviserad byggnad genom installation av 

dubbelflödigt ventilationssystem 

▪ Återanvändning av material = minskade ekonomiska 

kostnader 

(Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 10-15) 
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Lianders 

huvudkontor 
(2011-2015) 

Duiven 
Holland 

▪ Energipositiv byggprocess och byggnad = solceller 

producerade all behövlig energi 

▪ Gamla träbitar återanvändes till interiöra fasader 

▪ Användning av 50% återvunnet material = minskade 

material- och energiåtgång 

▪ Gammalt stål från berg- och dalbana användes till 

taket 

▪ Material passport användes som materialdatabas 

(Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 27-31) 

Familjehus 
(2012-2013) 

Motherwell 
Skottland 

▪ Installerat återvinningssystem för gråvatten 

▪ Installation av solceller = lägre elkostnad 

▪ Panna för biomassa genererade termisk uppvärmning 

▪ Väggar med lågt u-värde och polyuretankärna 

medförde energieffektivitet 

▪ Prefabricerade strukturella bågar användes = mindre 

avfall 

(Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 32-36) 

 

BioBuild 
(2011-2015) 

EU-projekt 

▪ Designar fasadpaneler som består av naturliga 

bioämnen 

▪ Förnyelsebart material som minskar 

resursanvändningen 

▪ Naturligt avfall hämtas från jordbruk och återanvänds 

i panelen 

▪ Många optimerande fördelar i materialet 

▪ Panelerna kan demonteras och bytas ut när som helst 

under byggnadens livstid 

(Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 48-53) 

BAMB 
(2015-2019) 

EU-projekt 

▪ Fokuserar på införande av Material Passport i 

europeiska byggsektorn, bidrar till digitalisering 

▪ Material passport förenklar återanvändning av 

material och produkter 

▪ Ökar möjligheterna att tillverka och använda 

isärtagbara produkter 

(Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 54-58) 

Queen Elizabeth 

Olympic Park 
(2008 - pågående) 

London 
England 

▪ Produktion av många byggdelar offsite = minskat 

avfall 

▪ Ändrade djupet på fundamentet = mindre mängd 

utgrävt avfall 

▪ Användning av BIM vilket gav bättre logistiska 

lösningar och omarbetning undveks 

▪ Ekonomiska fördelar genom återanvändning av 

material 

▪ Ny murverksteknik resulterade i mindre stålstöd och 

ekonomiska besparingar på fyrtio tusen pund 

(Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 16-22) 

Keepmoat 
(2015-2016) 

Bexley 
England 

▪ Implementering av delningsprocess mellan 

byggföretaget Keepmoat och 

återanvändningsplattformen Globechain 

▪ Icke önskvärda varor/produkter återanvänds i nya 

byggprojekt 

▪ Kontinuerligt underhåll och reparation = varorna 

utnyttjas hela tekniska livstiden 
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▪ Minskade kostnader för hantering av avfall 

(Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 59-63) 

Pôle de Police 

Judiciaire 
(2015) 

Pontoise 
Frankrike 

▪ Byggnaden konstruerades för att vara slittålig, 

hållbar, modulär och flexibel 

▪ Energianvändningen 50% mindre än för liknande 

byggnader 

▪ Utnyttjande av naturligt solljus och ventilation 

▪ Installerat regnvattenhanteringssystem 

▪ Använde C2C-certifierade produkter 

▪ Huset byggdes för att inte generera något avfall 

(Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 43-47) 

Brummens 

kommunhus 
(2011-2013) 

Brummen 
Nederländerna 

▪ Möjligt att nedmontera byggnaden bit för bit 

▪ 90% av materialet kan tas isär och återanvändas 

▪ Materialet var återanvändbart och återvinningsbart 

med hög kvalitet 

(Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 23-26) 

Skolan 
ROC A12 

(2013) 

Ede 
Nederländerna 

▪ Använde C2C-certifierade mattor från Desso 

▪ Återvinningsbara mattor som skapar bättre 

inomhusklimat 

▪ Mattorna är en leasing-tjänst och kan bytas ut vid 

behov 

(Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 64-68) 

Reviva 
(2014 - pågående) 

York 
England 

▪ Skapat ny inredning av gammalt material 

▪ Leverantör av butiksinredning till Marks & Spencer 

▪ Säljer produkter till halva priset och med hälften så 

mycket koldioxidutsläpp 

▪ Minskat avfall vid tillverkning av produkter 

(Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 69-71) 
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3. Incoords verksamhet 

Detta avsnitt består av material som framförallt samlats in från intervjuer, både 

ostrukturerade och semistrukturerade, genomförda under arbetets inledande del med 

medarbetare på Incoord. Avsnittet innefattar först grundläggande information om 

företaget Incoord, sedan en beskrivning om hur projektering fungerar inom verksamheten 

samt en genomgång av de olika kompetensområdena. Mer information om hur 

intervjuerna genomförts kan ses i avsnitt 5.2.1 och 5.2.2. 

3.1 Byggprojektering inom Incoord 

Incoord är ett teknikkonsultföretag med kontor i Stockholm. Verksamheten startade 1983 

och har i dagsläget nästan 100 medarbetare. Incoord arbetar med projektering inom 

byggbranschen och uppdragen som företaget tilldelas gäller bland annat byggnationer av 

sjukhus, utbildningslokaler, hotell, kontor och bostäder i form av både lägenheter och 

villor (Incoord, 2018).  

För Incoord startar ett projekt genom att beställaren oftast kontaktar företaget och bjuder 

in till ett projektuppdrag. I vissa fall kan Incoord själva skicka en anbudsförfrågan till ett 

specifikt projekt som de finner intressant. Enligt Johan Thorstensson, konsult inom 

värme, ventilation och sanitet (VVS) på Incoord, finns det många verksamma aktörer 

inom ett byggnadsprojekt, exempelvis arkitekt, konstruktör, projektledare och kund, och 

de är verksamma i olika skeden av processen (Intervju 1). Vilka discipliner inom Incoord 

som är involverade i ett projekt beror på vilken projekteringsform som projektet är 

upphandlat i. Önskvärt är att Incoord får ansvara för så många discipliner som möjligt 

inom projekteringen, för att underlätta kommunikation och samarbeten mellan 

kompetensområden (Intervju 1). Det är vanligast att de blir upphandlade i projekt redan 

från start, i programhandlingsskedet, vilket är en fördel då det medför mycket visionärt 

och strategiskt arbete som företagets konsulter har bäst kompetens inom (Intervju 2). I de 

projekt där Incoord får vara med i hela processen, från program- till bygghandlingsskede, 

medför det att projekteringen blir mer effektiv. Det är även fördelaktigt eftersom det är 

lättare att påverka i ett tidigt skede. Har projektgruppen varit med kontinuerligt under 

arbetets gång kan det effektivisera byggprocessen genom att kunskap, historik och 

information hela tiden finns tillgängligt. Konsulterna i projektgruppen har koll på varför 

vissa val har genomförts i tidigare skeden och det går att undvika att dubbelt arbete utförs 

på grund av bristande kommunikation. Däremot är det i många fall svårt att bibehålla 

projektgruppen under hela processen eftersom projektet ibland pausar under längre 

perioder. Då är det inte möjligt att garantera att exakt samma personer finns tillgängliga 

i projektgruppen när nästa skede väl startar (Intervju 1). 

Byggbranschen har under tidigare år tydligt följt regelboken för hur 

projekteringsprocessen framskrider, men i dagsläget pågår förändringar kring hur de olika 

skedena är utformade. Thorstensson menar att det i många projekt är svårt att helt särskilja 

vad som genomförs i programhandlingsskedet och i systemhandlingsskedet. Anledningen 
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till förändringarna grundas i att entreprenörsformen har ändrats en del de senaste åren. 

JM, Skanska, NCC och Peab är exempel på verksamma entreprenörer i branschen och det 

har nu blivit allt vanligare att projekten innefattar så kallad totalentreprenad, där 

entreprenören tar fullt ansvar för alla delar i byggprocessen och projekterar upp 

byggnaden. Annars förekommer generalentreprenad, då entreprenören bygger utefter 

exakta ritningar som är genomförda av en annan aktör (Intervju 1). 

En orsak till att fler projekt styrs av totalentreprenad är att husstommar i dagens byggen 

ofta är prefabricerade, vilket innebär att betongväggar och plattor gjuts färdigt i fabriker 

och transporteras sedan till byggplatsen där de monteras ihop. Detta arbetssätt har 

effektiviserat byggnadsprocessen och förkortat byggtiden. Det krävs därför att 

stomleverantören upphandlas av entreprenören i ett tidigt skede, vilket har förskjutit 

arbetsprocessen bakåt ett steg. Därmed har det blivit en förutsättning att tydligare 

planering inleds vid en tidigare del i processen (Intervju 1). Det förändrade arbetssättet 

påverkar även Incoords projekteringsprocess och kan ha stor inverkan på hur projektets 

budget artar sig. Om ett beslut tas under ett senare skede leder det i många fall till ökade 

kostnader. Exempelvis kan kostnaderna öka tio gånger så mycket om ett visst 

byggnadsbeslut tas i systemhandlingsskedet istället för i programhandlingsskedet. Om 

samma beslut skjuts upp och tas i bygghandlingsskedet kan det resultera i ekonomiska 

kostnader som är tusen gånger så stora som om de istället tagits i programhandlingsskedet 

(Intervju 2). Under flera spontana möten med medarbetare på Incoord framkom det att 

byggprojekten även skiljer sig åt beroende på om det är en ombyggnation eller 

nybyggnation (Personlig kommunikation 1).  

3.2 Kompetensområden på Incoord 

Det finns varierande kompetensområden bland medarbetarna, där de fem mest centrala 

omfattar VVS, Energi, Hållbart byggande, El och Styr. Förutom dessa finns även stor 

kompetens inom kyla, belysning, passivhus, termiskt klimat, miljöcertifiering, säkerhet 

samt miljö- och energisamordning (Incoord, 2018). 

3.2.1 Värme, ventilation och sanitet 

VVS-projektering handlar om att se till att alla flödande media, så som luft, vatten, värme 

och kyla, finns i tillräcklig utsträckning så att byggnaden kan användas till det tänkta 

ändamålet (Personlig kommunikation 2c). Flödesberäkningar görs inom dessa områden 

och sedan väljs vilket typ av system som passar det behovet som finns för en specifik 

byggnad. I projekteringsarbetet beräknas även hur stora utrymmen som behövs för 

apparatrum, installationsutrymmen, schakt och stråk för olika typer av rör och 

avloppskanaler. VVS jobbar tätt ihop med Energi då det är viktigt att de 

installationssystem som väljs är kompatibla med de energikrav som ställs på en byggnad 

(Intervju 6). 
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3.2.2 Energi och Hållbart byggande  

Inom Energi och Hållbart byggande ges råd till beställaren kring hur ett projekt på bästa 

sätt ska uppfylla de satta mål som gäller, med speciellt fokus på hållbarhet och/eller 

energi. Ofta kommer de här kompetensområdena in tidigt i byggprocessen eftersom 

strategier och vägval behöver göras för att nå de övergripande målen, och dessa behöver 

göras tidigt så att resterande projektering blir så effektiv som möjligt. De flesta 

miljöcertifieringssystem innehåller området Energi och för att nå certifieringens krav på 

energianvändning behöver ofta beräkningar göras flera gånger för att säkerställa att 

hamna under myndighetskraven (Personlig kommunikation 2c). Det behövs även en 

energiberäkningsrapport i bygglovsansökan som ska godkännas enligt myndighetskraven 

för att ett bygge ska få starta. Då Energi räknar på energirelaterade delar som berör alla 

typer av kompetensområden i projektet har disciplinen en övergripande koll på 

byggnaden. Energi är ofta med genom hela projektets gång då energiberäkningar hela 

tiden måste uppdateras allteftersom nya system från andra discipliner fastställs i projektet 

(Intervju 5). 

3.2.3 El 

Projekteringen av El på Incoord består av elkraft, belysning och tele och har som uppdrag 

att ta fram heltäckande lösningar inom projekten. Inom El ingår bland annat att räkna ut 

hur stora och långa kablar som behövs för att el och tele ska fungera, hur el- och telekablar 

ska dras i en byggnad samt hur många el-och teleuttag som behövs. I projekt pågår 

projekteringen av El parallellt som VVS-projekteringen och önskvärt för Incoord är 

därför att få projektera både El och VVS då de tydligt hänger ihop (Intervju 3). 

3.2.4 Styr 

I projekteringen av Styr ingår styrning av alla typer av flöden som finns i en byggnad 

såsom värme, kyla och ventilation. Till viss del styrs även elsystem och vanligast är då 

styrning av belysning. Styr har som huvuduppgift att styra alla installationssystem och 

den utrustning som andra discipliner installerar i en byggnad. Styr jobbar närmast med 

VVS-delen då många system installeras just genom VVS. Om Incoord får i uppdrag att 

projektera Styr i ett projekt är det vanligt att även VVS projekteras av företaget (Intervju 

4).   
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt följer en redovisning av den teoretiska litteraturstudie som genomförts för 

att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Den inledande delen, avsnitt 4.1, berör 

teori kring hur ett interaktivt verktyg ska utformas för att bli användarvänligt och 

samtidigt möta användarnas estetiska preferenser. I avsnittet framgår även hur nudging 

kan vara en applicerbar metod vid implementering av ett verktyg vars syfte är att förändra 

specifika beteenden. Därefter, i avsnitt 4.2, följer en genomgång av teoretiska delar som 

det cirkulära verktyget baseras på. Hjälpverktyget ReSOLVE är en central del inom 

cirkulär ekonomi, som tillsammans med nätverkssamarbeten och cirkulära produkter och 

materialval bildar en tydlig grund i det cirkulära verktyget. 

4.1 Användarvänlighet 

Dagligen kommer människan i kontakt med olika interaktiva system, det vill säga system 

som kräver ett samspel mellan användare och dator, vilket har medfört en ökad 

efterfrågan på användarvänlighet. Enligt Gullriksen och Göransson (2002, s. 56) är 

användarvänlighet särskilt viktigt om systemet används dagligen på arbetsplatser och det 

krävs en effektivitet som förenklar arbetsuppgiften istället för det motsatta. Att undvika 

krångel och missförstånd är viktigt för att det interaktiva systemet eller redskapet ska vara 

värt att använda, samtidigt som det måste åstadkomma den eftertraktade uppgiften utan 

svårigheter (Gullriksen och Göransson, 2002, s. 56). 

4.1.1 Användarcentrerad design och användarupplevelse 

Användarcentrerad design relaterar till den design som krävs för att erhålla ett 

användarvänligt system och begreppet används vid utveckling av verktyg som behöver 

utgå från människans perspektiv och förståelse (Usability First, 2015). Internationella 

standardiseringsorganisationen, ISO, har utvecklat en definition av användarcentrerad 

design som används i deras standard ISO13407 “Human-centred design processes for 

interactive systems”. Organisationen har även tagit fram ett hjälpande redskap, se figur 

3, bestående av olika steg som ska genomföras då ett interaktivt system ska utvecklas och 

designas. 
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Figur 3. Figuren visar ISO:s hjälpande redskap som kan användas då ett interaktivt, 

användarvänligt system ska utformas (Gullriksen och Göransson, 2002, s.105). 

Som figuren visar, inleds utvecklingsprocessen med att urskilja om systemet ska fokusera 

kring en användarcentrerad design och om det finns ett tydligt behov av det. Det är 

centralt att undersöka behovet för att systemet sedan ska kunna användas på rätt sätt. 

Därefter genomförs en analys för att tydliggöra vem eller vilka det är som ska använda 

systemet. Det är även viktigt att analysera i vilken kontext det ska användas samt vad 

målet är med att implementera systemet. Nästa steg är att undersöka vilka förutsättningar 

och krav som finns på systemets funktionsduglighet, både funktionella och icke-

funktionella (Gullriksen och Göransson, 2002, ss. 105–106). Designlösningar skapas så 

att systemet utvecklas från grundtanke till att få en mer konkret utformning. Slutligen 

krävs en noggrann utvärdering av designen, helst genom att testa användarvänligheten i 

realistiska situationer av personer som kommer bli slutliga användare av systemet. Om 

designen visar sig vara användbar är processen avklarad, annars gäller det att genomföra 

stegen igen och analysera vad som kan göras annorlunda (usability.gov, 2018a). 

Som påvisats i ISO:s hjälpande redskap innefattar processen en genomgående definiering 

av vem det är som ska använda produkten, samt vilka uppgifter och i vilken miljö det ska 

användas. Det ligger stort fokus kring att identifiera och klargöra systemets totala 

användarupplevelse (usability.gov, 2018b). För att användaren ska få en positiv 

upplevelse med systemet eller verktyget krävs en design som inriktar sig på 

användarupplevelse. Det blir då också ett mått på om systemet uppfattas som 

tillfredsställande och tillämpbart i verksamheten (Gullriksen och Göransson, 2002, s. 58). 

Vid implementering av användarupplevelse i processutvecklingen erhålls information om 

hur samspelet fungerar mellan systemet och användaren samtidigt som användarens 

behov och värderingar kan fastställas. Användarupplevelse är även nödvändigt vid 

utveckling av ett interaktivt system då det fokuserar på kombinationen av djupgående 

användarinformation och vilka affärsmål som verksamheten eftersträvar (usability.gov, 
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2018b). För att tydliggöra vilka krav och behov som finns hos användaren innefattas 

användarupplevelse av att användarundersökningar genomförs, i form av exempelvis 

observationer, intervjuer och andra aktiviteter. Målet är att erhålla information om vad 

som driver användarna framåt gällande det område som det utvecklade systemet ska 

beröra. På så vis kan systemet formuleras på ett sätt som stödjer användarnas beteende 

och som motiverar dem till att implementera det i sin dagliga arbetsprocess (Usability 

First, 2015). 

4.1.2 Estetik 

För att få en ökad användarupplevelse av ett system, menar många forskare (Sonderegger 

och Sauer, 2010; De Angeli och Sutcliffe, 2006; Ben-Bassat m.fl., 2006) att estetik, 

systemets grafiska utseende, har stor betydelse. En produkts utseende kan ha inverkan på 

användarnas attityder, samtidigt som andra omdömen relaterat till systemet kan påverkas 

om användaren uppskattar den grafiska designen (De Angeli och Sutcliffe, 2006). Ett 

systems utseende i termer som färg, form och struktur är egenskaper som berör den 

objektiva delen av en användarens stimulans av systemet. Uppfattningar angående dessa 

systemegenskaper kan variera beroende på användarens ålder, personlighet och kulturella 

bakgrund (Sonderegger och Sauer, 2010). 

Då De Angeli och Sutcliffe (2006) studerade användarvänlighet för webbsidor visade 

resultaten att en mer traditionell webbsida genererade högre nivå av användarvänlighet. 

Informationsinnehållet uppfattades då mer konkret, lättförståeligt och professionellt 

medans användarvänligheten för en komplex webbsida, med för många estetiska intryck, 

upplevdes betydligt sämre (De Angeli och Sutcliffe, 2006). Förutom estetisk design har 

flertalet tidigare studier konstaterat att även variationer i färgsättning, form och 

gestaltning påverkar den upplevda användarvänligheten hos system. Användarens första 

intryck är därmed centralt och den estetiska designen har en viktig roll för att bidra till en 

positiv upplevelse och attityd mot systemet i allmänhet. I studien genomförd av 

Sonderegger och Sauer (2010) undersöks användarvänligheten hos två mobiltelefoner: en 

estetiskt attraktiv version och en estetiskt oattraktiv version. Även om de båda telefonerna 

innehöll exakt lika funktioner, visade resultaten tydligt hur den mer attraktiva versionen 

upplevdes som mer användarvänlig. Deras resultat indikerar också att så kallad “Ökad 

motivations”-effekt uppkommer vilket innebär att användarna presterar bättre om ett 

estetiskt attraktivt system implementeras. Det kan därför anses vara aktuellt att 

implementera den typen av system i jobbrelaterade sammanhang (Sonderegger och Sauer, 

2010). 

4.1.3 Nudging 

Nudging handlar om att göra medvetna förändringar i miljö eller infrastruktur som leder 

till att människor gör val i en önskvärd riktning. Nudging ersätter inte lagar, regler, 

förordningar eller ekonomiska styrmedel utan kan ses som ett komplement till vanliga 

typer av politiska verktyg som har för avsikt att förändra beteenden (Mont m.fl., 2014, s. 

8). 
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I boken Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness (2009) av 

Thaler och Sunstein beskrivs begreppet “valarkitektur” som är förknippat med 

beteendevetenskap och förklarar hur sammanhang spelar in när det kommer till vilka val 

personer gör. Nugingverktyg grundar sig därför i att förändringar i valarkitekturen gör att 

människan kommer ändra sina val automatiskt därefter. Verktygen ska möjliggöra 

beteenden och enskilda beslut som kan gynna både den enskilda individen och samhället 

i stort (Mont m.fl., 2014, s. 14). I figur 4 går att se hur nudging hänger ihop med övriga 

lagar och förordningar som finns i samhället. 

 

Figur 4. Figuren visar hur nudging hänger ihop med övriga ekonomiska regler, lagar 

och incitament. Figuren är översatt och förenklad från grundversionen gjord av Mont 

m.fl. (2014, s. 24). 

Den högra delen av figur 4, presenterar styrmedel som tillsammans utgör nudging. Dessa 

fyra styrmedel handlar om att 1) förenkla och bättre rama in information, 2) förändra den 

fysiska miljön, 3) välja standardalternativ och 4) dra nytta av sociala normer. 

Förenkla och bättre rama in information 

Nudging handlar mycket om hur information presenteras och att få människor att förstå 

hur information går att applicera på ett visst sammanhang. Förenkling handlar om att få 

individer att förstå och behandla informationen utefter deras kapacitet och därmed göra 

önskvärda val. Information kan även ramas in för att aktivera vissa inställningar och 

attityder. Thaler och Sunstein (2009) tar upp olika typer av återkopplingar som exempel 

på hur information kan förenklas och ramas in. Återkoppling genom snabb och effektiv 

respons gör att människor på ett enkelt sätt kan se konsekvenserna av sina handlingar och 

därmed förändra sina val till mer fördelaktiga (Mont m.fl., 2014, ss. 24–30). 

Förändringar i den fysiska miljön 

Hur den fysiska miljö är utformad är något som spelar in när val som ska göras inte kräver 

hög nivå av engagemang. Det kan handla om att placeras saker på ett sätt som gör att 
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människor med större sannolikhet väljer ett visst alternativ. Ett exempel är tillgänglighet 

till, och placering av, återvinningsanläggningar som har stor inverkan på människors val 

att återvinna (Mont m.fl., 2014, ss. 24–30). 

Välja standardalternativen 

Forskning visar att människan i största möjliga mån inte vill ta beslut. De val som är 

standardalternativ i en viss situation kan därför ha stor inverkan på vilka val en människa 

gör (Mont m.fl., 2014, ss. 24–30).  

Användning av sociala normer 

Sociala normer kan påverka människan antingen genom att vara föreskrivna eller 

deskriptiva. De föreskrivna ger individer moraliska implikationer om hur de ska agera i 

en situation och den deskriptiva handlar om att individen observerar och tar efter 

beteenden från individer i sin omgivning. Vilka normer som påverkar en individ har stor 

inverkan på vilka val personen gör (Mont m.fl., 2014, ss. 24–30). 

4.2 Det cirkulära verktygets teoretiska innehåll 

Det här avsnittet innefattar teorier och information om olika delar som ligger till bakgrund 

för innehållet i det cirkulära verktyget som utformats. I avsnitt 4.2.1 presenteras det 

hjälpande ramverket ReSOLVE som använts som strukturell uppdelning vid utformandet 

av det cirkulära verktyget. Därefter följer teorier kring vikten av nätverkssamarbeten i 

avsnitt 4.2.2 och slutligen, i avsnitt 4.2.3, information om cirkulära produkter och 

materialval som är relevant vid implementering av cirkulär ekonomi.  

4.2.1 Ramverket ReSOLVE 

För att på ett mer effektivt sätt få fler företag och regeringar att tillämpa cirkulär ekonomi 

i sina verksamheter, har Ellen MacArthur Foundation (2015) arbetat fram ett ramverk 

kallat ReSOLVE. Detta ramverk agerar som ett verktyg där cirkulära strategier erbjuds, 

vilket bland annat ger ett utbyte av ändliga resurser till mer förnyelsebara material 

samtidigt som återanvändning av tillgångar införs på ett aktivt sätt. ReSOLVE består av 

sex olika områden; Regenerate, Share, Optimise, Loop, Virtualise och Exchange, vilka 

presenteras i figur 5 (Ellen MacArthur Foundation, 2015). Det är viktigt att poängtera att 

de olika delarna i ReSOLVE inte är fristående från varandra, utan att de i många 

avseenden hänger ihop. 
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Figur 5. Figuren visar verktyget ReSOLVE, översatt från grundversionen av Ellen 

MacArthur Foundation (Ellen MacArthur Foundation, 2015). 

Då cirkulär ekonomi tydligt grundas på C2C, som nämnts i tidigare avsnitt, är det möjligt 

att tillämpa teoretiska delar från Mulhall och Braungardts rapport Cradle to Cradle för 

den byggda miljön (2013) och från Braungart & McDonoughs bok Cradle to Cradle 

(2008) i ReSOLVE-verktyget. Nedan följer en genomgång av de olika delarna i 

ReSOLVE samt anvisningar om hur varje område kan tillämpas i byggbranschen. 

Regenerate 

Återbilda och förnya är en viktig grundsten vid implementering av cirkulär ekonomi. 

Detta uppnås genom att byta till förnyelsebar energi och förnyelsebara material. Denna 

del berör även förnyelsen av ekosystem och bevarande av den biologiska mångfalden 

(Ellen MacArthur Foundation, 2015).  

Inom byggbranschen är det möjligt att bevara den biologiska mångfalden genom att dels 

kräva direkta utredningar, som påvisar vilka arter som lever i den miljö där byggnaden 

ska uppföras, och dels genom att enbart använda material som har hög kvalitet och som 

utgår från det tekniska eller biologiska kretsloppet. Det är även centralt att komponenter 

i produktionsprocesser inte är skadliga för varken människor eller miljön och produkter 

ska kunna monteras ner för att sedan återanvändas i senare produktionskedjor (Mulhall 

& Braungart, 2013). Förbättring av luft-, klimat- och vattenkvalitet i byggnaden medför 

att den biologiska mångfalden gynnas och att utomhusmiljön blir bättre. En viktig 



22 
 

hörnsten är att eftersträva att luften och vattnet som lämnar en anläggning är renare än 

när det kom in (Mulhall & Braungart, 2013). 

Även när det gäller förnyelsebar energi ska det strävas efter att byggnaden genererar mer 

energi än den förbrukar. Det är viktigt att implementera förnyelsebara energikällor, från 

exempelvis sol, vind, våg och biomassa, som komplement till minskad energianvändning 

från fossila källor. Genom användning av LED-lampor och solceller kan anläggningen 

erhålla bättre energiprestanda (Mulhall & Braungart, 2013). 

Share 

För att minska på människans konsumtionsvanor är företeelsen att dela med sig av saker 

och resurser en viktig del inom cirkulär ekonomi. I byggprocessen innefattas olika aktörer 

vilket ökar möjligheterna för att dela med sig av tillgångar som exempelvis 

transportmedel och verktyg. Det finns även möjligheter att börja återanvända produkter 

och material i nya projekt vilket förenklas om produkternas livslängd ökar (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015).  

Produkter som service, där konsumenten utnyttjar produkten under begränsad tid, är ett 

koncept som bör introduceras för att kunna minska på konsumtionen samt ha en industri 

med ett fungerande återvinningssystem (Braungart & McDonough, 2008, s. 111). När 

kundens låneperiod är slut tar producenten, eller den som är ansvarig för uthyrningen, 

tillbaka varan för att ta isär den och senare uppgradera den till en nyare version som 

kunden får tillgång till. En produktionsprocess där produkter kan tas isär och där material 

går i omlopp hade minskat oanvändbart och farligt avfall, sparat tillverkarna stora 

materialkostnader och reducerat utvinningen av råmaterial (ibid, s. 115). Om produkter 

tillverkas mer slittåliga och kan användas under längre perioder kan även det bidra till 

minskad resursutvinning. Genom att tydligt definiera produkters användningsperioder 

kan det säkerställas att teknologier i produkter inte hinner bli för gamla och eventuellt 

skadliga med tiden (Mulhall & Braungart, 2013). 

Inom byggbranschen går det även att dela med sig av tillgångar genom att öka 

bostadsdelningen, så kallad peer-to-peer-uthyrning, vilket på så vis skulle öka 

utnyttjandet av rum och lediga ytor. På liknande sätt kan kontorsdelning införas så att det 

säkerställs att alla byggda ytor används och inte står tomma (Ellen MacArthur 

Foundation, 2016). 

Optimise 

I takt med att produkters prestanda och effektivitet ökar, minskar även materialåtgången. 

Det är viktigt att få bort avfall i produktions- och leveranskedjan och därför är optimering 

en betydelsefull omställning inom den cirkulära ekonomin (Ellen MacArthur Foundation, 

2015). 

För att eliminera mängden avfall måste tillverkningen av produkter och material designas 

för att anpassas till detta (Braungart & McDonough, 2008). Designen bygger på att 
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materialanvändningen i produkter kan effektiviseras genom att giftiga komponenter 

extraheras och produkterna får ett minskat energiinnehåll. Samtidigt är det viktigt att 

skapa produkter som baseras på förnyelsebara och återvinningsbara material så att 

effektiviteten i produkten optimeras utifrån cirkulära perspektiv (Ellen MacArthur 

Foundation, 2016). 

Ett annat sätt att optimera inom byggbranschen är att de industriella processerna sker 

offsite, exempelvis genom att husstommar produceras och fraktas färdiga till 

byggnationen. Precis som material kan också energi och vatten effektiviseras för att 

optimera användningen (Ellen MacArthur Foundation, 2016). Då solen är en ljuskälla 

som inte kräver någon extra energi är det bra att utforma byggnader så att det naturliga 

ljuset kan utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Återcirkulation av vatten och 

användning av slutet vatten är några effektiva tillvägagångssätt som resulterar i en mer 

gynnsam vattenförbrukning. Slutligen bör en optimering kring logistiken av transporterna 

ske i anslutning till byggnationerna så att koldioxidutsläppen från transportsektorn 

minskar (Ellen MacArthur Foundation, 2016). 

Loop 

Återvinning och återtillverkning är en väsentlig del i ett cirkulärt samhälle och genom 

stängda loopar i produktionskedjorna minskar materialåtgången. Looping innebär även 

att biokemiska ämnen ska extraheras från organiska avfall (Ellen MacArthur Foundation, 

2015).  

Ett vanligt sätt att hantera avfall idag är genom förbränning. Problemet är att många 

material inte är avsedda för detta när de tillverkas, vilket medför att dioxiner och andra 

gifter släpps ut vid förbränningen. Därmed är det centralt att material tillverkas helt 

giftfritt för att på ett effektivt sätt kunna ingå i stängda loopar (Braungart & McDonough, 

2008, s. 55). Det är också viktigt att isolera tekniska material från biologiska. Då kan 

tekniska material, som tidigare ansetts som biprodukter och avfall, omvandlas och sedan 

ingå i produkter av bättre kvalitet och miljövänligt värde än innan (Braungart & 

McDonough, 2008, ss. 56–59). Genom att bygga modulära byggnationer kan “bit-för-bit-

rivning” av anläggningar bli möjligt och därmed generera mängder av användbart 

material. De kan placeras i materialbanker och lagerförvaltning innan de sedan används i 

nya projekt (Ellen MacArthur Foundation, 2016). 

Virtualise 

Virtualise berör dematerialisering av produkter, genom exempelvis streaming-tjänster 

och andra onlinetjänster som bidrar till minskade konsumtionsvanor (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015). I byggbranschen kan detta uppnås genom exempelvis distansarbete, 

för att undvika onödiga transporter med bil och flyg, och virtualisering av produkter. Det 

är även möjligt att virtualisera processer i byggprojekteringen, som exempelvis genom 

användning av BIM och automatiserat underhåll. I anläggningarna kan smarta digitala 
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redskap användas som effektiviserar systemen i byggnaden (Ellen MacArthur 

Foundation, 2016).  

Material passport är ett virtuellt verktyg som används inom cirkulär ekonomi för att 

säkerställa identiteten för varje material, produkt och komponent som används i ett 

byggprojekt. Genom att urskilja varje material är det möjligt att i stor utsträckning 

motverka avfallsgenerering (Ellen MacArthur Foundation, 2016). Att definiera 

användningsperioder är centralt för att erhålla ett cirkulärt byggprojekt och för att 

ingående kunna registrera material och produkter i Material passport. Genom att definiera 

användningsperioden får tillverkare och fastighetsägare information om när det är dags 

att byta ut produkter och återvinningsföretag får reda på när material kan tas tillbaka för 

återvinning. Det ger också en indikation på när förbättringar kan genomföras på och i 

byggnaden så att produkter hinner repareras innan de går sönder helt (Mulhall & 

Braungart, 2013). 

Exchange 

Att byta ut gamla komponenter är ett sätt att få bort ohälsosamma material och 

energikrävande produkter från samhället. Detta bör kombineras med applicering av ny 

teknik, som exempelvis 3D-utskrifter och elektriska motorer, samt val av nya, innovativa 

produkter och tjänster (Ellen MacArthur Foundation, 2015). 

För att öka möjligheterna till att byta ut material i en anläggning kan Material passport 

även användas för att beröra denna ReSOLVE-del. Genom dokumentation av material, 

komponenter och ekonomiska utgifter förenklar det möjligheterna för underhåll, 

reparationer och återvinning i en anläggning (Ellen MacArthur Foundation, 2016). 

4.2.2 Nätverkssamarbeten  

För att kunna ställa om till ett system som bygger på cirkulär ekonomi krävs det att företag 

och aktörer i ett nätverk slutar se till sin egen ekonomiska vinning och istället börjar 

fokusera på hur optimering kan ske längst hela värdekedjan. Det innebär att de aktörer 

som är involverade i projekt måste samarbeta över intressegränser och att det finns 

transparens inom branscher (Ellen MacArthur Foundation, 2003, s. 96). Forskning inom 

området visar att aktörer som samarbetar inom värdekedjan kan nå en 15 procentig årlig 

ökning av sin omsättning (Weetman, 2017, s. 107). Genom samarbete i form av 

kunskapsspridning om cirkulär ekonomi kan organisationer öka sin positiva påverkan på 

andra intressenter, samhället och miljön (Kraaijenhagen m.fl., 2016, s. 26). I boken 

Circular business (2016) påpekar författarna att detta samarbete över intressegränser är 

en nyckelkomponent inom cirkulär ekonomi (ibid, s. 14). 

För att uppnå ett bra samarbete inom den cirkulära ekonomin krävs systemtänk. Vid 

processer där beslut ska fattas är det viktigt att ta hänsyn till alla aktörers intressen, risker 

och styrkor (Kraaijenhagen m.fl., 2016, s. 28). Beslut ska sedan följas upp där hänsyn tas 

till samtliga inblandade parter. Kraaijenhagen m.fl. (2016) definierar i sin bok hur 
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samarbeten inom en organisation, samarbeten mellan organisationer och samarbete 

mellan organisation och kund bör se ut (ibid). För ett ökat cirkulärt arbetssätt krävs inom 

en organisation att samarbetet mellan ekonomiska och tekniska enheter ökar. Inom 

organisationer kan anställda med intresse för cirkulär ekonomi och med goda 

ledarskapsegenskaper förmedla information och arbetssätt till övriga medarbetare, vilket 

på sikt bidrar till ett ökat cirkulärt förhållningssätt inom verksamheten. Goda 

ledarskapsegenskaper karaktäriseras av målinriktade interaktioner och samarbeten med 

medarbetare (Kraaijenhagen m.fl., 2016, ss. 39–41).  

Mark Baratt identifierar i artikeln Understanding collaboration in the supply chain (2016) 

att samarbete inom logistik- och värdekedjan kan äga rum vertikalt och/eller horisontellt, 

se figur 6. Även Catrine Weetman talar i boken A circular economy handbook for 

business and supply chains (2017, s. 107) om vertikalt och horisontellt samarbete. 

Vertikalt samarbete går ut på att leverantörer och kunder jobbar tillsammans i 

leverantörskedjan. Samarbetet kan leda till att efterfrågan av produkter planeras 

tillsammans, produkter jobbas fram tillsammans utefter olika kravställningar, återvinning 

och återanvändning av produkter kan ske samt en minimering av risker och ökad trygghet 

inför kommande investeringar. Horisontellt samarbete fokuserar mycket på att 

leverantörer tillsammans ska göra investeringar som kan gynna flera aktörer inom samma 

bransch. Samarbetet handlar också om att dela erfarenheter inom branschen (Weetman, 

2017, s. 107). Genom samarbete mellan organisationer kan en industriell symbios skapas 

där överblivet material från en organisations projekt blir resurser i en annan organisations 

projekt. Samarbete mellan organisationer är nödvändigt för att fysiska materialflöden ska 

skapas samt virtuella databaser där material kan förmedlas mellan aktörer (Kok m.fl., 

2013, s. 22) 

 

Figur 6. Figuren visar vilka olika typer av samarbeten som kan äga rum inom ett nätverk. 

Figuren är översatt från grundversionen av M. Baratt (2016, s. 32). 
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4.2.3 Cirkulära produkter och materialval  

År 2010 grundade William McDonough och Michael Braungart organisationen The 

Cradle to Cradle Products Institute som är ansvariga för C2C-certifieringen Cradle to 

Cradle Certified™ (C2Ccertified, 2018c). Certifieringen är en kvalitetsstandard som 

säkerställer att material, delar av produkter och hela produkter lever upp till de krav som 

finns inom C2C. För att en produkt ska bli certifierad måste produktdesigners och 

tillverkare följa riktlinjer inom C2C vid dess framtagning (EPEA, 2018). Processen 

utvärderar produkter och tillverkningen utifrån fem olika aspekter där materiell hälsa, 

återvinningspotential för material, förnyelsebar energi och koldioxidhantering, 

förvaltning av vatten och social jämställdhet ingår. Beroende på hur väl produkterna 

uppfyller dessa kriterier får de betyget Basic, Bronze, Silver, Gold eller Platinum. För att 

behålla sin certifiering måste företag vartannat år redovisa att de arbetar aktivt för att 

förbättra sina produkter enligt kraven inom C2C (C2Ccertified, 2018a). Nedan följer 

förklaringar vad som ingår i de olika aspekterna. 

Materiell hälsa  

Materiell hälsa handlar om att mäta andelen kemikalier som finns i de material som ingår 

i produkterna. I processen ska optimering ske för att endast säkra material ska ingå i 

produkterna. Här ingår även att identifiera olika material för att se om de tillhör det 

biologiska eller det tekniska kretsloppet (C2Ccertified, 2018a). Producenterna ska ta 

hänsyn till hur de ingående kemikalierna kan skada människa och miljö när de exponeras 

för sin omgivning, både vid tillverkning och vid användning av produkten (McDonough 

Braungart Design Chemistry, 2016, s. 9). 

Återvinningspotential av material  

Återvinningspotential av material handlar om att definiera och mäta hur väl en produkt 

kan återvinnas och komposteras. Det ingår även här att identifiera vilka material i en 

produkt som ingår i det tekniska och biologiska kretsloppet. Målet är att designa 

produkter som är gjorda av material som kommer från, och säkert kan återvända till, dessa 

två kretslopp. Där ingår att utöka andelen förnyelsebara eller återvinningsbara material 

som ingår i produkterna. Att maximera andelen material som säkert kan återanvändas, 

återvinnas eller komposteras vid slutet av en produkts användningscykel är också en del 

i kriteriet (C2Ccertified, 2018a). 

Förnyelsebar energi och koldioxidhantering 

Detta kriterium fokuserar på att mäta hur stor del av en produkts tillverkningsprocess som 

genereras av förnyelsebara energikällor. Målet är att tillverkningen av produkter och 

material ska bidra till att minska global energiförbrukning, bibehålla balans i ekosystem 

och ha en positiv påverkan för samhällen. Kriteriet strävar även efter att behålla kol 

bundet i mark och vegetation kvar på de platser där de hör hemma (McDonough 

Braungart Design Chemistry, 2016, s. 10). 
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Förvaltning av vatten  

Förvaltning av vatten handlar om att aktörer ska hantera vatten som en värdefull resurs 

och som en grundläggande mänsklig rättighet. Kriteriet avser att mäta hur det vatten som 

kommer från tillverkningsindustrier påverkar den närliggande omgivningen 

(McDonough Braungart Design Chemistry, 2016, s. 10). Det ingår även att identifiera, 

bedöma och optimera för att minska de kemikalier som ingår i utsläpp från fabriker 

(C2Ccertified, 2018a). 

Social jämlikhet 

Detta kriterium fokuserar på att skapa verksamhetssystem som strävar efter att skydda 

värdekedjor och ta hänsyn till alla intressenter som är involverade i framtagning av 

produkter, där anställda, kunder, samhällsmedborgare och miljö ingår. Kriteriet mäter 

främst hur en produkts tillverkning påverkar människor och samhällen, men även i viss 

mån hur miljön påverkas (McDonough Braungart Design Chemistry, 2016, s. 10).  

Certifieringskraven syftar inte enbart till att minska produkters negativa inverkan på 

människor och miljö, utan intentionen är att bidra till att inverkan istället blir positiv. Det 

finns därför vissa faktorer som helt utesluter aktörer från att erhålla C2C-certifierade 

material och produkter (McDonough Braungart Design Chemistry, 2016, s. 8). I listan 

nedan följer de faktorer som främst berör aktörer inom byggbranschen: 

▪ Materialen eller produkterna innehåller ämnen som finns med på listan “Banned 

Lists of Chemicals”1 framtagen av Cradle to Cradle Certified™.  

▪ Hela byggnader, städer och länder kan inte bli C2C-certifierade utan endast 

produkter och material. 

▪ Produkter och material som härstammar från utrotningshotade arter. 

▪ Produkter som på något sätt leder till djurs lidande. 

▪ Produkter med fysisk eller kemisk karaktär som har uppenbara säkerhetsproblem. 

▪ Produkter som kommer från företag som är involverade i förstöring av regnskog, 

barnarbete, utvinning av “blodsdiamanter” eller “blodsmetaller” (tungsten, tenn, 

tantalum, guld). 

▪ Verksamheter som är involverade i terrorism eller som stödjer rasism och/eller 

diskriminering. 

▪ Kärnkraft eller verksamheter som är involverade i att tillverka kärnkraft. 

▪ Produkter som motsätter sig de principer som C2C bygger på. 

Då antalet C2C-certifierade produkter är begränsat inkluderades även produkter och 

material från andra hemsidor som på olika sätt tillverkas eller hanteras enligt det system 

som cirkulär ekonomi bygger på. Mer om dessa produkter och material finns att läsa under 

avsnitt 5.2.3. 

                                                           
1 Listan kan hittas på: http://s3.amazonaws.com/c2c-
website/resources/certification/standard/C2CCertified_Banned_Lists_V3_121113.pdf 

http://s3.amazonaws.com/c2c-website/resources/certification/standard/C2CCertified_Banned_Lists_V3_121113.pdf
http://s3.amazonaws.com/c2c-website/resources/certification/standard/C2CCertified_Banned_Lists_V3_121113.pdf
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5. Metod  

Metodavsnittet går igenom metoder som applicerats i examensarbetet för att kunna 

erhålla nödvändig information och kunskap. Under avsnitt 5.1 sammanfattas den 

teoretiska litteraturstudien som ligger till grund för de metoder som valts att tillämpas i 

studien och som på ett enkelt sätt påvisar vad utformningen av det cirkulära verktyget 

baseras på. Därefter följer en beskrivning av materialinsamlingen som krävdes för att det 

cirkulära verktyget skulle kunna utformas. En del information och material erhölls från 

den inledande litteraturstudie som genomfördes vid framtagningen av bakgrundskapitlet 

i avsnitt 2. Den mer konkreta materialinsamlingen inleddes med att ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med utvalda medarbetare på Incoord, se avsnitt 

5.2.1 och 5.2.2. Därefter samlades material in från workshops (avsnitt 5.2.4) och en 

fokusgrupp (avsnitt 5.2.5) med medarbetare på Incoord. Vissa delar av materialet erhölls 

även från rapporter på internet och andra internetkällor relaterade till cirkulär ekonomi. 

För att kunna påvisa vilka material som bör främjas ur ett cirkulärt perspektiv 

genomfördes beräkningar av återvinningspotentialen för vissa material, vilket kan ses i 

avsnitt 5.3. Denna del infördes även i det cirkulära verktyget så att användarna själva kan 

genomföra likadana beräkningar. Därefter följer en genomgång av metodiken kring den 

inledande utformningen av det cirkulära verktyget, avsnitt 5.4, och en förklaring av hur 

Excel använts i studien för att skapa det cirkulära verktyget, se avsnitt 5.5. Det 

genomfördes kontinuerligt utvärderingar, vilket kan ses i avsnitt 5.6, för att säkerställa ett 

relevant innehåll i det cirkulära verktyget och en god användarvänlighet. Den avslutande 

delen, avsnitt 5.7, innefattar källkritik med en diskussion kring metodval och eventuella 

felkällor som uppstått under studiens gång. 

5.1 Metodutveckling 

För att sammanfatta den teoretiska litteraturstudien, som avsnitt 4 innefattar, 

sammanställdes de olika delarna i ett gemensamt ramverk, se figur 7. Valet av metoder 

som presenteras i avsnitt 5 baseras på ramverket och det ligger därför till grund för att 

besvara denna studies frågeställning. Figuren är en illustration av hur utformningen och 

designen av det cirkulära verktyget kommer grundas på teorin kring användarvänlighet, 

där användarcentrerad design/användarupplevelse, estetik och nudging ingår. Innehållet 

i verktyget baseras på teorin kring ReSOLVE (avsnitt 4.2.1), nätverkssamarbete (avsnitt 

4.2.2) och cirkulära produkter och materialval (avsnitt 4.2.3). ReSOLVE representerar 

den del som påvisar hur Incoord kan implementera, eller sprida information om cirkulära 

lösningar inom byggbranschen. Nätverkssamarbeten fokuserar mer på betydelsen av att 

ha en bra dynamik inom nätverket och samarbete mellan olika aktörer för att cirkulära 

lösningar ska kunna implementeras i en bransch. Att genomföra cirkulära materialval är 

en viktig del i det cirkulära verktyget för att tydliggöra vilka produkter och komponenter 

som bör användas i cirkulära byggprojekt. 
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Figur 7. Figuren visar en sammanställning av det teoretiska ramverk som arbetats fram 

i studien. Ramverket används som grund för att besvara studiens frågeställning och valen 

av metoder som applicerats baseras på dessa teorier. 

5.2 Materialinsamling till det cirkulära verktyget 

För utformningen av det cirkulära verktyget krävdes insamling av material. Den 

inledande materialinsamlingen bestod av olika intervjuer, se avsnitt 5.2.1 och 5.2.2, som 

genomfördes för att erhålla grundläggande information om hur byggbranschen fungerar, 

information om Incoords verksamhet samt var det finns potential inom 

projekteringsprocessen att göra cirkulära förändringar. Eftersom det cirkulära verktyget 

ska användas kontinuerligt i Incoords projekt var det även centralt att erhålla information 

om hur användarvänlighet ska uppnås. Denna del kan därmed kopplas ihop med de första 

stegen i ISO:s hjälpande redskap, se figur 3 i avsnitt 4.1.1, vilket lade grunden för det 

cirkulära verktyget. Som kan ses i figur 3 är det centralt att först identifiera behovet av en 

användarcentrerad design samt att förstå i vilket sammanhang det cirkulära verktyget ska 

användas. Frågor om detta ställdes därför under intervjuerna med medarbetarna på 

Incoord. 

Utifrån litteraturstudien och intervjuerna kunde materialinsamlingen struktureras upp 

utifrån en översiktsplan, se avsnitt 5.4. I översiktsplanen uppnås det cirkulära verktygets 

syfte med hjälp av olika delmål. Dessa mål är kopplade till något eller några av de sex 

delarna i verktyget ReSOLVE och till varje delmål kopplades olika aktiviteter. 

Aktiviteterna samlades in genom den inledande litteraturstudien och workshops med 

medarbetare på Incoord, se avsnitt 5.2.4, och de utgör den centrala delen av det cirkulära 

verktygets innehåll. Metoderna för att ta fram aktiviteterna kan därför återkopplas till de 
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teoretiska delarna i avsnitt 4.2; ReSOLVE, nätverkssamarbeten och cirkulära produkter 

och materialval. Tabell 2 visar exempel på några av de många aktiviteter som togs fram, 

samt vilket delmål och vilken ReSOLVE-del de är kopplade till. 

Tabell 2. Tabellen visar exempel på några av aktiviteterna som samlades in, samt vilket 

delmål och vilken ReSOLVE-del som respektive aktivitet är kopplad till. 

ReSOLVE Delmål Exempel på aktivitet 

Regenerate 

Generera mer energi än 

vad som används 

Genomför beräkningar så att byggnaden kan 

generera mer energi än den gör av med - 

förespråka till kund. 

Renare luft inomhus 
Välj material som är lågemitterade så att 

föroreningar inte sprids i byggnaden. 

Share 

Produkter som service 
Undersök vad det finns för leasing-alternativ på 

marknaden. 

Återanvändning av 

produkter och material 

Undersök om krossad betong kan återanvändas 

från anläggningen, exempelvis om temporära 

plattformar byggts. 

 

För att formulera krav kring verktygets användarvänlighet genomfördes ett 

fokusgruppsmöte. Detta är ett centralt steg i den teoretiska bakgrunden när ett 

användarvänligt, interaktivt verktyg ska utformas, se figur 3 i avsnitt 4.1.1. 

5.2.1 Ostrukturerade intervjuer och spontana möten 

Ostrukturerade intervjuer genomfördes under arbetets gång, vilket innebär att spontana 

samtal ägde rum med medarbetare på Incoord utan att intervjufrågor förbereddes innan. 

Intervjuerna fungerade därför mer som konversationer kring olika ämnen. Avsikten var 

att erhålla information om hur projektprocesser kan se ut på företaget och hur de olika 

kompetensområdena arbetar. Samtalen berörde även vikten av nätverkssamarbeten och 

bidrog till ökad förståelse om hur byggbranschen fungerar i allmänhet samt hur Incoord 

samarbetar med olika aktörer i branschen. Denna sorts information och övergripande 

fakta samlades även in genom spontana möten i fikarummet, korta e-postmeddelanden 

och diskussioner under lunchrasterna. I rapporten refereras denna informationsinsamling 

till som personlig kommunikation. Genom samtalen erhölls också tips om interna 

dokument från Incoords intranät och tidigare genomförda projekt som kunde vara till 

hjälp för studien. För att lyckas identifiera behovet av en användarcentrerad design och 

få förståelse i vilket sammanhang det cirkulära verktyget ska användas diskuterades detta 

flertalet gånger med Gabriel Johansson, examensarbetets handledare, och Térèse 

Kuldkepp, verksamhetsområdesansvarig för Energi och Hållbart byggande. Intresset för 

examensarbete var stort på företaget, vilket gjorde det möjligt att även föra den typ av 

diskussion med andra engagerade personer på kontoret. 
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5.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Personliga intervjuer används som metod i vetenskapliga arbeten när forskaren vill 

erhålla kvalitativ information utifrån specifika teman och områden. Det förekommer 

framförallt tre olika typer av personliga intervjuer; öppna, semistrukturerade och 

strukturerade (Ekström och Larsson 2013, ss. 59–60). Under detta arbete genomfördes 

semistrukturerade intervjuer med några utvalda medarbetare på företaget Incoord. 

Intervjuerna genomfördes under arbetets inledande skede och tillämpning av denna typ 

av intervjumetod gjorde det möjligt att få djupare förståelse utifrån intervjupersonens 

perspektiv och upplevelse av ämnet. Enligt Brinkmann och Kvale (2014, s. 45) kan den 

semistrukturerade sammansättningen medföra att intervjun blir mer som ett avslappnat 

vardagligt samtal mellan forskaren och intervjupersonen. Frågorna i intervjuguiden 

sammansätts i teman och är endast förslag som därmed kan ändras under intervjuns gång. 

Kvalitativa intervjuer har inte som ändamål att resultera i någon form av kvantifiering, 

utan forskarens syfte är att få ut beskrivningar och information i form av ord istället för 

siffror. Antal intervjuer som ska genomföras kan vara svårt att avgöra i ett tidigt skede i 

forskningsprocessen, så det är säkrast att under tiden besluta när den önskvärda 

informationen har erhållits (Brinkmann och Kvale 2014, s. 156). Under den inledande 

delen av arbetet användes de semistrukturerade intervjuerna delvis för att få information 

om hur byggbranschen fungerar och om hur projektprocesserna ser ut på Incoord för de 

olika kompetensområdena. För att följa den framtagna teoretiska metodutvecklingen 

berörde intervjuerna också användarvänlighet. Då den bakomliggande teorin, se avsnitt 

4.1.1, påvisar hur väsentligt det är att klargöra det cirkulära verktygets kontext så 

formulerades vissa intervjufrågor därför med hänsyn till det. Intervjuerna syftade också 

till att få information om hur nätverkssamarbeten ser ut mellan Incoord och andra aktörer 

i branschen. För att få djupare förståelse i hur samarbetet mellan VVS och Energi ser ut 

på Incoord genomfördes en semistrukturerad intervju med två personer samtidigt, en 

konsult inom VVS och en inom Energi.  

Ett problem som kan uppkomma vid tillämpning av denna metodtyp är att 

intervjupersonens svar och kommentarer är flertydiga och att det därmed finns risk för 

misstolkning. Det är därför centralt att lägga stort fokus på hur sådana eventuella 

motsägelser ska uppfattas och det är även viktigt att som forskare fundera på orsaken till 

oklarhetens uppkomst. Kan det ha varit brist på kommunikation vid intervjutillfället eller 

kan själva situationen ha varit svårtolkad (Brinkmann och Kvale 2014, ss. 47–48). Under 

detta arbete var det relativt enkelt att lösa problematiken om en sådan situation uppkom. 

Då samtliga intervjupersoner var medarbetare på Incoord var det möjligt att gå förbi 

personens kontor eller skicka ett mejl om det krävdes en tydligare förklaring kring någon 

del av intervjun. Tabell 3 visar en sammanställning av de intervjuer som genomfördes 

och samtliga intervjufrågor finns i Appendix B. 
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Tabell 3. Sammanställning av genomförda intervjuer med medarbetare på Incoord. 

 Deltagare Kompetensområde Datum och plats 

Intervju 1 Johan Thorstensson VVS 2018-01-31 Incoord 

Intervju 2 Olof Edberg VVS 2018-02-02 Incoord 

Intervju 3 Fredrik Ramsfeldt El 2018-02-20 Incoord 

Intervju 4 Jonas Wrenninge Styr 2018-02-22 Incoord 

Intervju 5 Helena Engström Energi 2018-03-01 Incoord 

Intervju 6 
Jonathan Marstorp 

Robin Gardin 
Energi och VVS 2018-03-08 Incoord 

 

5.2.3 Material insamlat från litteratur 

Vissa delar av materialet till det cirkulära verktygets innehåll samlades in genom en 

internetbaserad litteraturstudie där olika relevanta källor undersöktes. Dels kunde delar 

av litteraturstudien från bakgrunden utnyttjas, avsnitt 2.2.3, som bidrog med information 

om cirkulära byggprojekt som tidigare genomförts på internationell och nationell nivå. 

Utifrån dessa byggprojekt samlades exempel på konkreta cirkulära lösningar in, som 

sedan skrevs om till aktiviteter för det cirkulära verktyget. Mer information kring vilka 

cirkulära lösningar som använts i referensprojekten hämtades från rapporter och 

informationsdokument, vilka erhölls genom mailkommunikation med kontaktpersoner i 

de olika projekten. 

De materialval som hanteras i det cirkulära verktyget bygger bland annat på det material- 

och produktregister som finns på hemsidan för Cradle to Cradle Certified™ 

(C2Ccertified, 2018b), vilket presenteras i avsnitt 4.2.3. I det teoretiska ramverket, som 

sammanställs i avsnitt 5.1, är cirkulära produkter och materialval en central aspekt och 

det utgör även en viktig del i det cirkulära verktyget. Dessvärre är antalet registrerade 

C2C-certifierade produkter på marknaden fortfarande relativt begränsat, så för att få ett 

mer användbart och heltäckande cirkulärt verktyg, adderades även andra materialval för 

vilka relevant hemsida hänvisades till i det cirkulära verktyget. Dessa hemsidor är då 

kopplade till företag och leverantörer vars produkter är cirkulärt tillverkade eller som 

innefattar andra egenskaper som på något sätt bygger på cirkulär ekonomi. Under 

litteraturstudien undersöktes också portaler som erbjuder blandade cirkulära produkter 

och lösningar, som exempelvis återförsäljare av olika ekologiska material, och 

hemsidorna till dem blev också en del av det insamlade materialet. 

5.2.4 Workshops 

Utifrån de aktiviteter som samlades in från den inledande litteraturstudien visade det sig 

vara komplicerat att få en uppfattning om vilka aktiviteter som faktiskt är realistiska och 

tekniskt genomförbara inom Incoords projekt. Hanteringen av de hittills framtagna 
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aktiviteterna blev därför en aning problematisk. För att lösa problemet involverades 

Incoords konsulter, som besitter mest kunskap inom området, genom att tre workshops 

hölls tillsammans med vissa utvalda medarbetare på företaget. Syftet med workshoparna 

var att både skapa fler aktiviteter, men även att utvärdera vilka av de tidigare framtagna 

aktiviteterna som är implementerbara. Detta steg i metoden genomfördes därför för att 

skapa ytterligare innehåll i det cirkulära verktyget, vilket kan kopplas till avsnitt 4.2 i det 

teoretiska ramverket. 

Enligt Eriksson (2009) är workshops en bra metod för att locka fram kreativitet och få 

många personer att bidra tillsammans, samtidigt som det kan vara en mer effektiv 

insamlingsmetod än möten och intervjuer. Innan workshoparna genomfördes var det 

viktigt att reflektera över faktorer som kunde bidra till ett mer lyckat utförande. 

Förutsättningar som längd på workshopen, gruppdynamik och deltagarnas förkunskaper 

om ämnet diskuterades. Gruppdynamiken var särskilt relevant då alla deltagarnas åsikter 

behövde framkomma utan att någon tog över eller att idéer från mindre dominerande 

personer kom i skymundan (Eriksson, 2009). Målet var att ha med konsulter från så 

många kompetensområden som möjligt i varje grupp samt att ha en jämn könsfördelning. 

Detta för att få ett så heltäckande resultat från workshoparna som möjligt. I varje 

workshop deltog 4–5 konsulter. En sammanfattning av de genomförda workshoparna kan 

ses i tabell 4 och nedanför följer sedan en beskrivning av respektive workshop. 

Tabell 4. En sammanfattning av de tre workshoparna gällande deltagare och utförande. 

Workshop Deltagare Kompetensområden Längd Datum och plats 

Workshop 1 4 personer VVS, Energi, Styr 60 min 2018-03-23 Incoord 

Workshop 2 4 personer Energi, Styr, El 60 min 2018-03-28 Incoord 

Workshop 3 5 personer VVS, Energi, Styr, El 60 min 2018-04-03 Incoord 

 

Workshop 1 och 2 var uppbyggda på liknande sätt och syftet med dem var att Incoords 

konsulter själva skulle få bidra med aktiviteter baserat på deras kompetens och 

arbetserfarenhet inom byggprojektering. Före workshoparna skickades ett dokument med 

kort information om cirkulär ekonomi och ReSOLVE, som varje deltagare fick läsa 

genom. Workshoparna inleddes med en kort introduktion där syfte och upplägg 

presenterades. Framför sig hade deltagarna en bild över den framtagna översiktsplanen, 

se figur 8 i avsnitt 5.4, med varje del i ReSOLVE och tillhörande cirkulära delmål. 

Därefter fick deltagarna under fem minuter individuellt fundera ut aktiviteter kopplade 

till respektive ReSOLVE-del, vilket följdes av fem minuters diskussion i hela gruppen. 

Hela workshopen tog drygt en timme. 

Syftet med workshop 3 var att några konsulter på Incoord skulle utvärdera listan med 

aktiviteter som tagits fram utifrån litteraturstudien och workshop 1 och 2. Detta var 

nödvändigt för att kunna säkerställa att de aktiviteter som senare adderas i verktyget i 
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form av frågor och informationsrutor också kommer till praktisk nytta. Det var även 

relevant att under workshopen fastställa vilket eller vilka kompetensområden som varje 

aktivitet berör. Därmed kunde en tydligare uppdelning utformas i det cirkulära verktyget, 

så att exempelvis inte VVS-konsulter behöver gå igenom frågor som endast är möjliga att 

genomföra inom projektering för Energi. 

5.2.5 Fokusgrupper 

En del i examensarbetet var att utforma det cirkulära verktyget användarvänligt, väl 

anpassat efter medarbetarna på Incoord. Enligt teorin kring användarvänlighet, se avsnitt 

4.1.1, bör en undersökning göras där förutsättningar och krav kring systemets 

funktionsduglighet fastställs. Därför skapades en fokusgrupp där dessa förutsättningar 

och krav kunde diskuteras fram. 

I ett fokusgruppsmöte genomförs vanligen en typ av gruppintervju för att samla in 

kvalitativt material. Skillnaden mellan andra typer av gruppintervjuer är att deltagarna på 

mötet diskuterar ett speciellt ämne, definierat av undersökaren (Ekström och Larsson 

2013, 79–80). Då denna intervjumetod inte fokuserar på flera olika frågor är den 

huvudsakliga avsikten att deltagarnas åsikter och associationer ska föra diskussionen 

kring det specifika ämnet framåt (Forsell och Obert, 2000, 6–20). Grundlig planering är 

centralt för att erhålla så givande information som möjligt och det gäller att lägga tid på 

att avväga hur många fokusgrupper som ska skapas samt att bestämma hur många 

personer grupperna ska bestå av. Enligt Ekström och Larsson (2013) brukar ett bra antal 

personer ligga mellan fyra till sex. Om fler än sex personer ska delta kan det resultera i 

att deltagarna bildar mindre diskussionsgrupper vilket gör att delar av samtalet kan gå 

förlorat. Vid en grupp på cirka fyra personer minskar också risken att blyga och mer 

reserverade personer inte vågar prata (Ekström och Larsson 2013, 80–81). Vi valde att 

endast genomföra ett fokusgruppsmöte där fem personer deltog, två kvinnor och tre män 

i varierande ålder. För att säkerställa att alla tekniska infallsvinklar var representerade, 

deltog en representant från varje kompetensområde. 

Ett dokument med grundläggande information om cirkulär ekonomi skickades till 

deltagarna några dagar innan fokusgruppsmötet skulle genomföras så att de fick en 

inblick i ämnet. Mötet inleddes sedan med en kort beskrivning av syftet med 

examensarbetet och sedan genomfördes en snabb genomgång av verktygets utformning 

så långt. Därefter fick deltagarna diskutera övergripande ämnen och frågor rörande 

verktygets användarvänlighet och estetik. De frågor som togs upp kan ses i Appendix C. 

5.3 Beräkningar av återvinningspotential 

Som framkommit tidigare i rapporten fokuserar cirkulär ekonomi mycket på vikten i att 

återvinna produkter och material så att åtgången av jordens resurser minskar. Detta är 

definitivt centralt inom byggbranschen med tanke på den stora resursförbrukning som 

krävs i kombination med marginell återvinning. Därför inkluderades en del i det cirkulära 

verktyget som fokuserar på hur återvinning av material kan minska mängden utsläpp av 
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koldioxidekvivalenter, CO2e, vid jämförelse mot primär produktion av råvaran. Denna 

del ska bidra till att Incoords medarbetare väljer material som främjar implementeringen 

av cirkulär ekonomi i byggbranschen. I rapporten kommer även beräkningar genomföras 

på några utvalda produkter som används i byggprojekt för att påvisa vilka minskningar 

som är möjliga. Beräkningarna utgår från rapporten Climate Benefits of Material 

Recycling av Hillman et. al (2015) och en sammanfattning av beräkningsunderlaget finns 

på Återvinningsindustriernas hemsida (Återvinningsindustrierna, 2018a). 

Beräkningarna genomfördes med hjälp av ekvationerna (1)-(2). Förändringar i utsläpp av 

växthusgaser (kg CO2e) för en viss produkt beräknades som; 

𝑒𝑝,𝑟 = ∑ 𝑚𝑚(𝑒𝑚,𝑛
𝑀
𝑚=1 −  𝑒𝑚,å),                    (1) 

där 𝑒𝑚,𝑛 och 𝑒𝑚,å är utsläppen från nyproduktion, respektive återvinning för material m 

(kg CO2e/kg material), M är antalet olika material i produkten p. 𝑚𝑚 är vikten för 

materialet, vilket beräknas som; 

𝑚𝑚 = 𝑎𝑚 𝑚𝑝,                       (2) 

där 𝑎𝑚är materialets viktandel och 𝑚𝑝 är produktens totala vikt.  

Information om varje produkts materialinnehåll som krävs för beräkningarna går att hitta 

i byggvarudeklarationer och produktinformation för respektive produkt. Sådana 

beskrivningar kan erhållas hos någon av miljödatabaserna SundaHus eller 

Byggvarubedömningen (BVB). Insamling av data för att genomföra beräkningarna 

presenteras under avsnitt 6 och i avsnitt 6.1 finns mer information om SundaHus och 

BVB. 

5.4 Inledande utformning av det cirkulära verktyget 

Efter att samtliga aktiviteter utformats utifrån litteraturstudien och genomförda 

workshops, togs designlösningar fram för att möjliggöra ett användarvänligt verktyg. 

Som teorin påvisar i avsnitt 4.1.1, konkretiserar detta steg själva utformningen av det 

cirkulära verktyget. Det var centralt att redan i detta skede av utformningen skapa en 

visuell och tematisk uppdelning av det cirkulära verktyget för att säkerställa en 

användarvänlig design och en tillfredsställande användarupplevelse. 

Utifrån litteraturstudie, intervjuer, workshops och fokusgruppsmötet togs en 

översiktsplan fram över uppbyggnaden av det cirkulära verktyget, se figur 8, inspirerad 

av Ronneby kommuns kvalitetsprogram för den C2C-baserade stadsdelen Kilen 

(Ronneby kommun, 2015).  
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Figur 8. Översiktsplan som visar syftet med det cirkulära verktyget, varför det är relevant 

och vilka mål som ska bidra till att syftet uppfylls.  

Strukturen i figur 8 är uppbyggd enligt det övergripande syftet med arbetet; att ta fram ett 

cirkulärt verktyg för Incoords medarbetare. För att lyckas med detta har ReSOLVE 

använts som hjälpande redskap och olika delmål är grupperade enligt ReSOLVE. 

Översiktsplanen låg som tydlig grund för den fortsatta utformningen av det cirkulära 

verktyget och gjorde det möjligt att dela in det tematiskt. Uppdelningen med delmålen 

bidrog även till att de framtagna aktiviteterna kunde grupperas på ett tydligare sätt utefter 

vilket område de berör, vilket förenklar användningen och förståelsen av det cirkulära 

verktyget. 

Innan det cirkulära verktyget utformades i Excel, delades de olika aktiviteterna in i tre 

kategorier. Vissa av aktiviteterna berör områden som Incoord själva hanterar och tar 

beslut om i sina projekt och dessa placerades i kategorin Inom Incoord. Andra aktiviteter 

berör sådant som Incoord inte själva kan ta beslut om, utan kräver involvering av andra 

verksamma aktörer i projektet, som till exempel beställare eller arkitekt. De placerades 

därför i kategorin Utomstående aktörer. En del aktiviteter berör konkreta materialval och 

placerades i kategorin Materialval. Vissa aktiviteter ansågs beröra fler än en kategori och 

placerades därför i två eller tre av kategorierna. 

För att kunna erhålla ett konkret resultat i det cirkulära verktyget omformulerades de 

framtagna aktiviteterna till frågor där svaren genererar olika poäng beroende på hur 

användaren svarar. Exempelvis omformulerades aktiviteten “Förespråka att solceller 

installeras” till frågan “Finns det möjlighet att installera solceller i projektet?”. När 

frågorna formulerades skedde en kontinuerlig återkoppling till teorierna kring estetik och 

nudging, se avsnitt 4.1.2 och 4.1.3. Tabeller över samtliga frågor kan ses i Appendix D. 

Vissa av de framtagna aktiviteterna var komplicerade att formulera om till konkreta frågor 

och dessa sammanställdes istället till informationsrutor i det cirkulära verktyget. 
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Efter att den inledande utformningen av det cirkulära verktyget var genomförd hade en 

tydlig grund skapats och nästa steg i studien var att inleda utformningen i Excel, se avsnitt 

5.5 nedanför.  

5.5 Utformning i Excel 

Efter att den inledande utformningen avslutats, inleddes utformningen av det cirkulära 

verktyget i Excel. Excel är ett kalkylverktyg från Microsoft, där det går att skapa alltifrån 

enkla kalkyler till avancerade beräkningsmodeller (Office Products, 2018a). Excel valdes 

för att skapa det cirkulära verktyget, då det innefattar många varierande funktioner och 

samtidigt är enkelt att arbeta med. Det är också ett program som ofta används i andra 

sammanhang inom Incoords verksamhet och medarbetarna besitter sen tidigare kunskap 

om hur programmet används (Personlig kommunikation 2a). 

5.5.1 Formler och övriga funktioner 

Hyperlänkar 

För att lätt kunna förflytta sig mellan olika delar av verktyget användes hyperlänkar. 

Hyperlänkar kopplar specifika celler eller textrutor till andra celler i andra delar av Excel-

dokumentet, eller till utomstående hemsidor. Då användaren klickar på den specifika 

cellen hoppar användaren automatiskt till den cell eller hemsida som hyperlänken är 

kopplad till (Office Products, 2018b). 

Listor 

I flera delar av verktyget har listor skapats med olika alternativ som användaren kan välja 

mellan. Listorna har skapats genom funktionen data-verifiering och presenteras som 

rullistor (Office Support, 2018a).  

Villkorsstyrd formatering 

Villkorsstyrd formatering (så kallade if-satser) användes för att generera olika poäng 

beroende på vilket svarsalternativ användaren väljer. Villkorsstyrd formatering användes 

även när olika textsträngar skulle presenteras beroende på vad användaren valde för 

svarsalternativ. 

Filtrering 

Användaren kan utifrån sitt kompetensområde filtrera vilka delar av verktyget som ska 

visas (Office support, 2018c). 

5.5.2 Visual Basic Application och makro-funktioner 

För att genomföra vissa komplicerade tillämpningar i Excel krävs användning av 

programmeringsspråket Visual Basic som är kopplat till Office-programmen. En del av 
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Visual Basic-språket kallas Visual Basic Application, VBA. VBA-kod är bra att använda 

för olika ändamål där automatisering och effektivisering är eftertraktat. Det förenklar 

användningen och minskar tidskravet och är därför användbart för åtgärder som ska 

genomföras upprepade gånger. För att förenkla programmeringen finns funktionen 

makroinspelning, där det är möjligt att spela in ett makro som då automatiserar en viss 

tillämpning som ska utföras ofta. Inspelningen av makrot skriver automatiskt över 

tillämpningen som VBA-kod och genom att köra makrot utförs tillämpningen på ett mer 

effektivt sätt (Office Support, 2018d). Koden från respektive makro kan ses i Appendix 

E. 

VBA-kod användes i det cirkulära verktyget för följande tillämpningar: 

▪ Dölja rader i nästkommande flikar. Tillämpningens makro kopplades till en knapp 

så att utvalda rader döljs när användaren klickar på knappen. 

▪ Ta fram rader i nästkommande flikar beroende på vilket kompetensområde 

användaren vill utgå från. Tillämpningens makro kopplades till en kryssruta och 

totalt skapades 12 olika kryssrutor som tar fram olika rader beroende på vilken 

eller vilka rutor som kryssas i. 

▪ Ta fram alla rader i nästkommande flikar. Tillämpningens makro kopplades till 

knapp så att alla rader visas i nästkommande flikar när användaren klickar på 

knappen. 

▪ Redovisning av resultat i cirkeldiagram, där tårtbitar ändrar färg beroende på 

vilket procentuellt svar som erhålls utifrån användarens svar. Tillämpningens 

makro kopplades till en knapp så att resultatet sammanställs när användaren 

klickar på knappen.  

▪ Enkel export av diagram. En knapp adderades till varje resultatdiagram där 

användaren av verktyget kan klicka för att kopiera respektive diagram och sedan 

kopiera in det i ett Word-dokument eller liknande.  

5.6 Utvärdering av det cirkulära verktyget 

Verktyget utvärderades kontinuerligt under utformningen med handledare och 

verksamhetsområdesansvarig för Energi och Hållbart byggande. När en första version av 

verktyget var sammanställt utfördes en genomgående utvärdering av hela verktyget för 

att säkerställa att dess designlösningar uppfyllde de specificerade användarkraven. Den 

första utvärderingen utfördes under vecka 18 och i den deltog tre personer som alla var 

medarbetare på Incoord med varierande ålder och från olika kompetensområden. Efter 

den första utvärderingen sammanställdes informationen den resulterat i och vissa 

modifikationer i det cirkulära verktyget gjordes för att förbättra användarvänligheten. 

Den andra utvärderingen gjordes under vecka 20 tillsammans med tre andra medarbetare 

på Incoord av varierande ålder och från olika kompetensområden. Deltagarna i 

utvärderingen fick det cirkulära verktyget tillsammans med ett utvärderingsformulär 

skickat till sig via mail, se Appendix F. Under utvärderingen använde deltagarna det 

cirkulära verktyget på samma sätt som de ska göra i framtida projekt och samtidigt 
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svarade de på frågorna i formuläret. Formulären från utvärderingarna analyserades och 

vissa förändringar genomfördes i det cirkulära verktyget utefter de åsikter som erhölls. 

Då utvärderingarna endast innefattade kommentarer om mindre förändringar, ansågs det 

cirkulära verktygets design vara användbar efter att små revideringar genomförts. 

Processen var därmed avklarad och samtliga steg i ISO:s teoretiska hjälpverktyg i avsnitt 

4.1.1 hade genomförts. Det medförde att en slutgiltig version av det cirkulära verktyget 

kunde tas fram. 

5.7 Källkritik 

Genomgående i rapporten har referentgranskade källor och vetenskapliga rapporter 

använts. Vid utformandet av det cirkulära verktyget, då information och produkter 

kopplades till hyperlänkar, var det däremot mer komplicerat att säkerställa att källorna 

var helt tillförlitliga. Det cirkulära verktyget innefattar en omfattande mängd hemsidor 

och det var därför inte möjligt att detaljerat granska varenda en. För att ändå säkerställa 

att verktyget är användbart även i framtiden kommer medarbetare på Incoord 

kontinuerligt uppdatera hyperlänkarna och säkerställa att informationen är korrekt. 

Många av de frågor som det cirkulära verktyget är uppbyggt kring utgår från 

workshoparna. Medarbetarna på Incoord besitter hög teknisk kompetens och kunskap om 

byggbranschen och bidrog därför med betydelsefull hjälp. Samtidigt är det viktigt att ha 

i åtanke att deras idéer och framtagna aktiviteter inte alltid var helt i överensstämmelse 

med grundtankarna bakom cirkulär ekonomi. Även om de erhöll information om cirkulär 

ekonomi innan varje workshop är det möjligt att vissa av deras framtagna aktiviteter inte 

går helt i linje med den ekonomiska modellen. Aktiviteterna analyserades noga innan de 

fördes in som frågor i det cirkulära verktyget men det är möjligt att även författarnas 

kunskaper om cirkulär ekonomi inte är tillräckliga för att säkerställa att varje aktivitet är 

genomgående cirkulär. 

Totalt 13 konsulter ingick i de tre workshoparna vilket är ett begränsat antal. Om fler 

konsulter hade inkluderats och mer tid hade kunnat läggas på workshoparna, hade fler 

aktiviteter och idéer kunnat framkomma. Då medarbetarna på Incoord ofta är upptagna i 

flera projekt samtidigt var det inte befogat att utnyttja mer av deras arbetstid än vad som 

var nödvändigt. Liknande argumentation kan göras kring fokusgruppsmötet som 

genomfördes. Genomgående för intervjuer, workshops och fokusgrupp var att välja 

deltagare så att Incoords verksamhet representerades rättvist gällande ålder och genus. 

Detta visade sig vara komplicerat eftersom verksamheten inte är lika fördelad gällande 

män och kvinnor, samtidigt som de medarbetarna som tillfrågades inte alltid hade tid och 

möjlighet att ställa upp. De deltagare som slutligen medverkade bidrog med mycket 

betydelsefull information som även framstod som representativ för stora delar av 

verksamheten. 

Ekvationerna (1)-(2) och de data som koldioxidberäkningarna utgår från baseras enbart 

på en källa och även om den anses vara tillförlitlig är det viktigt att reflektera över att 

vissa aspekter kan ha blivit förbisedda. Användandet av en ensam källa bidrog också till 
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att endast de material som används i den referensen har analyserats i denna studie. Det är 

därför vissa material som inte är möjliga att beräkna återvinningspotential för. Men 

eftersom denna del inte är den mest centrala, varken i rapporten eller i det cirkulära 

verktyget, bedömdes uträkningarna som tillräckligt relevanta för att studiens 

frågeställningar ska kunna besvaras. 

Som tidigare nämnt var det sex konsulter på Incoord som deltog i de slutliga 

utvärderingarna av det cirkulära verktyget. För att tydligare kunna säkerställa att det 

cirkulära verktyget är användarvänligt och innefattar väsentliga delar hade det varit 

optimalt om fler personer genomfört en utvärdering. Men då Incoords medarbetare var på 

företagsresa under en vecka i maj var det många som inte var på plats på kontoret eller 

som hade mycket att göra i sina projekt, vilket medförde att deltagarantalet blev en aning 

lägre än eftertraktat. De kommentarer som erhölls från utvärderingarna var däremot 

betydelsefulla och relevanta för den slutgiltiga versionen av det cirkulära verktyget. 
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6. Data 

För att det skulle vara möjligt att genomföra koldioxidberäkningar, som beskrivs i avsnitt 

5.3, krävdes insamling av vissa data. En viktig del var att erhålla byggvarudeklarationer 

och produktinformation för de produkter som skulle användas i beräkningarna. Dessa 

beskrivningar finns tillgängliga i miljödatabaserna SundaHus och BVB, som beskrivs 

mer i avsnitt 6.1. För att genomföra beräkningarna krävdes viss bakomliggande data som 

berör de olika materialens återvinningspotential och koldioxidutsläpp vid nyproduktion, 

se avsnitt 6.2. Utifrån de utvalda produkternas beskrivningar insamlades data, som 

exempelvis vikt och hur stor andel olika material som produkten innehöll, vilka 

presenteras i avsnitt 6.3. 

6.1 Miljödatabaser 

I Sverige används inom byggbranschen främst två materialdatabaser, SundaHus och BVB 

(Rosvall, 2014). Databaserna bedömer produkter på liknande sätt och har som gemensamt 

huvudsakligt mål att fasa ut farliga ämnen ur byggprocessen. Hos databaserna registrerar 

leverantörer sina produkter och bedömningarna görs av antingen kemister eller konsulter 

som jobbar för SundaHus eller BVB. Ingen av materialdatabaserna bedömer de 

registrerade produkterna och materialen ur ett cirkulärt perspektiv men de tar på olika sätt 

hänsyn till aspekter som är relevanta för hållbart byggande. SundaHus bedömer 

produkters hälso- och miljöfarlighet, resursförbrukning, rivning av restmaterial och 

produkttransperens (Rosvall, 2014, s. 31). BVB tar hänsyn till produkternas kemiska 

innehåll, deras miljöpåverkan under hela livscykeln och även deras sociala påverkan i 

leverantörsledet (Byggvarubedömningen, 2015). Materialens livscykel bedöms utifrån 

tillverkning, transport, användningsskede samt avfall och rivning (Rosvall, 2014, s. 30). 

Efter bedömningen får produkten eller materialen ett betyg som bygger på de olika 

kriterier som databaserna har satt upp. Bedömningen resulterar även i en 

byggvarudeklaration där produktens sammanställda information finns redovisad 

(SundaHus, 2015, Byggvarubedömningen, 2015). 

6.2 Material till beräkningar 

De material som berörs i beräkningarna är glas, aluminium, stål, plast, papper och kartong 

samt organiskt avfall uppdelat på kompostering och rötning. I tabell 5 framgår skillnaden 

i utsläpp av CO2e/kg när återvinning jämförs med nyproduktion, vilket kan kopplas ihop 

med ekvation (1) under avsnitt 5.3. Det framgår också hur många procent lägre utsläpp 

varje material bidrar till om det återvinns istället för att nyproduceras. 
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Tabell 5. Tabellen visar information om olika materials återvinningspotential, sett till 

utsläppsskillnad mellan nyproduktion och återvunnet material samt hur många procent 

lägre utsläpp som återvinning av materialet bidrar till (Återvinningsindustrierna, 2018b). 

 

Material 

Utsläpp vid 

återvinning 

(kg CO2e/ 

kg material) 

Utsläpp vid 

primär 

produktion 

(kg CO2e/ 

kg material) 

Utsläppsskillnad 

(kg CO2e/kg 

material) 

Utsläppsskillnad 

(%) 

Glas 0,5 0,9 0,4 41 

Aluminium 0,4 11 10,6 96 

Stål 0,3 2,4 2,1 87 

Plast 1,3 2,1 0,8 37 

Papper och 

kartong 
0,7 1,1 0,4 37 

Organiskt 

avfall 

(kompostering) 

0,05 0,07 0,02 27 

Organiskt 

avfall (rötning) 
0,01 0,08 0,07 87 

 

6.3 Utvalda produkter 

I denna studie valdes vissa produkter ut för att möjliggöra påvisning av dess 

återvinningspotential genom beräkningar. För att kunna föra en diskussion kring vilket 

material som är bäst ur ett återvinningsperspektiv, undersöktes två eller tre varianter av 

samma produkttyp som hade olika materialinnehåll. De produkttyper som valdes var 

frånluftsdon, rör och isolering, där mer information om varje produkt presenteras i tabell 

6. Valet av produkttyper grundades på möten och samtal med medarbetare på Incoord 

som påvisade att de är produkter som används ofta i projekt (Personlig kommunikation 

3, 4 & 5). Genomgående för de frånluftsdon och rör som valdes ut till beräkningarna är 

att de någon gång har förespråkats i Incoords projekt. Detta säkerställdes genom att 

interna tekniska beskrivningar, genomförda under projektens bygghandlingar, 

undersöktes. De tekniska beskrivningarna innefattar information kring materialval och 

vilken specifik leverantör som förespråkas för olika produkter. Gällande isolering var det 

inte möjligt att hitta produkter som förespråkats i Incoords projekt, då detta är en produkt 

som inte antecknas i de tekniska beskrivningarna. Information om vilka 

isoleringsmaterial som används erhölls istället från personlig kommunikation med en av 

de anställda (Personlig kommunikation 5). Produktbeskrivningar om dessa hittades på 

hemsidor där återförsäljning av produkterna sker (Byggmax, 2018, ISOCELL, 2013). 
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Information om de utvalda produkterna och deras vikt, storlek och värmekapacitet kan 

ses i tabell 6. I tabell 7 finns information om hur stor andel av varje material som 

respektive produkt innehåller. Vikten för varje material erhålls genom att använda 

ekvation (2) som presenteras i avsnitt 5.3. Data för frånluftsdonen och rören baseras på 

information erhållen från respektive byggvarudeklaration och produktinformation som 

hittades på SundaHus eller BVB. Då vissa av produkterna innehåller material som inte 

tas hänsyn till i beräkningarna, som exempelvis koppar, medför det att det totala 

materialinnehållet inte alltid uppnår 100%. 

Tabell 6. Tabellen innefattar information om de utvalda produkterna samt 

storlek/värmekapacitet och vikt för respektive produkt. 

Produkttyp Leverantör Produkt 
Storlek/ 

Värmekapacitet 
Vikt 

Frånluftsdon 

Klimatbyrån KV 100 100 mm (Ø) 0,25 kg 

Swegon 
DOMO 

Extract/Restrict 
150 mm (Ø) 0,755 kg 

Rör 

LK LK PAL universalrör 32 mm (Ø) 0,48 kg/m 

ReTherm 

Kruge 

Fusiotherm 

Greenpipe 
32 mm (Ø) 0,43 kg/m 

Ahlsell Blå stålrör SMS326 32 mm (Ø) 2,57 kg/m 

Isolering 
BYGGmax Cellplast EPS 80 0,038 W/mK 40 kg/m3 

ISOCELL Cellulosaisolering 0,039 W/mK 65 kg/ m3 
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Tabell 7. Tabellen visar hur stora andelar av varje material som respektive undersökt 

produkt innehåller. Materialen organiskt avfall vid kompostering och rötning har tagits 

bort från tabellen då ingen av de undersökta produkterna innehöll dessa. 

Produkt/ 

Material 
Plast Aluminium Stål Glas 

Papper och 

kartong 

KV 100 - - 97% - - 

DOMO E/R 69,5% - - - - 

LK PAL 

universalrör 
80,5% 14% - - - 

Fusiotherm 

Greenpipe 
97% - - 3% - 

Blå stålrör 

SMS326 
- - 100% - - 

Cellplast EPS 80 100% - - - - 

Cellulosaisolering 

ISOCELL 
- - - - 100% 
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7. Resultat 

Nedanför presenteras studiens resultat, vilket i avsnitt 7.1 inleds med resultat från 

materialinsamlingen som berör användarvänlighet och nätverkssamarbeten. Därefter 

följer resultatet från beräkningarna av återvinningspotentialen i avsnitt 7.2 som bygger på 

avsnitt 5.3 och avsnitt 6. I avsnitt 7.3 presenteras sedan den slutgiltiga versionen av det 

cirkulära verktyget som utformats, med en beskrivning av samtliga flikar som Excel-

dokumentet innefattar.  

7.1 Resultat från materialinsamling 

I denna del redovisas resultat som erhållits från materialinsamlingen, i form av 

litteraturstudie, intervjuer, workshops och fokusgrupp. Resultatet berör de fyra 

underfrågor som applicerats i studien, för att lyckas besvara den huvudsakliga 

frågeställningen.  

Utifrån det fokusgruppsmöte kring användarvänlighet som hölls, kunde viktiga 

förutsättningar och krav kring användarcentrerad design identifieras. De låg senare till 

grund för verktygets framtida utveckling. Ett krav som framkom tidigt under 

fokusgruppsmötet var att användaren ska kunna anpassa verktyget efter det aktuella 

projektet. Framförallt diskuterades att verktyget bör gå att anpassa efter de två 

projekttyperna ombyggnation och nybyggnation. Anledningen är att dessa två skiljer sig 

mycket från varandra när det kommer till projektets uppbyggnad. Andra anpassningar 

som ansågs relevanta var efter kompetensområde, vilket skede av projektet som 

användaren är i och mot vilken aktör, antingen intern eller extern, de cirkulära lösningarna 

är riktade mot. Det framkom även att det skulle vara önskvärt om verktyget var anpassat 

efter olika detaljnivåer. Förslagsvis skulle en del kunna bestå av mer övergripande frågor 

och en annan av mer detaljerade frågor. 

En viktig aspekt som gruppen enades om var att verktyget bör vägleda användaren kring 

vilka material som ska väljas ur ett cirkulärt perspektiv. Gruppen ansåg att ett effektfullt 

sätt att sprida cirkulär ekonomi i byggbranschen är att förespråka olika materialval till 

externa aktörer, till exempel entreprenören, arkitekten och konstruktören. Att det 

cirkulära verktyget ska vara levande under hela projektets gång diskuterades och flera av 

deltagarna ansåg att det var en viktig aspekt. 

Ja det skulle vara bra om man kunde ha med det [cirkulära verktyget] lite under projektets 

gång. Att man går in i början och liksom sätter sina förutsättningar men att man sen kan 

ha med det under hela projektet och kan kolla materialval och hur man kan förmedla det 

utåt och internt. Så man kanske inte ska lämna verktyget i början när man fyllt i det första. 

Man vill ju ha med det under hela projekteringen på något sätt. 

(Malin Sundin, styr- och energikonsult) 

Det framkom även att det skulle vara fördelaktigt om verktygets delar kan ha ett snyggt 

utskriftsformat så det enkelt kan skrivas ut och redovisas för kund. Det bör finnas 
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möjlighet att ständigt utveckla och förbättra verktyget med tidens gång. Det var även 

viktigt att verktyget ser lättanvändbart ut och att inte alltför mycket information och text 

presenteras för användaren samtidigt. Krav ställdes på att ha en inledande 

informationsflik som beskriver vad cirkulär ekonomi handlar om, hur verktyget fungerar 

och vad resultatet visar. 

Vidare diskuterades hur resultatet bör presenteras för att vara så lättförståeligt och 

överskådligt som möjligt. Ur ett estetiskt perspektiv framkom det att grön är en färg som 

föredrogs samt att färgkodning är ett bra och kraftfullt sätt för att snabbt kunna tolka 

resultat. Rött är effektfullt i de fallen då mindre bra aspekter behöver belysas. Önskvärt 

var att resultatet kan visas med olika diagram, där ett presenterar ett detaljerat resultat och 

ett annat ett mer övergripande resultat där mindre tolkning behövs. Deltagarna föreslog 

att resultaten skulle presenteras i cirkeldiagram eller spindeldiagram, där den mer 

detaljerade versionen delas upp i tårtbitar som procentuellt fylls upp beroende på hur 

många poäng användaren samlar ihop. Övriga synpunkter var att användarna föredrar att 

scrolla neråt på datorskärmen istället för åt sidan och gruppen ville även ha en kolumn 

för varje flik där egna kommentarer kan antecknas. Tidsaspekten i verktyget togs upp 

men inget konkret svar framkom. 

Utifrån utvärderingarna av det cirkulära verktyget, som genomfördes i studiens slutskede, 

framkom en del åsikter om användarvänlighet och verktygets design. En av deltagarna i 

utvärderingen påvisade att några få Excel-funktioner inte fungerade korrekt, medan en 

annan person missuppfattade informationstexten och ansåg att en omformulering var 

nödvändig. Utvärderingen påvisade också önskemål om att förändra vissa färgkodningar 

i det cirkulära verktyget så att användaren får en tydligare uppfattning om vart det är tänkt 

att de själva ska fylla i information. Generellt berörde kommentarerna från 

utvärderingarna endast mindre förändringar. Samtliga deltagare nämnde många saker 

som de uppskattade och ansåg positiva. 

Utifrån intervjuerna med medarbetare inom olika kompetensområden på Incoord 

framkom det hur projekteringsprocessen bör se ut för att underlätta implementeringen av 

cirkulär ekonomi, samt vilken potential det finns att implementera cirkulära lösningar 

inom kompetensområdena på Incoord. När det kommer till Incoords möjlighet att påverka 

projekt så att de blir mer cirkulära, beror det enligt Johan Torstensson (Intervju 1) mycket 

på hur stor del av projekteringsprocessen, samt hur många olika kompetensområden, som 

Incoord ansvarar för. Generellt sett är det lättare att få igenom cirkulära implementationer 

ju fler skeden inom projekteringen som Incoord ansvarar för (Intervju 2). Som tidigare 

nämnts, görs idag många av systemvalen i ett tidigt skede på Incoord och därför bör fokus 

ligga på att styra projekt i en cirkulär riktning redan i programhandlingsskedet (Intervju 

2, 3 & 5). För att projekt ska kunna bli mer cirkulära är det viktigt att kontinuerligt under 

projektets gång, och i övergången mellan de olika skedena, ha en kontinuerlig 

återkoppling mot de cirkulära val som implementerades i början. Om detta inte görs är 

det lätt att sådant som bestäms i början av projekt prioriteras bort med tiden på grund av 
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ekonomiska skäl eller för att det är förändringar som saknar tydlig motivering (Intervju 

2). 

Om Incoord har ansvar för både installationsteknikerna (VVS och El) och miljöbyggnad, 

kan de framförallt påverka mycket i gestaltningsskedet och vid materialval. För VVS och 

El förespråkas mycket material vid systemvalen, eftersom byggsystem innefattar många 

olika komponenter. Mängden material som används skiljer sig däremot beroende på 

område och de systemval som VVS gör innefattar ett betydligt större antal produkter än 

systemen inom El. För VVS-konsulter finns därför stor potential när det kommer till att 

implementera cirkulära alternativ (Intervju 1). Elprojekteringen är ofta väldigt styrd av 

de systemval som görs, vilket är kopplat till hur mycket effekt som kunden vill få ut från 

en viss byggnad. Inom El kan cirkulära förändringar framförallt göras kring den belysning 

som installeras i projekten (Intervju 3). Inom energiprojekteringen görs inga system- eller 

materialval, men då Energi har en väldigt övergripande roll i projekt har de stor potential 

att informera till andra aktörer vilka förändringar som kan göras när det kommer till 

energieffektiviserande åtgärder (Intervju 5). I en intervju med Jonathan Marstorp och 

Robin Gardin, VVS- och energikonsulter på Incoord, framkom det att samarbete ofta sker 

mellan deras båda kompetensområden (Intervju 6). Det gör att system som drar mindre 

energi kan förespråkas så att striktare energikrav i byggnader kan uppnås. Diskussion 

mellan Energi och VVS kan även ske för att undersöka vilka VVS-lösningar som går att 

implementera för att minska energianvändningen i en byggnad. För Incoord är det lättast 

att påverka material- och systemval i de projekt där beställaren strävar efter att nå någon 

typ av miljöcertifiering. I de projekten ger kunden ofta mycket ansvar till Incoord att hitta 

lösningar som kan uppfylla den eftersträvade certifieringsnivån (Intervju 3,6 & 5). 

Konsulterna har då även möjlighet att påverka val som kan leda till mer cirkulära 

lösningar i projekt. Styr är den disciplin på Incoord som har minst möjlighet att påverka 

hur cirkulärt ett projekt är. Det beror på att mycket av Styr-projekteringen är beroende av 

vilka val som har gjorts i de andra disciplinerna (Intervju 4). 

Oavsett om ett projekt på Incoord gäller en nybyggnation eller en ombyggnation så 

inhandlas alltid nytt material och nya produkter (Personlig kommunikation 1). Även om 

en fastighet ska byggas om och innehåller material som enbart använts ett fåtal år, är 

branschen uppbyggd så att det alltid är ekonomiskt fördelaktigt att köpa nytt istället för 

att montera ner och återanvända material (Intervju 2). Detsamma gäller vid skador som 

uppkommer på material och produkter. Om exempelvis en dörr har fått en rispa är det 

billigare att bränna den och tillverka en ny än att laga skadan. Ett problem som uppstår 

vid köp av begagnat material är att det inte går att säkerställa kvaliteten hos produkter och 

garantier gäller inte på samma sätt som vid köp av nytt material (Intervju 6). Vid 

ombyggnation är det lättare att använda begagnat material och även om det inte sker 

särskilt ofta har det tidigare förekommit sådana projekt inom Incoord (Intervju 4). 

I intervjuerna med Incoords medarbetare framkom vikten av kommunikation mellan 

aktörer i branschen har för att det ska vara möjligt att implementera cirkulära lösningar. 

Att använda nätverket som en plattform för informationsutbyte är centralt för att de 



48 
 

cirkulära lösningarna ska bibehållas genom hela projekteringen, ända tills den slutgiltiga 

byggnaden är fastställd. Det är oftast möjligt att diskutera fram miljösmarta lösningar i 

det inledande skedet av projektet, men i slutändan blir de oftast bortprioriterade om det 

visar sig att budgeten inte kan hållas (Intervju 2). Flera av intervjudeltagarna påpekade 

att i många av de projekt som Incoord genomför är den ekonomiska aspekten den faktor 

som har störst inverkan på hur projektet utformas (Intervju 1, 2, 4 & 6). 

Ekonomi är allt, så kan man visa att det blir bättre och billigare på sikt så köper dom 

[kunden] det. Det handlar alltid om pengar så kan man visa på ekonomiska fördelar så 

accepteras det alltid. 

(Olof Edberg, VVS-konsult) 

En stor andel av beställarna grundar enbart materialval och projektets utformning på vilka 

ekonomiska fördelar som kan erhållas. För Incoords konsulter är det därför viktigt att 

alltid reflektera över budgeten och försöka påvisa för kund hur miljömässiga och hållbara 

lösningar inte behöver innebära ökade budgetkrav. 

Svårt att visa hur bra miljöfördelar leder till något positivt för kunden. Bara dom får någon 

slags hint om hur det blir ekonomiskt med cirkulära förändringar, som exempelvis en 

procentuell skillnad eller liknande. Att det blir en marknadsfördel. Så den diskussionen 

måste vi kunna för det är vi för dåliga på. Så om man ska nå in med cirkulärt verktyg i 

projekten så är ekonomin verkligen viktig.  

(Olof Edberg, VVS-konsult) 

Om det däremot skulle innebära extra kostnader är det viktigt att kunna presentera detta 

för kunden i början av projekt. Mycket handlar även om att kommunicera och att få andra 

aktörer att förstå värdet i de förändringarna som man som konsult eller uppdragsansvarig 

vill genomföra (Intervju 2). En aspekt som ofta blir avgörande när det kommer till hur 

mycket en beställare är beredd att tänja på budgeten är hur förvaltningen av fastigheten 

ser ut efter att den är färdigbyggd. Många beställare säljer fastigheterna kort efter att 

byggnaden står klar. Det medför att den långsiktiga aspekten när det kommer till system- 

och materialval inte blir särskilt viktig. Däremot kan de som förvaltar byggnader 

långsiktigt vara intresserade av att det finns kvar värde i husen och att delar kan 

återanvändas och återvinnas (Intervju 1). 

Vid val av material inom ett projekt är det viktigt att en dialog med andra aktörer sker. 

Incoord har inga avtal med specifika leverantörer vilket gör det möjligt att förespråka 

produkter som är likvärdiga de som beställaren önskar. Dock är materialvalen ofta ganska 

styrda av beställaren, men ändå är det troligt att det finns ett stort värde i att föreslå 

cirkulära materialval och tipsa om leverantörer som tänker cirkulärt. Då finns chansen att 

även beställaren börjar tänka cirkulärt och det sätter då press på leverantörer att börja 

producera mer cirkulära produkter (Intervju 1 & 4). Om konsulten vill gå ifrån kundens 

önskemål gällande en viss produkt, är det viktigt att kunna påvisa att den nya produkten 

uppfyller samma funktion och kvalitet som den ursprungliga (Intervju 6). 
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7.2 Beräkningar av återvinningspotentialen 

Koldioxidberäkningar som påvisar återvinningspotentialen genomfördes på de utvalda 

produkter och material som presenterades i avsnitt 6.3. Data fördes in i den del av det 

cirkulära verktyget där även Incoords medarbetare kan genomföra beräkningarna på 

återvinningspotential. Beräkningarna i Excel grundas på de ekvationer som presenteras i 

avsnitt 5.3. För respektive produkt erhölls då ett resultatdiagram och en mer detaljerad 

tabell över återvinningspotentialen. Samtliga beräkningar utgår från en produkt eller en 

meter av en produkt. Figur 9 och 10 visar ett exempel på resultatet för frånluftsdonet 

KV100. 

 

Figur 9. Diagrammet visar resultatet från en koldioxidberäkning för frånluftsdonet 

KV100. 

 

Figur 10. Tabellen visar de värden som koldioxidberäkningarna för frånluftsdonet 

KV100 resulterade i. 

Resultatfigurer för samtliga beräkningar finns sammanställda i Appendix G. Det 

sammanslagna resultatet, det vill säga den totala mängden CO2e-utsläpp, från alla 

beräkningar kan ses i tabell 7. 
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Tabell 7. Tabellen visar resultaten från koldioxidberäkningarna för samtliga produkter 

som undersöktes. 

Produkttyp Leverantör Produkt 

CO2e-utsläpp 

vid 

nyproduktion 

(kg) 

CO2e -

utsläpp för 

att material- 

återvinna 

(kg) 

Minskade 

CO2e -

utsläpp 

genom 

återvinning 

(kg) 

Frånluftsdon Klimatbyrån KV 100 0,59 0,08 0,51 

Swegon DOMO 

Extract/Restrict 

1,13 0,71 0,42 

Rör LK LK PAL 

universalrör 

1,58 0,56 1,02 

ReTherm 

Kruge 

Fusiotherm 

Greenpipe 

0,91 0,58 0,34 

Ahlsell Blå stålrör 

SMS326 

6,20 0,81 5,40 

Isolering BYGGmax Cellplast EPS 80 86,49 54,49 32,00 

ISOCELL Cellulosaisolering 70,27 44,27 26,00 

 

Det går att se i tabellen att det frånluftsdon som hade störst återvinningspotential var KV 

100 som i majoritet bestod av stål. Det var också det frånluftsdon som krävde minst 

mängd CO2e vid nyproduktion. Den rörtyp som hade störst återvinningspotential var Blå 

stålrör SMS326 som även den var tillverkad av stål. I det fallet var det den produkt som 

krävde störst mängd CO2e per meter rör vid nyproduktion. Det rör som krävde minst 

mängd CO2e per meter vid nyproduktion var Fusiotherm Greenpipe, vars innehåll i 

majoritet var plast. För isoleringsmaterialen var det Cellplast EPS 80 som hade störst 

återvinningspotential. Det var även den isoleringen som hade störst mängd utsläpp av 

CO2e per kubikmeter vid nyproduktion. Det som bör tas i beaktning vid tolkning av dessa 

resultat är att vikten av produkten har en stor påverkan på hur mycket CO2e som det går 

att minska genom återvinning.  

7.3 Det cirkulära verktyget 

När det cirkulära verktyget började arbetas fram i Excel delades det in i olika flikar, även 

kallat kalkylblad, för att användningen skulle bli enklare. Tabell 8 visar en 

sammanfattning av samtliga flikar i verktyget och nedanför följer sedan en mer 

genomgående beskrivning av varje flik. 
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Tabell 8. Tabellen visar en sammanfattning av de flikar som verktyget består av i Excel. 

Flik Innehåll 

1. Start Inledande information 

2. Komma igång Info om hur verktyget används 

3. Inom Incoord Frågor som berör kategorin Inom Incoord 

4. Utomstående aktörer Frågor som berör kategorin Utomstående aktörer 

5. Materialval Frågor som berör kategorin Materialval 

6. Koldioxidberäkningar 
Beräkning av minskade koldioxidutsläpp genom återvinning av 

material 

7. Resultat - Detaljerat Djupgående resultat baserat på ReSOLVE 

8. Resultat - Övergripande Övergripande resultat  

9. Produkter och leverantörer Lista över cirkulära produkter/leverantörer  

10. Referensprojekt Exempel på tidigare cirkulära byggprojekt 

 

I flera av flikarna adderades kommentarsrutor till vissa celler, vilket innebär att en dold 

kommentar visas i en ruta när användaren håller datormusen på en sådan cell. Rutorna 

bidrar antingen med mer djupgående information om det frågan handlar om, eller så finns 

tips på produkter eller leverantörer som kan vara aktuella att undersöka mer. Dessa 

kommentarsrutor kan identifieras genom att cellen då har en röd markering i högra hörnet, 

vilket exempelvis kan ses i figur 13. Flera flikar innefattar även små pratbubblor med 

relevant information som kan bidra med hjälp och tips till användaren, se exempelvis i 

figur 11. Överst i flikarna 3–9 finns hyperlänkar så att användaren lätt kan manövrera 

mellan de olika delarna i verktyget. 

7.3.1 Start-flik 

Eftersom cirkulär ekonomi ännu inte är helt implementerat i byggbranschen var det 

centralt att det cirkulära verktyget inleds med en Start-flik där grundläggande information 

kan erhållas. Här kan användaren läsa om innebörden av cirkulär ekonomi och få djupare 

förståelse för samtliga delar i ReSOLVE. Tillhörande delmål presenteras också under 

varje ReSOLVE-del, eftersom dessa är återkommande som en uppdelning av 

aktiviteterna i följande flikar. Längst ner i denna flik finns även en introduktion av vad 

C2C-certifiering av material och produkter innebär. Samtliga informationsdelar är tagna 

direkt ur denna rapport och är därmed baserade på granskade och noggrant utvalda 

referenser. 

För att underlätta orienteringen i verktyget, så att användaren enkelt kan förflytta sig 

mellan olika delar, skapades ett område i början på Start-fliken där celler kopplades till 

verktygets resterande flikar genom hyperlänkar. En bild över detta område kan ses i figur 
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11. Därmed går det att klicka sig fram till den relevanta fliken. Denna del placerades före 

informationen om cirkulär ekonomi, ReSOLVE och C2C-certifiering eftersom det 

troligtvis inte är aktuellt för användaren att läsa faktadelarna varje gång verktyget 

används. 

 

Figur 11. Figuren visar det inledande området under Start-fliken vilket är det första 

användaren ser när det cirkulära verktyget öppnas. 

7.3.2 Komma igång-flik 

För att användaren ska förstå hur verktyget används samt bli introducerad till samtliga 

delar, utformades fliken Komma igång. Fliken inleds med att de resterande flikarna i 

verktyget beskrivs kortfattat och därefter kommer en tydlig redogörelse för hur verktyget 

ska användas. Redogörelsen är indelad i olika steg för att göra processen så begriplig som 

möjligt. 

Eftersom det finns en tydlig kompetensindelning på Incoord var det relevant att även 

frågorna delades upp utefter vilket kompetensområde de berör. Exempelvis påverkar 

frågan “Kan duschar där vatten renas och återanvänds installeras i projektet?” enbart 

kompetensområdet VVS och är därför inte aktuell att besvara för de andra områdena. 

Samtidigt förekommer det också vissa frågor som berör fler än ett kompetensområde, 

ibland till och med samtliga fyra. Kompetensindelningen av frågorna baserades på 

workshop 3. I Komma igång-fliken finns därför ett område där det är möjligt att kryssa i 

vilket kompetensområde användaren vill att frågorna ska beröra. Eftersom frågorna är 

uppdelade i tre flikar, baserade på och namngivna som Inom Incoord, Utomstående 

aktörer och Materialval som förklaras i avsnitt 5.4, kryssas val av kompetensområde i för 

respektive frågeflik. Då det förekommer fyra kompetensområden på Incoord och finns tre 

frågeflikar, utformades 12 kryssrutor. Om en ruta kryssas i för kategorin Inom Incoord 

medför det att frågorna för det kompetensområdet visas i den frågefliken och samma 

frågor döljs sedan om rutan kryssas ur. (Det är även möjligt för användaren att klicka på 

knappen “Dölj alla frågor” för att dölja samtliga frågor i frågeflikarna, eller knappen 

“Visa alla frågor” som bidrar till att alla rutor kryssas i och samtliga frågor visas i 

frågeflikarna.) Figur 12 visar området i fliken Komma igång som innehåller information 

om hur det cirkulära verktyget används och där användaren kryssar i vilket eller vilka 

kompetensområden frågorna ska beröra. 
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Figur 12. Figuren visar området i fliken Komma igång där användaren får information 

om hur verktyget används, samt får fylla i vilket/vilka kompetensområden som frågorna 

ska beröra.  

I fliken Komma igång finns även en avslutande del som innefattar några tips som 

användaren kan tänka på innan tillämpningen av verktyget inleds. Dessa tips erhölls från 

ett av de spontana möten som hölls under examensarbetets gång (Personlig 

kommunikation 2b). Det är relevant för Incoords medarbetare att kontinuerligt reflektera 

över saker som exempelvis vem projektets beställare är, hur stort fokus som ligger på den 

ekonomiska aspekten, vilken entreprenadform som är aktuell och så vidare. Syftet med 

tipsen är därför att få användaren att överväga detta när frågorna besvaras, samtidigt som 

tipsen kan öppna upp för nya perspektiv. 

7.3.3 Frågeflikar 

De cirkulära tillämpningar som detta examensarbete har bearbetat fram är representerade 

i verktyget i form av frågor och informationsrutor. Som tidigare nämnts skapades tre 

frågeflikar i verktyget. Flikarna Inom Incoord och Utomstående aktörer ser ut på liknande 

sätt där det finns en tydlig uppdelning av frågorna utifrån hjälpverktyget ReSOLVE. 

Under samtliga sex ReSOLVE-delar finns ett antal frågor listade och de är då uppdelade 

utifrån vilket delmål de berör. Därmed blir det enklare för användaren att se ett 

sammanhang av frågornas ordning då de är grupperade tematiskt. Däremot är det inte 

alltid att det finns en fråga under varje delmål i båda frågeflikarna och det delmålet är då 

borttaget. Exempelvis finns ingen fråga kopplad till delmålet “Ökad biologisk mångfald” 

under fliken Inom Incoord utan alla de frågorna ligger under fliken Utomstående aktörer. 

Efter varje fråga finns en svarslista med fyra olika svarsalternativ som ger olika poäng; 

“Ja” och “Ja, efter undersökning” ger två poäng, “Nej, efter undersökning” ger ett poäng 

och “Nej” ger noll poäng. Valet av poängsystemet baseras på att syftet med det cirkulära 

verktyget delvis är att Incoords medarbetare ska börja tänka i mer cirkulära banor och 

sprida kunskap om cirkulär ekonomi. Därför ansågs det befogat att användaren får ett 

poäng om en undersökning kring möjligheterna att implementera lösningen utförs, även 

om vissa omständigheter sedan bidrar till att den inte implementeras.   
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Om användaren upplever frågorna som alldeles för många, trots val av kompetensområde 

i Komma igång-fliken, finns det möjlighet att sätta en prioritering på varje fråga. Det går 

att prioritera frågan mellan 1–3 och när det är gjort kan exempelvis frågorna satta till 

“Prio 1” visas genom en filtrering och användaren kan börja med att enbart bearbeta 

dessa. Varje fråga innefattar en kolumn för kommentarer, om användaren skulle vara i 

behov av att anteckna funderingar eller andra anmärkningar. För varje fråga förekommer 

även en kolumn med hyperlänkar till hemsidor som berör den specifika frågan och en 

kolumn där det genom hyperlänkar är möjligt att klicka sig vidare till ett tidigare 

referensprojekt som implementerat den cirkulära lösning som frågan berör. Figur 13 och 

14 visar hur frågeflikarna Inom Incoord och Utomstående aktörer är uppbyggda och i 

Appendix D finns tabeller över samtliga frågor, baserat på vilken av de två frågeflikarna 

de hör till. 

 

Figur 13. Figuren visar den inledande delen av frågefliken Inom Incoord med de första 

frågorna under Regenerate och delmålen Förnyelsebar energi och Renare dag- och 

åvatten. Bilden visar även samtliga kolumner och vissa kommentarrutor. 

 

Figur 14. Figuren visar den inledande delen av frågefliken Utomstående aktörer med de 

första frågorna under Regenerate och delmålen Förnyelsebar energi och Ökad biologisk 

mångfald. Bilden visar även samtliga kolumner och vissa kommentarsrutor. 

Fliken Materialval är utformad på ett något annorlunda sätt. Frågorna är här uppdelade 

dels utifrån mer övergripande frågor, som berör samtliga kompetensområden, och dels 

utifrån detaljerade frågor som då är grupperade utifrån varje kompetensområde. Efter 

varje fråga finns en lista med svarsalternativ där det är möjligt att svara “Ja”, vilket ger 

ett poäng, eller “Nej” som ger noll poäng. Valet av poängsystemet i denna frågeflik 
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grundas på att mer konkreta materialval berörs och användaren ska därför kunna svara 

antingen ja eller nej utan att behöva genomföra några vidare undersökningar. Även i 

denna flik finns en kolumn där det är möjligt för användaren att skriva kommentarer och 

en kolumn med hyperlänkar så att användaren kan klicka sig vidare till en relevant 

hemsida, eller till fliken Produkter och leverantörer. Något som skiljer sig mot de två 

föregående frågeflikarna är att det här även finns en kolumn med materialtips som berör 

varje specifik fråga. Ovanför frågorna ligger tre informationsrutor placerade där 

användaren kan läsa om de tre områdena rör, plåt och isolering. Anledningen till att just 

dessa områden valdes baseras på att det är tre grundläggande materialval inom 

byggbranschen, där litteraturstudien påvisade att det finns stora möjligheter att välja mer 

cirkulära alternativ. Utöver informationsrutorna finns även en ruta kallad “Förbjudna 

ämnen”. Där är det möjligt för användaren att undersöka om någon av produkterna som 

förespråkas i projektet innehåller ämnen som är förbjudna utifrån den lista som C2C har 

skapat. Genom att skriva in det ämne som ska undersökas i listsökningen, antingen med 

namn eller med CAS#, får användaren svar på om ämnet är med i listan över förbjudna 

ämnen eller inte. Finns ämnet med kryssas rutan för “Ja” i, annars kryssar användaren i 

“Nej”. Figur 15 här nedanför visar rutan “Förbjudna ämnen” samt en av 

informationsrutorna och figur 16 visar hur den inledande delen med övergripande frågor 

är uppbyggd. I Appendix D finns samtliga frågor som hör till frågefliken Materialval 

listade. 

 

Figur 15. Figuren visar den inledande delen av fliken Materialval med rutan “Förbjudna 

ämnen” och informationsrutan som behandlar rör. 
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Figur 16. Figuren visar den del av frågefliken Materialval där de första övergripande 

materialvalsfrågorna presenteras. Bilden visar även samtliga kolumner. 

7.3.4 Beräkningar av återvinningspotentialen 

För att Incoords medarbetare ska kunna genomföra materialval som bidrar till 

implementeringen av cirkulär ekonomi i byggbranschen, infördes möjligheten att utföra 

beräkningar på produkters återvinningspotential. Resultatet från beräkningarna ger den 

mängd CO2e som sparas om produkten återvinns istället för att produceras av råmaterial. 

Användaren anger vilken produkt som ska undersökas, hur mycket produkten väger samt 

hur många produkter som de avser använda i projektet. Meningen är att användaren ska 

hämta information om produktens materialinnehåll från BVB eller SundaHus, se mer info 

under avsnitt 6. Materialinnehållet anges genom att användaren fyller i hur många procent 

av materialen glas, aluminium, stål, plast, papper och kartong, organiskt avfall 

(kompostering) samt organiskt avfall (rötning) som produkten består av. Därefter erhålls 

ett resultat som anger hur många kg CO2e som sparas genom återvinning av produkten, 

hur mycket koldioxid som skulle genereras om produkten producerades ny samt hur 

mycket koldioxid som återvinningen av produkten släpper ut. Resultatet anges i en tabell 

och ett stapeldiagram. En illustration över hur denna del av det cirkulära verktyget 

utformades kan ses i figur 17 och 18. 

 

Figur 17. Figuren visar den inledande delen av fliken Koldioxidberäkning, där 

användaren fyller i information om den produkt som beräkningarna ska beröra. 
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Figur 18. Figuren visar den del i fliken Koldioxidberäkningar där användaren fyller i hur 

många procent av materialen som produkten innehåller. Denna information kan erhållas 

i byggvarudeklarationer från SundaHus och BVB. 

Resultatet som användaren erhåller från beräkningarna, i form av en tabell och ett 

diagram, ser ut på samma sätt som de presenterade resultaten i figur 9 och 10 i avsnitt 

7.2. 

7.3.5 Resultat – Detaljerat 

Den detaljerade resultatdelen skapades för att ge användaren ett resultat som visar hur 

cirkulärt det aktuella projektet kan bli både inom varje kompetensområde och utefter de 

sex ReSOLVE-delarna. Fliken består av tre cirkeldiagram där varje diagram representerar 

en av frågeflikarna Inom Incoord, Utomstående aktörer och Materialval. Varje 

cirkeldiagram är först indelat i fyra tårtbitar, som står för var och ett av 

kompetensområdena. För diagrammen som representerar Inom Incoord och Utomstående 

aktörer är varje fjärdedel vidare indelat i de sex ReSOLVE-delarna. I resultatdiagrammet 

för frågefliken Materialval har inte någon uppdelning gjorts efter ReSOLVE-delarna, 

utan endast utifrån kompetensområde. 

Svaren på frågorna från varje flik har beräknats till ett procentuellt resultat, där de 

sammanlagda svarspoängen för varje kompetensområde och ReSOLVE-del har delats 

med det totala antalet poäng som kan samlas in för det berörda området och delen. För 

materialvalsdiagrammet har detta enbart gjorts för varje kompetensområde. Samtliga 

cirkeldiagram har fyra procentuella nivåer där varje nivå representeras av en ring. 

Innanför den första ringen är nivån 0–25%, den andra nivån är 26–50%, den tredje nivån 

är 51–75% och den yttersta nivån är 76–100%. Den bit av diagrammet som tillhör ett visst 

kompetensområde och ReSOLVE-del färgas mörkgrön om det procentuella resultatet 

uppnås. Vilken procentuell nivå som användaren kommer upp till beror på hur 

användaren har svarat på frågorna. Om 100 % uppnås inom en del innebär det att 

användaren har kunnat svara ”Ja” eller ”Ja, efter undersökning” på samtliga frågor som 

användaren blivit exponerad för. Potentialen för att kunna implementera cirkulär ekonomi 

i det aktuella projektet är då 100%, med utgångspunkt i frågorna som finns i det cirkulära 

verktyget. Under utformningen av det cirkulära verktyget framgick det att Incoords 

medarbetare eftertraktar att vissa delar enkelt ska kunna kopieras och visas för kund. För 
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att förenkla detta adderades en knapp bredvid varje diagram där användaren kan klicka 

för att kopiera respektive diagram. Efter att knappen tryckts är det möjligt att klistra in 

diagrammet i valfritt dokument. 

Med hjälp av hyperlänkar kan användaren välja att hoppa till den frågeflik som respektive 

resultatdiagram tillhör och till informationen om ReSOLVE under Start-fliken. Om 

användaren under fliken Materialval har svarat på om produkterna som förespråkas i 

projektet innehåller några farliga ämnen, kommer en text upp till höger om 

resultatdiagrammen för Materialval som beror på hur användaren har svarat. Om “Ja” har 

kryssats i visas den röda texten “En produkt du har förespråkat i ditt projekt innehåller 

något farligt ämne!” och om “Nej” har kryssats i visas den gröna texten “Produkterna du 

har förespråkat i ditt projekt innehåller inga farliga ämnen!”. Figur 19-21 nedanför visar 

exempel på hur respektive resultatdiagram ser ut för de olika frågeflikarna. 

 

Figur 19. Figuren visar hur det detaljerade resultatet kan se ut när användaren har 

besvarat frågor under frågefliken Inom Incoord och sedan tryckt på knappen 

Sammanställ resultat”. 
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Figur 20. Figuren visar hur det detaljerade resultatet kan se ut när användaren har 

besvarat frågor under frågefliken Utomstående aktörer och sedan tryckt på knappen 

“Sammanställ resultat”. 

 

Figur 21. Figuren hur det detaljerade resultatet kan se ut när användaren har besvarat 

frågor under frågefliken Materialval och sedan tryckt på knappen “Sammanställ 

resultat”. 

7.3.6 Resultat – Övergripande 

Den övergripande resultatdelen skapades för att ge användaren ett mer övergripande 

perspektiv på resultatet. Precis som i det mer detaljerade resultatet består det av 

cirkeldiagram som visar hur användaren svarade på frågorna under frågeflikarna, men 

skillnaden är att denna version inte visar resultatet utifrån ReSOLVE-delarna. Även i 

detta resultat motsvarar det procentuella värdet den potential som projektet har att bli 

cirkulärt, med utgångspunkt i de frågor som användaren besvarar. Diagrammen på den 
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första raden är resultatet för samtliga kompetensområden. De fyra andra är resultatet 

uppdelat efter kompetensområde. Figur 22 visar ett exempel på hur resultatet kan se ut 

för samtliga kompetensområden samt för VVS. 

 

Figur 22. Figuren visar ett exempel på hur det övergripande resultatet kan se ut när 

användaren har besvarat frågor under alla frågeflikar. De tre övre diagrammen visar 

resultat för samtliga kompetensområden och de tre nedre visar resultat för VVS. 

7.3.7 Produkter och leverantörer 

Denna flik består av en tabell där produkter som är skapade i processer, eller vars 

tillverkning och hantering bygger på filosofin kring cirkulär ekonomi, finns 

representerade. De flesta produkter kommer från det produktregister som Cradle to Cradle 

Certified™ har skapat. I denna flik finns även de produktportaler listade som 

sammanställdes under den litterära materialinsamlingen. Tabellen består av sju kolumner 

som inledande beskriver typ av produkt, produktens namn och vilken leverantör som 

tillverkar produkten. En kolumn anger vilken kategori som produkten tillhör. 

Kategorierna som produkterna är indelade i är Anläggning, Förbrukningsvaror, 

Inredningsmaterial, Installationsvaror, Stomkompletteringsmaterial, Stommaterial och 

Övrigt. Dessa kategorier hämtades från Byggmaterialindustriernas hemsida 

(Byggmaterialindustrierna, 2008). De portaler som är återförsäljare av produkter har 

kategorierna Återförsäljare av ekologiska produkter och material, Återförsäljare av 

återvunna produkter och material och Portal för entreprenadmaskiner. Det finns även en 

kolumn där kort information om varje produkt finns, en kolumn där det anges vilken 

eventuell C2C-certifiering som produkten har samt en kolumn med hyperlänkar till 

produktens registersida hos Cradle to Cradle Certified™ och/eller produkthemsidan till 

företaget. Genom filterfunktionen som finns i varje kolumn har användaren själv 

möjlighet att välja ut och söka efter vilka produkter som ska visas i tabellen. Figur 23 

visar den inledande delen av fliken Produkter och Leverantörer i det cirkulära verktyget. 
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Figur 23. Figuren visar den inledande delen av fliken Produkter och leverantörer, som 

innefattar en tabell med produkter som är C2C-certifierade eller som på annat sätt är 

kopplade till cirkulär ekonomi. 

7.3.8 Referensprojekt 

Under fliken Referensprojekt har en tabell skapats med tidigare genomförda projekt som 

haft cirkulär ekonomi i fokus. I tabellen finns projektets namn angivet, vart byggnationen 

uppförts, information om projektet, vilka cirkulära lösningar som tillämpats samt vilka 

positiva ekonomiska egenskaper som de cirkulära lösningarna har medfört. Se mer 

information om dessa projekt i avsnitt 2.3.3 och i Appendix A. Figur 24 visar hur den 

inledande delen av tabellen ser ut i det cirkulära verktyget. 

 

Figur 24. Figuren visar den inledande delen av tabellen över tidigare cirkulära 

byggprojekt, som hittas under fliken Referensprojekt i det cirkulära verktyget. 
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8. Diskussion 

Detta avsnitt innefattar en diskussion där resultatet analyseras med hjälp av de teoretiska 

aspekter som applicerats på studien. Diskussionen är uppdelad i olika delar för att 

förenkla läsningen. Avsnitt 8.1 innefattar en diskussion om det cirkulära verktygets 

användarvänlighet, där materialinsamlingen kopplas ihop med teoretiska aspekter om 

användarvänlighet. Därefter, i avsnitt 8.2, följer diskussion om hur cirkulär ekonomi kan 

appliceras på Incoords verksamhet och i avsnitt 8.3 diskuteras betydelsen av 

nätverkssamarbeten med hjälp av de applicerade teorierna. Avsnitt 8.4 innefattar 

diskussion om materialvalens betydelse vid implementering av cirkulär ekonomi och 

slutligen förs en mer övergripande diskussion i avsnitt 8.5. 

8.1 Det cirkulära verktygets användarvänlighet 

Att ta till sig användarnas åsikter var centralt för att få ett så användarvänligt verktyg som 

möjligt. Många av de åsikter som erhölls från mötet kan sammankopplas med de 

teoretiska aspekterna kring användarvänlighet. Idéer om hur verktyget ska anpassas efter 

det aktuella projektet sammanfaller med teorierna kring användarupplevelse och hur det 

interaktiva systemet måste förenas med verksamhetens affärsmål och struktur. Det var 

även tydligt hur deltagarna i fokusgruppen ansåg det relevant att det cirkulära verktyget 

är tydligt, levande och förenklar projekteringarna. Detta är centrala grunder i teorierna 

kring användarvänlighet. Fokusgruppsmötet resulterade också i åsikter som instämmer 

med de teoretiska aspekterna gällande estetik. Incoords medarbetare eftertraktar ett 

cirkulärt verktyg vars resultat är visuellt lättförståeligt, där färger bidrar till en tydlig 

innebörd och där text och information inte är alltför omfattande. Detta kan kopplas ihop 

med de teoretiska studierna som uppenbart påvisar hur traditionella, men samtidigt 

attraktiva, system uppfattas som mest användarvänliga. Vid utformningen av det cirkulära 

verktyget övervägdes den så kallade “Ökad motivations”-effekten, det vill säga att 

användare presterar bättre om ett verktyg är estetiskt attraktivt. Eftersom det cirkulära 

verktyget ska användas i jobbrelaterade sammanhang, lades mycket tid på att utforma det 

på ett stilfullt men samtidigt professionellt sätt. 

Gällande användarvänligheten och den estetiska aspekten av det cirkulära verktyget är 

det viktigt att ha i åtanke att de utvärderingar som genomfördes inte kan anses heltäckande 

för hela Incoords verksamhet. Eftersom användarvänlighet är en aspekt som grundas i 

personliga egenskaper, som bland annat ålder och kulturell bakgrund, bör utvärdering 

med samtliga medarbetare ha genomförts för att säkerställa ett heltäckande resultat. När 

det cirkulära verktyget börjar användas på Incoord kan detta vara en anledning till att 

designen inte uppskattas av alla användare, vilket skulle kunna minska 

användarvänligheten och medföra att det cirkulära verktyget negligeras. Dessvärre fanns 

ingen möjlighet att utföra en mer omfattande utvärdering och baserat på de uppskattade 

åsikter som erhölls, både från utvärderingarna men även från samtal med arbetets 

handledare och verksamhetsområdesansvarig för Energi och Hållbart byggande, bör det 

cirkulära verktygets utformning vara uppskattat av merparten av medarbetarna. 
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Resultatet av denna studie, det vill säga det cirkulära verktyget, kan tydligt kopplas till 

teorierna kring nudging. Redan i det inledande skedet i studien framkom önskemål om 

att det cirkulära verktyget bör fokusera på hur medarbetarna på Incoord framförallt ska 

öka sina kunskaper om cirkulär ekonomi. En viktig aspekt var också att ett cirkulärt tänk 

skulle implementeras för att bidra till att fler cirkulära lösningar och val genomfördes i 

projekten. Följaktligen ska användandet av verktyget bidra till förändringar i 

valarkitekturen, vilket kan leda till viss beteendeförändring hos medarbetarna på Incoord.  

Genom verktyget kommer användaren att presenteras för information och frågor som till 

stor del bygger på de fyra styrmedel som finns inom nudging. Genom inramning och 

förenkling av information som rör olika cirkulära val inom projekt kan attityder och 

inställningar förändras. Ett exempel är att verktyget tipsar om vilka materialinnehåll 

produkter bör bestå av ur ett cirkulärt perspektiv. Genom att rama in och förtydliga 

information om vilka materialval som är bra ur ett cirkulärt perspektiv kan konsulterna 

på Incoord bidra till att göra projekten de jobbar i mer cirkulära. Att välja ett visst material 

på produkterna de förespråkar behöver heller inte innebära särskilt mycket ansträngning 

för konsulterna. Efter en tid när cirkulära materialval blivit allt vanligare är det troligt att 

dessa förändringar blir standardalternativ i projekt. Teorin om nudging säger att 

människan i stor mån undviker att ta beslut och de alternativ som blir standaralternativ i 

en situation har stor inverkan på vilka val som görs. 

I verktyget föreslås många lösningar som uppmuntrar utomstående aktörer att göra val 

som leder till att byggprojekt blir mer cirkulära. Utomstående aktörer, så som arkitekter 

och konstruktörer, har även i stor utsträckning möjlighet att bidra till att skapa byggda 

miljöer som kan leda till beteendeförändringar hos framtida invånare. Exempel på sådana 

lösningar som föreslås i verktyget är att skapa material- och verkstadspooler samt 

återvinningsstationer i bostadsområden. En annan är att uppmuntra till att bygga flexibla 

byggnader vilket gör att ytor utnyttjas mer effektivt. Teorin om nudging talar även om att 

sociala normer har stor inverkan på vilka val människor gör. Om cirkulär ekonomi börjar 

implementeras på Incoord kan det bidra till att sociala normer skapas, vilket sedan medför 

att samtliga medarbetare vill göra cirkulära val då de blivit medvetna om att möjligheten 

finns. I förlängningen är förhoppningen att dessa normer kan påverka andra aktörer i 

branschen så att även de vill göra val som leder till en mer cirkulär byggbransch. 

8.2 Cirkulär ekonomi inom Incoords verksamhet 

En av studiens underfrågor handlar om hur cirkulär ekonomi kan appliceras på 

projektering inom Incoord och det är möjligt att se de frågor som det cirkulära verktyget 

innefattar som svar på detta. Frågorna är framtagna och grundade på cirkulär ekonomi 

och samtidigt utvärderade för att kunna vara tekniskt genomföra i de projekt som Incoord 

utför. Eftersom många av frågorna även involverar andra aktörer, bidrar de till att fler 

delar av byggbranschen inkluderas i implementeringen av cirkulär ekonomi. Det är 

däremot viktigt att reflektera över hur vissa av aktiviteterna, särskilt de som togs fram i 

workshop 1 och 2, inte genomgående är baserade på grundfilosofin kring cirkulär 
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ekonomi. Det krävs mycket kunskap för att förstå den omfattande cirkulära modellen och 

deltagarna i workshopen fick relativt kort tid på sig att läsa på om ämnet. Många 

aktiviteter som erhölls från workshoparna kunde emellertid användas i det cirkulära 

verktyget och en stor fördel är att de framtagna aktiviteterna är applicerbara inom 

Incoords projekt. Detta hade varit svårt att säkerställa utan konsulternas deltagande i 

workshoparna. Workshop 3 blev en viktig del i arbetet eftersom de aktiviteter som 

hämtats från referensprojekten då kunde analyseras och utvärderas utifrån deras 

applicerbarhet på Incoords projekt. Vissa aktiviteter var svåra att förstå eller tekniskt 

ogenomförbara och togs därför bort. Gällande de aktiviteter som blev kvar, och som nu 

innefattas i det cirkulära verktyget, är det viktigt att ha i åtanke att alla inte kommer vara 

möjliga att implementera på Incoords samtliga projekt. Studien har påvisat hur varje 

projekt är unikt och innefattar varierande förutsättningar, vilket kan medföra problem att 

införa vissa cirkulära val och lösningar. Samtidigt är varje cirkulär implementering ett 

steg i rätt riktning som medför att fler aktörer får upp ögonen för cirkulär ekonomi. 

Frågorna och informationsrutorna i verktyget baseras till stor del på verktyget ReSOLVE, 

vilket visade sig vara ett tydligt och visuellt sätt att strukturera det cirkulära verktyget 

efter. Anledningen till att Ellen MacArthur Foundation skapade hjälpverktyget var för att 

företag på ett effektivt och enkelt sätt ska kunna implementera cirkulär ekonomi och det 

är även förhoppningen vid användningen av ReSOLVE i det cirkulära verktyget. 

ReSOLVE-verktygets applicerbarhet varierar troligtvis beroende på verksamhet och det 

krävs därför en testperiod av det cirkulära verktyget innan det är möjligt att fastställa om 

det är en användbar uppdelning. Det framgick från fokusgruppsmötet att det var önskvärt 

med ett detaljerat resultat, vilket utformades genom en uppdelning utifrån ReSOLVE-

delarna. En förhoppning är att uppdelningen ger en mer visuell och tydlig uppfattning av 

resultatet, och det cirkulära verktyget i stort, när Incoord presenterar det för sina kunder 

och andra aktörer i branschen. Något som medförde komplikationer under utformningen 

av det cirkulära verktyget var att ReSOLVE-delarna till stor del hänger ihop och är svåra 

att arbeta med var för sig. Vissa frågor var komplicerade att placera i enbart en 

ReSOLVE-del och det medförde att de kopplades till flera delar, vilket kanske kan vara 

förvirrande för användare som inte är så insatta i hur ReSOLVE är uppbyggt. 

Informationen som adderades i Start-fliken förväntas kunna lösa den problematiken och 

när Incoords medarbetare utökat sina kunskaper kan informationen och den visuella 

uppdelningen också spridas vidare till andra aktörer. 

8.3 Betydelsen av nätverkssamarbeten 

Redan i den inledande litteraturstudien i bakgrundsavsnittet påvisades hur centralt det är 

att olika aktörer samarbetar i samhället för att en övergång till den cirkulära modellen ska 

vara möjlig. Ellen MacArthur Foundation beskriver att ett grundläggande tankesätt inom 

cirkulär ekonomi är att se verksamheter och aktörer som ett sammankopplat system där 

interaktion och samarbeten är nödvändiga för att systemet ska vara framgångsrikt (Ellen 

MacArthur Foundation, 2003, s. 96). Studien har även kunnat påvisa hur viktigt det är 

med kommunikation och samarbeten inom just byggbranschen. I ett byggprojekt är 
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flertalet aktörer, som ofta sitter på vitt skilda kompetenser, delaktiga och alla behövs för 

att ett projekt ska fungera. För att ett byggprojekt ska bli klart inom givna ramar är det 

därför avgörande att det finns en god kommunikation och att ett ständigt utbyte av 

information sker mellan alla inblandade. Det är alltså speciellt viktigt att aktörer ser 

bortanför sin egen intressesfär för att en implementering av cirkulär ekonomi i 

byggprojekt ska vara möjlig, vilket kan kopplas till teorierna om horisontellt samarbete. 

Genom ett horisontellt samarbete, där samtliga inblandade i ett projekt fattar 

gemensamma beslut om att jobba mot mer cirkulära byggprojekt, kan alla aktörer gynnas. 

Även när aktiviteterna till verktyget formulerades framkom vikten av 

nätverkssamarbeten, då många av de cirkulära aktiviteterna inte enbart krävde åtgärder 

från Incoords håll utan där utbyte och samarbeten med andra aktörer i nätverket också var 

nödvändigt. Detta var grunden till att kategorin Utomstående aktörer skapades i det 

cirkulära verktyget. Samarbetet bör ske enligt vad teorierna kallar vertikalt, där 

leverantörer och kunder jobbar tillsammans vilket ställer krav på att leverantören ska 

börja tillverka en specifik produkt som efterfrågas. Exempel på vertikalt samarbete kan 

vara att en elkonsult på Incoord väljer att förespråka en C2C-certifierad produkt i ett 

projekt, men då krävs även att beställaren blir insatt i det materialvalet och beslutar att 

faktiskt köpa den specifika produkten. Ett sådant materialval kan även bidra till 

diskussioner mellan Incoords konsult och leverantören, eftersom det är möjligt för 

konsulten att börja ställa krav på produkter på marknaden så att fler blir C2C-certifierade. 

Några av de lösningar som föreslås i det cirkulära verktyget som ska öka det horisontella 

samarbetet handlar om att dela verktyg vid bygganläggningar och dela transporter till och 

från byggnationer. 

Att nätverkssamarbete är så centralt inom cirkulär ekonomi framkommer också i den 

översiktsplan som arbetades fram i denna studie (se figur 8). Istället för att endast låta 

nätverkssamarbete vara ett delmål under någon av ReSOLVE-delarna, visade det sig 

under arbetets gång att det hade betydligt större inverkan än så. Därför utformades det 

som ett mål som täcker över samtliga ReSOLVE-delar och som är av lika stor vikt för 

hela den cirkulära ekonomin. 

En viktig del som framkom i studien var hur den ekonomiska aspekten i många fall är 

helt avgörande för hur projekt utformas. Vi har kunnat se i studien att cirkulära lösningar 

inte nödvändigtvis måste medföra ökade kostnader, men i de fall som de gör det, är 

kommunikationen och samarbete mellan aktörer speciellt viktigt för att förändringar ska 

kunna ske. Ju fler som har kunskap kring cirkulär ekonomi och som kan se de långsiktiga 

målen med de cirkulära förändringar som implementeras, desto mindre är risken att 

cirkulära val prioriteras bort. 

8.4 Materialvalens betydelse för cirkulär ekonomi 

Att förespråka cirkulära produkter och materialval var något som framkom tidigt i 

undersökningen som en viktig del i implementationen av cirkulär ekonomi. Det är ett 

enkelt sätt för konsulterna på Incoord att göra cirkulära val, då det inte måste innebära 
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alltför stora förändringar i projektet som i sin tur kan innebära negativa aspekter för 

beställaren. Detta förutsätter att produkterna och materialen lever upp till samma standard 

som tidigare. De produkter som är certifierade med C2C är därför ett bra alternativ då 

återförsäljning sker av seriösa aktörer. Produkterna tillverkas nya, vilket gör att de har 

samma garantier som andra produkter har. Det framkom tydligt i studien att det i 

dagsläget finns problem med att använda återanvända produkter och material i projekt då 

garantier och andra försäkringsrelaterade aspekter inte alltid gäller. De produkter som 

förespråkas i det cirkulära verktyget som inte är C2C-certifierade, är främst produkter 

som säljs begagnade. Detta är särskilt problematiskt vid nybyggnation då beställarna ofta 

kräver garantier på produkterna. Ur den aspekten är återanvändning av produkter 

problematisk och något som i framtiden behöver hanteras och ses över för att även dessa 

produkter ska bli attraktiva på marknaden. Då det framkom att reglerna inte är lika hårda 

för ombyggnation är dessa produkter därför bättre lämpade i de projekten. 

För de frågor i det cirkulära verktyget som tillhör kategorin Inom Incoord, berörde flest 

frågor kompetensområdena VVS och Energi/Hållbart byggande. Det som framkom i 

studien var att VVS är det kompetensområde där flest systemval görs och att det är i 

systemvalen mest material används. Alltså finns det störst potential inom VVS att påverka 

system- och materialvalen att bli mer cirkulära. Det var även inom VVS som flest C2C-

certifierade produkter fanns att tillgå. I och med att Energi räknar på de system som väljs 

av VVS så berörs även detta kompetensområde av många frågor. Kompetensområdet 

Hållbart byggande är det område inom Incoord som tar hand om miljöcertifieringar i 

projekt och fokus ligger där på att implementera miljövänliga lösningar. Troligtvis 

kommer det därför finnas större potential att införa cirkulära lösningar i de projekten och 

därför berörs också Hållbart byggande av en stor del av frågorna i det cirkulära verktyget. 

Majoriteten av de frågor som är placerade i fliken Utomstående aktörer berör alla 

kompetensområden. I och med att alla medarbetare på Incoord är ansvariga för att sprida 

kunskap till andra delar av byggbranschen, ger det bäst effekt om samtliga 

kompetensområden då är inkluderade i så stor utsträckning som möjligt. 

Resultaten från beräkningarna av återvinningspotentialen visade att de produkter som var 

tillverkade av stål hade störst potential att återvinnas. Det innebär att andelen minskade 

CO2e-utsläpp var störst hos dem, i jämförelse med om produkterna hade nyproducerats. 

För att dessa produkter ska vara bäst ur ett cirkulärt perspektiv, förutsätter det en garanti 

på att produkterna verkligen återvinns. Om produkterna inte återvinns utan slängs när de 

är färdiganvända så är de sämre ur ett cirkulärt perspektiv. Det beror på att produkterna 

av stål släpper ut mer CO2e vid nyproduktion än vad de produkter som till exempel är 

gjorda av plast gör. Detta är ett tydligt exempel som understryker att cirkulär ekonomi är 

uppbyggt kring ett sammanhängande system och att de olika delarna inte kan 

implementeras fristående från varandra. 
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8.5 Övergripande diskussion 

Vid jämförelse mellan de krav som framkom under fokusgruppsmötet och hur det 

cirkulära verktyget slutligen utformades, är det vissa aspekter som inte har adderats i 

slutprodukten. Eftersom varje projekt är unikt, diskuterades under fokusgruppsmötet 

relevansen av att kunna anpassa verktyget utifrån det aktuella projektet. Vissa delar har 

tagits hänsyn till i utformningen, som exempelvis kompetensområde. Däremot var det 

inte möjligt att dela in frågorna beroende på om de berör ombyggnation eller 

nybyggnation. Anledningen till att detta inte genomfördes grundas delvis på författarnas 

bristande kunskap om egenskaper som karaktäriserar de olika projekttyperna. Det hade 

därför behövts en detaljerad genomgång av samtliga frågor med medarbetare på Incoord, 

där blandade åsikter eventuellt hade framkommit. Varje konsult uppfattar projekt på olika 

sätt och det är inte garanterat att det hade varit tydligt vilka frågor som exempelvis berör 

ombyggnation. Detta arbete hade varit väldigt tidskrävande och en avvägning gjordes att 

inte ta hänsyn till det, utan det cirkulära verktyget bedömdes som anpassningsbart ur 

andra aspekter. Vi valde även att inte inkludera anpassningar efter det skede som projektet 

befinner sig i. Detta hade varit en mer relevant anpassning om byggbranschen fortfarande 

följde tydliga projekteringsskeden. Intervjuerna påvisade hur komplicerat det är att 

urskilja vad som sker i vilket skede och det hade därför varit svårt att dela upp frågorna 

därefter. I framtiden skulle det vara önskvärt om verktyget kunde utvecklas så att det blir 

anpassningsbart efter det skede användaren jobbar i.  

Kontinuerligt under studiens gång framgick vilken omfattande betydelse den ekonomiska 

aspekten har i byggprojekt. Beställare tar i många situationer beslut som endast bidrar till 

mindre kostnader, vilket medför kraftigt reducerade möjligheter att implementera 

cirkulära lösningar. Däremot är det tydligt att kunskapen om cirkulär ekonomi inom den 

svenska byggbranschen brister och många aktörer är ännu inte medvetna om att cirkulära 

lösningar egentligen inte garanterar ökade projektkostnader. Det cirkulära verktyget kan 

därför bidra till informationsspridning och Incoords medarbetare kan genom användning 

av verktyget aktivt öka sina kunskaper i ämnet och sedan förmedla de många positiva 

konsekvenser, både miljömässiga och ekonomiska, som implementering av cirkulär 

ekonomi kan leda till. I vissa projekt kommer cirkulära lösningar däremot resultera i 

ökade kostnader, eftersom denna typ av lösningar i dagsläget inte är så vanliga. Det tar 

tid att skapa nya branschstandarder inom ett verksamhetsområde, men så fort fler aktörer 

följer nya trender minskar också kostnaderna och inom några år kan det vara val grundade 

på cirkulär ekonomi som är standard. 

Den ekonomiska aspekten är en del som inte tagits hänsyn till i så stor omfattning i det 

cirkulära verktyget. Även om det är en av de viktigaste aspekterna i ett projekt var det 

inte möjligt att utforma det cirkulära verktyget därefter, vilket framförallt grundas på att 

inget projekt är det andra likt. Vissa av de referensprojekt som finns med i det cirkulära 

verktyget kan påvisa för användaren hur implementering av cirkulära lösningar faktiskt 

har resulterat i ekonomiska fördelar. Däremot krävs det troligtvis att Incoord själva 

projekterar en byggnad som implementerar cirkulära lösningar utan att öka kostnaderna 
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för att aktörer inom nätverket ska blir övertalade. Dessvärre är bristen på ekonomiska 

aspekter i det cirkulära verktyget inte det största problemet, utan det är framförallt det 

ekonomiska tänket inom hela industrin som måste förändras. Det är inte befogat att alltid 

prioritera bort de miljömässiga aspekterna i ett projekt när budgeten börjar överskridas. 

Istället krävs bättre planering från starten av projekteringen i kombination med minskade 

krav på att byggnaden ska stå färdig inom en alltför snäv tidsram. Om byggnationer ska 

kunna ske cirkulärt krävs tydlig planering och kommunikation och en omställning är 

nödvändig för att cirkulär ekonomi ska kunna implementeras i den omfattning som krävs. 

Från utvärderingen framkom det att deltagarna tyckte att många av de cirkulära lösningar 

som föreslås i verktyget är genomförbara och applicerbara på projekten inom Incoord. 

Trots resultatet från utvärderingen är det svårt att avgöra vilken effekt det cirkulära 

verktyget kommer att få på Incoords medarbetare och inom projekten i framtiden. För att 

kunna svara på den frågan krävs genomförande av ytterligare en utvärdering när det 

cirkulära verktyget har använts ett tag. Som redan konstaterat skiljer sig projekten på 

Incoord mycket ifrån varandra och troligtvis kommer det finns vissa projekt där 

implementeringen av cirkulär ekonomi kommer vara väldigt mycket enklare än andra. 

För de projekt där det finns en stram budget och det saknas ett långsiktigt perspektiv finns 

det en extra stor utmaning att lyckas genomföra cirkulära förändringar. 
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9. Slutsats 

Studien var uppbyggd utifrån en huvudfråga, hur ett verktyg kan utformas för att guida 

Incoords medarbetare till att hitta cirkulära lösningar i olika byggprojekt, som följdes av 

fyra underfrågor som utvärderades för att huvudfrågan skulle kunna besvaras. Den första 

underfrågan berörde det cirkulära verktygets användarvänlighet och hur ett interaktivt 

system ska utformas för att uppfattas som användarvänligt. Genom att besvara frågan var 

det möjligt att fastställa de krav som fanns på det cirkulära verktyget och sedan genomföra 

utformningen därefter. Studien påvisade att Incoords medarbetare har liknande 

uppfattning om användarvänlighet som de teoretiska aspekter som applicerats i arbetet; 

eftersom det cirkulära verktyget ska användas på arbetet krävs ett verktyg som är 

professionellt, tydligt och samtidigt estetiskt attraktivt. Utifrån den genomförda 

diskussionen kan slutsatsen dras att det cirkulära verktyget i sin helhet är ett nudging-

verktyg som ska bidra till en viss beteendeförändring. Samtidigt går det att på mer 

detaljerad nivå fastställa att även det cirkulära verktygets struktur, frågor och 

informationsrutor bidrar till förändringar i valarkitekturen och medför att användarna 

knuffas åt att göra mer cirkulära val. 

Den andra underfrågan handlar om hur cirkulär ekonomi kan appliceras på projektering 

inom Incoord, vilket frågorna, som det cirkulära verktyget är uppbyggt på, besvarar. 

Genom litteraturstudien och workshoparna kunde applicerbara, cirkulära lösningar 

bearbetas fram och formuleras som frågor i verktyget. Implementering av lösningarna 

bidrar också till att cirkulär ekonomi appliceras i delar av byggbranschen i stort, eftersom 

det alltid är fler aktörer än bara Incoord som medverkar i ett projekt. Vid insamlingen av 

frågorna användes ReSOLVE-verktyget, vilket visade sig bidra till en visuell och tydligt 

tematisk uppdelning. Genom Incoords användning av det cirkulära verktyget är 

förhoppningarna att teorierna bakom ReSOLVE sprider sig till resten av byggbranschen 

och hjälper övriga aktörer att implementera cirkulär ekonomi. 

När det gäller betydelsen av nätverkssamarbeten vid implementering av cirkulär 

ekonomi, påvisades kontinuerligt under studiens gång att detta är en av de mest centrala 

faktorerna. Utan kommunikation, samarbete över intressegränser och spridning av 

information mellan byggbranschens aktörer kommer det inte vara möjligt att 

implementera cirkulär ekonomi. Därför fick denna aspekt stort utrymme i det cirkulära 

verktyget, vilket bland annat framgår av fliken Utomstående aktörer. Incoord kan inte 

själva skapa en cirkulär byggbransch utan det är ett arbete som kräver kontinuerligt 

nätverksutbyte. Däremot kan det cirkulära verktyget bidra till att Incoords medarbetare 

ökar sina kunskaper om cirkulär ekonomi vilket gör att de kan börja sprida information 

till andra aktörer och få fler inom branschen att reflektera över det essentiella med cirkulär 

ekonomi. Genom exempelvis kopieringsfunktionen av olika delar i det cirkulära 

verktyget kan Incoords medarbetare enkelt förmedla information om cirkulär ekonomi 

till sina kunder. Det sker då nudging mellan användare och projektets kund.  
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Den sista underfrågan berör materialval och hur Incoords medarbetare kan hantera valen 

så att cirkulär ekonomi lättare implementeras. Denna studie påvisar tydligt vilken 

betydelse materialval har i en bransch som innefattar så omfattande materialåtgång och 

genererar så stora mängder avfall. Det är nödvändigt att byggbranschen ställer om mot 

ett cirkulärt tankesätt, där materialen utnyttjas i stängda loopar och återvinning, 

återanvändning och återtillverkning präglar projekteringarna. Genom att använda det 

cirkulära verktyget kan Incoords medarbetare börja förespråka C2C-certifierade 

produkter, vilket förhoppningsvis leder till ändrade branschstandarder med fler 

certifierade produkter och sänkta priser. Beställare behöver då inte oroa sig för 

överskridna budgetar utan cirkulära byggprojekt blir normen inom branschen, istället för 

sällsynta undantag. 

Det slutgiltiga cirkulära verktyget utformades utifrån studiens tillhörande underfrågor. 

För Incoords medarbetare har verktyget två olika avsikter; den ena handlar om att öka 

kunskapen kring cirkulär ekonomi på företaget, den andra handlar om att det ska bidra till 

en faktisk förändring i Incoords projekt och i förlängningen även i hela byggbranschen. 

Den första avsikten har verktyget alla förutsättningar att uppfylla. Genom 

informationsrutor, bakomliggande fakta och frågor som tipsar om cirkulära lösningar 

kommer kunskapen om cirkulär ekonomi automatiskt öka så fort medarbetarna börjar 

använda det cirkulära verktyget. Genomförandet av detta examensarbete har bidragit till 

att fler personer på företaget fått upp ögonen för cirkulär ekonomi under de månader som 

arbetet varade. Den andra avsikten är, som tidigare konstaterat, starkt beroende av att 

andra aktörer i branschen öppnar upp för att samarbeta över intressegränser och ser en 

gemensam nytta med att jobba mot en mer cirkulär bransch. Det gör att den andra 

avsikten, att bidra till direkta förändringar i Incoords projekt och byggbranschen i stort, 

är betydligt svårare för Incoord själva att uppfylla. Men för att byggbranschen med tiden 

ska ställa om mot cirkulär ekonomi krävs det att någon aktör går i bräschen för förändring 

och börjar ställa krav. 

9.1 Utvecklingspotential av det cirkulära verktyget 

Det cirkulära verktyget som utformats i denna studie baseras på den information som 

finns om cirkulär ekonomi i dagsläget. Den ekonomiska modellen kommer troligtvis 

utvecklas med tiden, då forskning kontinuerligt upptäcker nya infallsvinklar och aspekter 

att ta hänsyn till. Samtidigt kan hemsidor som hyperlänkarna är kopplade till försvinna 

från den webbadress som angivits. För att det cirkulära verktyget ska vara användbart på 

Incoord även i framtiden är det därför viktigt att det sker en kontinuerlig uppdatering av 

hyperlänkar samt fakta och frågor som det cirkulära verktyget innefattar. Under studiens 

gång framkom att intresset för det cirkulära verktyget är stort och det finns ett tydligt 

engagemang i att både använda det och utveckla det i framtiden. Kommunikation med 

arbetets handledare och verksamhetsområdesansvarig för Energi och Hållbart byggande 

påvisade också ett tydligt behov av att utformningen av det cirkulära verktyget skulle ske 

så att det i framtiden var enkelt att genomföra uppdateringar. Utformningen anpassades 
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också utifrån detta önskemål och det kommer därför inte vara något problem att i 

framtiden kontinuerligt korrigera det cirkulära verktyget. 

Eftersom cirkulär ekonomi är en så omfattande modell, i kombination med att 

byggbranschen är komplex med många inblandade aktörer, var det vissa delar som inte 

var möjliga att implementera i det cirkulära verktyget. Det finns därför en viss 

utvecklingspotential som i framtiden kan bidra till att det cirkulära verktyget blir mer 

heltäckande. Följande lista innefattar potentiella delar som kan implementeras i 

verktyget: 

▪ Införa en uppdelning så att användaren kan kryssa i om projektet är ombyggnation 

eller nybyggnation och att frågorna följer därefter.  

▪ Inkludera livscykelanalyser så att produkternas hela miljöpåverkan kan 

utvärderas. 

▪ Utöka beräkningen av återvinningspotentialen för produkter så att fler material, 

som exempelvis koppar, kan undersökas.  

▪ Möjliggöra en sammanställning av alla koldioxidberäkningar användaren 

genomför. Genom ett knapptryck skulle information om produkten och resultatet 

hamna i en tabell, som sedan kan fyllas på med beräkning av nästa produkt.  
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Appendix A – Referensprojekt  

Park 20꘡20 

Park 2020 är ett företagsområde i närheten av Amsterdam i Nederländerna som designats 

och utformats helt med filosofin kring C2C i fokus. Arkitekturen i parken är 

människoorienterad och parkens design bygger på optimalt utnyttjande av kontorsytor 

och att optimera de anställdas produktivitet genom att öka arbetsandan och stärka de som 

jobbar där. Designen och utformningen av byggnaderna är anpassade för att kunna ingå i 

de biologiska och tekniska cyklerna; att energi, vatten och material inte ska bli till avfall. 

Materialen i parken är leasade och inte köpta och alla material som finns i parken är 

bevisade att vara ofarliga för miljön och säkra för människor. Parkens utformning bygger 

mycket på partnerskap mellan aktörer där tillförlitlighet och transparens är nödvändig. 

Parkens fulla potential kan endast uppnås om alla som är inblandade i projektet förstår 

processerna, aktiviteterna och filosofin som den bygger på. Parken är byggd efter en 

design som är holistisk och där stängda loopar bidrar till ett miljömässigt anpassat system 

som gynnar det lokala samhället, parkens ekosystem och dess ekonomiska aspekter (Delta 

Development Group m.fl, 2015).   

Parkens utbyggnad bygger på olika fyra principer. Den första är att alla delar i parken är 

designade för att kunna tas isär vilket bidrar till att materialen i byggnaderna kan 

återvinnas och återanvändas. Det gör även att byggnadernas värde inte har försvunnit vid 

slutet av dess användningscykel. Den andra principen är produktivitet och hälsa vilket för 

Park 20꘡20 har inneburit att man kunnat se en ökad produktivitets och minskad frånvaro 

hos arbetarna i parken. Den tredje principen är att använda sig av BIM och materialbanker 

vid bygget av parken. Genom att använda en materialbank för varje byggnad kan man se 

vilka material som använts, hur mycket material som använts och hur byggnaden på ett 

optimalt sätt kan tas isär. Den sista principen bygger på att använda produkter som 

service. Produkter som används i Park 20꘡20 är lånade eller leasade istället för köpta 

vilket gör att byggnaderna blir billigare att underhålla och de har tillgång till de senaste 

teknikerna och innovationerna (Delta Development Group m.fl, 2015).   

I parken finns sex byggnader som alla är designade för att optimalt utnyttja naturliga 

energiresurser. Genom anpassning av byggnaderna storlek och placering kan solen 

utnyttjas på ett optimalt sätt så att gröna utomhusområden och byggnaderna insidor flödar 

av solljus. Byggnadernas placering och form anpassas även till vindriktningen för att 

minska deras energibehov. Alla produkter som användes för att bygga parken 

dokumenterades och definieras noga för att skapa så hälsosamma byggnader att vistas i 

som möjligt. Grönområdena anpassades efter de växter som fanns runt omkring i det 

existerande landskapet vilket även utnyttjades i inomhusmiljöerna för att skapa robusta 

inomhusträdgårdar. Ytterligare användes takytor och parkeringsdäck för att skapa fler 

grönområden. Hållbara infrastrukturella lösningar skapades där ett lokalt 

vattenreningsverk byggdes som kunde ta tillvara på spill, avlopps- och dagvatten på plats. 

Uppvärmning av vattnet gjorde med hjälp av biobränsle. Genom att koppla ihop 
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avloppssystemet mellan flera olika byggnader kunde kostnaderna för att rena gråvattnet 

som genererades minska. Materialbanken bidrog även till att minska kostnaderna då allt 

material som blev över för en byggnad kunde utnyttjas vid bygget av ett annat, eller 

återlämnas som råmaterial. Allt glas som användes i parken var C2C-certifierat AGC-

glas (Delta Development Group m.fl, 2015).   

Ronneby kommun 

I Ronneby kommun startades ett utvecklingsprogram som innefattade ett framtida fokus 

på C2C-implementering i byggprojekt, både gällande ombyggnationer och helt nya 

byggen. Det är Cefur, Centrum för forskning och utveckling i Ronneby, som ansvarar för 

insatserna. Ett projekt som inletts i kommunen är utvecklingen av stadsdelen Kilen. 

Projektet har utvecklats i olika dimensioner där kommunens generella intentioner har 

resulterat i olika specifika mål och delprojekt. Syftet med projektet inriktar sig på 

förnyelsebar energi, friskt vatten, hälsosamma byggmaterial, bra inomhusmiljö samt 

biologisk och social mångfald. De specifika målen ska under utvecklingsprocessen vara 

till hjälp för att uppfylla det projektspecifika syftet (Ronneby kommun, 2015). 

Ett annat cirkulärt byggprojekt i Ronneby kommun är byggnationen av Backsippans 

förskola, “Sveriges hälsosammaste förskola”. Byggprojektet har implementerat C2C 

genom exempelvis inbyggd flexibilitet, vilket innebär att lokalen kan användas av 

föreningar på kvällstid och att den är konstruerad för att underlätta för eventuell 

ombyggnad i framtiden. Mycket fokus har lagts på C2C-certifierade materialval i bland 

annat golv och textilplattor som resulterade i dämpat ljud, stegljudsförbättring och god 

inomhusluft. Under projektets gång redovisade alla underleverantörer sina materialval i 

en databas och materialen behövde bli godkända innan de inhandlades. Genom 

implementering av solceller och bergvärme kan förskolan utnyttja förnyelsebar energi i 

sin verksamhet (Adlers, 2014). 

Enligt Johan Sandberg (Intervju 7), kommunikationschef på Cefur, låg inte huvudfokus 

på att enbart använda C2C-certifierade produkter i projekten utan det viktigaste var att 

kraven på byggnaderna uppfylldes. För att förenkla materialvalen användes 

miljödatabasen SundaHus. De cirkulära byggprojekten i Ronneby har medfört många 

fördelar, som exempelvis besparade kostnader då goda inomhusmiljöer i byggnaderna 

minskar sjukdomar. Besparingar har även erhållits genom att underhållet blivit billigare. 

Även om projekten har krävt mer tid i form av planering, intressedialoger och utbildning 

av olika aktörer, menar Sandberg att själva investeringskostnaderna blivit desamma 

jämfört med liknande projekt utan C2C-implementering (Intervju 7).  

Rehafuture 

Rehafuture Engineer’s House är ett historiskt, Unesco-listat hus i norra Frankrike som 

skulle göras om till kontorsbyggnad. Projektet använde sig av åtta olika ekomaterial för 

att erhålla återanvändbar isolering, där isoleringen tillverkades av: träfiber, linfibrer, 

hampstenar, expanderad kork, fårull, lös-fylld cellulosa, återvunnen textil och återvunnet 
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cellulärt glas. Genom att installera ett tjockt isoleringslager kunde byggnadsskalets 

prestanda maximeras och för att inte erhålla luckor i isoleringsmaterialet separerades de 

inre lastbärande väggarna från ytterväggarna. Detta medförde en tydlig 

energieffektivisering i byggnaden, vilket förbättrades ytterligare genom installation av ett 

dubbelflödigt ventilationssystem med värmeåtervinning via tillhörande värmeväxlare. 

Många av materialen som fanns i huset innan ombyggnationen återanvändes i projektet. 

Bland annat tog man tillvara på 350 m2 klappersten som senare användes på 

parkeringsplatsen och till stigar runt om huset (Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 

10–15).  

Projektet resulterade i en del ekonomiska fördelar, bland annat genom återanvändning av 

olika material som minskade behovet av att transportera bort skräp och sopor. Det 

upptäcktes även att återanvändning av material medförde att den största delen av 

budgeten gick till kostnader för arbetskraft istället för inköp av nya produkter. Detta är en 

positiv prioritering i städer där arbetsanställningar är välbehövliga (Ellen MacArthur 

Foundation, 2016, ss. 10-15). 

Lianders huvudkontor 

Lianders huvudkontor innefattade ett byggprojekt där ett kluster av byggnader skulle 

omkonstrueras till ett stort huvudkontor, placerat i Duiven i Holland. Projektet skulle 

generera en energipositiv byggnad som själv skulle producera all behövlig energi. Målet 

var att energin skulle börja produceras i ett tidigt skede för att även erhålla en 

energipositiv byggprocess. Det medförde en stor mängd installerade solpaneler och 

många behövde installeras i tidigt skede för att erhålla en kontinuerlig energiproduktion 

från start. I projektet användes gamla träbitar för att skapa interiöra fasader. Genom att 

50% av materialet var återvunnet kunde energiåtgången minskas och även 

materialanvändningen som annars skulle behövts vid produktionen. Gammalt stål från en 

berg- och dalbana användes vid konstruktionen av taket vilket gjorde att 30% mindre stål 

användes i jämförelse med om ett nytt tak hade byggts. Under projektet användes Material 

passport för att dokumentera använt material, komponenter, delar som behövde 

underhållas, finanser och framtida användning. Genom att använda Material passport 

erhölls kunskap om när material behövde bytas ut, lagas samt vilka material som var 

lämpliga för återvinning, återanvändning eller som kunde lagas (Ellen MacArthur 

Foundation, 2016, ss. 27-31).  

Familjehus i Skottland 

I Skottland byggdes ett familjehus, där ett återvinningssystem för gråvatten 

implementerades för att samla in och återanvända vatten från bad och dusch. Huset 

installerade också solceller för att minska beroendet av el från elnätet, vilket resulterade 

i ekonomiska fördelar i form av lägre elfakturor, och en biomassapanna infördes för att 

ge termisk uppvärmning. Huset byggdes i ett område som tidigare använts för stålverk 

och marken var därför kraftigt förorenad. Detta löstes genom ett täckskikt av två meter 

tjock lera som resulterade i att annars oanvänd landyta kunde utnyttjas. Huset 
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konstruerades för att vara energieffektivt, vilket delvis uppnåddes genom väggar med lågt 

U-värde och polyuretankärna. Polyuretan är inte ett miljövänligt material men det kan 

extraheras och återvinnas när huset rivs i framtiden. Strukturella bågar skapades utanför 

arbetsplatsen och inkluderade kök, badrum, plattsättning och målarjobb. Det resulterade 

i att avfallet kunde minskas från 14 ton till 0,09 ton och en återvinningsnivå på 97% 

uppnåddes (Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 32-36).  

BioBuild 

BioBuild är ett utvecklingsprojekt där flera europeiska företag har gått ihop för att 

tillsammans designa och producera byggnadspaneler som baseras på en blandning av 

bioämnen. Byggmaterialet är en kombination av naturliga fibrer, hampa, juteväxter och 

naturlig koda som framtagits från restavfall av sockerrör och soja. Den yttre 

byggnadsfasaden består av biokomposita lager tillverkade av en kombination av naturliga 

fibrer och biologiska hartser, som båda kan erhållas från snabbväxande växter. Genom 

att använda denna typ av förnyelsebart material minskar resursanvändningen då 

materialet kan återvända till den biologiska cykeln i slutändan. Projektet innefattar en 

delningsprocess genom att naturligt avfall från exempelvis jordbruk ger råmaterial som 

används i panelproduktionen. Därmed ökar materialets värde när det kan utnyttjas 

ytterligare en omgång och samtidigt minskar koldioxidutsläppen eftersom materialen 

återanvänds istället för förbränns då det kapslas in i en ny produkt (Ellen MacArthur 

Foundation, 2016, ss. 48-53). 

Den biokomposita byggnadspanelen har många optimerande fördelar. Materialet är lätt 

med en täthet på cirka 1200kg/m3, samtidigt som det har hög hållfasthet och den låga 

värmekoefficienten i materialet, cirka 0.2W/mK, minskar riskerna för termiska broar i 

byggnadsfasaden. Då biokomposita material tillverkas av naturliga resurser kan 

produktionskostnaden hållas låg och materialet är ett bra alternativ till vanliga 

byggmaterial när det kommer till att kunna återvinnas, öka dess livslängd och ur en 

flexibilitetsaspekt. Materialet har designats för att kunna demonteras och bytas ut när som 

helst under byggnadens livstid (Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 48-53). 

BAMB 

BAMB, Buildings as Material Banks, är ett EU-projekt som sammanbinder olika grupper 

i Europa för att byggsektorn ska kunna övergå till mer cirkulära arbetssätt. Det ska uppnås 

genom införandet av Material passport samt omstrukturerade affärsmodeller och politiska 

propositioner. Cirkulär delning behandlas genom att BAMB ger en ökad medvetenhet om 

hur produkternas design påverkar de cirkulära möjligheterna samt att produkternas 

historia blir lättidentifierad, vilket därmed förenklar återanvändningen av material och 

produkter i hela byggbranschen. Projekten inom BAMB arbetar för att öka möjligheterna 

till att ta isär delar i byggnader och optimera resurser i slutskedet av en byggnads livstid. 

Detta ska göras genom att låta leverantörerna ta tillbaka material och produkter när de 

inte används längre. I projekten som ingår i BAMB finns det en vision att digitalisera stor 

delar. Där ingår införandet av Material passport för material, omvändningsbara 
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byggdesignkoder och användning av Bygginformationsmodeller. Genom digitaliseringen 

ska transparensen och informationsflödena inom byggprojekt öka vilket är avgörande för 

att nå ett mer cirkulärt arbetssätt inom en komplex bransch och ett samhälle som utvecklas 

snabbt (Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 54-58). 

Queen Elizabeth Olympic Park 

Inför OS i London 2012 byggdes arenan Queen Elizabeth Olympic Park, där stort fokus 

låg på att minimera avfall i byggprocessen. Dels valdes korslaminerat virke istället för 

vanliga träramar. Det medförde att virket kunde tillverkas offsite under mer kontrollerade 

förhållande som minskade omarbetning och avfall på anläggningsområdet. Även pålarna 

tillverkades offsite då prefabricerade betongpålar användes istället för fyllda stålborrar. 

Fundamentet ändrades så att det krävdes lägre utgrävningsnivå vilket därmed resulterade 

i mindre mängd utgrävt avfall. Under byggprocessen användes BIM vilket medförde 

bättre logistiska lösningar. För utformning av hål kunde genomföras så att omarbetning 

kunde undvikas och mängden avfall på anläggningsområdet minskade (Ellen MacArthur 

Foundation, 2016, ss. 16-22). 

Optimeringar i byggnadsprocessen för arenan resulterade i en del ekonomiska fördelar. 

Genom att återanvända överskott från gasledningar till fackverket undveks inköp av 2500 

ton nytt konstruktionsstål vilket medförde en ekonomisk besparing på nästan 500 000 

pund. En ny murverksteknik användes som medförde att 40 000 pund kunde sparas in 

eftersom tekniken gjorde att en betydligt mindre mängd stålstöd krävde. Från en temporär 

plattform uppsatt vid byggnadsanläggningen kunde 104 000 ton krossad betong 

återanvändas. Då denna mängd fyllningsmaterial inte behövde importeras kunde 1 miljon 

pund sparas in och transport från 20 000 lastbilar undvikas (Ellen MacArthur Foundation, 

2016, ss. 16-22). 

Keepmoat 

Byggföretaget Keepmoat började ett samarbete med återvändningsplattformen 

Globechain som fokuserade på implementering av delningsprocesser. Ett pilotprojekt 

startade för att undersöka hur icke önskvärda varor och produkter från fastigheter kunde 

användas i nya anläggningar istället för att grävas ner som avfall. Genom kontinuerligt 

underhåll och reparation kunde varorna användas under hela sin tekniska livstid istället 

för att bli avfall så fort de använts en omgång. Samarbetet medförde också att Keepmoat 

kunde minska sina kostnader då avfallshanteringen avtog i och med att produkterna från 

rivningsprojekt kunde återanvändas (Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 59-63). 

Pôle de Police Judicaire 

I Frankrike byggdes en anläggning kallad Pôle de Police Judicaire där cirkulära lösningar 

implementerades kontinuerligt under hela byggprocessen. Byggnaden konstruerades för 

att vara slittålig, hållbar, modulär och flexibel och den optimerades genom minskat 

utnyttjande av fossila bränslen. Byggnadens energianvändning var 50% mindre än för 
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andra liknande byggnader. Det utnyttjas även naturlig ventilation under sommar och vår, 

dubbelflödigt ventilationssystem med tillhörande värmeväxlare under vintern, maximalt 

utnyttjande av naturligt ljus och kontinuerlig underhållning som resulterar i mindre 

vattenförbrukning. Genom ett installerat regnvattenhanteringssystem kan regnvattnet 

avledas från avloppsvatten vilket kan optimera dricksvattenkonsumtionen. Ett mål vid 

byggnationen var att bygga ett hus som inte genererade något avfall. Det gjordes genom 

att använda sig av material med hög återvinningspotential, som exempelvis C2C-

certifierade produkter (Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 43-47). 

Brummens kommunhus 

Brummens kommunhus i Nederländerna byggdes om för att skapa en byggnad som kunde 

nedmonteras och där 90% av det material som användes i huset kunde tas isär för att 

återanvändas. För att detta skulle vara möjligt användes material som var återanvändbara, 

återvinningsbara och av högsta kvalitet. Då förutsättningarna för husets användning hade 

en förändringscykel på cirka 20 år gjorde detta att huset kunde byggas om och anpassas 

efter det nya servicebehovet utan större materialåtgång (Ellen MacArthur Foundation, 

2016, ss. 23-26). 

ROC A12 

ROC A12 är en skola i Nederländerna där man valt att använda Cradle to Cradle-

certifierade mattor från företaget Desso. Mattorna är både återvinningsbara och skapar en 

bättre inomhusmiljö genom att de avger mindre partiklar till luften. De hyrs ut genom 

företagets leasing-tjänst vilket medför att Desso har bättre koll på när mattan måste bytas 

ut och kan garantera att mattan kommer hålla för all framtid (Ellen MacArthur 

Foundation, 2016, ss. 64-68). 

Reviva 

Reviva är ett företag som levererar affärsinredning till detaljhandel och som har varit 

leverantörer till Marks & Spencer i över tio år. Genom att återskapa ny inredning av 

gammal inredning säljer de produkter till halva priser och med hälften så mycket 

koldioxidutsläpp. De minskar även andelen avfall som hade genererats vid tillverkning 

av produkter som skapats från scratch (Ellen MacArthur Foundation, 2016, ss. 69–71). 
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Appendix B – Intervjufrågor 

Intervju 1 och 2 

▪ Vad innebär och ingår i programskedet, systemskedet och bygghandlingsskedet? 

▪ Är det endast i dessa skeden ni kan komma in eller är ni även med i själva 

utredningen? 

▪ Vilket skede finns det mest utrymme för att göra förändringar i? 

▪ I vilket av dessa skeden är det vanligast att Incoord kommer in?  

▪ Hur stor inverkan har ni på vilka produkter, material och komponenter som väljs 

i projekten? 

▪ Hur mycket flexibilitet finns i produkt/komponent-valen?  

▪ Är det ofta kunder frågar er om råd för att nå effektivare/billigare/miljövänligare 

lösningar? 

▪ Hur värderar ni olika faktorer i projekten idag angående ekonomi, miljövänlighet, 

effektivitet, hållbarhet? 

▪ Hur mycket av materialet som används i byggnaderna kommer från Sverige och 

lokala produktionskedjor? Är många komponenter infraktade från andra delar i 

världen?  

Intervju 3 

▪ Hur ser elkonsulternas roll ut i projekteringen på Incoord?  

▪ Har ni olika uppdrag beroende på om det är programskede/systemskede eller 

bygghandlingsskede? 

▪ Finns det utrymme för att göra olika materialval i de olika skedena? 

▪ Vart kan ni förändra mest? 

▪ Finns det många begränsningar inom er projektering som inte kan förändras och 

är låsta? 

▪ I vilket skede gör man flest materialval? 

▪ Hur mycket kan ni påverka vilken energikälla som anläggningen ska få sin el från? 

▪ Gör ni beräkningar kring elkonsumtion eller hur ser samarbetet ut med 

energidelen?  

▪ Vart tror du att cirkulära förändringar kan göras i elprojekteringen? 

Intervju 4 

▪ Hur ser styr-delens roll ut i projekteringen på Incoord? 

▪ Har ni olika uppdrag beroende på om det är programskede/systemskede eller 

bygghandlingsskede? 

▪ Finns det utrymme för att göra olika materialval i de olika skedena? 

▪ I vilket skede kan ni förändra mest? 

▪ Finns det många begränsningar inom er projektering som inte kan förändras och 

är låsta? 

▪ I vilket skede gör man flest materialval? 
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▪ Hur mycket flexibilitet finns i produkt/komponent-valen?  

▪ Hur ser samarbetet ut med övriga kompetensområden? 

▪ Vart tror du att cirkulära förändringar kan göras i styrprojekteringen? 

 Intervju 5 

▪ Hur ser energidelens roll ut i projekteringen på Incoord? 

▪ I vilket skede i projekteringen kommer ni oftast in?  

▪ Brukar ni ofta vara med från start till slut i projekt? 

▪ Har ni olika uppdrag beroende på om det är programskede/systemskede eller 

bygghandlingsskede? 

▪ Finns det utrymme för att göra olika materialval i de olika skedena? 

▪ I vilket skede gör man flest materialval? 

▪ I vilket skede kan ni förändra mest? 

▪ Finns det många begränsningar inom er projektering som inte kan förändras och 

är låsta? 

▪ Hur mycket flexibilitet finns i produkt/komponent-valen? 

▪ Hur mycket brukar ni kunna påverka kunden gällande energival och installation 

av system som ger bättre energilösningar? 

▪ Hur vanligt är det att kunden vill ha solceller? 

▪ Hur resonerar ni kring vilket värme- och kylsystem som ska användas i ett 

projekt? 

▪ Hur ser samarbetet ut med övriga kompetensområden? 

▪ Vart tror du att cirkulära förändringar kan göras i energiprojekteringen? 

Intervju 6 

▪ Hur ser samarbetet ut mellan VVS och Energi på Incoord? 

▪ Cirkulär ekonomi handlar mycket om att gå över till förnyelsebar energi - på vilket 

sätt skulle ni kunna implementera det i projekten? 

▪ Hur stor möjlighet har ni till att implementera mer hållbara lösningar i 

byggprojekt? 

▪ Är det ofta kunden vill installera solceller? 

▪ Försöker ni få kunden att vilja installera solceller?  

▪ Hur ofta projekterar ni energipositiva byggnader?  

▪ Skulle ni kunna göra det i större utsträckning eller brister det i ekonomisk aspekt 

då? 

▪ Kan ni förespråka installation av växtväggar eller vilket kompetensområde gör 

det? 

▪ Hur mycket kan ni påverka val av väggar, fasad, golv, tak osv?  

▪ Vem är det ni kan tipsa om bättre val när det gäller detta? Kund eller arkitekt? 

▪ Vilka miljömässiga fördelar tror ni att det finns med prefabricerade material?  

▪ I vilket utsträckning använder ni er av BIM och vilka miljömässiga fördelar tror 

ni att det finns med verktyget? 

▪ Kan VVS påverka hur rent dagvattnet som en byggnad genererar blir?  
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▪ Kan man bygga in reningsverk i byggnader?  

▪ Kan man ta tillvara på regnvatten i byggnader?  

▪ Finns det anläggningar där man dela på vatten inom byggnader, tex bostäder? 

▪ Finns det system där man återvinner vatten i den egna byggnaden? 

▪ Hur mycket måste ni stämma av med kunden när ni gör olika materialval? Handlar 

allt om ekonomi? 

▪ Miljöcertifieringar, hur fungerar det för de olika kompetensområdena? 

▪ Använder ni er av SundaHus miljödatabas? 

▪ Hur stor påverkan har Incoord när det kommer till att anpassa ett bygge till den 

biologiska mångfalden i området? 

▪ Varför använder man plastisk fogmassa när elastisk massa räcker dubbelt så långt? 

Intervju via e-post 

▪ I vilka byggprojekt har ni implementerat C2C inom Ronneby kommun? 

▪ Vet du om dessa byggprojekt har innefattat samma aktörer genom hela 

byggprocessen, alltså från programskede till bygghandlingsskede? Eller har 

konsultföretagen bytts ut och ersatts av nya inför varje nytt skede? 

▪ Vilka C2C-certifierade produkter har ni använt i dessa byggprojekt? 

▪ Är de C2C-certifierade produkterna inköpta av svenska företag och producerade 

inom Sverige eller kommer de från internationella leverantörer? 

▪ Har det varit möjligt att enbart använda C2C-certifierade produkter i dessa 

byggprojekt eller har ni fått komplettera med andra material och produkter också?  

▪ Om ni har fått komplettera med andra produkter - hur har ni då resonerat i de 

materialvalen? Har ni utgått från någon annan typ av miljöcertifiering för de 

produkterna? 

▪ Har ni inhandlat något återanvänt material/produkter/inredning från 

begagnatmarknaden som använts i byggprojekten?  

▪ Är det i så fall någon speciell hemsida ni handlat från eller har det varit mer lokala 

organisationer som bidragit med begagnade varor? 

▪ Har ni några uppfattningar kring om byggprojekten som inbegriper C2C har blivit 

ekonomisk dyrare eller billigare än liknande projekt som inte innefattar C2C?  

▪ Finns det några andra fördelar, förutom ur ett hållbart perspektiv, med dessa C2C-

projekt?  

▪ Arbetade ni något med samarbeten mellan intressegränser inom projekten? Fanns 

det en transparens inom projekten där kunskaps- och informationsflöden 

strömmade fritt mellan aktörer?  

▪ I så fall hur uppnådde ni det?  

▪ Om inte, varför lyckades ni inte och hur tror ni man kan angripa detta i framtiden? 

▪ Vilka dela inom C2C upplevde du var lättast/svårast att implementera i Ronneby 

kommun? 

▪ Har ni fler projekt på gång i Ronneby kommun som kommer använda C2C? 

▪ Finns det något mer du anser är relevant att reflektera över om man ska 

implementera C2C i byggprojekt? 
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Appendix C – Frågor till fokusgrupp 

▪ Inledande diskussion: vilka krav har ni på ett internt verktyg för att det ska vara 

användbart? 

▪ Hur ska det se ut estetiskt? Mycket färger, former, texter osv. Många eller få 

intryck. 

▪ Hur lång tid får verktyget ta att gå genom? 

▪ Föredrar ni korta och konkreta frågor eller vill ni hellre ta in mer information? 

▪ Tanken är att stora delar av verktyget genomförs i början av projektet. Men en del 

handlar om materialval vilket kanske är mer relevant i ett senare skede - känns det 

okej att gå in i verktyget en omgång till och fylla i det? Kommer den tiden kunna 

avsättas till det? 

▪ Hur bör alternativa materialval vara presenterade i verktyget? Kan verktyget ge 

förslag på enskilda produkter eller är det bättre att föreslå hemsidor där man kan 

söka information själv? Både och? 

▪ Har ni några specifika åsikter om de funktionella kraven, dvs hur tips och 

uppmaningar ska formulera för att ni ska ta till er och använda dom? Tex det 

utrymme för er att göra undersökningar eller vill ni ha mer konkreta tips på vilka 

förändringar som kan göras? 

▪ Är det värdefullt att se resultat från de andra kompetensområdena? Så om 

projektet innefattar både el och energi tex så ska samma Excel-dokument göras 

för båda områdena. 

▪ Har ni några tankar kring hur resultatet bör redovisas i verktyget? 

▪ Skulle det fungera att ha flera resultatdelar, en för varje flik, en för 

kompetensområde eller ett resultat för hur cirkulärt ett helt projekt är`? 

▪ Reflektera över hur man möter varje användares etiska ståndpunkter? 
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Appendix D – Frågor i det cirkulära verktyget 

Tabell 9. Samtliga frågor i det cirkulära verktyget som hör till kategorin Inom Incoord 

ReSOLVE Mål Frågor 
Kompentens- 

område 

Regenerate 

Förnyelsebar energi 

Finns det möjlighet att installera solceller i 

projektet? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Finns det möjlighet att installera solceller som 

fasad- eller takmaterial? 

El, Energi/ 

Hållbart byggande 

Finns det möjlighet att installera vindkraft 

såsom "windtree"? 

El, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Finns det möjlighet att installera 

våg/vatten/vindkraft för byggnader nära havet? 

Energi/Hållbart 

byggande 

Finns det möjlighet att byggnaden i projektet 

kan värmas upp med hjälp av biokol/pyrolys-

anläggning? 

El, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Renare dag- och 

åvatten 

Finns det möjlighet att installera 

återvinningssystem för gråvatten (BDT-

system)? 

VVS, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Finns det möjlighet att installera 

återvinningssystem för regnvatten? 

VVS, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Kan hantering av dagvatten inkluderas i 

projektet så att lokal rening sker innan utsläpp 

av vattnet? 

VVS, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Är det möjligt att använda sig av bakterier för 

rening, istället för kemiska produkter? 

VVS 

 

Kan duschar där vatten renas och återanvänds 

installeras i projektet? 

VVS 

 

Finns möjlighet att installera reningsanläggning 

med fokus på filtrering med hjälp av kol i 

lager? 

VVS 

 

Är det möjligt att undersöka om avloppsslam 

kan samlas upp lokalt för exempelvis fosfor-och 

energiåtervinning? 

VVS, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Renare luft inomhus 

Kan luftrenande växtväggar installeras 

inomhus? 

VVS, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Kan uteluftsintag placeras på ett fördelaktigt 

sätt för att öka inomhusluftskvaliteten? 
VVS, Styr 

Är det möjligt att installera VAV-system som 

styrs på VOC? 
VVS, Styr 

Finns det möjlighet att filtrera/rena luft med 

biologiska och naturliga system? 

VVS, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Generera mer energi 

än vad som används 

Kan solceller installeras i tidigt skede för att nå 

en energipositiv byggprocess och byggnad? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Finns det möjlighet att införa lösningar som gör 

att byggnaden genererar mer energi än vad den 

gör av med? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 
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Finns möjligheter att installera likströmsnät till 

solceller? 
El 

 

 

Regenerate Generera mer energi 

än vad som används 

Finns det möjlighet att installera batterier för 

lagring av solcellsenergi? 

El, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Finns det möjlighet att utnyttja tillgängliga 

elbilar som batterilager för solcellsenergi? 

El, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Share 

 

Produkter som 

service 

Finns det möjlighet att använda produkter som 

kan leasas i projektet? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Kan LAAS (Light As A Service) användas i 

projektet? 

El, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Flexibla byggnader 

Finns det möjlighet att rörledningar och 

rörsystem delas för kyla och värme vid 

sommar/vinter? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Kan KNX-bussystem installeras? VVS 

Finns det möjlighet att installera ett 

elabonnemang som delas i hela fastigheten? 
El, Styr 

Vid byggnation av bostäder: är containerhus ett 

alternativ? 
El 

Återanvändning av 

produkter och 

material 

Finns det möjlighet att installera 

vattenreningsanläggningar så att vatten kan 

återanvändas och delas? 

VVS 

Vid ombyggnationer: är det möjligt att 

demontera och återanvända installationsvaror? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Finns det möjlighet att kommunicera med 

medarbetare på Incoord om överblivet 

byggmaterial finns tillgängligt från andra 

projekt? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öka produkters 

prestanda och 

effektivitet 

Finns det möjlighet att påverka prestandan hos 

de väggar som väljs i projektet? 

Energi/Hållbart 

byggande 

Kan glas väljas som ökar byggnadens 

energieffektivitet? 

Energi/Hållbart 

byggande 

Det är viktigt att byggnadsskalets prestanda 

maximeras - finns det möjlighet att påverka 

isoleringslagrets tjocklek? 

VVS, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Har byggnadens utformning studerats för att 

effektivisera materialåtgången? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Öka processers 

effektivitet 

Kan mer tid läggas i början av projekteringen? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Kan BIM användas genomgående i Incoords 

projektering för detta projekt? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Effektiviserad 

vattenanvändning 

 

Finns det möjlighet att installera ett system där 

dagvatten återanvänds där det behövs i 

byggnaden? 

VVS 

Är det möjligt att installera 

regnvattenhanteringssystem där regnvatten 

avleds från avloppsvatten? 

VVS 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimise 

Kan snålspolande blandare installeras i 

projektet? 
VVS 

Finns det möjlighet att installera system som 

medför att varmvatten kommer i stötar om 5-10 

min? 

VVS, Styr 

Effektiviserad 

energianvändning 

Finns det möjlighet att anläggningen kan 

utnyttja naturlig ventilation under vår och 

sommar? 

VVS, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Är det möjligt att anläggningen kan utnyttja 

dubbelflödigt ventilationssystem under vintern 

med tillhörande värmeväxlare? 

VVS, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Går det att se över energibehov i ett större 

perspektiv? Kan exempelvis värmeöverskott i 

ett hus fylla behov i ett annat? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Skulle passagekort för belysningssystemet 

kunna vara en lösning för att minska 

energianvändningen? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Kan belysningssystemet som installeras i 

projektet kunna utnyttja dagsljusfiber? 

El, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Finns det möjlighet att installera smartare 

styrningar för belysning och 

ventilationsaggregat så att det blir 

aktivitetsstyrt? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Kan system med högtempererad kyla och 

lågtempererad värme installeras? 
VVS, Styr 

Optimerad styrning av system är centralt i 

projekt - går det att införa kontinuerlig 

driftuppföljning? 

VVS, El, Styr 

Skulle system där bränsleceller används för el 

och värme kunna vara ett alternativ i projektet? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Inget avfall 

Finns det möjlighet att installera 

matavfallskvarnar och slamavskiljare? 
VVS 

Finns det möjlighet att installera egna 

rötkammare för hushållsavfall? 

VVS, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Kan system där bakterier används för att bryta 

ner lukt och matavfall installeras? 

VVS, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Är det möjligt att installera egen 

avfallsförbränning i byggnaden? 

Energi/Hållbart 

byggande 

Loop 

Återvinning av 

material 

Kan krav ställas i föreskrivningarna gällande 

andel material som återvinns i projektet? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Kommer det finnas möjlighet till uppföljning av 

projektet så att återvinningskraven kan 

säkerställas? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Isolera tekniska 

material från 

biologiska 

Har krav införts i handlingarna så att den 

"likvärdiga" produkten som föreskrivs även är 

likvärdig ur miljömässigt perspektiv? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Virtualise 

Sammanställning av 

materialegenskaper 

 

Kan CoClass användas som ett material 

passport-verktyg för att kartlägga material och 

produkter genomgående i projektet? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Kan Byggvarubedömningen eller andra 

miljödatabaser användas genomgående och 

detaljerat i projektet? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 
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Kan avancerad BIM-projektering 

(Byggnadsinformationsmodellering) användas 

genomgående i projektet? 

VVS, El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Dematerialisering av 

produkter 

Finns det trådlösa tekniker som kan användas i 

projektet för att minska materialåtgången? 

El, Styr, 

Energi/Hållbart 

byggande 

Exchange 
Applicering av ny 

teknik 

Finns det möjlighet att implementera "Smarta 

hus"-tekniker, som exempelvis neurala nätverk? 
VVS, El, Styr 

 

Tabell 10. Samtliga frågor i det cirkulära verktyget som hör till kategorin Utomstående 

aktörer 

ReSOLVE Mål Finns det möjlighet att... 
Kompentens- 

område 

Regenerate 

Förnyelsebar 

energi 

…förespråka inredning som skapats i processer 

drivna av förnyelsebar energi eller av förnyelsebara 

material? 

Energi, Hållbart 

byggande 

…ställa krav på att installera solceller i ditt projekt? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…placera byggnaden fördelaktigt ur ett 

solcellsperspektiv? 

El, 

Energi/hållbart 

byggande 

Ökad biologisk 

mångfald 

…påverka aktörer att ta hänsyn till vilka 

arter/ekosystem som finns i området vid 

nybyggnationer? 

Energi, Hållbart 

byggande 

…få kunden att installera växtfasader och växttak? 
Energi, Hållbart 

byggande 

…informera om vikten av att införa möjligheten att 

kompostera biologiskt material? 

Energi, Hållbart 

byggande 

…installera sedumtak? 
Energi, Hållbart 

byggande 

…se till att byggnadens design tar hänsyn till 

omkringliggande ekosystem och djurarter? 

Energi, Hållbart 

byggande 

Renare dag- och 

åvatten 

…genomföra en utredning om vilka lösningar som 

finns för att vatten och luft ska vara renare när det 

lämnar byggnaden än när det kom in? 

VVS, Energi, 

Hållbart 

byggande 

Renare luft 

inomhus 

…påverka andra aktörer i projektet att välja 

produkter med lägre emissioner? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

 

 

 

 

 

 

Share 

 

 

 

 

Produkter som 

service 

…diskutera med leverantörer om de positiva 

effekterna med att deras produkter leasas? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

Ytor som 

uppfyller många 

funktioner 

…förespråka till kund att anläggningen som byggs 

kan användas till flera ändamål? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…förespråka rörliga mobila väggar som gör att ytor 

kan utnyttjas för olika funktioner? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

… få kunden att undersöka om delade utrymmen 

kan implementeras i projektet? 

Energi, Hållbart 

byggande 
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Share 

Materialpooler 

…tipsa kund om att bygga utrymmen för produkt- 

och materialpooler i bostadsområden? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…diskutera med aktörer om det är möjligt att dela 

på verktyg på byggarbetsplatsen? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…diskutera med aktörer om det är möjligt att dela 

på transporten till och från stora byggen?  

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

 

 

Återanvändning 

av produkter och 

material 

…tipsa leverantörer om att råmaterial till produkter 

kan erhållas genom samarbete med jordbruk? 

Energi, Hållbart 

byggande 

…förespråka att appen Loop Rocks används för 

bortforsling och återanvändning av stora 

stenmassor? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…få alla aktörer i projektet att använda CoClass 

som ett material passport-verktyg för att kartlägga 

material och produkter genomgående i projektet? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…få kund av använda sig av 

återanvändningsplattformar med oönskat material 

från rivningsprojekt? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…aktuell aktör kan återanvända krossad betong 

från anläggningen? 

Energi, Hållbart 

byggande 

…alla aktörer definierar användningsperioder för 

alla delar i byggnaden? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…alla aktörer definierar användningsperioder för 

produkter i byggnader? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…diskutera med aktuell aktör vikten av att 

återanvända sakvaror istället för att köpa nya? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…diskutera med aktuell aktör att inte ersätt gamla 

sakvaror med nya vid ombyggnad? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…efterfråga möjlighet till återanvändning av 

installationsprodukter? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

Isärtagbara 

produkter 

…informera leverantörer om att isärtagbara 

produkter är en nödvändighet för cirkulärt 

byggande? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…förespråka produkter som kan tas isär för att 

sedan återanvändas i nya byggnationer? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…utomstående aktörer minimera ingjutna 

installationer? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

Flexibla 

byggnader 
…göra HG-anpassningar utan materialåtgång? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

 

 

 

 

 

Optimise 

 

 

 

Öka produkters 

prestanda och 

effektivitet 

…informera aktörer i projektet om vikten i att 

skapa slittåliga, modulära och flexibla byggnader? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…diskutera med aktörer om optimering av 

förpackningar med avseende på materialåtgång? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

Öka processers 

effektivitet 

…diskutera med aktörer om att lägga mer tid i 

början av projektering?  

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 
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Optimise 

…ha en diskussion med alla aktörer i projektet om 

en mer effektiv transport vid byggnationen? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…att få alla aktörer i projektet att använda BIM i så 

stor utsträckning som möjligt? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…skapa diskussion runt beteendeförändring? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

Effektiviserad 

energianvändnin

g 

…prata med aktuell aktör om att utnyttja naturligt 

solljus i så stor utsträckning som möjligt? 

El, Energi, 

Hållbart 

byggande 

…diskutera med aktörer om byggen kan släckas ner 

under natten? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…utreda om det går att införa mindre strikta 

klimatkrav inomhus? 

VVS, Energi, 

Hållbart 

byggande 

Inget avfall 

…minska fundamenten i anläggningar så att mindre 

avfall genereras på byggarbetsplatsen? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…föra en diskussion med leverantör om hur 

produkter bör designas för att minska resursåtgång 

och klimatpåverkan? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…diskutera med andra aktörer om det är möjligt att 

införa ett "fynda-lager" för överblivet material? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…diskutera med andra aktörer om att införa böter 

på de material som slängs? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…ställa frågor till aktuell aktör kring 

avfallshantering till leverantör och producent? 

VVS, Energi, 

Hållbart 

byggande 

Loop 

Modulära 

byggnationer 

…informera aktörer om vikten av att återvinna 

material vid “bit-för-bit-rivning” så att 

återanvändbart material kan genereras? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…diskutera med aktörer fördelarna som modulärt 

byggande kan leda till? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

Återvinning av 

material 

 

…tipsa aktuell aktör om att använda sig av kablar 

som kan återvinnas vid rivning? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…införa krav på återvinningsstationer? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

Isolera tekniska 

material från 

biologiska 

…prata med aktuell aktör om att logga avvikande 

material i projekt?  

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…prata med leverantör och aktuell aktör om att 

leverantören är skyldig att ta hand om avvikande 

material vid rivning? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…ställa krav hos aktuell aktör på att den 

"likvärdiga" produkter som föreskrivs i handlingar 

ska vara likvärdig ur ett miljömässigt perspektiv? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 
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Tabell 11. Samtliga frågor i det cirkulära verktyget som hör till kategorin Materialval 

Typ av fråga Exempel på frågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande 

materialfrågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan produkter till byggnaden förespråkas som skapats i processer drivna av förnyelsebar 

energi eller av förnyelsebara material? 

Kan produkter av förnyelsebart material, som exempelvis biokompositer, användas i 

projektet? 

Är materialen som väljs lågemitterade så att föroreningar inte sprids i byggnaden? 

Kan några leasing-produkter väljas i projektet? 

Går det att definiera användningsperioder för de produkter och byggnadsdelar som 

används i projektet? 

Är det möjligt att föreskriva produkter som är enkla att bygga om? 

Är det möjligt att förespråka produkter som kan tas isär så att de kan återanvändas 

senare? 

Kan prefabricerade byggnadsdelar användas i projektet? 

Virtualise 

 

Sammanställning 

av 

materialegenskaper 

 

…förespråka för aktuella aktörer att 

Byggvarubedömningen eller andra miljödatabaser 

används? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…efterfråga ytterligare bedömningskriterier kring 

cirkulär ekonomi och tydligare redovisning i 

Byggvarubedömningen och andra 

miljödatabaser? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…ställ krav på aktörer att definiera 

användningsperioder för byggnaden? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…ställ krav på aktörer att definiera 

användningsperioder för produkter i byggnaden? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…använda avancerad BIM-projektering i 

projektet - bara poäng? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

Dematerialisering 

av tjänster 

…undersöka om vissa delar i 

projekteringsprocessen kan ske på distans så att 

transporter minskar? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

Exchange 

Byta ut gamla 

komponenter 

… tipsa kunden om vikten av att inte återanvända 

gamla eldrivna produkter som drar mycket 

energi? 

… tipsa kunden om vikten av att byta ut giftiga 

material? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

Applicering av ny 

teknik 

...använda sig av 3D-utskrifter i projekteringen? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 

…använda sig av 4D-projektering? 

VVS, El, Styr, 

Energi/hållbart 

byggande 
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Övergripande 

materialfrågor 

Är det möjligt att använda återvinningsbara transportmaterial i projektet? 

Är de material som förespråkas genomgående av hög kvalitet? 

Vid ombyggnation: kan redan befintligt material återanvändas? 

Vid ombyggnation: kan redan befintligt material användas för att hitta nya 

användningsområden? 

Går det att använda material i byggnationen från någon återanvändningsplattform? 

 

 

 

VVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är det möjligt att välja solceller som är C2C-certifierade? 

Är det möjligt att välja luftrenande växtväggar som är C2C-certifierade? 

Är det möjligt att välja luftrenande, naturliga system som är C2C-certifierade? 

Är det möjligt att installera växtfasader och växttak som är C2C-certifierade? 

Är det möjligt att använda fogmassa som är ekologisk? 

Är det möjligt att byta ut fogskum mot andra mer miljövänliga alternativ? 

Är det möjligt att välja giftfria rör som är tillverkade av keramik, stål eller 

polyeten/polypropenplast? 

Är möjligt att rörledningar och rörsystem delas för kyla och värme vid sommar /vinter, 

kan en C2C-certifierad produkt väljas? 

Kan det C2C-certifierade systemet från Rheinzink användas i projektet för att 

återanvända dagvatten? 

Kan ett ventilationssystem som är C2C-certifierat användas i projektet? 

Är det möjligt att välja mobila väggar som är C2C-certifierade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi/hållbart 

byggande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förespråkas LED-lampor genomgående i projektet? 

Är det möjligt att välja LED-lampor som är C2C-certifierade? 

Kan LAAS (Light as a Service) väljas som belysning i projektet? 

Är det möjligt att använda fogmassa som är ekologisk? 

Är det möjligt att byta ut fogskum mot andra mer miljövänliga alternativ? 

Kan någon ny murverksteknik användas så att mängden stålstöd som behövs minskar? 

Är det möjligt att välja byggnationsstommar som är C2C-certifierade? 

Är det möjligt att välja solceller som är C2C-certifierade? 
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Energi/hållbart 

byggande 

 

Är det möjligt att välja luftrenande växtväggar som är C2C-certifierade? 

Är det möjligt att välja luftrenande, naturliga system som är C2C-certifierade? 

Är det möjligt att installera växtfasader och växttak som är C2C-certifierade? 

Är det möjligt att installera sedumtak som är C2C-certifierade? 

Om batterier installeras för lagring av solcellsenergi, kan en C2C-certifierad produkt i så 

fall väljas? 

Är det möjligt att välja väggmaterial som är C2C-certifierade? 

Är det möjligt att välja glasfasad-system vid högt utnyttjande av naturligt solljus som är 

C2C-certifierat? 

Är det möjligt att välja glas, antingen för fönster eller andra system, som är C2C-

certifierat? 

Kan det C2C-certifierade systemet från Rheinzink användas i projektet för att 

återanvända dagvatten? 

Är det möjligt att välja mobila väggar som är C2C-certifierade? 

Är det möjligt att välja isoleringsmaterial som är återvinningsbart? 

Är det möjligt att välja isoleringsmaterial som är gjort av återvunnet material? 

Är det möjligt att välja isolering som är C2C-certifierad? 

 

 

 

 

 

 

 

El 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förespråkas LED-lampor genomgående i projektet? 

Är det möjligt att välja LED-lampor som är C2C-certifierade? 

Kan LAAS (Light as a Service) väljas som belysning i projektet? 

Är det möjligt att använda fogmassa som är ekologisk? 

Är det möjligt att byta ut fogskum mot andra mer miljövänliga alternativ? 

Är det möjligt att välja solceller som är C2C-certifierade? 

Om batterier installeras för lagring av solcellsenergi, kan en C2C-certifierad produkt i så 

fall väljas? 

Är det möjligt att välja belysningssystem som utnyttjar dagsljusfiber som är C2C-

certitfierat? 

Är det möjligt att välja mobila väggar som är C2C-certifierade? 

Är det möjligt att använda kablar som är C2C-certifierade? 

Styr 

 
Är det möjligt att använda fogmassa som är ekologisk? 
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Styr 

Är det möjligt att byta ut fogskum mot andra mer miljövänliga alternativ? 

Är det möjligt att välja solceller som är C2C-certifierade? 

Kan ett ventilationssystem som är C2C-certifierat användas i projektet? 

Är det möjligt att välja mobila väggar som är C2C-certifierade? 
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Appendix E – VBA-kod till det cirkulära verktyget 

Knappen ”Nollställ” som ligger under fliken Komma igång 

Sub Nollstall() 

' Skapad av Johanna Koch och Agnes Kristoffersson, Incoord 21/1 2018 - 30/5 2018 

' Denna modul är kopplad till knappen "Dölj alla frågor" under fliken Komma igång. Syftet med 

knappen är att alla frågorna under flikarna Inom Incoord, Utomstående aktörer och Materialval ska 

döljas och nollställa utgångsläget innan val av kompetensområde fylls i. Knappen är en säkerhet 

så att inte Excel ska krångla om det sker alldeles för många i- och urkryssningar av kompetensvalen. 

' Här effektiviseras koden så att Excel inte behöver visa vad som sker varje gång modulen körs. 

Det snabbar på körningsprocessen. 

 With Application 
        .DisplayAlerts = False 
        .ScreenUpdating = False 
    End With 
Dim sh As Worksheet 
    For Each sh In Sheets 
        On Error Resume Next 
            sh.CheckBoxes.Value = False 
        On Error GoTo 0 
    Next sh 
 
'Raderna som är kopplade till värdet "Sant" i kolumn "M" döljs i flik 3, Inom Incoord. Raderna som 

är kopplade till "Falskt" i samma kolumn fortsätter synas. 

Sheet3.Activate 
refCell = 13 
Begin = 1 
EndRow = 135 
 
For RowCnt = Begin To EndRow 
    If Cells(RowCnt, refCell).Value = "Sant" Then 
        Cells(RowCnt, refCell).EntireRow.Hidden = True 
    ElseIf Cells(RowCnt, refCell).Value = "Falskt" Then 
        Cells(RowCnt, refCell).EntireRow.Hidden = False 
       End If 
Next RowCnt 

'Raderna som är kopplade till värdet "Sant" i kolumn "M" döljs i flik 4, Utomstående aktörer. 

Raderna som _är kopplade till "Falskt" i samma kolumn fortsätter synas. 

Sheet4.Activate 
refCell = 13 
Begin = 1 
EndRow = 135 
 
For RowCnt = Begin To EndRow 
    If Cells(RowCnt, refCell).Value = "Sant" Then 
        Cells(RowCnt, refCell).EntireRow.Hidden = True 
    ElseIf Cells(RowCnt, refCell).Value = "Falskt" Then 
        Cells(RowCnt, refCell).EntireRow.Hidden = False 
       End If 
Next RowCnt 
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'Raderna som är kopplade till värdet "Sant" i kolumn "M" döljs i flik 5, Materialval. Raderna som 

_är kopplade till "Falskt" i samma kolumn fortsätter synas. 

Sheet7.Activate 
refCell = 13 
Begin = 1 
EndRow = 125 
 
For RowCnt = Begin To EndRow 
    If Cells(RowCnt, refCell).Value = "Sant" Then 
        Cells(RowCnt, refCell).EntireRow.Hidden = True 
    ElseIf Cells(RowCnt, refCell).Value = "Falskt" Then 
        Cells(RowCnt, refCell).EntireRow.Hidden = False 
       End If 
Next RowCnt 

Sheet2.Activate 
 With Application 
        .DisplayAlerts = True 
        .ScreenUpdating = True 
    End With  
End Sub 

 

Kryssrutorna under fliken Komma igång 

Varje kompetensområde har tre kryssrutor, en till varje frågeflik. Detta är ett exempel på 

koden kopplad till en av de kryssrutor som är hör till VVS. De resterande två rutorna för 

VVS ser likadana ut, med undantag för den kolumn och de rader som koden berör. Koden 

ser likadan ut för de andra kompetensområdena, förutom att namnet på makrot varierar. 

' Modul 2 är kopplad till de tre kryssen för VVS under fliken Komma igång. 
 
' Om VVS-rutan för frågorna under Inom Incoord kryssas i så blir värdet i cell "A1" Sant och 
VVS_visa körs. Om rutan kryssas ur blir värdet i "A1" falskt och VVS_göm körs. 

 
Sub VVS_unhide() 
    If Sheet3.Range("A1").Value = "Sant" Then 
        Call VVS_visa 
    ElseIf Sheet3.Range("A1").Value = "Falskt" Then 
        Call VVS_gom 
    End If 
End Sub 
 
 
Sub VVS_visa() 
 
' Här effektiviseras koden så att Excel inte behöver visa vad som sker varje gång modulen körs. 
Det snabbar på körningsprocessen. 
 

 With Application 
        .DisplayAlerts = False 
        .ScreenUpdating = False 
    End With 
     
' Flik 3 aktiveras och koden går genom kolumn "J", från rad 4-130 och tar fram alla rader med 
frågor som berör VVS och som är kopplade till värdet "Sant". Även raderna med rubriker som är 
kopplade till "Falskt" tas fram. 
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Sheet3.Activate 
refCell = 9         'Kolumn "I" 
Begin = 4 
EndRow = 130 
 
For RowCnt = Begin To EndRow 
    If Cells(RowCnt, refCell).Value = "Sant" Then 
        Cells(RowCnt, refCell).EntireRow.Hidden = False 
    ElseIf Cells(RowCnt, refCell).Value = "Falskt" Then 
        Cells(RowCnt, refCell).EntireRow.Hidden = False 
       End If 
Next RowCnt 
 
Sheet2.Activate 
 
 With Application 
        .DisplayAlerts = True 
        .ScreenUpdating = True 
    End With 
     
End Sub 
 
Sub VVS_gom() 
 
' Här effektiviseras koden så att Excel inte behöver visa vad som sker varje gång modulen körs. 
Det snabbar på körningsprocessen. 
 

 With Application 
        .DisplayAlerts = False 
        .ScreenUpdating = False 
    End With 
 
' Flik 3 aktiveras och koden går genom kolumn "I", från rad 4-130 och döljer alla rader med frågor 
som berör VVS och som är kopplade till värdet "Sant". Raderna som är kopplade till värdet "Falskt" 
behålls framme, detta är rubriker. 
 

Sheet3.Activate 
refCell = 9       'Kolumn "I" 
Begin = 4 
EndRow = 130 
 
For RowCnt = Begin To EndRow 
    If Cells(RowCnt, refCell).Value = "Sant" Then 
        Cells(RowCnt, refCell).EntireRow.Hidden = True 
    ElseIf Cells(RowCnt, refCell).Value = "Falskt" Then 
        Cells(RowCnt, refCell).EntireRow.Hidden = False 
       End If 
Next RowCnt 
 
Sheet2.Activate 
 
 With Application 
        .DisplayAlerts = False 
        .ScreenUpdating = False 
    End With 
 
End Sub 
 
 

Knappen ”Visa alla” under fliken Komma igång 
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Sub Visa_alla() 
 
' Denna modul är kopplad till knappen "Visa alla frågor" som ligger under fliken Komma igång. När 
knappen trycks tas alla frågor i alla tre frågeklikar fram och samtidigt kryssas alla rutor i för 
varje kompetensområde under fliken Komma igång. 

 
' Här effektiviseras koden så att Excel inte behöver visa vad som sker varje gång modulen körs. 
Det snabbar på körningsprocessen. 
 

 With Application 
        .DisplayAlerts = False 
        .ScreenUpdating = False 
    End With 
     
Sheet3.Rows("1:130").EntireRow.Hidden = False 
Sheet4.Rows("1:135").EntireRow.Hidden = False 
Sheet7.Rows("1:135").EntireRow.Hidden = False 
 
     
Dim sh As Worksheet 
    For Each sh In Sheets 
        On Error Resume Next 
            sh.CheckBoxes.Value = True 
        On Error GoTo 0 
    Next sh 
     
Sheet2.Activate 
 
 With Application 
        .DisplayAlerts = True 
        .ScreenUpdating = True 
    End With 
 
End Sub 

 
 
 

Resultatdiagrammet för frågorna Inom Incoord under fliken Resultat - Detaljerat 

Sub Resultat_Inom_Incoord() 

 
'Denna modul är kopplad till knappen "Sammanst_äll resultat" under fliken Resultat 1, för frågorna 
Inom Incoord. Koden är kopplad till de tabeller som ligger bakom diagrammet, där svarsresultaten 
från frågorna sammanställs och beräknas till procentuella värden. 

 
 
' grade är ingångsvärdet som avgör färg 

Dim grade As String 
 
' RGB-värden för tårtbitarna 

Dim colorR As Integer 
Dim colorG As Integer 
Dim colorB As Integer 
 
' refCell används för att räkna ut serie och punkt med hjälp av en referenscell 

Dim refCell As String 
 
' series och point pekar ut vilken tårtbit som ska ändras 

Dim series As Integer 
Dim point As Integer 
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' pointRange och cell används för att loopa igenom alla ingångsvärden 

Dim pointRange As Range 
Dim cell As Range 
 
refCell = "K7" 
 
' Cellvärdena för procenttabellen där det redovisas vilket procentintervall som svarsresultaten 
hamnat inom 
Set pointRange = Blad1.Range("K7:N30")    
 
For Each cell In pointRange 
 
  ' Sätt ingångsvärdet 

    grade = cell.Value 
     
    ' Beräkna vilken tårtbit som ska ändra färg 

    series = Range(refCell, cell.Address).Columns.Count 
    point = Range(refCell, cell.Address).Rows.Count 
 
    ' Kolla ingångsvärdet och bestäm färg som tårtbiten ska ha 

        If grade = "Falskt" Then     'Om värdet i procenttabellen som ligger bakom varje 
diagram är "Falskt" så får tårtbiten ljusgrön färg 

            colorR = 226 
            colorG = 239 
            colorB = 218 
        ElseIf grade = "Sant" Then   'Om värdet i procenttabellen som ligger bakom varje 
diagram är "Sant" så får tårtbiten mörkgrön färg 

            colorR = 169 
          colorG = 208 
          colorB = 142 
         
    End If 
 
     ' Sätt rätt färg på aktuell tårtbit 

Blad1.ChartObjects("Diagram 
1").Chart.SeriesCollection(series).Points(point).Format.Fill.ForeColor.RGB = 
RGB(colorR, colorG, colorB) 
         
Next cell 
End Sub 

 
 

Knappen ”Kopiera diagram” under fliken Resultat - Detaljerat 

     ' Denna kod aktiveras när användaren trycker på knappen ”Kopiera diagram” vid 
resultatdiagrammet för Inom Incoord  
 

Sub Kopiera_1() 
 
    ActiveSheet.ChartObjects("Diagram 1").Activate 
    ActiveChart.ChartArea.Copy 
     
End Sub 
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Appendix F – Utvärderingsformulär 

 

Utvärdering av cirkulärt verktyg 

 

1. Hur troligt är det att du kommer att använda det cirkulära verktyget i dina 
projekt? (Kryssa på linjen) 

 

Inte så ……………………………………………………………………………………………………………….Väldigt 

troligt                             troligt
         
 

2. Hur skulle verktyget kunna förbättras ur ett användarvänligt perspektiv? (Motivera) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Vilka positiva egenskaper har verktyget ur ett användarvänligt perspektiv? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

4. Hur lång tid tog det i snitt att gå igenom verktyget?                    ……………………….. Min 

 

 

5. Underlättar indelningen kring ReSOLVE och Cradle to Cradle att förstå sig på cirkulär 
ekonomi? (Ja/Nej, motivera) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Känns de lösningar som verktyget föreslår applicerbara på Incoords projekt? (Ja/Nej, 
motivera) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Framgår det i verktyget om vikten av nätverksinteraktion för att lyckas uppnå cirkulär 
ekonomi? (Ja/Nej, motivera) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

8. Känns delen kring materialval användbar och applicerbar i projekt? (Motivera) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Anser du att fliken med koldioxidberäkningar bidrar till att motivera vilka materialval 
som bör göras i ett projekt ur ett cirkulärt perspektiv? (Motivera) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Är resultatflikarna lättförståerliga? (Motivera) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

11. Vilka delar i verktyget känns mest relevanta för projekten på Incoord?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

12. Övriga synpunkter och idéer på förändringar/förbättringar: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Appendix G – Resultat från koldioxidberäkningar 

Frånluftsdon 

▪ Klimatbyrån - KV 100 

Figur 25. Diagrammet visar resultatet från koldioxidberäkningen för frånluftsdonet KV 

100. 

 

 

Figur 26. Tabellen visar de värden som koldioxidberäkningarna för frånluftsdonet KV 

100 resulterade i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,
0

0

0,
0

0

0
,5

9

0,
0

0

0,
0

0

0,
0

0

0,
0

0

0
,5

9

0,
0

0

0,
0

0

0
,0

8

0,
0

0

0,
0

0

0,
0

0

0,
0

0

0
,0

8

0,
0

0

0,
0

0

-0
,5

1

0,
0

0

0,
0

0

0,
0

0

0,
0

0

-0
,5

1

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Plast

Aluminium Stål
Glas

Papper/kartong

Organiskt a
vfall (

komposterin
g)

Organiskt a
vfall (r

ötning)
Total

U
ts

lä
p

p
 a

v 
C

O
2

e

CO2e-utsläpp vid nyproduktion (kg)

CO2e-utsläpp för att materialåtervinna (kg)

Minskade CO2-utsläpp genom återvinning



109 
 

▪ Swegon- DOMO Extract 

 

Figur 27. Diagrammet visar resultatet från koldioxidberäkningen för frånluftsdonet 

DOMO Extract. 

 

Figur 28. Tabellen visar de värden som koldioxidberäkningarna för frånluftsdonet 

DOMO Extract resulterade i. 
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RÖR  

▪ LK PAL universalrör 

 

Figur 29. Diagrammet visar resultatet från koldioxidberäkningen för röret LK PAL 

universalrör. 

 

Figur 30. Tabellen visar de värden som koldioxidberäkningarna för röret LK PAL 

universalrör resulterade i. 
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▪ Fusiotherm Greenpipe 

 

Figur 31. Diagrammet visar resultatet från koldioxidberäkningen för röret Fusiotherm 

Greenpipe. 

 

Figur 32. Tabellen visar de värden som koldioxidberäkningarna för röret Fusiotherm 

Greenpipe resulterade i. 
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▪ Blå stålrör SMS326 

 

Figur 33. Diagrammet visar resultatet från koldioxidberäkningen för röret Blå stålrör 

SMS326. 

 

Figur 34. Tabellen visar de värden som koldioxidberäkningarna för röret Blå stålrör 

SMS326 resulterade i. 
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Isolering 

▪ Cellplast EPS 80 

 

Figur 35. Diagrammet visar resultatet från koldioxidberäkningen för isoleringen 

Cellplast EPS 80. 

 

Figur 36. Tabellen visar de värden som koldioxidberäkningarna för isoleringen Cellplast 

EPS 80 resulterade i. 
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▪ Cellulosaisolering ISOCELL 

 

Figur 37. Diagrammet visar resultatet från koldioxidberäkningen för Cellulosaisolering 

ISOCELL. 

 

Figur 38. Tabellen visar de värden som koldioxidberäkningarna för Cellulosaisolering 

ISOCELL resulterade i. 
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