
 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 
 

Uppsal a universitets l ogotyp 

ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2022/026-SE 

Examensarbete 15 hp 

Juni 2022 

Digitala plattformar som främjar 
återbruk 
En studie som undersöker möjligheter att förbättra 
dagens digitala plattformar för återbruk i rivning- och 
ombyggnadsprojekt 

Nellie Lifh och Cornelia Wahlman 
Högskol eing enj örspr ogrammet i byggteknik  

  



 



 

 

 

 

Digitala plattformar som främjar återbruk  

En studie som undersöker möjligheter att förbättra dagens digitala plattformar 

för återbruk i rivnings- och ombyggnadsprojekt 

 

Cornelia Wahlman och Nellie Lifh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Uppsala universitet, Utgivningsort Uppsala 

Handledare: Per Höglin & Claire Mirjolet Ämnesgranskare: Beatriz Nestares Nieto 

Examinator: Petra Pertoft 

 

Uppsal a universitets l ogotyp 
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Abstract 

There is a global consensus that the countries of the world must work to ensure a sustainable 

future for the next generations and Sweden is no exception. The construction sector is responsible 

for about a third of the generated waste in Sweden. To be able to impact and reduce the current 

global footprint, the sector needs to aim for a change. One of the ways to promote a sustainable 

construction sector is to increase the reuse of building materials in current projects.  

The companies use digital platforms to facilitate the coordination of this process to increase the 

effectiveness of the project. The goal of this thesis is to explore the conditions that are needed 

for the building sector to be able to implement reused building materials by using digital platforms. 

The digital platforms are used as tools to expand and promote reuse of former building materials 

in projects by facilitate the selling and the purchase process. This study is primarily centered upon 

the digital platforms CCBuild, Palats, Loopfront and BuildID. The methodology of this study is 

based on a literature study, interviews and a case study in which the district of Hugin is used as 

a reference. 

In this study the company Vasakronan is also introduced because of their experice with digital 

platforms in their projects. Vasakronan is currently working with the renovation project of the 

Hugin district located in the center of Uppsala. Their partner in this project is Byggstyrning and 

they are both to their greatest extent working to reduce waste by using reused building materials 

from the former parts of the building. 

The results of this case study indicate that there are areas that need an improvement. It also 

points out the need for a software program that can register data from Excel files directly into the 

platforms. To increase the quantity of reused material in projects where digital platforms are used, 

there is a need to focus on the following points: tools for inventory, increase marketing, 

interoperability of the digital platforms, but also implementation of standards to make it possible 

to connect to BIM-models.  

The result shows the challenges with implementation of reused building materials in projects 

according to the following points: the customers are the key decision makers, building materials 

lose their original quality, but also the lack of knowledge. 
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Sammanfattning  
Idag ska Sverige verka i linje med rådande klimatmål som ska trygga en hållbar framtid. 

Byggsektorn är inget undantag framför satta mål och ansvarar idag för drygt en tredjedel av 

Sveriges genererade avfall. Ställd inför detta värde behöver sektorn sträva mot en förändring. 

Som ett led i att arbeta för en mer hållbar byggsektor blir återbruk av byggnadsmaterial allt mer 

aktuellt och idag görs satsningar för ökat återbruk. En satsning för att verka i hållbar riktning 

är Vasakronans återbruksprojekt i kvarteret Hugin belägen i centrala Uppsala. Med 

Byggstyrning som samarbetspartner drivs projektet som innebär att i främsta utsträckning 

genomföra en omfattande ombyggnation med återbrukat byggnadsmaterial.  

För att underlätta samordning i återbruksprojektet används digitala plattformar. Den här studien 

syftar till att undersöka byggsektorns förutsättningar att återbruka byggnadsmaterial med hjälp 

av digitala plattformar för att främja återbruk i byggprojekt. Plattformarna som undersöks i 

studien är: CCBuild, BuildID, Palats och Loopfront. Baserat på litteratur-, intervju- och 

fallstudie som metoder samt återbruksprojektet i Kvarteret Hugin som referens ska studien visa 

förbättringsområden i de digitala plattformarna.  

Resultatet av studien uppmärksammar flera förbättringsområden. Bland annat pekar studien på 

behovet av att utveckla mjukvaruprogram som avläser Data i Excelfiler för att vidare inventera 

byggnadsmaterial i en digital plattform. För att öka återbruket med digitala plattformar som 

verktyg behöver fokus läggas på följande punkter: inventeringsfunktionen, bredare 

marknadsföring i byggrelaterade kanaler, samverkan mellan plattformarna, samt skapa 

standarder för att koppla BIM-modeller. Vidare visar studiens resultat en rad faktorer som 

skapar utmaningar i arbetet med att främja återbruk. Förutsättningar för återbruk påverkas av: 

beställaren är beslutsfattande, byggnadsmaterial som tappar ursprunglig kvalité, samt 

kunskapsbrist. 

 

 

Nyckelord: Digitala plattformar, återbruk, återanvändning, byggnadsmaterial, hållbarhet 
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1 INLEDNING 

Idag äventyras jordens resurser på ohållbara sätt där människans slit-och-

slängmentalitet är en ytterst bidragande faktor (Demestichas, 2020). Byggsektorn 

är inget undantag och 40 – 50 % av alla råvaror som utvinns blir till 

byggnadsmaterial (Kanters, 2018). Vartannat år publicerar Naturvårdverket 

mätningar av Sveriges genererade avfall med data hämtad från Sveriges 

avfallscentraler. Rapporten från 2020 redovisar senaste mätningen som visar att 

Sveriges byggsektor genererade 12,4 miljoner ton avfall under år 2018 vilket 

motsvarar 35 % av landets totala avfall (Naturvårdsverket, 2020). Avfallet som 

byggsektorn ansvarar för genereras främst i samband med att äldre byggnader rivs 

och nybyggnationer upprättas. Av totala mängden farligt avfall inom Sverige står 

sektorn för 22 % (Boverket, 2021). 

Genom människans konsumtionsvanor utnyttjas jordens resurser i enlighet med 

en linjär modell. Att byggsektorn följer den linjära modellen innebär att byggnader 

uppförs med nyproducerade byggnadsmaterial vilka i stor utsträckning motsvaras 

av importerat byggnadsmaterial (Boverket, 2021). Byggsektorn har därmed 

fortfarande en lång väg kvar innan den blir helt hållbar samtidigt som den ställs 

inför utmaningarna med att motivera för en ökning av återvinning och återbruk 

utifrån bland annat ett ekonomiskt perspektiv.  

Att nyproduktioner kräver stora mängder råmaterial samt att byggnadsprojekt 

generar stora mängder avfall medför ett betydande klimatavtryck. Under 2019 

visade en nationell rapport från Förenta Nationerna (FN) att Sveriges byggsektor 

släppte ut 11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter under året. Värdet motsvarar 

omkring 21 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp (Boverket, 2021).  

Byggsektorn har ett således stort ekologiskt fotavtryck men är även betydande för 

världsekonomin och bidrar till omkring 12 % av bruttonationalprodukt (BNP) i 

världen (Bertino, 2021). Ett krafttag mot dagens linjära modell samt en 

implementering av ett cirkulärt byggande är därmed viktigt steg framåt. 

Åtgärderna kan möjliggöra en god ekonomisk framtid samtidigt som det är ett steg 

mot att trygga ett hållbart samhälle i framtiden. Att uppnå ett cirkulärt byggande 

innebär att byggnadsmaterial sätts i kretslopp för att eliminera råvaruuttagen. Ökat 

återbruk bidrar till en minskad resursförbrukning samt begränsar utsläppen av 

växthusgaser till stabil nivå. Cirkulär ekonomi skulle även medföra att minskad 
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risk för farliga utsläpp från avfallshantering, transport eller produktion (Behera et. 

al. 2014).  

Globala målen baseras på agenda 2030 vilken är en universell agenda för 

hållbar utveckling. År 2015 undertecknades Parisavtalet mellan medlemsländerna 

i Förenta Nationerna (FN). Parisavtalet innebär ett löfte om satsningar för en 

hållbar framtid till år 2030.  Utifrån Parisavtalet utformades 17 globala mål att 

eftersträva inom agenda 2030 (Dugarova, 2017, s. 11).  Syftet med mål tolv är att 

främja ”Hållbar konsumtion och produktion” och är ett av målen som särskilt 

berör byggsektorn. Vidare omfattas målen av 169 delmål sammantaget. Delmål 

12.5 har målsättningen att uppnå en minskning av avfall från industrier (FN, u. å. 

s. 24). Bland industrier inkluderas även byggsektorn. Delmålet uppmärksammar 

särskilt återbruk och uppmanar byggsektorn att bli en hållbar sektor i framtiden. 

Samtidigt som byggsektorn ska verka i linje med Parisavtalet finns utmaningar 

med att uppfylla Parisavtalets krav. Trots att exempelvis Sveriges 

folkökningshastighet minskat räknat från år 1969 antas däremot 

befolkningsmängden öka till 13 miljoner invånare vid år 2070 visar en prognos 

från Statistiska Centralbyrån (SCB) (SCB, 2021).  

Ställd inför fakta behöver byggsektorn arbeta för att bli mer hållbara. Idag finns 

ett antal olika digitala plattformar som är särskilt inriktade mot återbruk inom 

byggsektorn. Digitala återbruksplattformar kan bland annat användas som verktyg 

inom byggsektorn för en mer cirkulär hantering av byggnadsmaterial. Genom 

digitala plattformar kan byten och försäljning av återbrukat byggnadsmaterial i 

byggsektorn underlättas (Cetin et. al. 2021). I kategorin med digitala plattformar 

som främjar återbruk finns bland andra Centrum för Cirkulärt byggande 

(CCBuild), Palats, Loopfront och BuildID vilka samtliga är etablerade i Norden. 

Samtliga fyra plattformar har valts att undersökas i den här studien. CCBuild och 

BuildID har valts utifrån att plattformarna används i ett återbruksprojekt som 

referens till studiens kommande fallstudie. Loopfront och Palats valdes utifrån att 

de är bland dem större digitala plattformarna med inriktning på återbruk inom 

byggsektorn. De fyra plattformarna kan anses jämförbara eftersom de har liknande 

funktioner och verkar för en hållbar byggsektor. Loopfront och CCBuild anses 

också jämförbara genom att båda stöds av myndigheter i Norge respektive 

Sverige.  
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1.1 Problemformulering 

Idag ansvarar byggsektorn för stora miljöpåfrestningar och tillhör en av de mest 

resursintensiva sektorerna bland industriländerna (Cetin et. al. 2021). Att utnyttja 

återbrukade material inom byggprojekt ses som en av flera möjliga lösningarna 

för byggsektorn att minska resursförbrukningen och bli mer hållbar i framtiden 

utifrån ett miljömässigt perspektiv. Olika uppstartsbolag har under senaste åren 

utvecklat digitala plattformar för att förenkla återbruket av byggnadsmaterial för 

byggsektorn.  

Plattformarna syftar bland annat till att underlätta inköp, försäljning och 

användning av återbrukade produkter i interna eller externa byggprojekt inom 

byggsektorn. Dessvärre används plattformarna fortfarande i begränsad 

utsträckning inom Sverige gentemot vad som anses behövas för att minska 

konsumtionen för att nå de uppsatta målen i agenda 2030. I agenda 2030 berörs 

särskilt byggsektorn av delmål tolv ”En hållbar konsumtion och produktion” men 

enligt organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är dock 

delmål tolv ett av de mål som Sverige är längst ifrån att nå (Finansdepartementet, 

2017). 

Den här studien kommer granska utmaningarna med att byggnadsmaterial idag 

kasseras fastän materialen är i brukliga skick genom att undersöka byggsektorns 

förutsättningar och utmaningar till att återbruka byggnadsmaterial. Studien 

kommer även att ta fram lösningar gällande anledningar till att digitala 

plattformarna för återbruk på dagens marknad används i begränsad utsträckning. 

För att hitta möjliga lösningar på detta problem kommer studien undersöka 

möjligheter, utmaningar, fördelarna samt nackdelarna hos fyra utvalda plattformar 

för återbruk och även jämföra dessa. Med hjälp av de framtagna förslagen ska 

detta arbete bidra till ökad användning av digitala plattformar för att återbruket 

inom byggsektorn ska öka.  

 

1.2 Syfte och mål  

Genom fördjupning i ett antal olika digitala plattformar för återbruk syftar studien 

till att undersöka byggsektorns förutsättningar att återbruka byggnadsmaterial med 

hjälp av digitala plattformar. Utifrån djupgående granskning av utvalda 

plattformar syftar även studien till att hitta förbättringsområden hos plattformarna. 
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Målet med arbetet är att hitta lösningar som motiverar för ett ökat användande av 

digitala återbruksplattformarna för att i slutändan öka återbruket i byggsektorn.  

 

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna som är kopplade till syftet är: 

F1: Hur kan de nuvarande digitala plattformarna för återbruk förbättras för att öka 

återbruket i Sverige? 

F2: Kan nya digitala lösningar tas fram?  

F3: Vilka utmaningar begränsar byggsektorns möjligheter att återbruka? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att undersöka följande digitala plattformar: CCBuild, Palats, 

Loopfront och BuildID. Samtliga av dessa plattformar används i Sverige. De 

begränsande resurserna i denna studie är både tillgången till kontaktpersoner för 

övriga digitala plattformar som finns på marknaden och en begränsning av tid. 

Studien avgränsas till att endast hämta data från ett referensprojekt med namnet 

Kvarteret Hugin. 

Vidare avgränsas studien till att enbart undersöka huruvida kommuner och 

företag arbetar med återbruk men även skapa en bild kring inställningen till 

återbruk. Avgränsningen beror dels på att de studerade plattformarna i arbetet inte 

har privatpersoner som målgrupp, dels för att företag inom byggsektorn orsakar 

betydligt mer avfall än privatpersoner (Naturvårdsverket, 2020). 
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2 BAKGRUND 

Det här avsnittet fokuserar kring konceptet av återbruk och digitala plattformar. 

Avsnittet inleds med att redogöra innebörden av att arbeta efter linjära och 

cirkulära modeller. I avsnittet presenteras därefter en introduktion av olika digitala 

plattformar där samtliga är skapta med syftet att främja återbruk av material. De 

plattformar som presenteras är CCBuild, Palats, Loopfront och BuildID.  

 

2.1 Byggnaders livscykler, Linjära -och cirkulära modeller 

Byggnadens livscykel kan delas in i tre huvudsakliga skeden vilka är bygg-, 

användning- och slutskedet. Byggskedet kan vidare delas in i två ytterligare 

skeden, produktskedet och byggproduktionsskedet. Produktskedet inkluderar 

produktionen av byggnadsmaterial och produkter som omfattar utvinning av 

råmaterial, transporter, förädling samt tillverkning. Byggproduktionsskedet 

inkluderar material och produkters transport till byggarbetsplatserna samt 

framställningen av den nya byggnaden. Användningsskedet inträffar när en 

byggnad är färdigbyggd och användningen av byggnaden har börjat. I skedet 

inkluderas användning, reparationer, drift och underhåll. Slutskedet inkluderar de 

processer som behövs för att riva, frakta bort och deponera byggnadsmaterial och 

produkter (Boverket, 2019). 

En uppförd byggnads hela livscykel påverkar det avfall som uppkommer vid 

uppförandet och rivningen av en byggnad. Även planeringsfasen kan påverka 

avfallshanteringen då det kan vara bristande avfallsplanering för att minimera 

avfallet. Däremot är slutskedet av en byggnads livscykel som genererar allra mest 

avfall och som står för 50% av en byggnads totala avfallsgenerering. Att slutskedet 

genererar mest avfall beror på att en stor del av byggnadsmaterialen kasseras 

istället för att återvinnas eller återbrukas vilket orsakas av att byggsektorn utgår 

från en linjär ekonomisk modell. Den linjära modellen har som utgångspunkt 

“take, make, dispose of” eller svenskans ¨slit och släng¨ (Benachio et. al. 2020, s. 

2).  Vidare innebär det att modellenofta kan förknippas med massproduktion och 

resursförbrukning utan att ta hänsyn till att det finns begränsade resurser (Hossain 

et. al. 2020).  
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Den linjära modellens idé utgår från att råmaterial utvinns från miljön, 

materialet bearbetas och produceras därefter till att bli byggnadsmaterial och 

produkter. Materialet används och monteras sedan på byggarbetsplatserna på ett 

tillvägagångsätt som inte möjliggör en enkel dekonstruktion av produkterna som 

samtidigt kan bevara den kvalité på produkterna som är nödvändig för möjlig 

återvinning eller återbruk. I stället avskaffas materialet eller produkten genom 

förbränning eller på deponi tillsammans med övrigt avfall som genereras i denna 

process (Benachio et. al. 2020). I Figur 2.1 framgår hela den linjära modellens 

process från utvinning av råmaterialet till att materialet deponeras eller förbränns. 

Om konsumtionen av råmaterial fortsätter som i dagsläget eller växer 

ytterligare kommer det leda till överkonsumtion av jordens resurser eftersom dessa 

är begränsade. (Utredningen cirkulär ekonomi, 2017). Samtidigt behövs även en 

förändrad inställning genomföras för att möjliggöra en hållbar utveckling i 

praktiken där de globala utmaningarna som exempelvis ett försämrat ekosystem 

behövs tas itu med. Under de närmsta årtionden har därför allt fler 

uppmärksammade koncept och utvecklingsmodeller som är mer anpassade för en 

hållbar framtid tagits fram (Larsen et. al. 2022). En av dessa modeller kallas för 

cirkulär ekonomi (CE). Ellen MacArthur stiftelse har definierat principen av 

cirkulär ekonomi som:  

“An industrial system that is restorative or regenerative by intention and design” 

and then extended as “a new way to design, make, and use things within planetary 

boundaries”  

En övergång till cirkulär ekonomi kan innebära en möjlighet att underlätta en 

hållbar produktion, detta genom ett integrerat system där livscykeln repeteras 

(Hossain et. al. 2020, s. 1). I Figur 2.2 framgår hela den cirkulära modellens 

process från utvinning av råmaterial till återvinning eller återbruk. Modellens 

process kan liknas vid ett kretslopp där jordens resurser ska användas i minsta 

möjliga mån.  

 

Figur 2.1 visar linjära modellens process. Illustration av N. Lifh och C. Wahlman.  
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Den cirkulära modellen baseras därmed på idéer och mål för en mer hållbar 

resursutvinning och kan delas in i tre centrala förhållningsätt. Till att börja med 

baseras cirkulär ekonomi på konceptet att material används på ett mer långsiktigt 

och begränsat sätt som till exempel: genom smartare produktutveckling, 

effektivare användning av resurser som material och energi, begränsa avfallet och 

föroreningar som kan uppkomma samt minimera utbrytningen av nytt material 

(jungfruligt material). Andra momentet som inkluderas i den cirkulära modellen 

är att bevara material och produkters kvalité hög under en längre tid. För att 

produkterna ska uppnå en hög kvalité under en lägre period behövs det till exempel 

eftersträvas att produkterna återanvänds ett flertal gånger och att användningen av 

produkten  inte bara optimeras i dess första livscykel utan även i efterföljande 

livscykler. Det tredje momentet är att använda sig av en användbar applicering av 

produkter och material som betraktas som avfall. Det kan utföras genom 

regenerering av resurser och material samt återställning av ändligt material för att 

uppnå att det kan användas igen (Demestichas et. al. 2020).  

 

2.2 Introduktion av digitala plattformar för återbruk  

För att uppfylla en cirkulär ekonomi som standard i byggpraxis behöver vikten av 

samordning och rätt kommunikationsverktyg uppmärksammas. En tänkbar 

Hållbart 
designtänk

Produktion 
eller 

återproduktion

Användning 
eller 

återanvändning

Hopsamla 

Återvinna 
eller 

återbruk

Råvara 

Figur 2.2 visar cirkulära modellens process. Illustration av N. Lifh och C. Wahlman. 
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lösning anses vara en ökad digitalisering (Cetin et. al. 2021). Digitala plattformar 

kan skulle kunna hjälpa till att implementera en cirkulär ekonomi genom att 

möjliggöra en delad tillgång till underutnyttjade fysiska produkter och varor. 

Därmed kan överkapaciteten minskas och långsamma resursslingor försvinna. 

Digitala plattformar kan därmed används till att marknadsföra, driva och samspela 

produkter för att vidare kunna minska, sakta ned samt sluta resursslingor i en 

cirkulär ekonomi (Konietzo et. al. 2019). 

I jämförelse med andra sektorer har övergången mot digitalisering varit 

långsam. Trots detta har betydande utvecklingar skett under senaste decennierna 

(Cetin et. al. 2021). Inom Sveriges byggsektor uppkommer allt flera initiativ för 

att främja arbetet med återbruk. Digitala plattformar som exempelvis: CCBuild, 

Palats, Loopfront och BuildID är fyra växande plattformar i Sverige med syftet att 

underlätta återbruksarbetet för användare i byggsektorn. Digitala plattformar som 

dessa kan möjliggöra en förenklad samspelning mellan efterfrågan och utbud och 

bygger även upp ett förtroende bland användarna (Ranjbari et. al. 2018). 

År 2015 initierades projektet ”Återbruk i byggsektorn som innovativ 

affärsmodell” vilket är grundat på samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, 

Folksam, Kompanjonen och Vasakronan. Projektet startade efter stöd av Vinnova, 

Sveriges Innovationsmyndighet som stöttade projektet med 500 000 kronor till 

finansiering. Projektets fokusområde var att undersöka nya möjligheter för 

främjande av cirkulära flöden inom byggsektorn (Vinnova, 2016). Utifrån 

projektet skapades Centrum för Cirkulärt Byggande (CCBuild) år 2015. Målet 

beskrivs vara ”branschens gemensamma arena” för cirkulära flöden i byggsektorn. 

CCBuild är uppbyggd med en digital plattform vilken särskilt kan användas som 

digital marknadsplats för byggnadsmaterial som ska återbrukas både internt på 

företaget och på extern nivå. 

Palats utvecklades 2021 av företaget Higate och är ett ytterligare initiativ på en 

digital plattform för återbruk i Sverige (Chalmers ventures, 2022). Idén med Palats 

grundades i behovet av en IT-lösning som både skulle vara användarvänlig och 

underlätta hanteringen av befintliga resurser. Palats har bland annat samarbeten 

med Vasakronan, Chalmers fastigheter, Krook och tjäder med flera (Higate, u. å.).  

År 2019 lanserades även digitala plattformen Loopfront. Loopfront har fått 

fäste i Norge som främsta digitala plattformen för cirkulärt byggande (Loopfront, 

2021). Loopfront riktas mot användare i offentliga sektorn och användarna är idag 
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utspridda genom Skandinavien (Loopfront, 2022). Från år 2020 är Loopfront 

kopplat till projektet AI4Cities vilket är finansierat genom Europeiska Unionens 

(EU) Innovationsprogram EU Horizon 2020 (Loopfront, 2021). AI4Cities 

initierades utifrån satsning på hållbarhetslösningar i form av artificiell intelligens 

(AI4Cities, 2020).  

Den fjärde digitala plattformen som undersökts i studien är BuildID. Med 

plattformen lokaliseras material med hjälp av Radio Frequency Identification 

(RFID). Materialen som märks upp registreras i BuildID:s plattform. BuildID:s 

vision är att minska koldioxidpåverkan till hälften i bygg -och fastighetssektorn. 

BuildID:s system går ut på att märka befintligt material vid nyproduktioner eller i 

befintliga byggnader. Idén bakom BuildID är att med hjälp av RFID-taggarna 

möjliggöra inventering av material i byggnaden, samt kartlägga dess lokalisering. 

Att inventera befintliga byggnadsmaterial och produkter i byggnaden ska bland 

annat underlätta framtida ombyggnationer (BuildID, u. å). 

 

2.3 Återbruksprojektet Hugin som referensprojekt  

Kvarteret Hugin är en gammal kontorsbyggnad och ägs idag av Vasakronan 

Fastigheter AB. Kvarteret är belägen i Uppsala och angränsar Kungsängsgatan, 

Hamnesplanaden, Strandbodgatan, Östra Ågatan samt Dragarbrunnsgatan. 

Kvarteret uppfördes huvudsakligen under 1970-talet men med senaste 

detaljplaneprogrammet från år 2017 visar kommunen att kvarteret behöver ge 

utrymme åt en större fastighet. Idag är byggnaden uppdelad i tre sektioner med 

sex våningar respektive bottenvåning och källarvåning. I detaljplaneprogrammet 

formulerades visionen att kvarteret genom ombyggnad ska gå från att endast 

angränsa industriområde till att tillhöra en levande innerstad (Plan- och 

Byggnadsnämnden, 2017). Under tidiga planeringsskeden var kvarteret tänkt att 

rivas för att sedan ersättas med nybyggnation. Ursprungliga planen har däremot 

ändrats där total rivning valts bort och i stället ska den ursprungliga stommen mot 

Dragabrunnsgatan återanvändas (Plan- och Byggnadsnämnden, 2021). Även 

andra byggnadsmaterial och produkter planeras att återbrukas i projektet. Exempel 

är: undertak, dörrar, bjälklagsplattor, glaspartier, elstegar samt luftkanaler 

(CCbuild, u. å.). Projektet har genom att återbruka minskat mängden av nya 

produkter och byggnadsmaterial (CCbuild, u. å.). 
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2.4 Förutsättningar att återbruka utifrån lagar och regler  

Med mål om att skapa ett miljömässigt hållbart Sverige inför framtiden väcks 

behovet av att främja återbruket. Samtidigt som byggsektorn ska uppmuntras att 

öka återbruket har däremot kraven utifrån Sveriges lagar och regler skärps under 

åren. Utifrån 8 kap § 1 Plan- och bygglag (2010:900) ställs krav om tillgänglighet 

samtidigt som byggnaden ska utformas för ändamålet. Genom ställda krav 

behöver också återbrukade byggnadsmaterial anpassas för att uppfylla kraven om 

tillgänglighet. (Regeringskansliet, 2010).  

Med rådande funktionskrav ska inomhusmiljön skyddas från buller. Via 

Boverkets Byggregler (BBR) BFS 1993:57 framgår krav som ska garantera att 

personer som vistas i byggnader inte ska störas av ljud från grannar, 

utomhusmiljön eller av tekniska installationer (Boverket, 2008). Miljöbalken 

(1998:808) 26 kap. Gällande lokaler som exempelvis kontorslokaler, förskolor, 

undervisningssalar eller vårdlokaler rekommenderar BBR SS 25268, ljudklass C 

för att reducera buller från omgivning. Ljudklass C är ett minimikrav och om 

verksamheten kräver striktare krav väljs SS 25628 ljudklass A eller B. Att uppfylla 

dessa ljudkrav säkerställer att föreskrifter utifrån BFS 2013:14 avsnitt 7:22 

uppfylls. Avsnitt 7:22 ställer krav om att lokaler ljud från angränsande utrymmen 

ska reduceras.
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3  METOD 

Det här avsnittet presenterar tillvägagångsättet för att utföra denna studie. Studien 

baseras på litteratur- och intervjustudier där intervjustudien riktas mot målgrupper 

som berörs av återbruksarbete inom byggsektorn. Den här metoden bygger även 

på triangulering vilket innebär att undersökningen genomförs baserat på en 

enkätundersökning som kombineras med intervjustudie (Säfsten och Gustavsson, 

2019 s. 230). Informationsinsamlingen baseras på introduktionspresentationer av 

representanter från de digitala plattformarna. Syftet med intervjustudien är att 

erhålla en bild över förbättringsområden hos plattformarna samt få en överblick 

över byggsektorns förutsättningar och utmaningar med att återbruka. Slutligen 

kommer en BIM-modell (Building information modeling) av återbruksprojektet 

Hugin användas som referens för att undersöka de digitala plattformarnas 

funktioner i en fallstudie.  

 

3.1 Litteraturstudie 

I studiens inledande del genomfördes en litteraturstudie för att erhålla en 

översiktlig bild kring återbruk som ämne. En del av litteraturstudien innebar att 

samla bakgrundsinformation om ombyggnadsprojektet av Kvarteret Hugin. 

Litteraturstudier anses skapa goda förutsättningar till fördjupad kunskap inom 

specifikt område. Samtidigt tydliggör litteraturstudier för i vilken skala tidigare 

forskning bedrivits inom samma område (Säfsten och Gustavsson, 2019, s. 80). 

Resultatet av litteraturstudien ska i slutändan ge relevanta underlag till studien som 

överensstämmer med aktuell kunskap från forskning.  

 

3.3.1 Informationsinsamling till litteraturstudien 

I huvudsak bygger litteraturstudien på vetenskapliga artiklar och rapporter baserat 

på tidigare forskning. Informationsinsamlingen utfördes främst via webbaserade 

databaser. Databaserna som information hämtats från var: Google Scholar, Web 

Of Science och Scopus. Sökord som främst användes i arbetet var: ’’återbruk’’, 

’’cirkulär ekonomi’’ och ’’byggnadsmaterial’’ vilket motsvarades av engelskans 

’’reuse’’, ’’circular economy’’ samt ’’construction materials’’. Engelska sökord 

tillämpades för att utöka sökresultatet. Utifrån ett flertal olika rapporter har även 
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ytterligare källor hämtats via referenslistor. Även källor som ideella organisationer 

och myndigheter har använts till litteraturstudien. Exempel är bland annat 

Boverket, SCB, Ellen MacArthur Foundation och Naturskyddsföreningen. En del 

av litteraturstudien har inneburit att samla information om de digitala 

plattformarna: CCBuild, Palats, Loopfront och BuildID. Informationsinsamlingen 

har i synnerhet utförts via plattformarnas webbsidor. Samtliga företag bakom de 

digitala plattformarna tillfrågades även om att ge tillgång till inuti plattformarna. 

Information som hämtas genom de digitala plattformarna har syftet att ge 

information om plattformarnas funktioner.  

 

3.2 Fallstudie 

I arbetet med att undersöka plattformarnas främsta funktioner inleddes en 

fallstudie med återbruksprojektet Hugin som referens. Utifrån metoden granskas i 

synnerhet specifika fall. I den här fallstudien undersöktes ett fall. Att undersöka 

ett bestämt fall betyder att fallstudien har en holistisk utformning (Säfsten och 

Gustavsson, 2019, s. 108). Att tillämpa fallstudier som forskningsmetodik är 

passande för att erhålla särskild kunskap om bestämda fall (Säfsten och 

Gustavsson, 2019, s. 105). Viktigt för fallstudier är att välja fall att studera som 

har möjlighet att ge svar på studiens frågeställningar (Säfsten och Gustavsson, 

2019, s. 109). Kvarteret Hugin som projekt betraktades i synnerhet som en lämplig 

referens utifrån att återbruksprojektet är ett av de större i dagsläget där de digitala 

plattformarna används. Med hjälp av projektet i Kvarteret Hugin ska relevant data 

samlas till resultatet. Data som hämtades från återbruksprojektet inventerades i de 

digitala plattformarna för att undersöka plattformarnas funktioner närmare. 

 

3.2.1 Informationsinsamling till fallstudie 

För att utföra fallstudien användes datorprogrammet StreamBIM. StreamBIM är 

ett digitalt verktyg som används för att simulera tredimensionella BIM-modeller 

av byggnadsprojekt. I fallstudien användes programmet för en datainsamling från 

en redan existerande BIM-modell uppförd likt en digital kopia av projektet Hugin. 

BIM-modellen av Hugin var skapad av projektörer i projektet. Med hjälp av BIM-

modellen samlades data rörande egenskaper för utvalda produkter i byggnaden 

vilka sparades i ett Excel-dokument. Insamlade data användes sedan för att 
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undersöka inventeringsverktyget i de digitala återbruksplattformarna. Efter 

förfrågan om tillgång till plattformarna CCBuild, Palats, Loopfront och BuildID 

med dess inventeringsverktyg, accepterades egen åtkomst till CCBuild, Loopfront 

och BuildID. I dessa plattformar kunde inventering genomföras på egen hand. I 

plattformen Palats nekades egen åtkomst. Inventeringen i Palats skedde därför 

genom att en representant från Palats själv presenterade hur inventeringsverktyget 

fungerade. Presentationen utfördes digitalt via skärmdelning genom att ägaren 

inventerade all data från Excel-dokumentet till Palats stegvis.  

Produkterna som valdes till studien var en specifik modell av en stålpardörr, 

WC-stol och gipsskiva. Stålpardörren och WC-stolen valdes ut för att få en 

verklighetstrogen inventering då dessa är relativt lättdemonterade och kan 

återbrukas med ursprungsskicket i behåll. Gipsskivan valdes ut för att undersöka 

utmaningarna med att inventera byggnadsmaterial som vanligen förekommer i 

stora mängder och ofta är beskurna till olika mått i väggkonstruktioner. Modellen 

av gipsskivan tillhörde en väggkonstruktion i BIM-modellen. Däremot behövde 

kantbitarna som togs i BIM-modellen antas behöva beskäras till passbitar för att 

passa med väggens mått. I denna fallstudie definieras passbitarna som gipsskivor 

med breddmåtten mindre än standardstorleken 900 millimeter. Passbitarnas bredd 

är uträknade mått för att tillsammans med de vanliga gipsskivorna komma upp i 

motsvarande kvantitet av gipsskivamaterial som väggkonstruktionen. Materialet 

som gick åt till de passbitar som krävdes på grund av väggkonstruktionen 

summerades och räknades om till motsvarande materiallängd hela gipsskivor. 

Information om material- och produktegenskaper som framtogs från BIM-

modellen var exempelvis: befintligt antal produkter av modelltypen, produkternas 

placering i byggnaden, mått, materialtyp och brandklassen. Utifrån Excel-

dokumentet som innehöll data om produkternas egenskaper kunde sedan 

produkterna inventeras i CCBuild, Palats, Loopfront och BuildID. Stegvis 

utfördes inventeringen genom att lägga in information från Excel-dokumentet i de 

olika digitala återbruksplattformarna.  

Den här fallstudien undersökte huruvida inventeringsverktygen redovisade: 

 

- Plattformarnas ekonomi och koldioxidbesparingsberäkningar 

- Tidsåtgången att inventera 
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- Användarvänligheten under inventeringen. Till exempel användbara 

funktioner som förenklar inventeringen. 

- Vilka funktioner har plattformarna? Saknas någon funktion eller tar 

mycket tid? 

Gällande klimatbesparingar undersöktes mängden sparade koldioxidekvivalenter 

per kilogram (kg CO2e) återbrukat material. Undersökningen av klimat- och 

ekonomibesparingar samt tidsåtgången att inventera inkluderade CCBuild:s, 

Palats och Loopfronts plattformar. BuildID inkluderas inte eftersom i det 

pågående ombyggnadsprojektet av Kvarteret Hugin använder Vasakronan 

BuildID:s plattform under sin inventering. På grund av detta kunde inte 

inventeringen utföras på de utvalda testprodukterna då dessa skulle läggas in som 

produkter i projektet. Därför inventerades i stället produkter som skulle inventeras 

i det faktiska projektet och dessa produkter existerade inte i BIM-modellen vid 

tidpunkten då inventeringen genomfördes.  

För att det skulle vara möjligt för plattformarna att räkna ut de ekonomiska 

besparingarna behövdes produkternas försäljningspris. Eftersom det inte fanns 

information i Excel-dokumentet från BIM-modellen angående försäljningspriset 

användes istället CCBuilds uppskattningsfunktion i inventeringsverktyget. 

Försäljningspriset för de olika produkterna uppskattades då av CCBuild utifrån 

övrig information som lagts in om produkten. Resultatet av klimat- och 

ekonomibesparingar samt tidsåtgången sammanställdes i en tabell som baserades 

på de totala antalet stålpardörrar, WC-stolar och gipsskivor som fanns av den 

specifikt valda modelltypen från BIM-modellen. För att undersöka klimat- och 

ekonomibesparingar i större skala beräknades även värdena med hänsyn till 

samtliga våningar. I fallstudien undersöktes även CCBuilds, Palats Loopfronts och 

BuildID:s funktioner vid inventeringen samt vilken data från byggnadsmaterialen 

som var möjlig att lägga in. Fallstudien ska öppna för att kunna jämföra samtliga 

digitala plattformar i studiens analysdel. 

 

3.3 Enkätundersökningar 

Enkätundersökning beskrivs vara den vanligaste metoden för 

informationsinhämtning under studier. Undersökningen kräver tid men 

fördelaktigt är att respondentens svar blir opåverkade av personen som intervjuar 
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(SCB, u. å.). Andra fördelar är att enkäter är en snabb distributionsform till ett stort 

urval av respondenter spridda över olika geografiska platser. Även fasta 

svarsalternativ kan underlätta sammanställningen av data (Säfsten och 

Gustavsson, 2019, s. 165).  Urval bestäms utifrån att studien är begränsad till att 

inte kunna nå en hel befolkning (Säfsten och Gustavsson, 2019, s. 134). Den här 

undersökningen utgår från två olika typer av webbaserade enkäter där den ena är 

riktad till Sveriges kommuner och den andra till yrkesroller inom byggsektorn. 

Webbaserade enkäter är ett vanligt utförande av enkätundersökningar vilka 

effektivt kan spridas via webbsidor eller e-postmeddelande (Säfsten och 

Gustavsson, 2019, s. 104).  

Gällande själva enkätundersökningen kan respondenterna avstå att svara på 

enkäten som skickats ut av olika anledningar. Respondenten kan även avstå att 

svara på specifika frågor. Svarsfrekvensen kan exempelvis sjunka om frågorna 

uppfattades otydliga eller inte tycks beröra respondenten. Svarsbortfall kan 

därmed vara viktigt att beakta (Säfsten och Gustavsson, 2019, s. 165). För att 

uppnå relevant svarsfrekvens var kvantitet en viktig faktor för studiens 

enkätundersökningar.  Att framhäva syftet med enkätundersökningen ansågs även 

vara viktigt för att fånga uppmärksamheten hos potentiella respondenter. I 

enkätformulärens inledande del utformades därför en informationstext bestående 

av tre delar. Informationstexten inleddes med en presentation av skaparna bakom 

enkätundersökningen tillsammans med bakgrund till studien. Vidare gavs en 

förklaring kring främsta skillnaden mellan återbruk och återvinning. Avslutande 

delen av informationstexten gällde möjligheten till anonymitet i undersökningen. 

För att även ta hänsyn till att förfrågningar kan landa bland skräppostmeddelande 

eller missas bland andra e-postmeddelanden skickades även upprepande 

påminnelser med förfrågan om att delta. 

 

3.4 Enkätundersökning kommuner 

I ena enkätundersökningen var Sveriges kommuner målgruppen. Kommunerna i 

Sverige ansvarar för stor del av frågor rörande samhällsservice. Några av 

huvudfrågorna gäller bland annat skola, äldreomsorg och socialtjänst. 

Kommunerna ansvarar även för frågor rörande avfallshanteringen inom deras 

kommunområde. Kommunerna avgör själva huruvida sådana frågor ska lösas 
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vilket innebär att varje kommun kan ha olika lösningar (Sveriges kommuner och 

Regioner [SKR], 2022). I studien genomfördes därför en enkätundersökning med 

14 frågor där representanter från olika kommuner fick delta med syftet att få en 

överblicksbild kring kommunernas arbete med återbruk av byggnadsmaterial. 

Baserat på enkätundersökningen samlades information till studien för att få en bild 

över byggsektorns förutsättningar och utmaningar med att återbruka.  

 

3.4.1 Urval av kommuner 

Sverige är i nuläget indelat i 21 regioner med 290 kommuner vilka varierar både 

till yta och invånarantal (SKR, 2022). SCB:s lista över befolkningsmängden i 

Sveriges kommuner visar exempelvis att Stockholms kommun har hela 978 770 

invånare medan Bjurholm har 2 395 invånare. Som riktlinje för att avgränsa 

enkätundersökningen och erhålla en rättvis jämförelse mellan kommunerna valdes 

det därför att endast skicka enkätformuläret till kommuner med minst 30 000 

invånare utefter SCB:s lista (SCB, 2022). Gräns om 30 000 invånare ansågs vara 

rimligt eftersom mindre kommuner antogs ha begränsade resurser för 

återbruksarbete samt ett mindre antal byggföretag i området. Utifrån riktlinjen 

tillfrågades därmed 87 av 290 kommuner om att delta i enkätundersökningen. 

Kommunernas representanter nåddes genom kontakt med respektive kommuns 

servicekontor eller motsvarande och skedde via e-postmeddelande. Kommunerna 

kontaktades med förfrågan om att delta i enkätundersökning varav 

enkätformuläret därefter vidarebefordrades till lämplig respondent inom 

kommunen via kontaktperson på kommunens servicekontor. E-postadresserna till 

kommunerna servicekontor hämtades från kommunernas webbsidor.  

 

3.4.2 Informationsinsamling till enkätundersökning 

Studiens givna tidsram gav inte möjligheten att intervjua samtliga 87 kommuner. 

Därmed genomfördes en enkätundersökning i syfte att erhålla information 

gällande hur kommuner i dagsläget kan stödja och samverka med företagen vid 

återbruksarbete. Undersökningen genomfördes även i syftet att undersöka om 

kommunerna använder digitala plattformar som hjälpmedel för att förenkla 

återbruksarbete (Enkäten visas i sin helhet i Bilaga 6). 
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Innan enkäten var färdigställd, skickades en förfråga ut den 2022-03-24 och 

2022-03-25 till kommunerna angående möjligt intresse för deltagande i studiens 

enkätundersökning (Se formulering av E-postmeddelande med förfrågan om att 

delta i enkätundersökning i Bilaga 8).  Främst skickades intresseförfrågan ut för 

att ge kommunernas servicekontor tid att söka lämplig respondent på kommunen. 

Under 2022-03-31 skickades även en påminnelseförfrågan. I och med att 87 

kommuner kontaktades antogs även många automatiska mottagningsbekräftelser 

skickas tillbaka. Därmed bestämdes att all kontakt med kommunen skulle ske via 

en separat e-postinkorg för ändamålet. Separat e-postinkorg ansågs även 

fördelaktigt för att undvika att eventuell återkoppling missas i inkorgen bland 

andra e-postmeddelande. 

Enkäten skickades ut till de 87 utvalda kommunerna 2022-04-08 och även till 

kommuner som ännu inte hade svarat att de var intresserade att delta. Respektive 

kommuns representanter fick därefter exakt två veckor tillgodo att svara på 

enkäten som stängdes 2022-04-22. Under tiden enkätundersökningen var öppen 

hade även kommunens representanter möjligheten att välja mellan att svara via e-

post eller att skriva in frågor och övriga tankar i enkätens sista fråga. Sista frågan 

gav utrymme att återkoppla ifall något upplevdes vara otydligt.  

Utöver den inledande informationstexten bestod enkäten av 14 frågor vars 

utformning både var öppna frågor samt frågor med redan utformade 

svarsalternativ. Respondenterna hade dock valmöjligheten att skriva in ett annat 

alternativ på några av frågorna om inget av svarsalternativen passade. Frågor som 

var obligatoriska att svara på stjärnmarkerades. Enkätundersökningens två första 

frågor var demografiska där respondenten kunde ange bakgrundsinformation som 

yrkesroll och vilken kommun som representerades. Demografiska frågor syftar 

bland annat till att kunna ge en bild av respondentgruppen samt för att ha 

möjligheten att dela in respondenterna i undergrupper när resultaten undersöks 

(Säfsten och Gustavsson, 2019, s. 160).  

 

3.5 Enkätundersökning Byggsektorn 

I studien genomfördes en enkätundersökning med respondenter inom byggsektorn 

som målgrupp. Enkätundersökningen innehöll frågor riktade mot byggsektorn för 

att samla information om återbruksarbetet och erhålla bredden av svar med olika 
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perspektiv. Respondenter till enkätundersökningen var användare eller potentiella 

användare av de digitala plattformarna för återbruk i dagsläget. Utifrån 

enkätundersökningen utforskades även dagens förutsättningar att återbruka med 

digitala plattformar som verktyg. Frågorna berörde bland annat användning av 

digitala plattformar för att underlätta återbruk i projekt. Resultatet av 

enkätundersökningen tillför information om återbruksarbetet till studiens resultat. 

Enkätundersökningen innehöll totalt 18 frågor varav 12 var flervalsfrågor. 

Resterande frågor var tilltänkta att ge respondenterna valmöjligheten att beskriva 

eventuella arbeten med återbruk samt även upplevelsen av att använda digitala 

plattformar för återbruk. Frågor som var obligatoriska för enkätundersökningen 

markerades med stjärna. Från och med att länken skickades ut hade 

kontaktpersonerna två veckor tillgodo att hitta möjliga respondenter eller själva 

delta i enkätundersökningen (Enkäten visas i sin helhet i Bilaga 7). 

 

3.5.1 Urval av representanter från byggsektorn 

Att erhålla svar som ger olika perspektiv kring byggsektorns återbruksarbete 

ansågs nödvändigt för att förstå behoven med plattformarna. Urvalet baserades på 

möjligheten att fånga respondenter som tillförde information från olika perspektiv. 

Studiens urval är explorativt vilket betyder att studien är mindre omfattande vilket 

är fördelaktigt för att fånga många viktiga exempel inom outforskade områden 

(Säfsten och Gustavsson, 2019, s. 134). Respondenter hittas smidigt via register 

men utifrån dataskyddsregler i Dataskyddsförordningen tillåts endast 

personuppgifter sparas i register genom tillåtelse (Integritetsskyddsmyndigheten 

[IMY], 2021). Därmed sparas vanligtvis inte direkta kontaktuppgifter till personer 

inom register vilket skapade utmaning med att hitta respondenter till 

enkätundersökning.  

I enkätundersökningen användes huvudsakligen snöbollstekniken för att nå 

respondenter från byggsektorn. Snöbollstekniken tillämpas som 

forskningsmetodik för att stödja referens genom annan referens (Riberio, 2022). 

Med snöbollstekniken söks respondenter via första referensen tills önskvärd kvot 

är uppfylld för enkätundersökningen (Säfsten och Gustavsson, 2019, s. 137). För 

att komma i kontakt med respondenter till enkätundersökningen tillfrågades 

tillgängligt kontaktnätverk i enlighet med snöbollstekniken. Även Google-
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sökningar gjordes för att hitta kontaktpersoner på företagswebbsidor. Tilltänkta 

kontaktpersoner har exempelvis ledande yrkesroller eller ansvar gällande 

hållbarhetsfrågor. Företag med större organisationer har ökat behov av 

samordning och organiseras vanligen genom hierarkiska nivåer. Olika yrkesroller 

verkar därmed inom olika avdelningar (Jacobsen och Thorsvik, 1998, s. 79). 

För att inom given tidsram nå fram till respondenterna på ett effektivt sätt 

gjordes avgränsningar i urvalet. Fördelaktigt antas vara att hitta kontaktpersoner 

som är potentiella respondenter eller kontaktpersoner som arbetar nära 

respondenterna. Sökning på kontaktpersoner till enkätundersökningen har därför 

avgränsats till personer med god kännedom om verksamheten eller har nära 

kontakt med lämpliga respondenter. Företagswebbsidor som besökts har bestämts 

utifrån sökmotorn Google. Genom sökordet ”Största byggföretagen” i Sverige 

hittades de 15 största byggföretagen presenterade via branschorganisationen 

Byggföretagens webbsida (Byggföretagen, 2020). Listan baseras på byggföretag 

med störst omsättning i miljoner kronor i Sverige. E-postadresser till respondenter 

letades upp på byggföretagens webbsidor. Gällande ett av byggföretagen hittades 

endast e-postadress till byggföretagets presskontakt vilket står utanför gruppen 

med tilltänkta kontaktpersoner. Bedömningen gjordes att kontaktpersonen 

sannolikt stod långt ifrån enkätundersökningens potentiella respondenter. Därmed 

valdes detta företag bort. 

 

3.5.2 Informationssamling till enkätundersökning  

Att påbörja enkätundersökningen för byggsektorn inleddes först och främst med 

att flagga för behovet av respondenter till enkätundersökningen genom att tillämpa 

snöbollstekniken (Se Avsnitt 3.5.1). I enlighet med snöbollstekniken tillfrågades 

egna kontakter om möjliga respondenter. Vidare påbörjades utformningen av 

enkätfrågorna till enkätundersökningen. Enkätfrågorna var ämnade att ta fram 

resultat som visar inställningen till återbruk och behövde formuleras med hänsyn 

till detta. Viktigt när enkätfrågorna formulerades var att samtidigt undvika 

formuleringar som kunde feltolkas. Enkätfrågorna behöver formuleras för att i 

slutändan ge kvantitativa resultat (Säfsten och Gustavsson, 2019, s. 158-159). För 

att försäkras om att enkätfrågorna uppfyllde kraven tilläts testpersoner se 

enkätfrågorna. Tre testpersoner granskade enkätfrågorna vid olika mötestillfällen. 
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Höglin (2022) rekommenderade att ange flervalsfrågor i största utsträckning för 

att uppmuntra respondenterna att genomföra enkätundersökningen. Att ge 

svarsalternativ antogs spara respondenten tid gentemot att behöva formulera egna 

svar. Att respondenten behöver formulera egna svar anses opassande med tanke 

på tidsåtgången (Säfsten och Gustavsson, 2019, s. 159). Flertalet frågor 

kompletterades med svarsalternativ men med utrymme för att kunna lägga till 

egenformulerade svar. Efter komplettering skickades första förfrågan ut 2022-04-

11, till respondenter med information (se fullständig formulering av e-

postmeddelande med förfrågan om deltagande i enkätundersökning i Bilaga 8) 

 

3.6 Intervjustudie 

Som en del av metoden utfördes en intervjustudie vilken riktades mot byggsektorn 

respektive utvecklarna av digitala plattformar. För att komplettera 

enkätundersökningen bygger studiens metod på triangulering där intervjustudien 

ska ge djupen i svaren (Säfsten och Gustavsson, 2019, s. 165).  Intervjustudien 

utfördes för att samla information till studien rörande byggsektorns 

återbruksarbete. Intervjuer med respondenter från de digitala plattformarna 

genomomfördes för att kunna tillföra studien djupgående information om 

respektive plattform.  

Intervjustudien tillhör kvalitativa forskningsmetoder vilka i hög grad är 

formbara. I enlighet med kvalitativ forskningsmetodik öppnar intervjuerna för 

djupare förståelse både gällande respondenternas tankar och vad som förmedlas 

helhetsmässigt (Säfsten och Gustavsson, 2019, s. 39). Intervjustudiens resultat 

kommer sedan tolkas utifrån kvalitativ metodik. Intervjuerna utfördes främst 

ansikte-mot-ansikte och agerade komplement till enkätundersökningens 

strukturerade utformning.  Att genomföra intervjuer ansikte-mot-ansikte öppnar 

för gemensam tilltro mellan respondent och intervjuaren (Säfsten och Gustavsson, 

2019, s. 157).  Intervjufrågor kan med fördel vara semistrukturerade med 

förutbestämda frågor (Brinkmann et. al, 2010, s.). Under semistrukturerade 

intervjuer får respondenterna samma intervjufrågor men utrymme ges för 

eventuella följdfrågor (Mont et. al. 2013. S 10).  

Genom intervjuns struktur tilläts respondenterna komma med förklaringar och 

information utöver frågorna som ställdes. Respondenterna hade även möjlighet att 
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ställa egna följdfrågor. Intervjustudien utformades med två olika inriktningar. Ena 

delen av intervjustudien riktades mot respondenter som utvecklar de digitala 

plattformarna. Andra delen av intervjustudien riktades mot respondenter från 

byggsektorn där informationen från dessa intervjuer användes för att beskriva 

byggsektorns inställning till återbruksarbete. Idén bakom intervjuerna med 

utvecklare av de digitala plattformarna var att öka kunskapen om plattformarna.  

 

3.6.1 Urval för intervjustudien 

Urvalet för intervjustudien baseras på strävan efter att erhålla intervjusvar från 

flera perspektiv inom återbruksarbetet. Urvalet för intervjustudien var explorativt 

(Avsnitt 3.5.1) med fokus på att fånga viktiga aspekter. Att utföra intervjustudien 

baserat på urvalet betraktades som viktigt i och med att studiens mål var att hitta 

utvecklingsmöjligheter i plattformarna. En genomgripande intervjustudie med 

flera perspektiv ansågs betydelsefullt för att studien skulle kunna redogöra för 

förbättringsområden. Under intervjustudien tillfrågades anställda på företagen 

bakom plattformarna: CCBuild, Palats, Loopfront och BuildID. Palats, Loopfront 

och BuildID deltog i intervjuer vilket visas i Tabell 3.1 men på grund av tidsbrist 

behövde den tillfrågade representanten från CCBuild avböja intervjun. 

Respondenterna från plattformarna har olika roller inom företagen. Vidare 

tillfrågades även representanter från byggsektorn där medverkande representanter 

presenteras i Tabell 3.2.  I intervjuerna ställdes frågor gällande: plattformarnas 

främsta funktioner, syfte, användare, utvecklingsmöjligheter samt frågor inriktade 

mot återbruk. Intervjuer genomfördes för att kunna ta med information till 

resultatet som visar på förbättringsmöjligheter och styrkor av plattformarna som 

verktyg vid återbruk. För att komma åt respondenter till studien användes 

snöbollstekniken (i enlighet med Avsnitt 3.5.1).  
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Tabell 3.1 visar beskrivning av respondenter från digitala plattformarna 

Digital 

plattform 

Namn Roll Intervjumetod Datum 

BuildID Respondent 1 

(R1)  

Respondent 2 

(R2)  

Produktchef 

(R1) 

Utvecklare 

(R2) 

Digitalt möte via 

Microsoft Teams 

(Inspelad) 

2022-04-08 

1timme 

Palats Respondent 3 

(R3) 

VD 

(R3) 

Digitalt möte via 

Google Meet 

(Inspelad) 

2022-04-19 

1 timme 

Loopfront Respondent 4 

(R4)  

Respondent 5 

(R5) 

Affärsutvecklare 

(R4) 

Chef 

(R5) 

Besvarats skriftligt 

i PDF 

 

2022-05-04 

1 timme 

 

Tabell 3.2 visar beskrivning av respondenter från byggsektorn. 

Företag Namn Roll Intervjumetod Datum 

Krook och Tjäder Respondent 

6 (R6) 

Respondent 

7 (R7) 

Inredningsarkitekt 

(R6) 

Kontorschef  

(R7) 

Digitalt möte 

via Microsoft 

Teams 

(Inspelad) 

2022-04-25 

Tengbom Respondent 

8 (R8) 

Uppdragsledande 

byggingenjör  

Platsbesök 

(Inspelad) 

2022-04-21 

White Arkitekter Respondent 

9 (R9) 

Arkitekt 

Uppdragsledare för 

Hugin 

Digitalt möte 

via Microsoft 

Teams 

(Inspelad) 

2022-05-02 

 

Av respondenterna som intervjuades ansikte-mot-ansikte samtyckte alla till 

ljudinspelning. En av respondenterna tryckte särskilt på att ljudupptagningen 

skulle raderas efter att studien slutförts. 

 

3.6.2 Informationsinsamling från intervjustudien 

Med hänsyn till intervjustudiens semistrukturerade metod förbereddes två 

dokument med intervjufrågor. För att öka svarsfrekvensen erbjöds respondenterna 
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att ge intervjusvaren i dokumenten och bortse från inbokad intervju (Se förfrågan 

om att boka intervju med respondenter från byggsektorn i Bilaga 8). 

Beroende av vem som var mottagaren kunde förfrågan anpassas för mer 

personligt intryck. Inför varje inbokad intervju skickades dokumenten med 

intervjufrågor för att ge respondenten möjlighet att läsa igenom frågorna. 

Respondenterna tillfrågades om tillåtelse att registrera intervjusvaren med 

ljudinspelningar. Att spela in intervjuer anses fördelaktigt gentemot att anteckna 

då information kan missas. Däremot krävs ett godkännande av respondenten för 

att få spela in (Säfsten och Gustavsson, 2019, s. 159). Inför varje intervju öppnades 

även ett dokument med frågor för att underlätta kommande transkribering av 

ljudinspelningarna. Att intervjua respondenter från de digitala plattformarna 

skulle ge djupare kunskap om plattformarna och samtidigt kunna skapa bild kring 

byggsektorns arbete med återbruk. 

 

3.7 Etisk aspekt 

För den som utför forskningsstudier finns tydliga riktlinjer att följa utifrån 

forskningsetiska grundprinciper. Vetenskapsrådet pekar på vikten av 

ansvarigheten till den egna forskningen. Att individer som berörs av forskningen 

ska gynnas av resultaten (Stafström, 2017, s. 8). Därigenom finns tydliga riktlinjer 

kring avrådan från att göra i studien men även vad som uppmuntras.  

Med respekt för respondenter i studien har information hanterats på säkert sätt 

där endast personerna bakom studien har åtkomst till insamlad information. 

Insamlade uppgifter kommer endast behandlas utifrån samtycke och när studien 

avslutats kommer insamlad information att raderas. Utifrån 

dataskyddsförordningen (GDPR) medförs ansvar vid hantering av personuppgifter 

(Europaparlamentet och rådets förordning 2016:15). Med hänsyn till att känslig 

information eventuellt skulle komma att hanteras under intervjustudien 

avidentifierades respondenterna. 

Med syftet att förtydliga och förenkla innehållet i denna studie innehåller 

arbetet ett antal figurer. Med hänsyn till upphovsrätten har samtliga figurer 

godkänts av ägarna till figurerna innan dessa använts i detta arbeta.  
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4 Digitala plattformar för återbruk 

I detta avsnitt presenteras studien av de digitala återbruksplattformarna CCBuild, 

Palats, Loopfront och BuildID.  Främsta likheterna mellan ovan nämnda 

plattformarna med undantag från BuildID är plattformarnas huvudfunktioner. 

BuildID:s huvudfunktion är uppbyggd till största del av ett internt 

inventeringsverktyg samt ett koldioxidbesparingsverktyg. Där syftet är att 

användare ska få en inblick över både vilka produkter användaren har tillgång till 

och vad som är möjligt i framtiden att återbrukas när produkterna fortfarande är 

under användning och är i början av sin livscykel. De tre övriga plattformarna är 

utformade med ett inventeringsverktyg, en marknadsplats samt ett kostnads -och 

koldioxidberäkningsverktyg. I dessa plattformar är inventeringsverktyget mer 

anpassat för att användaren ska lägga ut produkterna direkt på marknadsplatsen 

internt eller externt i företaget. Innan inventeringsverktyget används är det även 

möjligt i samtliga fyra plattformar att lägga in information om den byggnad eller 

det lager där produkterna som ska återbrukas är placerade. Byggnaden eller lagret 

läggs då in som ett projekt i de digitala återbruksplattformarna. Syftet med detta 

är att ge företagets interna eller externa plattformsanvändare allmän information 

om projektet såsom produkternas placering, projektnamnet, region och en 

övergripande beskrivning.  

För att plattformsanvändarna ska få en överblick över vilka material eller 

produkter som ska eller kan återbrukas behöver användarna i samtliga 

plattformarna inventera dessa. I inventeringsverktygen är det möjligt att lägga in 

information om byggnadsmaterialen och produkterna som användarna vill 

återbruka. Med ett fåtal undantag är det upp till användaren själv att bestämma hur 

mycket och vad för information som läggs in om en produkt under inventeringen. 

Möjlig information som användaren kan lägga in om produkterna varierar mellan 

plattformarna. Exempel på vanlig information som kan läggas in om produkterna 

är: antal, mått, färg, material, brandklass, säkerhets -och ljudklass, nuvarande 

skick, om produkten ska skickas in för reparation, tillverkare och tillverkningsår, 

produktens placering, inköp -och försäljningspris samt en produktbeskrivning. 

Under inventeringen finns även valmöjligheten i samtliga plattformar att tagga de 

material och produkter som ska inventeras med en QR-kod. RFID-märkningen 

genomförs genom att små etiketter med QR-koder sätts fast och skannas på 
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materialet som ska inventeras. Därefter fullföljs inventeringen som vanligt där 

användaren lägger in information gällande produkten. När en användare under 

senare tillfälle skannar QR-koden visas informationen om den inventerade 

produkten.  

Som tidigare nämnts kan material och produkter som önskas av användarna 

läggas in som en annons på återbruksplattformarna CCBuilds, Palats och 

Loopfronts marknadsplats efter inventeringen. På marknadsplatsen kan de 

inventerade materialen säljas eller skänkas antingen externt till ett annat företag 

eller internt. Därmed finns även möjligheten att köpa och ta emot material som 

andra plattformsanvändare lagt upp på marknadsplatsen. En användare kan välja 

att filtrera bland produkter på marknadsplatsen för att enklare hitta passande 

material och produkter. CCBuild, Palats och Loopfront har även ett kostnads- och 

koldioxidberäkningsverktyg. Verktyget kan beräkna ekonomiska och 

klimatmässiga besparingar när en produkt eller material inventeras eller läggs ut 

på plattformarnas marknadsplatser.  

 

4.1 CCBuild 

CCBuild har skapats som satsning på cirkulära modeller av bland andra Svenska 

Miljöinstitutet. Plattformen skapades med stöd av Sveriges 

Innovationsmyndighet, Vinnova. Utifrån Vinnovas innovationsprogram 

”Utmaningsdriven innovation” (UDI) stöttades projektet med att ta fram en digital 

plattform som ska främja återbruk. Mellan åren 2020 till 2022 är projektet med 

CCBuild inom UDI steg 3 (IVL, 2022). Steg 3 innebär att projektet nått en fas i 

utvecklingen där flera parter tillåts använda CCBuilds digitala plattform. I nuläget 

har omkring 40 parter inom byggsektorn anslutit för att samverka i arbetet med att 

utveckla CCBuild (CCBuild, u. å.) (Vinnova, 2019; Vinnova 2021). 

CCBuild som digital plattform bygger på att användare lägger in information 

om projekt som användaren kommer arbeta med. Utifrån projekten kan 

användaren lägga in produkter i Produktbanken. Genom produktbanken kan 

användare spara information om tillgängliga byggnadsmaterial. Till användarens 

egna produktbank finns en möjlighet att bjuda in andra användare eller 

projektgrupper. I Produktbanken visas byggnadsmaterial med information om 

dess egenskaper och även platsen där produkten finns att hämta. 
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Byggnadsmaterialen kan kopplas till byggprojekt i plattformen vilket ger översikt 

kring vad som finns tillgängligt i respektive projekt. Plattformens inventeringsapp 

är ett verktyg för att lägga in all nödvändig information om byggnadsmaterial 

(CCBuild, 2022).  I Figur 4.1 framgår CCBuilds webbsida.   

 

 

 

4.2 Palats 

Palats är en digital plattform som företaget Higate skapat. Med hjälp av den 

digitala plattformen fokuserar utvecklarna av plattformen på att underlätta för 

deras användare att kartlägga befintliga produkter och byggnadsmaterial. Inuti 

plattformen kan bland annat produkter och byggnadsmaterial inventeras. 

Inventeringen möjliggör att produkterna och byggnadsmaterialen kan spåras och 

hanteras direkt via mobil eller dator och därmed kan en användare veta var vissa 

produkter befinner sig. Inventeringen sker genom att användaren tar en bild av 

produkten och sedan anger mer information om produkten. Exempel på 

information som kan anges är dess placering vid tillfället genom att placera ut 

produktens placering på en planritning. Ytterligare underlag läggs även in genom 

Figur 4.1 visar CCBuilds webbsida (Med tillstånd att använda av Lindholm C. L.).  
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att ange specifikationer och övrig information om produkterna. I Figur 4.2 framgår 

plattformens layout (Palats, 2022).  

 

Figur 4.2 visar Palats plattformslayout (Erhållen och med tillstånd att använda av Olausson H.)  

När en användare av plattformen återbrukar en viss produkt i ett projekt beräknas 

koldioxid- och ekonomibesparingarna i plattformen. Klimatdata erhålls via 

schablonvärden för koldioxidbesparingarna från Boverket samt finska SYKE 

(Byggföretagen, 2021). 

 

4.3 Loopfront 

Den tredje digitala plattformen för återbruk som undersöks i studien är Loopfront 

vilken lanserades år 2019. Användare har möjlighet att utnyttja plattformen under 

återbruksprocessen för exempelvis inventering, samverkan, logistik samt 

redovisning och rapportering (Loopfront, u.å.). En av nyckelfunktionerna i 

Loopfront är att plattformsanvändare ska kunna få en resursöversikt av tillgängliga 

produkter. Därmed kan användare söka upp produkter och reservera dessa. En 

ytterligare nyckelfunktion är att plattformen förenklar lösningar för logistiken 

gällande förvaring, inventering, frakt och demontering (Loopfront, u.å.). I Figur 

4.3 visas Loopfronts webbsidesutformning. På webbsidan kan en användare av 

plattformen logga in för att komma åt plattformsfunktionerna. 
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Figur 4.3 visar Loopfronts webbsida (Med tillstånd att använda av Forsberg A.) 

4.4 BuildID 

BuildID är ett ytterligare exempel på en digital återbruksplattform. BuildID:s 

digitala plattform skiljs något åt gentemot övriga nämnda plattformar. Till skillnad 

mot övriga plattformar som endast använder QR-koder (Quick Responce) för 

uppmärkning, kombinerar BuildID etiketterna med både QR-koder och RFID-

märkning (Radio Frequency ID). Etiketterna används för att uppmärka material i 

nuvarande bestånd, vid nybyggnad och i renoveringar. Med RFID-märkningen 

används radiofrekvenser för att lokalisera uppmärkta produkter som sedan lagras 

molnbaserat vilket är skillnaden mot QR-koder som skannas med kamera 

(BuildID, u.å.). Uppmärkningen har syftet att visa vilka material och produkter 

som finns och var dessa är placerade. RFID-märkningen möjliggör även att en 

användare kan följa materialet om ett material flyttas eller ska användas på annan 

plats. (BuildID, u.å.). Genom att produkterna är uppmärkta kan dessa kopplas till 

en fysisk plats genom att spåras med radiotekniken (BuildID, u.å.). Produkterna 

som märks upp av en användare registreras i en materialdatabas. I 

materialdatabasen lagras data om ett uppmärkt material. Exempel är produkternas 

placering och vad som kan återbrukas. Materialdatabasen kommer användare åt 

genom åtkomst till en webbportal (BuildID, u.å.). I Figur 4.4 framgår BuildID:s 

layout inne i plattformen. 
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Figur 4.4 visar BuildID:s plattformslayout (Erhållen och med tillstånd att använda av Meldahl M.) 
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Avsnittet inleds med att presentera 

resultatet av fallstudien från Hugins BIM-modell och återbruksplattformarna: 

CCBuild, Palats, Loopfront respektive BuildID. Vidare redovisas resultatet av 

enkätundersökningen respektive intervjustudien.   

 

5.1  Fallstudieresultat 

Via datorprogrammet StreamBIM undersöktes inventeringsverktygen i 

plattformarna CCBuild, Palats, Loopfront och BuildID. Data är framtagna från 

Hugins BIM-modell för att undersöka och jämföra plattformarnas funktioner vid 

inventering. Figur 5.1 visar BIM-modellen av Huginprojektet via StreamBIM. 

 

Resultatsammanställningen från Excel-dokumentet som hämtades för den 

utvalda modellen av WC-stol, stålpardörr och gipsskiva framgår i Tabell 5.1. I 

Tabell 5.1 framgår även information som hämtades från produktspecifikationer 

från olika försäljningswebbsidor med hjälp av givna data i Excel-dokumentet. 

Exempel på information som hämtades via försäljningswebbsidor är 

Figur 5.1 visar BIM-modellen av projektet Hugin (Med tillstånd att använda av 

Höglin P.) 



                                                                             Kap. 5 Resultat                                                                           

31 
 

artikelnummer på produkterna. Produkternas försäljningspriser är uppskattade 

värden och erhölls genom CCBuilds inventeringsverktyg. Gipsskiva 1 i tabellen 

beskriver modellen av gipsskivor som har standardstorleken 3300 x 900 

millimeter. Gipsskiva 2 är av samma modelltyp som Gipsskiva 1. Skillnaden 

mellan dessa är att Gipsskiva 2 är ett samlingsnamn för alla passbitar som fanns i 

BIM-modellen med en storlek mellan 3300 x 40 - 3300 x 878 millimeter.  Tabell 

5.1 redovisar medelvärdet för bredden, vikten och försäljningspriset för 

passbitarna som beräknades till 426 millimer, 17.05 kilogram och 14,058 kronor 

per passbit. Tomma rutor i Tabell 5.1 innebär att specifika informationen om 

produkten inte kunde inhämtas.   

Tabell 5.1 visar sammanställningar av byggnadsmaterialen från BIM-modellen 

Egenskaper Invändig 

ståldörr 

WC- stol Gipsskiva 1 

(standardmått) 

Gipsskiva 2 

(passbitar) 

Antal [st] 4 5 82 19 

Material Stål Porslin Gips Gips 

Höjd [mm] 2110 780 3300 3300 

Bredd [mm] 1510 370 900 426  

Djup [mm] Karmdjup 120 685 12,5 12,5 

Vikt [kg] /[kg/m2] 90 29 36/12,12 17,05/12,12  

Köpkostnad [kr/st] - 5355 - - 

Säljpris [kr/st] 3600 1071 29,7 14,058 

Brandklass EI 60, S200C Ej relevant EI 60 EI 60 

Plan 01 01 + 02 02 023 

Hängning 2: VH+ 2: H Ej relevant Ej relevant Ej relevant 

Tillverkare - IDO Gyproc  Gyproc  

Projekt Hugin Hugin Hugin Hugin 

Huskropp - A, B resp. C  A, B resp. C A, B resp. C 

Övrig information Pardörrar 

 

Väggmonterad 

P-lås 

Hård gipsskiva Varierande 

bredd mellan  

40 - 878[mm] 

 

Data som framgår i Tabell 5.1 användes därmed vid inventeringen i 

återbruksplattformarna. Totala antalet material av samma typ inventerades vilket 

exempelvis innebar att samtliga fyra redovisade dörrar i Tabell 5.1 inventerades 

och sammanställdes i mätningen.   
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I Tabell 5.2 framgår en del av fallstudiens resultat från undersökningen av 

inventeringen i återbruksplattformarna. Den del av resultatet som visas i tabellen 

är plattformarnas uträkning av koldioxid -och ekonomibesparingar samt tiden för 

inventeringsprocessen i plattformarna. Genom BuildID genomförs inventering 

genom att fysiskt RFID-märka produkter. Som tagits upp i studiens metod kunde 

tidsåtgång, koldioxid -och ekonomibesparingarna inte mätas i BuildID vilket 

resulterar i att BuildID inte är med i Tabell 5.2. 

 Resultatet av CCBuilds respektive Palats koldioxidsbesparing redovisas i 

Tabell 5.2 och baserades på automatiska värden kopplade från klimatdatabaser. 

Loopfronts redovisade koldioxidsbesparing är däremot baserad på manuellt 

inlagda värden. För stålpardörrarna, WC-stolarna och gipsskivorna användes 

värdena 2.6 kg CO2e per kg dörr, 2.6 kg CO2e per kg WC-stol samt 0.23 kg CO2e 

per kg gipsskiva som är schablonvärden som Loopfront använder och erhölls av 

verkställande direktör på Loopfront. Anledningen till att manuella värden 

användes under inventeringen var för att Loopfront inte hade funktionen att 

automatiskt koppla koldioxidvärden till några databaser för just ståldörrarna, WC-

stolarna och gipsskivorna. Eftersom egen åtkomst till Palats inte erbjöds, saknas 

värden för Gipsskiva 2 i Tabell 5.2 då undersökningsmöjligheten var begränsad. 

Då dörrarna inventerades först räknades dessa som försöksprodukter och därmed 

mättes inte tiden att inventera dörrarna.  

Tabell 5.2 visar resultatet av fallstudiens inventering 

 

Av fallstudien framgick hur inventeringsverktyget fungerade i 

återbruksplattformarna. I både CCBuild och Palats baserades 

Test Produkt CCBuild BuildID  Palats Loopfront 

Ekonomibesparings- 

Beräkning 

[kr] 

4st Stålpardörrar  14 400 - 14 400 - 

5st WC-stol 5 355 -  5 355 - 

82st Gipsskivor 1 435 - 2 435 - 

19st Gipsskivor 2 67 - - - 

Koldioxidbesparings- 

beräkning 

[kg CO2 ekvivalenter] 

4st Stålpardörrar  872 - 1161 36 

5st WC-stol 48 - 551 77 

82st Gipsskivor 1 96 - 838 79 

19st Gipsskivor 2 2 - - 5 

Tid att inventera 

[min: s] 

4st Stålpardörrar - - - - 

5st WC-stolar 6:37 - 03:

50 

8:08 

82st Gipsskivor 1 4:47  04:

15 

5:25 

82st Gipsskivor 2 21:22  - 26:10 
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ekonomibesparingsuträkningarna på värden som plattformsanvändare anger som 

försäljningspris. Den beräknade ekonomibesparingen blev därmed samma i båda 

plattformarna vilket framgår i Tabell 5.2. I Loopfronts plattform visades däremot 

inga värden för ekonomibesparingen. Ekonomibesparingen som beräknades i 

Loopfront baserades till skillnad från CCBuild och Palats på besparingar genom 

inkommande och utgående ordrar. För att tydliggöra ytterligare beräknas därmed 

ekonomibesparingarna per automatik vid tidpunkten då köp eller försäljning sker 

av redan använd produkt. Ekonomibesparingarna visas därmed först när 

byggnadsmaterial och produkter blir återbrukade av Loopfrontanvändare. 

Återbruket kan ske både internt och externt i företaget.  

I Tabell 5.2 framgår även resultatet för de beräknade koldioxidbesparingarna i 

CCBuild, Palats och Loopfront. Resultatet visar att samtliga plattformar beräknar 

olika värden för koldioxidbesparing för samma produkter. Gällande de 

inventerade ståldörrarna var skillnaden av beräkningarna störst mellan CCBuild 

och Loopfront. Koldioxidbesparingen skiljde 936 kilogram 

koldioxidekvivalenter. Beräkningarna för WC-stolarna av plattformarna visade 

mindre skillnad. Tabellen visar att största skillnaden på beräkningarna gällde 

CCBuild och Palats och motsvarades av 203 kilogram koldioxidekvivalenter. För 

Gipsskiva 1 visade Palats och CCBuilds beräkning 542,04 kilogram 

koldioxidekvivalenter. För Gipsskiva 2 blev differensen 42,5085 kilogram 

koldioxidekvivalenter mellan Loopfront och CCBuild. Utifrån tidtagningen som 

redovisas i tabellen krävde Palats kortast tid för inventering. Vidare tog 

inventeringen i CCBuild näst kortast tid och därmed krävde Loopfronts 

inventering längst tid att utföra. I tidtagningen för inverteringen av WC-stolarna 

respektive Gipsskiva 1 i plattformarna CCBuild och Loopfront redovisar Tabell 

5.2 ett medelvärde för två inventeringar.   

 

5.1.1 Funktioner och användarvänlighet 

Under inventeringen i de digitala återbruksplattformarna finns möjligheten lägga 

in olika typer av information gällande produktegenskaper. Tabell 5.3 och Tabell 

5.4 visar resultatet från jämförelse av återbruksplattformarnas 

inventeringsfunktioner och baseras på inventeringen av ståldörrar, WC-stolar och 

gipsskivorna. Resultatet i Tabell 5.3 och 5.4 redovisas genom färgkodning. För 
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respektive plattform innebär grön markering att användaren kan lägga in den 

specifika informationen angående produkten som ska inventeras. Blå markering 

innebär däremot att inventeringsverktyget inte frågar efter den givna egenskapen 

som står i tabellen. Gul markering betyder att plattformen delvis har en funktion 

och grå markering visar att rutan ej är relevant. Orange innebär slutligen att ingen 

information kunde tas fram. 
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Tabell 5.3 visar jämförelsen av resultatet av plattformarnas olika inventeringsfunktioner 

  

 

 

 

 

Information som är möjlig att lägga 

in om produkterna  

CCBuild BuildID Palats Loopfront 

Bild     

Produktkategori     

Projekt     

Titel/Produktnamn     

Nuvarande plats     

Antal     

Produktbeskrivning     

Material     

Nummer 

Eget ID-nummer / EPC-nummer 

RSK /BSAB/GTIN/E-NR/ BK04 

 

    

    

Filer     

Vikt     

Höjd/längd/bredd/ Tjocklek     

Diameter     

Djup     

Brandegenskaper     

Ljudegenskaper     

Arkitektstil     

Inbrottsskydd     

Skick 

Estetiskt Skick 

Funktionellt skick 

    

    

    

Färg     

Tillverkare     

Tillverkningsår     

Artikelnummer     

Säljkostnad 

Externt pris 

Internt pris 

Låt köparen bestämma pris 

    

    

    

    

Inköpskostnad/Uppskattat nypris     

Farligt material     

Kommer att göras om /repareras     

Material kan bli demonterad     

Status på åtkomlighet     

Material kan bli isärplockad     
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   Tabell 5.4 visar övriga funktioner i de digitala plattformarnas inventeringsverktyg 

 

Utifrån fallstudien upptäcktes att samtliga plattformar har en funktion för 

betygsättning av byggnadsmaterial eller produkter som skulle inventeras. 

Funktionen i plattformarna skildes däremot åt. I både CCBuild och Palats 

betygssätts både estetiska och funktionella skicket. I CCBuild betygssätts skicket 

utefter femgradig skala där lägsta betyget är ”skada/funktion går ej att åtgärda” 

och högsta betyget är ”inga skador/brister”. Även Loopfront tillämpar femgradig   

skala för att beskriva produkternas skick. I plattformen kan användaren välja 

mellan alternativen: vet ej, ny, som ny, använd, dålig. I Palats betygssätts skicket      

på produkterna genom en tregradig skala där användaren kan välja mellan: 

anmärka, kommentera eller godkänna produkten.     

För att de digitala plattformarna ska kunna beräkna koldioxidbesparingar för 

en inventerad produkt behöver användaren ange produktens produktkategori. 

Produktkategorin i de digitala plattformarna är kopplad till en klimatdatabas och 

koldioxidbesparingen beräknas därmed baserat på den valda produktkategorin. I 

CCBuild och Palats finns förslag på olika produktkategorier som kan läggas in för 

en specifik produkt. I fallstudien lades till exempel WC-stolarna in som 

produktkategori WC-stol. I CCBuild fanns 25 valbara huvudkategorier som 

delades in i underkategorier. I Loopfronts plattform är produktkategorin i stället 

kopplad till CoClass som är ett klassifikationssystem från Svensk Byggtjänst.  

Som Tabell 5.4 visar finns möjligheten att bulka produkterna som inventeras 

för samtliga plattformar. Att bulka produkterna innebär att möjligheten ges att 

ange information om flera produkter som har samma egenskaper i samma annons. 

Övriga funktioner i 

inventeringsverktyget 

CCBuild BuildID Palats Loopfront 

Går att kopiera inlagda produkter     

Går att bulka material     

Anpassar parametrar att lägga in 

beroende på produktkategori 

    

Räknar CO2     

Räknar ekonomiska besparingar     

Använder RFID-taggar     

Använder QR-koder     

Produktens placering går att sätta ut på 

planritning 

    

Visar produktstatus      

Kan uppskatta ett försäljningspris      
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Tabellen visar även att det finns möjligheter till att kopiera annonser i CCBuild 

och Palats.  

Som tidigare tagits upp i rapporten visar även Tabell 5.4 att BuildID är den 

enda plattformen som använder RFID-taggar. Resultatet av undersökningen av hur 

inventeringen i BuildID fungerar visar att en BuildID skapar taggarna och skickar 

dessa till deras kunder. BuildID erbjuder flera storlekar på RFID-taggarna till sina 

kunder. Under inventeringen upptäcktes däremot att RFID-taggarna hade sämre 

fäste på metallytor gentemot andra typer av materialytor. En RFID-tagg kan 

skannas upptill omkring sju meter. Om produkter ska transporteras i exempelvis 

en lastbil från en lagerlokal till ett projekt avläses samtliga produkter i lastbilen 

med en skanner. Skannern ställs in med Destinationen för produkterna och 

produkternas placering ändras per automatik inne i plattformen. Övriga 

plattformar använder därmed QR-koder. För att skanna QR-koderna måste 

skannern hållas intill koderna. I CCBuild plattform kan en användare skriva ut 

QR-koder i papper som kunder om önskas själva kan laminera.  

 

5.2 Enkätresultat för kommuner 

I det här avsnittet sammanställs kommunernas enkätsvar (se fullständig enkät i 

Bilaga 6). Ett flertal av frågorna i enkäterna var flervalsfrågor där respondenterna 

hade möjlighet att välja flera av svarsalternativen och/eller lägga till egna 

alternativ och svar. I ett fåtal frågor hade även respondenterna möjlighet att svara 

helt fritt och i resterande frågor kunde respondenten endast välja ett 

svarsalternativ. Enkäten skickades ut till 87 kommuner, varav 42 olika 

representanter från kommunerna deltog i enkätundersökningen. Av 42 kommuner 

som deltog valde en kommun att bidra anonymt. Respondenterna bestod av 

representanter från flera olika arbetsroller som chefer, projektledare, ingenjörer, 

arkitekter, olika typer av strateger inom till exempel miljö, fastigheter och 

hållbarhet, konsulter, näringslivsutvecklare och utredare (se fullständig lista på 

respondenterna i Bilaga 4). 

 

5.2.1 Sammanställning 

Samtliga 42 kommuner som deltog i enkätundersökningen valde att svara på 

enkätens första fråga gällande huruvida kommunerna arbetar med återbruk. Detta 
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gav resultatet att 22 (52,4 %) svarade att det förekommer arbete med återbruk 

inom kommunen, 18 (42,9 %) svarade att det inte förekommer arbete med 

återbruk. Resterande två (4,8 %) respondenter visste inte om kommunen arbetade 

med återbruk eller inte.  

Respondenterna fick därefter svara på hur kommunerna arbetar med återbruk 

genom att välja mellan minst ett svarsalternativ av sex möjliga. Alternativt kunde 

respondenterna skriva ner andra arbetssätt under punkten övrigt. Frågan 

besvarades av 25 respondenter och resultatet redovisas i Figur 5.2. Från resultatet 

av enkäten framgick att det vanligaste svarsalternativet, som valdes av 13 (52 %) 

respondenter, var att kommunerna har ett program som ska följas med syftet att 

på lång sikt förbättra miljön och återbruket inom kommunen. Därefter var det 

vanligaste ifyllda svarsalternativet att kommunen har återbrukscentraler där 

företag kan lämna in byggnadsmaterial vilket valdes av nio (36 %) respondenter. 

Respondenterna uppgav även att kommunerna använder sig av återbrukscentraler 

för privatpersoner att lämna in byggnadsmaterial och detta svarsalternativ valdes 

av åtta (32%) respondenter. I resultatet för enkäten framkom även ytterligare ett 

arbetssätt som kommunerna arbetar med återbruk på, som inte fanns med bland 

svarsalternativen. Fyra (16 %) respondenter angav att kommunen de representerar 

arbetar med återbruk genom att återbruka inom kommunens egen organisation och 

projekt.  
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I syfte att undersöka kommunernas kunskaper inom digitala plattformar för 

återbruk innehöll enkäten ett antal frågor gällande plattformarna. Av 42 

respondenter angav 27 (64,3 %) att de har vetskap om att det finns digitala 

plattformar för återbruk och resterande 15 (35,7 %) angav att de inte visste om att 

det fanns digitala plattformar för återbruk. I fråga om huruvida kommunerna 

använder sig av sådana plattformar svarade tio (23,8 %) respondenter att 

kommunen de representerade använder sig av digitala plattformar och 18 (42,9 %) 

uppgav att kommunen inte använder sig av sådana plattformar. Resterande 14 

(33,3 %) respondenter uppgav att de inte visste om kommunen använde sig av 

plattformarna. Av de 18 respondenter som besvarade att kommunen använder sig 

av digitala plattformar för återbruk var det 15 respondenter som angav vilken typ 

av plattform det rörde sig om.  

De digitala plattformarna som respondenterna angav eller som var ett av 

svarsalternativen i enkäten framgår i Figur 5.3. Resultatet i Figur 5.3 visar att elva 

(73,3 %) respondenter anger att den digitala plattformen CCBuild är den vanligast 

förekommande plattform under kommunernas återbruksarbete. Figur 5.2 visar 

även att två (13,3 %) kommuner använder sig av egna interna plattformar inom 

sin organisation och att 1 (6,7 %) kommun undersöker möjligheterna att använda 

sig av någon digital plattform i framtiden. Andra plattformar som en (6,7 %) 

Figur 5.2 visar respondenternas svar över hur kommunerna arbetar med återbruk 
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respondent angav att kommunerna använder sig av är Blocket, Kompanjonen, 

Klaravik nätauktioner och Malmöåterbyggdepå.  

 

Figur 5.3 visar typ av digital plattform kommunerna använder 

I enkäten fick respondenterna även ange vad de digitala plattformarna för 

återbruk används till inom kommunen. Frågan besvarades av 14 utav de 18 

respondenter som tidigare besvarade att kommunen de representerade använder 

sig av digitala plattformar. I Figur 5.4 framgår resultatet över vad respondenterna 

angav att plattformarna främst används till inom kommunerna. Resultatet visar på 

att flera av kommunerna är nyligen registrerade medlemmar och fortfarande 

utforskar digitala plattformar vilket angavs av fem (35,7 %) respondenter. En del 

av respondenterna förtydligade även detta genom att lägga in ett eget 

svarsalternativ i enkäten. Det resulterade i ett flertal formuleringar liknade citaten 

nedan från två av respondenterna.  

”Än så länge används CCBuild av få, främst för att lära oss, för att byggåterbruk 

ska ta fart inom en rimlig framtid. ” 

och 

”Vi är i vår linda när det gäller detta, och våra kommunala bostads och 

fastighetsbolag har börjat utforska plattformarna. ” 
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I Figur 5.4 visas även resultatet från fem (35,7 %) respondenter som angav att 

digitala plattformarna används även en stor del till att sälja återbruket material 

externt eller internt av kommunen. Fyra (28,6 %) respondenter angav även att 

plattformen används till att köpa återbruket material externt eller internt. Från 

Figur 5.4 framgår även att tre (21,4 %) av respondenterna dels angav att digitala 

plattformarna används till att inventera material och produkter endast internt inom 

sin organisation men även används till att rekommendera och marknadsföra vidare 

plattformen till företag. En (7,1 %) respondent angav även att plattformarna för 

återbruk används för eget bruk och en (7,1 %) angav för att möjliggöra 

utvecklingen av återbruksarbetet.    

I enkätundersökningen fick respondenterna svara på vad de tror skulle vara 

fördelaktigt med att kommunerna använder sig av samma digitala plattformar för 

återbruk som byggsektorn. Resultatet framgår i Figur 5.5.  Det mest 

förekommande valda svarsalternativet som angavs av 33 (78,6 %) av de 42 

deltagande respondenterna var fördelen med att det skulle öka återbruket och 

därmed främja miljön. Andra vanligt förekomna besvarade svarsalternativ som 27 

(64, 2 %) respektive 26 (61,9 %) respondenter valde att fylla i var fördelen med 

att kunna få fler byggföretag att se möjligheterna med återbruk samt att 

plattformarna skulle kunna förenkla samverkan mellan kommuner och 

byggsektorn. De två svarsalternativ som blev näst minst ifyllda valdes av 22 (52,4 

%) respondenter vardera. Det ena svarsalternativet handlade om huruvida 

respondenterna trodde att det skulle vara att lättare koppla ihop externa projekt 

med hjälp av plattformarna. Det andra alternativet handlade om huruvida 

respondenterna trodde att plattformarna skulle kunna ge kommunerna ökade 

Figur 5.4 visar vad digital plattformarna används till inom kommunerna 
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kunskaper och insikter kopplade till miljö och ekonomi med hjälp av 

plattformarna. Det svarsalternativ som valdes allra minsta var att respondenten 

inte såg någon fördel med digitala plattformar vilket angavs av en (2,3 %) 

respondent. Två respondenter gav även förslag på en (2,3 %) varsin fördel med 

digitala plattformar för återbruk som inte fanns med bland de sex svarsalternativen 

i enkäten. Den ena förslaget var att plattformarna möjligtvis kan hjälpa till att 

förbättra ekonomin vid rivning då det ger en möjlighet för användare av 

plattformarna att få betalt för material vid rivningen. Det andra förslaget på 

fördelar vid användning av plattformar var att det möjligtvis skulle kunna bli 

lättare för kommunerna att samverka med fastighetsägare som äger 

byggnadsmaterial.     

I enkäten tillfrågades respondenterna om deras syn på hur kommunerna kan 

hjälpa till med att bidra med mellanlagringsutrymme för företags 

byggnadsmaterial. Resultatet framgår i Figur 5.6. Resultatet visar att sju (16,7 %) 

av de 42 kommunerna kan tänka sig att bidra med lagringsutrymme och att elva 

(26,2 %) kommuner även kan tänka sig detta men har i dagsläget inte möjlighet. 

Fyra (9,5 %) av kommunerna hade redan ordnat en plats för lagerutrymme och sju 

(16,7 %) kommuner uppgav att de har andra lösningar för att öka 

återbruket.  Respondenterna angav även kommentarer utöver de givna 

Figur 5.5 visar förväntade fördelar med digitala plattformarna 
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svarsalternativen såsom att två (4,8%) respondenter inte har rådighet i hur 

förvaringen ska lösas samt att fyra (9,5 %) inte besatt kunskap inom detta område. 

Andra noteringar som uppkom från respondenterna var att två (4,8 %) nämnde   att 

kommunen inte hade några lokaler och ytterligare två (4,8 %) informerade om att 

kommunen undersöker möjligheten för framtida mellanlagring. 

Respondenterna tillfrågades även att uttryckas sig fritt om de hade ytterligare 

förslag på hur kommuner kan hjälpa byggföretag att arbeta med återbruk. En 

respondent förklarade vikten av att samverkningsformen vilket ordagrant visas i 

citatet nedan. 

”I projektet att starta ett byggåterbruk ingår också att hitta samverkansformer för 

att få så många aktörer som möjligt att kunna byta material med varandra och 

tänka på återbruk” 

En annan respondent förklarade även en utmaning med just deras arbete med 

återbruk av material i citatet nedan. 

”Vi försöker hitta utrymmen för insamling på våra Återvinningscentralen men 

inser att material ofta blir transport- och väderskadat när det hanteras som 

grovavfall” 

Figur 5.6 visar kommunernas möjlighet och syn på att bidra med lagringsutrymme 
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För att undersöka kommunernas inställning till återbruk ställdes två ytterligare 

frågor i enkäten där resultatet av dessa frågor redovisas i Figur 5.7 och Figur 5.8. 

I den första frågan tillfrågades respondenterna hur viktigt kommunerna anser att 

återbruk är på en skala ett till fem, där ett är minst viktigt och fem är jätteviktigt. 

Resultatet blev att av 42 kommuner angav 21 (50 %) respondenter en femma. Tolv 

(28,6 %) respondenter svarade en fyra, fem (11,9 %) respondenter svarade en trea. 

Slutligen svarade två (4,8 %) respondenter en tvåa och resterande två (4,8 %) 

respondenter svarade ”vet ej”. I den andra frågan fick respondenterna svara på om 

kommunerna har intresse att lära sig mer om digitala plattformar för återbruk. 

Resultatet visar på att majoriteten av respondenterna har ett intresse att lära sig 

mer om återbruk då 22 (52,4 %) respondenter svarade ”ja” på denna fråga. Av 

resterande respondenter svarade två (4,8 %) ”nej”, fyra (9,5 %) respondenter 

svarade ”vet inte” och slutligen svarade 14 (33,3 %) respondenter ”kanske”.   

 

5.2.2 Återkoppling från enkäten  

I enkätens slutliga fråga fick respondenterna chansen att lägga till valfri 

information som tyckts saknats samt chansen att återkoppla om något i enkäten 

upplevts otydligt. Det var 13 respondenter som återkopplade. Återkopplingen 

bestod både av konstruktiv feedback på enkäten och förtydliganden av 
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respondentens svar samt förklaringar och synpunkter gällande hur arbetet med 

återbruk fungerar i kommunen.  

Den feedback som främst mottogs var att studien av återbruk är en både viktigt 

och intressant fråga samt feedback gällande att alla svarsalternativ inte passade till 

frågorna. Det mottogs även motstridig feedback där en del respondenter 

återkopplade att enkäten var bra då den hade tydliga frågor och ett fåtal andra 

respondenter återkopplade att enkätens frågor var otydliga gällande om enkätens 

frågor handlade om återbruk av byggnadsmaterial eller om inredning.   

De förtydliganden som respondenterna angav i den avslutande frågan i enkäten 

handlade främst om att respondenten förtydligade att respondenten själv inte 

kunde påverka och bestämma över hur kommunen arbetade med de frågorna som 

ställdes i enkäten.  Ett annat vanligt svar i den avslutande frågan var att 

respondenten förklarade att kommunen har olika delar inom sin verksamhet. 

Respondenten tydliggjorde att hen bara har kunskap över hur inställningen är i den 

del av verksamhet hen har insyn i.   

Som nämns ovan återkopplade respondenterna även med förklaringar och 

synpunkter om hur arbetet med återbruk fungerar i kommunen. Närmare handlade 

förklaringarna om svårigheter och utmaningar med att återbruka inom kommunen 

och möjliga lösningar till att öka återbruket. Svårigheter som respondenterna 

uppgav gällande kommunalt återbruk var: att kommunala byggnaders skick ofta 

orsakar begränsade möjligheter att återbruka då nedmonterade material och 

komponenter ofta är förbrukade, juridiska hinder och lagstiftning såsom lagar som 

förhindrar kommunala projekt köper in material från privatpersoner och att 

energikrav på nya byggnader begränsar möjligheten till återanvändning, att 

samhället är optimerat för slit och släng, att det är en utmaning på vilket sätt 

kommunerna ska tillsätta resurser för att ta hand om begagnat material, att det 

finns många fördomar och attityder om återbruk och slutligen att det finns en del 

trösklar gällande ledtider mellan rivning och bygg, livstid, kvalité, tillgång vid 

byggnation, kostnader och risker. Respondenten uttryckte lösningar för ökat 

återbruk som var att det måste finnas en politisk vilja eller ambitioner för att lösa 

dessa utmaningar med återbruk och att målen som skapas för återbruk måste bli 

tydligare, till exempel genom SMARTA-mål. SMARTA-mål innebär att ett mål 

ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbundet.     
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5.3 Enkätresultat för byggsektorn 

I det här avsnittet sammanställs enkätsvaren rörande byggsektorn (se fullständig 

enkät i Bilaga 7). Efter sista svarsdatum hade totalt 26 responderat på 

enkätundersökningen. Av respondenterna valde fyra att svara anonymt. 

Enkätsvaren visar en variation gällande respondenternas yrkesroller inom 

byggsektorn. Respondenterna har rollerna verkställande direktör, chef, 

projektledare, hållbarhetsansvarig, arkitekt, projektingenjör, företagsägare, 

kvalitets- och miljöledare och avfallsstrateg (Fullständig lista hittas i Bilaga 5). 

Samtliga respondenter betraktas som representanter från företagen de arbetade på. 

Figur 5.9 visar att av respondenterna hade en majoritet om 16 (61,5 %) 

respondenter erfarenhet sedan minst tio år tillbaka.  

Fem (19,2 %) respondenter hade mellan fem och tio års erfarenhet. Vidare hade 

tre (11,5 %) respondenter mellan två och fem års erfarenhet. Två (7,7 %) 

respondenter hade upp till två års erfarenhet.  
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5.3.1 Sammanställning av enkätresultat 

Resultatet visar att majoriteten av företagen som respondenterna representerade 

arbetade med återbruk på något sätt. Av respondenterna uppgav 20 (76,9 %) att 

företaget återbrukar byggnadsmaterial. Resterande sex respondenter (23,1 %) 

angav att företaget inte återbrukar byggnadsmaterial. Enligt Figur 5.10 svarade 

flest respondenter att företaget inte köper in eller möjligtvis i mycket liten 

utsträckning ifråga huruvida företaget köper in eller säljer återbrukat 

byggnadsmaterial.  

 

 

 

Genom enkätsvaren förklarade respondenter anledningar till att företaget inte 

återbrukar. I synnerhet framgick tre anledningar. Den ena var att företaget var 

konsultföretag och därför inte hanterade byggnadsmaterial. Den andra var att 

företaget endast mottog använt byggnadsmaterial som bortskänktes. Den sista 

anledning beskrevs vara att företaget inte hade hittat lämpligt sätt att skapa 

affärsmöjligheter med att återbruka byggnadsmaterial. Av respondenter som 

arbetade med återbruk inom sitt representerade företag förklarade en att återbruk 

främjades genom kontakt med särskilda företag som köpte in eller mottog 

överblivet byggnadsmaterial. Företagen som tog emot byggnadsmaterial var 

återbruksdepåer vilka sedan återsålde byggnadsmaterialet. I enkäten nämnde en 

respondent att företaget även hanterade egen mellanlagring.  
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Figur 5.10 visar hur respondenterna uppskattade omfattning av återbrukat byggnadsmaterial som hanteras 

inom företaget.  
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Enligt Figur 5.11 visar enkätresultatet att en majoritet om 16 (61,5 %) 

respondenter svarade att företagen däremot inte använde digitala plattformar som 

hjälpmedel för att återbruka byggnadsmaterial. Enkätresultatet visar att CCBuild 

användes i störst utsträckning. Sju (26,9 %) respondenter svarade nämligen att 

CCBuild användes. Av dessa sju respondenter förtydligade en vidare att CCBuild 

endast användes som verktyg för att mäta klimatpåverkan. Utöver CCBuild 

svarade två (7,7 %) respondenter att Palats användes. En av respondenterna tillade 

att PS Action användes som digitala plattformar vid återbruk inom företaget.  

Enkätresultatet visar att CCBuild i huvudsak beslutades att användas utifrån att 

plattformen hade utvecklats i samarbete med företagen själva eller att företagen 

nåtts av rekommendation. Gällande ett av företagen förklarades att endast 

företagets beställare kunde påverka vilka digitala plattformar som skulle komma 

att användas inom respektive projekt. Respondenten menade att inom 

konsultföretag överlåts främsta besluten till beställaren. Däremot menade en 

annan respondent att konsultföretaget kan uppmuntra till att använda digitala 

plattformar som verktyg för återbruk men ej ta beslutet. Utifrån enkätresultatet 

framgår även att ett av företagen inte använde någon digital plattform ifråga, men 

att potentiell plattform undersöktes i pågående arbete med att öka återbruket.  
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Figur 5.12 visar att respondenter med erfarenhet att använda digitala plattformar 

för återbruk uppgav främst tre fördelar med sådana plattformar. Tre respondenter 

tyckte att plattformarna var användarvänlig, underlättade inventering samt gav 

bättre insikt gällande ekonomi- och miljöpåverkan. En respondent menade att 

digitala plattformar för återbruk kunde underlätta inventering av 

byggnadsmaterial. En annan respondent förklarade att CCBuild öppnat för att 

diskutera möjligheter och utmaningar med att återbruka. Sist pekade även en 

respondent på fördelen med att kunna koppla interna och externa projekt genom 

digital plattform för återbruk av byggnadsmaterial mellan projekt.  

Respondenterna som hade erfarenhet av plattformarna ifråga uttryckte behovet 

av att utveckla och förbättra dessa. En av respondenterna lyfte fram två områden 

att förbättra. Respondenten menade att projekten borde kunna synkroniseras med 

varandra samt att BIM-modeller borde gå att ansluta till digitala plattformar för 

återbruk. Samma respondent tyckte även att ansvariga bakom plattformarna skulle 

vara oberoende. Flera av respondenterna tryckte särskilt på behovet av att kunna 

synkronisera data i plattformarna med varandra och uttryckte att plattformarna 

behövde bli kompatibla med innehåll i exempelvis Revit-filer. Av respondenterna 

uttryckte två att digitala plattformar behövde förbättras enligt nedan: 

”Att plattformarna kopplas ihop med varandra för att öka marknaden” 

”Bättre översyn och koppling mellan projekt. T.ex. om man flyttar material mellan 

projekten” 

Ena respondenten förklarar även enligt nedan:  

Figur 5.12 visar nämnda fördelar med digitala plattformarna 
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”Anpassa mer till storskalig försäljning. Vi får in så mycket olika produkter 

och stora mängder att det blir omöjligt för oss att lägga in varje produkt i det 

digitala verktyget” 

Flera av respondenterna uttryckte även att dessa digitala plattformar behövde 

marknadsföras i större skala för att öka användandet. Fyra (21,1 %) respondenter 

svarade att digitala plattformar inte användes för att dessa inte kändes till inom 

företagen. Svaren uppgavs utifrån fråga om anledning till varför företagen inte 

använde digitala plattformar för att återbruka byggnadsmaterial. Ytterligare fyra 

(21,1 %) respondenter svarade även att företaget hade bristande kunskap om 

plattformarnas funktioner. Andra respondenter förklarade att företaget inte hunnit 

börja använda någon digital plattform ännu. En av respondenterna förklarade att 

företaget först måste främja återbruk av byggnadsmaterial och understryker att 

kunden framförallt måste vara villig att fokusera på återbruk. En annan respondent 

förklarade att återförsäljning av använt byggnadsmaterial skedde genom 

direktkontakt mellan kunder. Andra svarade enligt nedan: 

”Det material som blir över disponeras oftast ut inom företaget” 

”Material återanvänds i första hand inom ombyggnationen” 

Baserat på fråga om främsta utmaningen med att återbruka visar Figur 5.13 att 

fem (19,2 %) respondenter svarade att utrymme för mellanlagring av 

byggnadsmaterial är komplicerat att hitta.  

 

Figur 5.13 visar utmaningar med återbruk 

0 1 2 3 4 5 6

Komplicerat att hitta utrymme för
mellanlagring

Lagerhantering är alldeles för kostsamt

Tidsmässigt ohållbart att tillvarata
byggnadsmaterial

Byggnadsmaterialen är ofta inte i brukliga
skick

Antal respondenter

U
tm

a
n

in
g

a
r

Utmaningar med att återbruka



                                                                             Kap. 5 Resultat                                                                           

51 
 

Fyra respondenter (15,4 %) svarade att byggnadsmaterialet vanligtvis inte är i 

brukbara skick. Tre respondenter (11,5 %) svarade att tillvaratagande är ohållbart 

utifrån tidsmässigt perspektiv. Respondenterna menade att hanteringen av 

byggnadsmaterialen tar längre tid vid rivning- och ombyggnadsprojekt. Tillika 

uppgav även en respondent att rätt mängd byggnadsmaterial ansågs svårt att 

uppfylla vid behov. Av respondenterna uttryckte en att även tillgång och 

efterfrågan är styrande faktorer. Ytterligare två respondenter intygade att 

inställningen från beställarens sida är viktigt att beakta och pekade på bristande 

intresse för återbruk. Enkätresultatet visar även att respondenter upprepade gånger 

förklarade att garantifrågan ses som utmaning när byggnadsmaterial återanvänds. 

Av respondenterna svarade en enligt nedan: 

”Att båda parter måste vara överens om förutsättningar med att använda 

återbrukat material t.ex. för garantier o.s.v.” 

Enligt Figur 5.14 visar enkätresultatet att företagen i synnerhet återbrukade: 

fönster, dörrar, virke, marksten, betongplattor, takpannor eller tegel. 

Respondenterna hade även utrymme att komplettera svarsalternativen med 

ytterliga byggnadsmaterial vilka också redovisas. 

 

Figur 5.14 visar byggnadsmaterial som främst återbrukas inom byggsektorn 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Vet inte
Återbrukar inte eller mycket lite…

Schaktmassor
Plastprodukter

Golvmattor och övriga textiler
Elektronik
Gipsskivor

Lös inredning. Ute- och inomhus
Elektronik

Vitvaror
VVS-produkter som vattenklosett, handfat

Undertak
Gipsskivor

Marksten, betongplattor, takpannor, tegel
Dörrar, fönster, virke

Antal respondenter

B
y
g

g
n

a
d

s
m

a
te

ri
a
l

Byggnadsmaterial som främst 
återbrukas



Examensarbete: DIGITALA PLATTFORMAR SOM FRÄMJAR ÅTERBRUK 

52 
 

I enkäten förtydligade en av respondenterna att företaget inte hanterade 

byggnadsmaterial för återbruk men hade med erfarenhet från byggprojekt sett att 

särskilt dörrar och fönsterpartier återbrukades. I enlighet med Figur 5.15 visar 

enkätresultatet att 19 (73,1 %) respondenter önskade att företaget var bättre på att 

återbruka byggnadsmaterial i dagsläget. Sju (26,9%) respondenter upplevde att 

företaget arbetade med att främja återbruk.  

 

5.3.2 Återkoppling från enkätsvaren 

I enkätens sista del gavs utrymme för respondenten att själv ge återkoppling. Av 

respondenterna uttryckte en att enkätfrågorna var bra utformade. Som tidigare 

nämnts upplevde däremot två respondenter att enkätfrågorna inte gällde dem som 

anställda konsulter. Vidare förklarade en av respondenterna att företaget kan 

komma i kontakt med digitala plattformarna ifråga men bara inom särskilda 

projekt där de används av beställaren. Som representant för konsultföretag 

uttryckte en annan respondent att frågorna upplevdes irrelevanta då respondenten 

arbetade i föreskrivande del som arkitekt.   

Gällande återbruksprocessen underströk en av respondenterna om behovet att 

inventera under byggprojektens inledande skeden. Respondenten pekade på att 

inventering av byggnadsmaterialen vanligtvis genomförs i senare skeden men att 

återbruk behöver utrymme från början för att kunna genomföras. 

 

7
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Upplever att vi redan arbetar
för att ständigt bli bättre
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oss att arbeta med åter

Vet ej

Figur 5.15 visar vad respondenterna ansåg om återbruksarbete inom företagen. 
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5.4 Intervjuresultat Digitala plattformar 

Respondenterna i den här intervjustudien arbetar alla med frågor rörande återbruk 

och har själva intresse för återbruksarbete. Av fyra tillfrågade representanter från 

de digitala plattformarna hade tre möjlighet att svara på intervjufrågorna. I 

intervjuernas inledande del ställdes en fråga om främsta tilltänkta målgrupp och 

Tabell 5.5 visar vad respondenterna svarade. 

Tabell 5.5 visar de digitala plattformarnas främsta inriktade målgrupper 

Främsta målgruppen 

BuildID Palats Loopfront 

Fastighetsägare, 

byggentreprenörer, 

materialgrossister, 

arkitekter, byggföretag, 

projektörer, projektledare, 

företag, hyresfastighetsägare 

 

Två målgrupper.  

Första är konsulter som vill 

ha all information om 

materialet insamlat och 

uppdaterat.  

Andra målgruppen är den 

som är anställd att sköt 

inventeringen.  

Företag eller offentliga 

sektorn som ser intresse med 

att återbruka.  

 

 Av respondenterna svarade R4 och R5 skriftligt utifrån tilldelat dokument med 

intervjufrågorna. Användare av CCBuild, Palats, Loopfront och BuildID arbetar 

främst inom företag eller offentliga sektorn. Gällande BuildID förklarade R2 

däremot att även hyresfastighetsägaren har användning av BuildID för att 

inventera produkter som exempelvis vitvaror.  

Resultatet av intervjustudien pekar på att användandet av plattformarna ökat 

under senaste året. Utifrån intervju med R3 framgår att Palats användarantal 

tredubblats från omkring 100 användare föregående år. Även Loopfront hade ökat 

till mer än 1500 användare och erhållit runt 40 stycken unika kunder sedan starten. 

Siffrorna visar att användandet ökat. För att fortsätta öka användarskalan pekade 

R4 och R5 på behovet av bredare kunnande om cirkulär ekonomi inom 

byggsektorn. Vidare förklarade respondenterna att byggsektorn behövde hitta 

metoder för att effektivisera återbruksarbetet. Som ett led i att öka användandet 

angavs Trondheims kommun som viktigt exempel där 1600 personer hos 

kommunens anställda skulle bjudas in till plattformen för att öka samarbetet inom 

kommunen. Utifrån intervjun förklarade R3 att vikten inte låg i att öka mängden 

användare av Palats utan att fokusera på kvalité framför kvantitet. Viktigt för 
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Palats är att se till att återbrukat byggnadsmaterial ökade framför att utöka skalan 

av användare. Vidare förklarade respondent R3 att marknadsföringen främst 

skedde via rekommendationer från nöjda användare. 

Ifråga om utmaningar i arbetet med återbruk förklarade R2 att en utmaning 

bland annat gällde samverkan mellan olika system. I intervjun förklarade 

respondenterna R1 och R2 att BuildID arbetar för att bli mer synkroniserade med 

program som har skilda egenskaper men hur synkroniseringen ska fungera är en 

svår fråga.  

”Hur man ska mappa ihop saker mellan olika system är en svår nöt att knäcka” 

Ifråga huruvida byggsektorn kommit igång med återbruksarbete jämförde R3 

med att byggnadsmaterialområdet börjat  

”gräva med en liten kratta i sanden”  

och menade att byggsektorn har långt kvar men förtydligade att inventering av 

produkter sker i större utsträckning. R3 uttryckte även att byggsektorn i huvudsak 

är anpassad för att öka återbruket men att återbruksarbete är nytänkande och 

därmed upplevs avsaknad av erfarenhet. Vidare menade respondenten att arbetet 

med demontering av produkter som ska omplaceras är relativt simpelt. Däremot 

pekade R3 på att behovet av vetskap om produkternas egenskaper. Respondenten 

uttryckte enligt följande:  

”Enda är att det är nytt koncept och att man faktiskt måste veta vad det är för 

dörrar man har, vart man mellanlagrar dem och vilka dörrar som ska skruvas upp 

någonstans” 

Respondenten förklarade att processen med logistiken medför utmaningar i 

återbruksarbetet: 

”Det finns en rak linje i logistikkedjan som inte viker av någonstans innan 

produkten hamnar på en avfallshög idag” 

 

Respondenten menade att byggsektorn behöver ändra inställning till återbruk och 

betrakta återbruk som större självklarhet. Samtidigt uttryckte respondenter att 

byggsektorn behöver våga prova återbruka. 

”Det kommer inte fungera första gången men bli bättre andra och ännu bättre 

tredje; och bara börja i liten skala, för det är alla redo för” 

Däremot pekade R1 på utmaningar med återbruksarbetet. Under intervjun 

förklarade R1 svårigheter med logistiken i återbruksarbetet. R1 tryckte på vikten 
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av samverkan mellan interna och externa projekt och menar att inventeringen 

behöver göras innan arkitekten vet var byggnadsmaterialet ska placeras i nya 

byggnaden. Att inventera byggnadsmaterial i en byggnad menade R1 och R2 

underlättar återbruk eftersom mellanlagring kan elimineras om det är möjligt att i 

förväg flagga för vad som finns tillgängligt att återbruka. R1 utryckte enligt nedan: 

”om du pratar med arkitekten när dörrarna plockats ut är det försent” 

R1 menade att samverkan mellan olika projekt är fördelaktigt och innebär att 

byggnadsmaterial och produkter skulle kunna plockas ut först när dessa behövs 

inom annat projekt. R4 och R5 uttryckte liknande upplevelse. Respondenterna 

förklarade att vikt måste läggas vid framförhållning för att kunna efterleva 

cirkulära modeller:  

”Vi upplever att det ofta är miljöavdelningen inom verksamheten som driver 

frågan men har svårt att få med sig resten av organisationen, där återbruk inte 

prioriteras lika högt bland alla åtaganden som ska göras” 

R3 pekade på ytterligare en utmaning som innebär att offentliga sektorn i många 

fall inte kan sälja återbrukat byggnadsmaterial på grund av regler som inte tillåter 

konkurrens.  

Under intervjuerna tillfrågades respondenterna om unika funktioner i 

plattformarna samt eventuell förbättringspotential de noterat i plattformarna enligt 

R2. Genom intervjun förklarade R2 att RFID-taggen är särskilt unikt med BuildID. 

En fördel med RFID-tagg uttrycktes en R3 som: 

”Om återbrukade materialet behöver målas om kan RFID-taggen sitta kvar 

eftersom den finns där ändå men inte syns”  

R2 pekade på att möjligheten att uppmärka produkter och byggnadsmaterial ger 

god översikt om befintliga produkter och är en fördel med RFID-tagg. Gällande 

Loopfront svarade R4 och R5 att Co-Class är unikt och används för att placera 

material i kategorier. Anledningen till att Loopfront använder Co-Class menade 

respondenterna är för att det ska underlätta synkronisering med andra projekt då 

Co-Class är register för klassifikationsstandarder inom Sverige. Däremot har 

funktionen marknadsplats varit efterfrågat av många kunder. Vid tiden då 

intervjufrågorna besvarades framkom information om kommande lansering av 

publik marknadsplats för att dela byggnadsmaterial och produkter mellan 

användare.  
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R3 beskrev att utvecklarna bakom Palats lagt yttersta fokus på 

användarvänligheten genom effektivt inventeringsflöde. I intervjun förklarade 

respondenten att en smart funktion i plattformen är inventeringsverktyget som ger 

förslag på förspecificerade standardmått. För varje produktkategori ges förslag på 

standardmått som användaren kan välja mellan under inventeringen. R3 förklarade 

vidare plattformens funktion enligt nedan: 

” Vi har gått igenom alla våra kategorier och angett standardsvaren på alla dem 

frågorna som man ställs inför. Vad är det för mått på dörren? Då har vi 

modulmåtten på dörren inlagt där” 

Utifrån intervjun med R3 framgick även att planritningar kan läggas till vid 

inventeringen. Med hjälp av planritningarna lokaliseras byggnadsmaterial och 

produkter som inventeras i plattformen genom att platsen markeras på 

planritningen. Respondenten förklarade att inga andra plattformar med samma 

syfte erbjuder sådan funktion idag. Vidare uttryckte respondenten att en svaghet 

grundades i behovet att kunna redovisa mer omfattande klimatdata genom Palats. 

Frågan om tillgång till klimatdata har landat hos IVL men däremot nekades Palats 

åtkomst. Respondenten förklarade att mycket klimatdata fanns att hämta från 

öppna databaser men att ytterligare data fanns oåtkomligt hos IVL.  

För att avsluta intervjun ville R3 tillägga att utmaningar med återbruksarbete 

främst påverkades utifrån tre anledningar. Logistikfrågan är en stor utmaning 

vilken kan delas in i två delar förklarade R3. Nämligen transport och mellanlagring 

och dessa ses som två utmaningar. Tredje utmaningen menade R3 var att utreda 

juridiska frågor som tillkommer vid återbruksarbete. Frågan är bland annat hur 

kvalitén kan säkras. Respondenten förklarade att utvecklarna av Palats försökt 

uppmärksamma dessa utmaningar för att underlätta återbruk i projekt. Genom att 

belysa dessa faktorer vid utveckling av plattformen menade R3 kan underlätta 

återbruket. 

 

5.5 Intervjuresultat Byggsektorn 

I det här avsnittet redovisas resultatet utifrån intervjuer med respondenter inom 

byggsektorn. Av tre intervjuer genomfördes samtliga ansikte-mot-ansikte och 

samtliga intervjusvar tolkas utifrån kvalitativ metodik. Samtliga fyra respondenter 

samtyckte till ljudinspelning av intervjun. Respondenterna som deltagit i intervjun 
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har samtliga intresse för frågor gällande återbruk samt har arbetat med återbruk 

inom projekt.  

I intervjustudiens inledande del fick respondenterna frågan i vilken 

utsträckning de arbetade med återbruk. R8 förklarade att återbruksarbetet till 

största del innebar att inventera lös inredning och att i första hand använda 

återbrukad inredning i projekt. Även R6 och R7 svarade i intervjun att det satts i 

system att i första hand välja återbrukade produkter i arbetet. R7 svarade att både 

Palats och CCBuild använts i projekt de arbetat med. En viktig funktion har varit 

att kunna koppla projektet till miljöcertifieringssystemet BREEAM förklarade R7. 

Vad som varit viktigt med att ta fram digitala plattformar på marknaden menade 

två av respondenterna var för att underlätta inventering. Något som R7 menade 

sparade tid i projekten.  I intervjun förklarade R7 att plattformarna behövde 

utveckla marknadsplatsen för att lättare hitta vad som efterfrågas när det behövs. 

Genom intervjuerna pekar respondenterna på utmaningar med att återbruka i 

projekt. R8 förklarade att en utmaning kunde vara hantering av byggnadsmaterial 

som ska återbrukas. Att byggnadsmaterialen riskeras att ta skada vid demontering. 

Vidare förklarade respondenten att det återbrukade byggnadsmaterialet inte 

stämmer överens utifrån vilka egenskaper som krävs. Bland annat menade 

respondenten att återbrukade byggnadsmaterial i flera fall inte uppfyller dagens 

standarder.  

”Glas blir ju bättre och bättre. Om glas till exempel är 20 år gammalt har det inte 

alls samma personsäkerhet som det skulle krävas idag”  

Respondenten förklarade att byggnadsmaterial och produkter vanligtvis klassas 

utifrån flera parametrar. Genom att krav skärpts i Sverige menade R8 att mer 

information finns uppmärkt på nya byggnadsmaterial. 

”Om det inte finns uppmärkt, vet man inte riktigt vad man sätter in” 

Även R9 menade att krav om tillgänglighet förändrats inom Sverige under åren 

och gav exempel som förklarade att återbrukade dörrar i flera fall inte klarar 

dagens krav om tillgänglighet. Däremot uttryckte respondenten optimistiskt 

angående framtiden enligt nedan: 

”Rullstolarna blir inte direkt större: snarare mindre” 

R9 menade att modernare teknik generellt kan innebära att samhället med tiden 

anpassas för att kunna återbruka mera även om regler idag kan sätta hinder.  
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Ifråga om huruvida byggsektorn är redo att öka återbruket menade R8 att 

sektorn i huvudsak är konservativ. Även R6 och R7 uttryckte att sektorn är 

konservativ men att positivismen ändå ökar. R8 antydde däremot att byggsektorn 

är långt ifrån att se återbruk som betydelsefullt. Från beställarens sida uttryckte 

R8 att återbruk uppfattades som krångligt. R8 uttryckte om beställarens attityd 

enligt nedan: 

”Allt för ofta hör man: jag river ut det här” 

Utifrån fråga om hur arbetsgivaren kan gynnas av ökat återbruk menade 

respondenten att återbruket egentligen inte gynnar företaget i huvudsak utan att 

återbruksarbete gynnar alla i samhället. 

”Att vi gör den här omställningen är vår chans; kanske det låter drastiskt men det 

är sanningen” 

R8 förklarade att återbruk på naturliga sätt blir mer betydande om byggsektorn får 

förståelse för dess innebörd. Om företag har inställningen att återbruk är viktigt 

för framtiden kommer återbruksarbete upplevas mer spännande att ta hänsyn till i 

projekten menade respondenten. R6 svarade att företag inom byggsektorn behöver 

främja återbruket för att fortsätta vara konkurrenskraftig i framtiden och uttryckte 

enligt nedan: 

”Om man inte tänker på hållbarhet är man borta” 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION  

Det här avsnittet innehåller en analys och diskussion av studiens metod och 

resultat. Avsnittet analyserar studiens resultat som vidare ska kopplas till 

problemformuleringen och besvara frågeställningar i kommande slutsats av 

studien.   

6.1 Responderande  

Hur många som nåddes av enkätformuläret mot byggsektorn är svårt att säkerställa 

eftersom enkätformuläret tilläts att vidarebefordras. Däremot besvarades enkäten 

av 26 respondenter från byggsektorn. Mindre än hälften av alla tillfrågade deltog 

i enkätundersökningen. Ett skäl antas vara att förfrågan och påminnelserna inte 

nådde fram utan sorterades i en skräppostinkorg.  

För att öka svarsfrekvensen kunde respondenterna möjligtvis förfrågats per 

telefon istället för att få påminnelser med e-postmeddelanden. Telefonsamtal kan 

ge direkt återkoppling om huruvida kommunerna är intresserade att delta i 

undersökningen. Även om svarsfrekvensen betraktas låg anses 

enkätundersökningen tillfört resultat till studien. Syftet med enkätundersökningen 

var att skapa en bild av bygg- och offentlig sektors syn på återbruksarbete. 

Därigenom kombinerades enkätundersökningen med kvantitativa och kvalitativa 

enkätfrågor. Genom enkätresultaten gavs bland annat konkreta exempel på 

områden att förbättra med återbruksarbetet. Informationen som angivits i 

enkätresultaten ska kunna kopplas till potentiella förbättringar i plattformarna. 

Vidare kompletterades även enkätundersökningen med en intervjustudie som gav 

mer utvecklande svar till resultatet. Fokuset var att ”analysera” huruvida 

byggsektorn och offentliga sektorn ser på återbruksarbetet. Därför var frågorna 

formulerade för att få svar om ”attityd” med mera. Därmed hade studien mer 

kvalitativa frågor än kvantitativa i enkäterna. Genom att kombinera intervjustudie 

med enkätundersökning gavs tyngd till studien eftersom många tankar och åsikter 

samlades. Kombinationen av intervjustudie och enkätundersökning betraktas som 

effektivt. Intervjuerna blev mer fördjupande.  

 



Digitala plattformar som främjar återbruk 

60 
 

6.2 Diskussion kring enkät -och intervjustudie 

Sammanställningen av resultatet från intervju -och enkätstudien visar att flera 

aspekter påverkar attityden till återbruksarbete men resultatet tyder på att 

gemensam nämnare i många fall är den ekonomiska aspekten. Samtidigt är det 

beställaren i flera fall som avgör i frågor gällande eventuella återbruksarbeten. 

Flera respondenter pekade på att kunden i slutändan avgör i vilken grad och volym 

återbrukat byggnadsmaterial ska användas i projekt. Resultat från 

enkätundersökningen respektive intervjustudien visar även att tidseffektivitet är 

viktig faktor för att motivera byggsektorn att främja återbruksarbetet. Flera av 

respondenterna i enkätundersökningen pekade på att återbruksarbetet är 

tidsmässigt ohållbart.  

I intervjustudien framgick även att byggsektorn upplevde hinder med att 

inventera större volymer. Resultatet visar att respondenter med erfarenhet av att 

använda någon digital plattform som verktyg vid återbruk tryckte på att samverkan 

mellan andra system och plattformar behövde utvecklas. Möjligtvis skulle 

samverkan mellan plattformarna kunna ske genom att plattformarna använder 

Application Program Interface (API). API kan användas för kodning som 

möjliggör integrering mellan två olika system vilket innebär att information som 

ska visas i ett program kan hämtas från annat system (Isha, 2018, s. 788–791). För 

att öka användandet av digitala plattformar vid återbruksarbete kan det anses 

viktigt för företagen bakom plattformarna att hitta lösningar som reducerar tiden 

för inventering. Utifrån studiens resultat framgår att plattformen med fördel borde 

synkroniseras med BIM-program som Revit. Genom synkronisering till BIM-

program kan inventeringen genomföras med data som redan existerar i BIM-

modellen. Annan möjlig lösning skulle vara en lösning för att reducera 

tidsåtgången för inventeringen vara om plattformarna per automatik kunde avläsa 

data från Excel-dokumenten som hämtas från BIM-modellen. En förutsättning är 

däremot att plattformarna förstår vilken information som ges i modellen. Att 

benämna byggnadsmaterial och produkter baserat på klassifikationssystem som 

används av plattformarna skulle kunna möjliggöra automatisk inventering. En 

förutsättning är att klassifikationssystemen används inom projekt för att 

säkerställa att allt som inventeras benämns på samma sätt i plattformarna. 

Samtidigt skulle Excel-dokumentet som hämtas via BIM-modellen 
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kategoriserades på samma sätt som plattformarna för att möjliggöra automatiserad 

inventering.  

Gemensamt för samtliga digitala återbruksplattformar som undersökts är att 

alla startade i mitten av 2010-talet och framåt och specificeras mot byggsektorn. 

Samtliga beskrivs som uppstartsbolag vilket innebär att plattformarna inte är 

etablerade i samma utsträckning som de största marknadsplatserna. Resultatet 

visade att flest respondenter hört talas om CCBuild som plattform vilket tyder på 

att plattformen etablerats i större skala inom Sverige. Flera respondenter svarade 

att plattformarna ifråga var okända för dem vilket möjligtvis förklaras av att 

plattformarna är relativt nya. Fler möjliga förklaringar kan även vara att 

plattformarna är svårtillgängliga och att marknadsföringen varit begränsad. För att 

som uppstartsbolag öka antalet användare kan mer omfattande marknadsföring 

inriktad till byggsektorn vara fördelaktigt. Särskilt marknadsföring som har syftet 

att sprida kunskap angående plattformarnas existens och funktioner kan vara extra 

betydande. Att sprida kunskap kan vara extra betydande då resultatet visar på att 

flertalet personer i byggsektorn inte vet om att plattformarna finns, vad dessa 

används till eller hur dessa kan tillämpas i pågående projekt. Även om fokuset inte 

är att öka användarkvoten utan öka andelen återbrukade material, kan byggsektorn 

vara i behov av att öka antalet användare i byggsektorn. Genom mer omfattande 

användning av plattformarna skulle Sveriges byggsektor möjligtvis kunna 

frambringa storskaligare återbruksarbete där företag i byggsektorn samarbetar 

med varandra. Men trots att få använder plattformarna i dagsläget kan förmodligen 

en naturlig ökning av användaravtalet av plattformarna förväntas ske. Ett flertal 

respondenter betonar att många utforskar både plattformarnas funktioner och 

möjligheter i dagsläget för framtida användning. Troligtvis kommer ökad 

användning av plattformarna succesivt kunna öka plattformarnas spridning. 

Eftersom dessa digitala plattformar främst har användare inom byggsektorn 

respektive offentliga sektorn skulle en möjlig lösning vara att göra marknadsföring 

i byggrelaterade webbsidor och andra byggrelaterade kanaler. 

I studien undersöktes även byggsektorns utmaningar till att återbruka. 

Sammanställningen av resultaten visar även att företag i byggsektorn är i 

startgroparna med återbruksarbetet. Resultatet visade att en majoritet om 20 (67,9 

%) respondenter arbetade med återbruk inom företaget. Däremot svarade flest 

inget eller väldigt lite ifråga om företaget köpte in eller sålde återbrukade 
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byggnadsmaterial. Resultatet av undersökningen tyder på att återbruksarbetet idag 

sker i liten skala. Flest respondenter tyckte att mellanlagring var en utmaning med 

återbruksarbetet. Genom intervjustudien menade R2 även att inventeringsdelen 

varit en stor utmaning att lösa. Utifrån studien ges indikation på att företagen 

bakom de digitala plattformarna upptäckt problemen som byggsektorn pekar på 

och kunde redogöra för vilka utmaningar byggsektorn ställs inför. Genom 

intervjun med respondenterna från BuildID förklarade de att ett syfte med 

plattformen var att kunna inventera i tidigt stadie i byggprojekt för att ur 

långsiktigt perspektiv få god kännedom om tillgängliga produkter och 

byggnadsmaterial i byggnaden. Genom RFID-lösningen menade respondenterna 

att mellanlagringen kunde elimineras om produkterna istället bevarades med deras 

funktioner i byggnaden till den skulle komma till användning på annan plats. 

Utifrån kännedom om RFID-lösningen kan den anses skapa goda förutsättningar 

förbereda för framtida återbruksarbete. Genom tekniken bakom RFID-taggningen 

kan uppmärkta byggnadsmaterial eller produkter smidigt spåras på flera meters 

avstånd. Att kunna lokalisera uppmärkta produkter eller byggnadsmaterial på 

avstånd bör effektivisera återbruksarbetet. När RFID-märkta produkter eller 

byggnadsmaterial ska hämtas kan tidsåtgången reduceras. Möjligtvis skulle 

CCBuild, Palats eller Loopfront kunna effektivisera lagerhantering genom 

samverkan med BuildID. Däremot framgick att Palats redan har hittat en lösning 

för effektivare lokalisering. Genom att markera lokalisering av inventerade 

produkter eller byggnadsmaterial på planritning ges tydlig översikt. Däremot 

skulle en optimal lösning vara att låta dessa två funktioner samverka eftersom 

RFID-taggningen har styrkan att kunna lokalisera inom ett område om sju meter.  

BuildID pekade på behovet kring samverkan i flera led genom att redovisa 

inventerade produkter och byggnadsmaterial genom plattformarna. Både 

verksamma inom byggsektorn och representanter från företagen bakom 

plattformarna hävdade att byggsektorn var anpassad för att återbruka men menade 

i synnerhet att sektorn är ovan med återbruksarbete. I intervjustudien pratade R3 

om att återbruk av produkter är simpelt men att återbruksarbetet är outforskat. 

Respondenten menade att byggsektorn måste våga prova återbruka för att sedan 

kunna avgöra huruvida återbruksarbete är hållbart. Samtidigt förklarade både R3 

och respondent från enkätundersökningen att Sveriges regler sätter gränser för 

huruvida offentliga sektorn kan sälja återbrukat byggnadsmaterial. Nyare lagar 
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som stiftas kan möjligtvis sätta bromsklossar i återbruksarbetet. För att referera 

till intervjustudien saknas vanligtvis produktinformation som exempelvis 

ljudklass på äldre produkter. Att inte kunna garantera vad som används i 

byggnaden försvårar möjligheten att kunna säkerställa huruvida byggnaden 

uppfyller krav. Om problem uppstår när verksamhet bedrivs i byggnaden skulle 

det troligtvis skapa konflikt i försäkringsfrågor. För att inte tumma på dagens 

regler skulle tillverkaren behöva bedriva arbete med att klassificera äldre 

produkter. Däremot måste tillverkaren själv vilja arbeta i en mer hållbar riktning 

som underlättar möjligheten för konsumenterna att återbruka. Viktigt att belysa är 

däremot att relativt nya produkter är i linje med dagens rådande krav och 

innehåller därmed betydligt mer information som berör klassifikation. I och med 

att byggsektorn skapar större vana med återbruksarbete kommer troligtvis nyare 

produkter kunna underlätta återbruk i projekt förutsatt att dagens standarder inte 

ersätts eller skärps.  

Avslutningsvis har både enkätundersökningen och intervjustudien tillfört 

relevant information till studiens resultat men däremot kan studiens resultat 

påverkas av att endast respondenter från arkitektföretag intervjuades. Att endast 

respondenter från arkitektföretag deltog skulle kunna medföra att resultaten 

redovisas från ett begränsat perspektiv även om respondenterna hade olika 

arbetsroller. Med hänsyn till att respondenterna för enkätundersökningen endast 

gav skriftliga svar kan svaren eventuellt uppfattas på olika sätt beroende på vem 

som är mottagaren. Ett sätt att undvika missförstånd skulle kunna vara att 

genomföra en pilotstudie där potentiella respondenter får möjligheten att svara och 

ge återkoppling på frågor som uppfattas otydliga. I undersökningen fick tre 

testpersoner öppnade enkätformuläret men möjligtvis skulle risken för 

missförstånd kunna elimineras om flera testpersoner fick återkoppla.   

 

6.3 Diskussion kring fallstudien 

I fallstudien mättes tiden att inventera byggnadsmaterial och produkter. Resultatet 

visade att Palats var den snabbaste plattformen att inventera i. Det tyder på att 

användarvänligheten hos Palats är hög eftersom processen är snabbare är 

inventeringen förmodligen även lättare att utföra. Alternativt kan resultatet tyda 

på att Palats har smarta och effektiva funktioner i inventeringsverktyget. Resultatet 
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från Tabell 5.3 och Tabell 5.4 visar att Palats inventeringsverktyg hade funktioner 

som förspecificerade standardmått, bulkning och att produkter kunde kopieras. 

Funktioner som dessa framkom vid inventeringen vara effektiviserande för att 

minska tidsåtgången. Vidareutveckling av bulknings -och kopieringsfunktioner 

skulle således kunna vara ett möjligt förslag på förbättringsområden hos samtliga 

plattformar. Då resultatet från Tabell 5.2 visar att Gipsskiva 2 tog längst tid att 

inventera kan det antas att behovet av kopieringsfunktioner är störst för produkter 

med liknande egenskaper och små parameterskillnader. Ett konkret förslag är en 

kopieringsfunktion som ska ge möjlighet att bulka och kopiera produkter som är 

liknande men där det går att ändra på enstaka parametrar på de produkter som 

skiljer sig åt i exempelvis mått. Alla liknande produkter skulle då kunna hamna i 

samma annons om önskas av användaren. Där kan det visas tydligt att produkterna 

skiljs åt på något sätt. Då inventeringen däremot utfördes av en representant från 

företaget Higate som utvecklat Palats kan resultatets reliabilitet ifrågasättas. 

Eftersom det var en företagsrepresentant som inventerade i plattformen kan det 

förväntas att representanten har avsevärt god kännedom gällande 

inventeringsprocessen i Palats. Det skulle kunna bidragit till att processen går 

snabbare i Palats i jämförelse med de övriga plattformana där testutförarna var 

ovana med användandet av inventeringsverktyget.  

Som tas upp i tidigare är det av stor vikt att plattformarna utvecklar smarta 

funktioner i sina inventeringsverktyg. Däremot bör det även reflekteras över att 

alla funktionerna och parametrarna som tas upp i Tabell 5.3 och Tabell 5.4 inte 

nödvändigtvis är väsentliga för att utföra en väl utförd inventering.  Om det behövs 

ett stort antal parametrar för att inventera kan det därmed istället komplicera samt 

öka tidsåtgången för inventeringen då en användare behöver fylla in mer 

information om produkterna. Därmed bör det tas i åtanke att en stor kvantitet av 

de grönmarkerade rutorna inte behöver nödvändigtvis vara det mest fördelaktiga 

när Tabell 5.3 och Tabell 5.4 tolkas och läses av.  

Som nämnts tidigare är Loopfront relativt ny plattform vilken utvecklades 

2019. Därmed är inte plattformen helt fullutvecklad ännu. En av funktionerna som 

i nuläget planeras att vidareutvecklas enligt intervjun med Loopfront av R4 och 

R5 är plattformens koldioxidbesparingsverktyg. Koldioxidbesparingsverktyget 

planeras att utvecklas genom att koppla koldioxiddata till kategorier enligt 

CoClass. Att Loopfront använder CoClass visade fallstudien både ha fördelar och 
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nackdelar. CoClass kategorisystem skulle exempelvis kunna utnyttjas för att 

koppla mer information till olika material och produkter i olika projekt i Loopfront 

i jämförelse med andra plattformar. Anledningen till detta är att CoClass är 

standardiserat system i jämförelse med de övriga plattformarnas egna valda 

kategorisystem. Dock blir CoClass-systemet sannolikt en begränsning för de 

användare som arbetar på företag där CoClass inte används. Användarvänligheten 

kan möjligen begränsas med att användare inte har tillgång till 

kategoriseringssystemet. Därmed kan användare inte veta vilket tillhörande 

kategoriseringsnummer produkten ska ha.  

Från fallstudien framgår även att det i dagsläget finns en begränsning kring 

vilka produkter som Loopfronts plattform automatiskt kan koppla till 

miljödatabaser och därmed räkna ut koldioxidbesparingarna för. Därför baserades 

resultatet av Loopfronts uträknade koldioxidbesparing i Tabell 5.2 på manuellt 

inlagda koldioxidvärden. Resultatet i Tabell 5.2 kan däremot betraktas som 

tillförlitligt då värdena som lades in för produkterna är typiska värden som kan 

hämtas från databaser. Att plattformen inte kan redovisa koldioxidbesparingar för 

fler produkter kan försvåra möjligheten att redovisa totala koldioxidbesparingar. 

Om koldioxidbesparingar för produkter saknas kommer behöver användaren själv 

hämta värden från annan databas. Tidsåtgången för inventering kan exempelvis 

bli längre av att användaren behöver leta korrekta värden att själv lägga in.  

Däremot är den saknade funktionen förmodligen bara en följd av att plattformen 

är relativt ny. 
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7 SLUTSATS 

Sammanfattningsvis har studien inneburit studera byggsektorns förutsättningar att 

främja återbruk samt att undersöka förbättringsområden gällande: CCBuild, 

Palats, Loopfront och BuildID för att i slutändan kunna besvara studiens 

frågeställningar.  

För att besvara studiens första frågeställning som lyder ’Hur kan de nuvarande 

digitala plattformarna för återbruk förbättras för att öka återbruket i Sverige?’ 

har följande förbättringsåtgärder identifierats: 

• Utöka de digitala återbruksplattformarnas marknadsföring i 

byggrelaterade kanaler.  

• Utveckla plattformarnas funktioner som möjliggör en sammankoppling 

med varandra i plattformarnas inventerings och marknadsplatsverktyg.  

• Anpassa plattformarna för inventering av en stor mängd material och 

produkter för att möjliggöra att kunna lägga in fler produkter i en och 

samma annons. 

• Bestämma klassifikationsstandarder för att koppla med BIM-modell  

• Utveckla plattformarnas kopieringsfunktioner till förmån för produkter 

med liknande egenskaper men som har enstaka parametrar som skiljs åt 

varandra. 

• Att fler plattformar utnyttjar RFID-tekniken 

Studien har även ämnat att besvara frågeställningen: Vilka nya digitala 

lösningar kan tas fram? Ett sätt att underlätta inventeringen skulle vara förbättrad 

samverkan med BIM-modellen. En möjlig digital lösning är att utveckla 

mjukvaruprogram som kan analysera innehåll i Excell-dokument. Excell-

dokumenten hämtas från BIM-modellen för att per automatik lägga in nödvändiga 

data i dess digitala plattform. 

Med utgångspunkt i sista frågeställningen ’Vilka utmaningar begränsar 

byggsektorns möjligheter att återbruka?’ presenteras faktorer som kan förhindra 

främjat återbruk. Studien visar att återbruksarbetet kan begränsas av: att 

beslutsfattandet ligger i beställarens händer, höjda kvalitetskrav i Sverige, 

begränsad kunskap, byggnadsmaterial som tappar ursprunglig kvalité samt brist 

på kunskap gällande digitala återbruksplattformar.
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8 FRAMTIDA STUDIER 

I detta avsnitt ges förslag på framtida studier inom området.  

• Vidare studier skulle kunna vara en ytterligare fördjupning i att undersöka 

möjliga mjukvaruprogram och lösningar för att förbättra digitala 

plattformar för återbruk. Bland annat genom att granska möjligheterna 

med att utveckla ett mjukvaruprogram som analyserar Excell-filer från en 

BIM-modell och få in informationen i plattformen.  Ett ytterligare förslag 

är att undersöka huruvida de digitala plattformarna kan sammankopplas på 

lämpligaste sätt mellan varandra.  

 

• En attitydstudie kring fastighetsägares inställning till digitala plattformar 

för återbruk skulle även vara ett intressant forskningsämne. Även studera 

på vilket sätt fastighetsägare skulle kunna få användning av digitala 

plattformar för återbruk är en möjlig framtida studie. 

 

• Beställaren är ytterst delaktig i beslutsfattande och har bestämmande roll 

kring byggprojektens omfattning. Därmed bestäms vanligen i vilken grad 

byggprojektet ska omfattas av återbruk och en framtida studie kan vara att 

undersöka huruvida beställaren kan gynnas av och motiveras till att 

återbruka i byggnadsmaterial i deras byggprojekt. 

 

• Ett slutligt förslag på en möjlig studie skulle kunna vara att jämföra 

svenska klassifikationssystem som används storskaligt inom byggsektorn. 

I studien skulle olika klassifikationssystem jämföras mellan varandra för 

att bestämma ett system som passar att kategorisera byggnadsmaterial i 

återbruksplattformarna.  
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B1.1 

 

BILAGOR 

BILAGA 1 - Ordlista 

Återbruk: innebär att återanvända en produkt i sin ursprungutformning eller 

använda delar av den. Produkten kan renoveras eller repareras för att användas i 

annat ändamål. Kan innebära att produkter får ny ägare, placering eller till annan 

användning  

 

Cirkulär ekonomi: innebär att bruka tillverkade produkter ett flertal gånger för 

att reducera mängden avfall. 

 

Hållbar utveckling: bygger i huvudsak på att främja ekonomisk tillväxt, social 

välfärd och skapa en god miljö för att trygga kommande generationers möjlighet 

att tillgodose sina behov.  

 

Uppstartsföretag: nyetablerade företag som är i tidiga utvecklingsskeden och 

ska fånga en marknad. 

 

Produktbank: är en marknadsplats för befintliga resurser 

 

Livscykelanalys (LCA): metod som används för att beräkna miljöbelastningen 

för produkt eller tjänst. 

 

Projektörer: juridisk person som arbetar med planering, utveckling och 

projektering inom olika sektorer.
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BILAGA 2   ̶ Intervjufrågor till respondenter från de digitala 

plattformarna 

 

1. Kan du berätta allmänt om de grundläggande funktionerna i den digitala 

plattformen?  

2. Vad är plattformens huvudsakliga mål/syfte? 

3. Vilka är målgruppen för er plattform? företag/privatpersoner, stora/små 

företag, arkitekter/inköpare osv 

4. Hur många användare har den digitala plattform idag? Hur tror du att 

skulle man kunna öka användarantalet av plattformen? 

5. Vilka styrkor ser du att er plattform har idag? 

6. Vilka svagheter upplever du med er plattform? 

7. Vad ser ni som unikt med er plattform gentemot andra liknande 

plattformar? 

8. Vad kan du se för likheter mellan er plattform och andra plattformar för 

återbruk? 

9. Är det något ni planerar att utveckla i plattformen inom det närmsta året/ 

kommande åren? 

10. Hur stort utrymme upplever du att återbruk får inom byggbranschen? 

11. Som det ser ut idag, upplever du att byggbranschen är redo att öka 

återbruket? Är byggbranschen anpassad för att kunna återbruka mera? 

12. Vad upplever du är främsta utmaningen med att arbeta med återbruk? 

13. Vad tror du är en anledning till att vissa företag inte använder hjälpmedel 

som digitala plattformar för att öka återbruk? 

14. Vilka fördelar leder återbruk till? 

15. I genomsnitt hur mycket sparar en typisk användare utifrån ekonomiskt 

perspektiv samt gällande koldioxidutsläpp på att använda sig av er 

plattform?  

16. Har du något mer att ta upp eller någon fråga innan vi avslutar intervjun? 
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BILAGA 3   ̶ Intervjufrågor till respondenter från 

byggsektorn 

 

1. Hur arbetar du med återbruk? 

2. Hur ser en typisk dag ut när ni ska välja produkter och material? Är 

återbruk aktuellt? 

3. Använder du någon digital plattform i ditt vardagliga arbete, isåfall vilken 

och hur? 

4. Vad var anledningen till att ni valde den plattformen? (Om digital 

plattformar används) 

5. Vilka fördelar tycker du finns med plattformen? 

6. Vad tycker du kan förbättras med den digitala plattformen? / Vad skulle 

de digitala plattformarna utveckla för att du ska använda dem i ditt arbete 

7. Hur stort utrymme upplever du att återbruk får i ditt arbete? 

8. Vad upplever du är främsta utmaningen med att arbeta med återbruk?  

9. Tror/Tycker du att digitala plattformar underlättar arbetet med återbruk? 

Varför? 

10. Vad tror du skapar förutsättning för ökat återbruk inom byggsektorn? 

11. Som det ser ut idag, upplever du att byggbranschen är redo att öka 

återbruket? Är byggbranschen anpassad för att kunna återbruka mera? 

12. Hur ser intresset ut från era kunder att använda sig av återbrukat material? 

13. Hur kan din arbetsroll påverka att arbetet med att öka återbruk främjas? 

14. Vad kan du se för fördelar med att återbruka? 

15. Vad kan du se för nackdelar med att återbruka? 

16. Kan det gynna din arbetsgivare att arbeta med återbruk? 

17. Vad tror du är en anledning till att vissa företag inte använder hjälpmedel 

som digitala plattformar för att öka återbruk? 

18. Hur upplever du kundens intresse för återbruk vanligtvis? 

19. Har du något mer att ta upp eller någon fråga innan vi avslutar intervjun? 
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BILAGA 4 – Deltagande kommunerna 
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BILAGA 5 – Deltagande roller från byggsektorn 
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BILAGA 6   ̶ Enkätundersökning mot kommunen  
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BILAGA 7 – Enkätundersökning mot byggsektorn 
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BILAGA 8 – Formulering av E-postmeddelanden  

E-postmeddelandet som skickades till kommuner med förfrågan om att delta 

i enkätundersökning formulerades enligt nedan 

”Hej, vi är två studenter som skriver examensarbete inom 

Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik på Uppsala universitet. Ämnet i vårt 

examensarbete är återbruk och vi tittar främst på digitala möjligheter att 

återbruka byggnadsmaterial. I vår studie önskar vi komma i kontakt med 

kommuner och höra kommunens syn på cirkulärt byggande. Vi är 

jätteintresserade att höra om ni vill delta i enkätundersökning bland andra 

kommuner? 

Ni har möjligheten att vara anonyma då vi inte kommer publicera huruvida ert 

ställningstagande ser ut. Främst är vi intresserade att få en allmän bild och 

statistik till vårt arbete. 

Återkoppla gärna och hjälp oss komma i kontakt med rätt person. 

Vänliga hälsningar, Nellie Lifh och Cornelia Wahlman” 

 

Exempel hur E-postmeddelanden formulerades med förfrågan om att delta 

enkätundersökning visas nedan  

”Hej,  

Vi är två studenter som skriver examensarbete inom 

Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik på Uppsala Universitet. Vi skriver 

om ämnet återbruk och riktar fokus mot digitala plattformar som finns för att 

främja återbruk. Vi vill höra om du skulle vara intresserad av att delta i vår 

enkätundersökning? Vi önskar komma i kontakt med personer inom 

byggbranschen för att höra om er syn på digitala plattformar för återbruk och 

cirkulärt byggande. Länken till enkäten finner du nedan och är öppen för att kunna 

svara på. Senaste datumet att skicka in svar är 2022-04-25. Återkoppla gärna eller 

återkom om du har några funderingar. 

Vänliga hälsningar, Cornelia Wahlman och Nellie Lifh” 



                                                                          

B8.2  

 

 

I flertalet meddelanden delgavs även varifrån e-postadressen hämtats från. 

Exempel visas nedan.  

”Vi hittade din mail på X webbsida och undrar om du skulle vara intresserad av 

att delta i vår enkätundersökning…” 

 

Exempel hur E-postmeddelanden formulerades med förfrågan till 

kontaktpersoner inom byggsektorn om att deltag i intervjustudie 

Vi är två studenter som skriver examensarbete inom 

Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik på Uppsala Universitet. Vi skriver i 

samarbete med Byggstyrning och Vasakronan. Per Höglin på Byggstyrning är vår 

handledare tillsammans med Claire Mirjolet på Vasakronan. Per gav oss 

kontaktuppgifter till dig angående förfrågan om att få intervjua er till vårt arbete. 

Ämnet i vårat examensarbete är återbruk och tittar främst på digitala möjligheter 

att återbruka byggnadsmaterial. I vår studie är vi intresserade att höra hur 

arkitekter arbetar för att främja återbruk i byggprojekt. Vi är jätteintresserade att 

höra om ni vill vara med i en intervjustudie?  

Vänliga hälsningar, Nellie Lifh och Cornelia Wahlman 

 

 

 


