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Sammanfattning  
 

Bygg- och anläggningsbranschen har en stor klimatpåverkan i samhället idag som delvis beror 

på den stora mängden avfall som branschen genererar. En omställning till en cirkulär ekonomi 

inom branschen är nödvändig för att avfallen ska minska och därmed även klimatpåverkan. 

Hur avfall får hanteras styrs av EU:s avfallsdirektiv men implementeras av varje enskilt 

medlemsland. Sveriges tolkning av EU-direktivet gällande avfall och hur resurserna hanteras 

när det klassas som avfall upplevs av branschen utgöra ett hinder för återbruket av material och 

massor.  

 

Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse av hur den svenska tolkningen av EU:s 

avfallsdirektiv och definitionen av avfall påverkar övergången till en cirkulär ekonomi inom 

bygg- och anläggningsbranschen. Uppsatsen analyserar även hur resurseffektiviteten inom 

branschen påverkar denna omställning. För att uppnå syftet genomfördes en kvalitativ 

intervjustudie med olika experter inom området. Svaren från intervjuerna analyserades med 

hjälp utav tre utvalda teorier, cirkulär ekonomi, EU:s avfallsdirektiv och resurseffektivitet.  

 

Uppsatsens slutsatser är att cirkulär ekonomi anses vara ett viktigt verktyg att arbeta med som 

samtliga respondenter och deras verksamheter strävar efter. Däremot är den svenska tolkningen 

och tillämpningen av EU:s avfallsdirektiv en barriär för omställningen till en cirkulär ekonomi 

inom bygg- och anläggningsbranschen då den är snäv och krånglig, både för 

verksamhetsutövare och för tillsynsmyndigheter. Hur avfall definieras är komplicerat att 

fastställa och varierar beroende på plats och situation vilket gör att det saknas en förutsägbarhet 

som ytterligare utgör ett hinder för omställningen. Ytterligare en slutsats som dras är att det 

inte går för företagen att vara resurseffektiva gällande tid, pengar och återbrukandet av massor 

i dagens läge och det blir ett institutionellt hinder som står i vägen för övergången till en 

cirkulär ekonomi. 

 
Nyckelord: Cirkulär ekonomi, byggbransch, anläggningsbransch, avfallsdefinition, 

avfallshierarki, avfall, avfallshantering 
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Abstract  

Today the construction industry has a huge impact on climate change, partly because of the 

large amount of waste the industry generates. A transition to a circular economy within the 

business is vital for a reduction in waste generation and climate impact. How waste should be 

managed is determined through the European Union waste directive, but it is up to each 

member country to implement the directive. The Swedish interpretation of the waste directive, 

and how waste is managed, is perceived as a barrier for the recycling of excavated soil and 

rock.  

 

The purpose of the thesis is to establish a deeper understanding of how the Swedish 

interpretation of the EU's waste directive and the definition of waste affects the transition to a 

circular economy within the construction industry. The thesis also analyzes how resource 

efficiency affects this transition in the industry. To achieve this purpose qualitative interviews 

were implemented with specialists within the field. The answers from the interviews were 

analyzed using the chosen theories, circular economy, the European waste directive and 

resource efficiency.   

 

The conclusions of the thesis are that circular economy is considered an important tool to work 

with, that all respondents and their businesses strive for. However, the Swedish interpretation 

and application of the EU waste directive is a barrier to the transition to a circular economy in 

the construction industry as it is narrow and complicated, both for operators and supervisory 

authorities. How waste is defined is complicated to determine and varies depending on location 

and situation, which means that there is a lack of predictability that constitutes a barrier for the 

transition. Another conclusion is that it is not possible for companies to be resource efficient 

in terms of time, money and the recycling of excavated soil and rock today, and that becomes 

an institutional barrier in the transition to a circular economy.  

 

Keywords: circular economy, construction industry, waste definition, waste hierarchy, waste, 

waste management  
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Begreppslista  

Avfall  Alla föremål eller ämnen som vi vill göra oss av med eller som 

vi är skyldiga att göra oss av med (Naturvårdsverket, u.å.c).  

 

Biprodukt  En restprodukt kan antingen vara ett avfall eller en biprodukt, 

kriterier för när restprodukten är en biprodukt finns i 

Miljöbalkens 15e kapitel (SFS 1998:808).  

 

Bygg- och                                

anläggningsbranschen 

   

Cirkulär ekonomi  Ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den 

miljöpåverkan som följer av denna, där resurser används 

effektivt och ersätter jungfruligt material (Miljödepartementet, 

2020).  

 

Massbalans    Återvinning av schaktmassor (Massbalans, u.å.). 

 

Massor/Schaktmassor Massor som grävs upp, ofta jord och sten men även berg, sand,   

lera med mera (Magnusson et. al., 2015). 

 

Restprodukt  Material som oavsiktligt produceras eller uppstår till följd av en 

tillverkningsprocess av en produkt (Naturvårdsverket, u.å.d).  

 

 

  

Bygg och anläggningsbranschen är en stor och komplex bransch 

som ingår i samhällsbyggnadssektorn. Samhällsbyggnad omfattar 

bland annat verksamheter inom övergripande planering av 

boende, näringsliv, infrastruktur samt naturmiljö och rekreation 

(Byggipedia.se, u.å.).  I denna uppsats inkluderas även 

rivningsindustrin i detta begrepp. 
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1. Introduktion  

I det här kapitlet ges en introduktion till cirkulär ekonomi med dess koppling till klimatmålen 

och byggbranschens roll i omställningen till en cirkulär ekonomi. Vidare diskuteras 

problematiken bakom den svenska tolkningen av avfallslagstiftningen och avfallsdefinitionen 

samt en presentation av syfte och frågeställningar ges.  

1.1 Bakgrund 

Bygg- och anläggningsbranschen genererar stora mängder koldioxidutsläpp årligen, 2019 stod 

branschen för över 20 procent av Sveriges totala utsläpp (Boverket, 2021). En bidragande 

faktor till att branschen har så stor klimatpåverkan är genereringen av avfall (Naturvårdsverket, 

2020). En omställning till en cirkulär ekonomi är nödvändig för att bygg- och 

anläggningsbranschen ska minska sina avfall och därmed klimatpåverkan (Fossilfritt Sverige, 

2018). Denna uppsats kommer att belysa hur Sveriges tolkning av EU:s avfallsdirektiv och 

definitionen av avfall påverkar denna omställning.  

1.1.1 Klimatmålen  

År 2017 antog den svenska regeringen ett klimatpolitiskt ramverk och ett mål om att Sverige 

ska vara klimatneutralt år 2045. Mål för 2020, 2030 och 2040 utfärdades också vilka dock inte 

kommer att nås med nuvarande förutsättningar. Utsläppsminskningen av växthusgaser sker inte 

tillräckligt snabbt och drastiska åtgärder behöver vidtas för att målen ska nås (Klimatpolitiska 

rådet, 2020).  

Arbetet med att nå det klimatneutrala målet, och andra mål som exempelvis Parisavtalet, har 

främst fokuserat på en övergång till förnybar energi, men i en rapport av Ellen McArthur 

Foundation (2019a) påpekas att det kan bara minska utsläppen med 55 procent. Den återstående 

mängden utsläpp kommer från att producera produkter och det är här omställningen till en 

cirkulär ekonomi kommer att vara till hjälp. En omställning till en cirkulär ekonomi kan bidra 

till att minska de återstående 45 procenten av utsläppen. Detta sker tack vare att fokus till stor 

del läggs på produktionsprocessen och en reducering av användandet av jungfruligt material, 

som även det bidrar till stor klimatpåverkan (Ellen McArthur foundation, 2019a). Inom 

industrin skulle denna minskning kunna göras genom att öka användningsgraden av tillgångar, 

och återanvända och återvinna de material som används för tillgångarna. Cirkulär ekonomi kan 
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också minska vattenförbrukningen, förbättra luftkvaliteten och skydda den biologiska 

mångfalden (Ellen McArthur Foundation, 2019a). 90 procent av förlusten av biologisk 

mångfald kan förklaras av utvinning av resurser och är också förklaringen till 50 procent av 

den globala klimatpåverkan (Miljödepartementet, 2020). Övergången till en cirkulär ekonomi 

är inget som en organisation kan göra på egen hand, det kommer att kräva koncentrerad insats 

av organisationer, myndigheter, städer och företag (Ellen McArthur Foundation, 2019a). Även 

Sen (2021) menar att cirkulär ekonomi är ett bra komplement till befintliga strategier för att 

minska koldioxidutsläppen. Flera länder har förstått vikten av att ställa om till en cirkulär 

ekonomi och har implementerat handlingsplaner och strategier för detta vilket exempelvis 

Sverige har gjort. Handlingsplanen nämner att avfallshanteringen har en central del i 

omställningen till en cirkulär ekonomi (Miljödepartementet, 2020) och bygg- och 

rivningsavfall genererar den största mängden avfall i samhället (Naturvårdsverket, u.å.a).  

Bygg- och anläggningsbranschen har tillsammans med Fossilfritt Sverige tagit fram en färdplan 

för att nå klimatneutralitet år 2045, som är i linje med Sveriges klimatmål (Fossilfritt Sverige, 

2018). Ungefär 170 organisationer, företag och kommuner står bakom färdplanen och är med 

och genomför den (Fossilfritt Sverige, 2021). Branschen är överens om att de har stor potential 

till att minska klimatpåverkan, minimera avfall, öka återvinning och återanvändning av 

material och på så vis ställa om mot allt mer cirkulära flöden (Fossilfritt Sverige, 2018). I 

färdplanen konstateras att en samverkan mellan alla intressenter inom branschen är nödvändig 

för att lyckas nå målen, men att det även krävs nya lagar och incitament som driver på 

omställningen (Fossilfritt Sverige, 2018). 

1.1.2 Cirkulär ekonomi  

Det finns många initiativ och handlingsplaner för hur klimatmålen ska nås. En viktig del är 

”Cirkulär ekonomi – Handlingsplan för omställning av Sverige”, en handlingsplan som bygger 

på regeringens strategi för cirkulär ekonomi. Visionen med handlingsplanen är att ha ett 

samhälle där resurser används effektivt, i giftfria cirkulära flöden, och ersätter jungfruligt 

material (Miljödepartementet, 2020). I regeringens handlingsplan för en cirkulär ekonomi 

beskrivs övergången avgörande för om Sverige ska nå klimat- och miljömålen eller inte 

(Miljödepartementet, 2020). En cirkulär ekonomi bidrar inte bara till att nå miljömålen utan 

det bidrar även till en bibehållen eller ökad konkurrenskraft som leder till stora möjligheter till 

jobb och företagande, där fokus ligger på innovation, cirkulära materialflöden och 
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affärsmodeller (Miljödepartementet, 2020). Sverige som är ett starkt innovationsland har goda 

förutsättningar för att lyckas med omställningen (Miljödepartementet, 2020). 

Sen (2021) poängterar att cirkulär ekonomi omfattar alla aspekter av hållbarhet, ekonomisk, 

ekologisk och social, då det inom cirkulär ekonomi sker en frikoppling mellan finansiell tillväxt 

och ett ändligt uttag av jungfruligt material. En implementering av cirkulär ekonomi kräver ett 

antal åtgärder för att det ska leda till ekonomiska nettovinster och miljövinster vilket inkluderar 

en större användning av det befintliga lagret av resurser (Sen, 2021). 

1.1.3 Bygg- och anläggningsbranschen  

 

Bygg- och anläggningsbranschen orsakade 2018 över 12 miljoner ton avfall i Sverige och en 

ökad mängd avfall är en trend som stigit de senaste åren (Naturvårdsverket, 2020). Av de 12 

miljoner ton var drygt 0,6 miljoner ton farligt avfall. I statistiken inkluderas endast avfall som 

uppkommer från tillståndspliktiga avfallsanläggningar, det vill säga att massor som exempelvis 

uppkommer i ett vägbygge och används i ett annat vägbygge inte är inkluderat. Enligt 

Naturvårdsverket (2020) består den största mängden avfall som uppkommer av jordmassor, 

och den största mängd farligt avfall som uppkommer består av förorenade jordmassor. År 2018 

stod bygg- och rivningsindustrin för 36 procent av allt avfall som genereras i EU, och det mesta 

av avfallet går till förbränningsanläggningar för energiproduktion eller som innehåll till vägytor 

(Dytianquin et al, 2021). Detta trots dess stora potential för återanvändning och återvinning. 

Sverige hade den femte största avfallsgenereringen per capita inom EU (Dytianquin et al, 

2021). 

 

Delegationen för cirkulär ekonomi, en delegation som stödjer Sveriges omställning till en 

cirkulär ekonomi (Delegationen för cirkulär ekonomi, 2022), hade åren 2020/2021 en 

expertgrupp för cirkulär anläggningsindustri som bestod av ett 40-tal experter från 

myndigheter, tillsyn, beställare, utförare och branschorganisationer inom anläggningsindustrin 

(Expertgruppen för cirkulär anläggningsindustri, 2020). I deras rapport poängteras att 

anläggningsindustrin genererar stora mängder överskott av material i samband med 

byggprojekt, vilket de menar delvis beror på institutionella hinder (Expertgruppen för cirkulär 

anläggningsindustri, 2020).  
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1.2 Problemdiskussion 

Sev (2009) framhåller att till skillnad från många andra branscher producerar byggbranschen 

produkter som kommer att användas i många år framöver. Detta ger byggbranschen både 

utmaningar och ansvar. Idag förstår bygg- och anläggningsföretag att initiativ som 

avfallshantering, resurseffektivitet och återvinning kommer att vara både lönsamt för företaget 

och miljömässigt bättre (Sev, 2009). I linje med vad Sev poängterar, påpekar även Marianne 

Hedberg, miljöexpert på branschorganisationen Byggföretagen, att det krävs ett ökat fokus på 

att minska avfallsmängderna, och hon menar att cirkularitet och resurseffektivitet är lika 

mycket en ekonomisk fråga som en miljöfråga (Naturvårdsverket, 2020). För att minska 

klimatpåverkan från bygg- och anläggningsbranschen måste resurseffektiviteten och 

återanvändningen av material öka (Magnuson et al., 2015). Bygg- och anläggningsindustrins 

färdplan poängterar att för att gynna cirkulära affärsmodeller, där återanvändningen av material 

ökar, borde klassningen av avfall ändras (Fossilfritt Sverige, 2018).  

Avfall definieras enligt Naturvårdsverket (u.å.c) som alla föremål eller ämnen som vi vill göra 

oss av med eller som vi är skyldiga att göra oss av med. Definitionen av avfall tar inte hänsyn 

till det ekonomiska värdet eller möjligheten till återanvändning. Avfallsdefinitionen är 

standardiserad i alla medlemsländer inom EU (Naturvårdsverket, u.å.b). Ramdirektivet om 

avfall lägger grunden för hur avfall, återanvändning och återvinning definieras. Den inkluderar 

också en avfallshierarki som anger preferenser för hur avfall ska hanteras (Europeiska 

kommissionen, u.å.a). Avfallshierarkins första steg handlar om att avfall ska förhindras från att 

uppstå. I det andra steget bör avfall förberedas för återanvändning, för det tredje 

materialåtervinnas, i fjärde hand energiåtervinnas och slutligen går avfallet till deponi 

(Europeiska kommissionen, u.å.a). 

Avfallshierarkin stämmer väl överens med vad cirkulär ekonomi säger om hur avfall ska 

förebyggas, och hur arbetet ska gå till med återanvändning och återvinning av resurser. Dock 

gör den svenska avfallshanteringen och definitionen av avfall det svårt att använda resurserna 

så mycket som avfallshierarkin förespråkar. Detta är ett problem i bygg- och 

anläggningsbranschen vilket belystes under ett samtal med Jönsson Forssell (personlig 

kommunikation, 17 mars, 2022), miljöspecialist inom byggbranschen. Expertgruppen för 

cirkulär anläggningsindustri (2020) är inne på samma spår och poängterar att den svenska 
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tillämpningen och tolkningen av lagar och regler gör det svårt att återvinna och återanvända 

material.  

Under samtalet med Jönsson Forssell (personlig kommunikation, 17 mars, 2022), påpekades 

att byggföretag vill använda de massor som förekommer genom olika projekt mer frekvent än 

vad de får enligt svensk avfallslagstiftning. Problemet ligger i den svenska tolkningen av EU-

direktivet gällande avfall och hur resurserna hanteras när det klassas som avfall (Expertgruppen 

för cirkulär anläggningsindustri, 2020). Så fort de massor som uppstår vid ett byggprojekt 

flyttas till en plats utanför byggområdet, vilket ofta är fallet på grund av platsbrist, klassas 

massorna som avfall (Jönsson Forssell, personlig kommunikation, 17 mars, 2022; Magnusson 

et al., 2015). Detta gäller även när massorna kommer att behövas i ett annat skede av samma 

projekt eller i ett annat projekt. När massorna klassas som avfall krävs det en hel del tester och 

ett godkännande från Tillsynsmyndigheten inom kommunen eller landstinget innan det får 

användas som en resurs igen. Testerna är många gånger inte ekonomiskt försvarbara och på 

vissa ställen går det inte att få tag i Tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten fungerar också 

olika på olika platser vilket kan göra det acceptabelt att återanvända massorna på en plats men 

inte på en annan plats. Massorna som flyttas till ett annat projekt behöver också vara renare än 

de massor som redan finns på plats. Detta bidrar till att stora mängder massor drivs till deponi 

(Jönsson Forssell, personlig kommunikation, 17 mars, 2022). Det gör det också dyrare för 

företagen att ibland behöva transportera massorna en lång sträcka till en 

slutförvaringsanläggning och att behöva utvinna jungfruliga massor för projekt (Jönsson 

Forssell, personlig kommunikation, 17 mars, 2022) vilket dessutom genererar stora mängder 

koldioxidutsläpp (Magnusson et al., 2015). Detta blir ett problem för samhället, miljön och 

ekonomin. Kriterierna för när restprodukter klassas som avfall respektive biprodukt samt när 

avfall upphör att vara avfall finns i Miljöbalkens 15e kapitel (SFS 1998:808). 

I en studie av Alm och Stockenberg (2018) undersöks hur långt byggbranschen har kommit i 

omställningen till en cirkulär ekonomi. Samtliga studerade företag inom byggbranschen 

saknade cirkulära materialflöden, men det var målsättningen för framtiden. Studien visar att en 

effektiv hantering av material är en viktig del av utvecklingen. Studien poängterar också vikten 

av att i framtiden utforma byggnader för hur de ska demonteras när de har tjänat sitt syfte, 

vilket kan bidra till återanvändning av material. Studien belyser också nya initiativ från 

byggbranschen som bidrar till en mer cirkulär hantering av material, till exempel NCC:s Loop 

Rocks som tar vara på överblivna massor och sedan säljer dem vidare. Ett initiativ som skapar 
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material från avfall (Alm & Stockenberg, 2018). Håkansson och Ljung (2020) hittade också 

exempel i sin intervjustudie på nya satsningar som syftar till att minska avfallet och ställa om 

till en cirkulär ekonomi, till exempel "Återbruk Väst". 

Studien av Alm och Stockenberg (2018) nämner problemen kring lagstiftningen, om en 

restprodukt ska klassas som en biprodukt eller avfall, samt hur det påverkar användningen av 

återvunnet material. Regeltolkningarna upplevs som för snäva och det behövs ett tydligare 

samarbete mellan politik och näringsliv. Författarna tar också upp frågan om lagstiftningen 

som en viktig del av vidare forskning (Alm & Stockenberg, 2018). Håkansson och Ljung 

(2020) uppmuntrar också till vidare forskning om byggbranschens relation till cirkulär 

ekonomi. 

Även Sen (2020) poängterar att regeringsförordningar är en barriär för att ställa om till en 

cirkulär ekonomi. Idag är statliga regleringar anpassade till ett linjärt samhälle och inte ett 

cirkulärt. Expertgruppen för cirkulär anläggningsindustri (2020) poängterar att Sverige har 

institutionella hinder som gör att återvunna material endast utgör en bråkdel av de material som 

säljs inom anläggningsindustrin, vilket är hinder som våra grannländer inte har.   

Circular Gap Report Sverige, en analys om hur Sverige konsumerar material, avslöjade att 

Sveriges ekonomi endast är 3,4 procent cirkulärt vilket kan jämföras med det globala 

medelvärdet som ligger på 8,6 procent (Circle Economy, RISE & Re:Source, 2022). Rapporten 

konstaterade även att det tillförts mer än 266 miljoner ton jungfruligt material in i den svenska 

ekonomin varje år. Sverige rankas ofta högt i olika hållbarhetsmätningar men när det kommer 

till cirkulär ekonomi ligger Sverige klart efter. Circle Economy, RISE och Re:Source (2022) 

konstaterar att en stor utmaning finns inom byggbranschen, att det är en stor faktor som 

påverkar att Sverige inte är särskilt cirkulärt. Bygg- och anläggningsbranschen själva 

konstaterar att de vill bli mer cirkulära, att de vill använda allt användbart avfall, men lagar och 

regler står i vägen för detta (Fossilfritt Sverige, 2018). Tidigare studier på resurseffektivitet och 

övergången till en cirkulär ekonomi har gjorts inom bygg- och anläggningsbranschen, dock 

saknas studier på hur lagstiftningen i Sverige påverkar omställningen, detta trots att problemet 

uppmärksammats ett flertal gånger tidigare. Denna studie kommer gå in på djupet för att få en 

bredare förståelse för de bakomliggande orsakerna kring avfallshantering och lagstiftning. 

Uppsatsen kommer samla olika experters erfarenhet av problematiken, alla insatta i bygg- eller 

anläggningsbranschen, för att försöka skapa en gemensam bild av problemet för att sprida den 
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diskussion, som redan existerar inom bygg- och anläggningsbranschen, till övriga relevanta 

aktörer. Denna studie är nödvändig för att belysa vad som står i vägen, samt vad som krävs för 

att bygg- och anläggningsbranschen snabbare ska möjliggöra omställningen till en cirkulär 

ekonomi.  

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse av hur den svenska tolkningen av EU:s 

avfallsdirektiv och definitionen av avfall påverkar övergången till en cirkulär ekonomi inom 

bygg- och anläggningsbranschen. Uppsatsen kommer även analysera hur resurseffektiviteten 

inom branschen påverkar denna omställning.   

1.4 Frågeställningar 

- Hur påverkar den nuvarande avfallsdefinitionen och den svenska tolkningen av EU-

direktivet övergången till en cirkulär ekonomi inom bygg- och anläggningsbranschen?  

- Hur påverkar resurseffektiviteten övergången till cirkulär ekonomi inom bygg- och 

anläggningsbranschen?   

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen riktar in sig på den svenska bygg- och anläggningsbranschen då det är den svenska 

tolkningen av EU:s avfallsdirektiv som undersöks. Kopplingar kommer dock göras till andra 

länder inom EU då avfallslagstiftningen utgår från ett gemensamt EU-direktiv. Fokuset på 

avfall kommer mestadels ligga inom schaktmassor, då det är den största mängden avfall som 

genereras inom branschen, men vissa kopplingar till andra typer av avfall kommer även att 

göras.  
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2. Teoretisk referensram  

I följande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram som i huvudsak består av 

cirkulär ekonomi, vilket fungera som ett paraply-ramverk genom uppsatsens alla delar. Även 

den svenska avfallslagstiftningen och avfallsdefinitionen beskrivs som sätter grunderna för 

avfallshanteringen. Ytterligare valdes även resurseffektivitet som teori vilket kompletterar den 

cirkulära ekonomin med dess koppling till byggbranschen. De valda teorierna bidrar till den 

analys som är nödvändig för att uppnå uppsatsen syfte och besvarandet av frågeställningarna.  

2.1 Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi är ett brett begrepp som innefattar flera olika aspekter och områden och ännu 

finns det ingen universell definition för cirkulär ekonomi (Dytianquin et al, 2021), men många 

förklaringar till begreppet lutar sig mot Ellen McArthur Foundation. Ellen McArthur 

Foundation (2019b) förklarar cirkulär ekonomi som ett verktyg för att nå nationella och 

internationella miljömål. I en cirkulär ekonomi minimeras de jungfruliga material som 

används, avfall och föroreningar elimineras, samt produkter och material cirkulerar (Ellen 

McArthur Foundation, 2019b). Till skillnad från den linjära ekonomin som karaktäriseras av 

ett “ta-tillverka-använd-släng” mönster sluter cirkulär ekonomin cirkeln, och avfall som skulle 

slängts i en linjär ekonomi återförs som resurs i den cirkulära (Dytianquin et al, 2021). Enligt 

Ellen McArthut Foundation (2019b) beskrivs cirkulär ekonomi bäst utifrån två cykler, en 

biologisk och en teknisk. I den biologiska cykeln tillverkas produkter av biologiskt material, 

där spill och avfall som uppstår under processen återförs till jorden. Detta säkerställer att inga 

resurser har gått förlorade i tillverkningsprocessen. Den tekniska cykeln handlar om hur 

material används. Utformningen av produkterna bör göras på ett sätt där komponenterna och 

produkterna kan användas upprepade gånger. Det handlar bland annat om att designa 

produkterna på ett sådant sätt att komponenterna lätt kan separeras, återanvändas och 

återvinnas, men det finns också fokus på reparation och delningstjänster. En produkt kan först 

cirkulera i den tekniska cykeln och senare återföras till den biologiska cykeln (Ellen McArthur 

Foundation, 2019b).  

Grant, Trautrims och Wong (2017) utvecklade en avfallshierarki, se figur 1, som är i linje med 

både Ellen McArthur Foundations två cyklar samt EU:s avfallshierarki. Hierarkin inkluderar 

de olika cirkularitetsstadierna vilka är: reducera, återanvända, återvinna, reparera och till sist 

deponera. Ju längre ner i hierarkin och de olika cirkularitetsstadierna avfallshanteringen 

hamnar, desto mer miljöpåverkan enligt Grant, Trautrims och Wongs (2017).  
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Figur 1: Grant, Trutrims och Wongs avfallshierarki                                      

  

Källa: Grant, Trautrims och Wongs (2017) s. 187  

De Groene Zaak och Ethica (2015) utvecklade denna hierarki, se figur 2, och satte ett fokus på 

att bibehålla värdet av materialet. Utifrån modellen, med cyklerna från Ellen McArthur 

Foundation, introducerade de en ny modell - cirkularitetsstegen - som utgår från 

cirkularitetsstadierna i hierarkin. 

Figur 2: Cirkularitetsstegen  

 

Källa: De Groene Zaak och Etica (2015) 

De Groene Zaak och Ethica (2015) menar att designen av produkten har en stor roll i 

övergången till en cirkulär ekonomi, där designen antingen främjar eller hindrar effektiv 

återanvändning och återvinning. Skillnaden mellan hierarkin och cirkularitetsstegen är att 

hierarkin fokuserar på hur produkten mest effektivt hanteras när den är avfall, medan 

cirkularitetsstegen inkluderar miljöpåverkan genom hela produktens livslängd (Dytianquin et 

al, 2021).   
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2.1.1 Incitament kopplat till cirkulär ekonomi 

Sen (2021) menar att offentliga politiska ramverk är en nödvändighet för att stimulera cirkulär 

ekonomi inom organisationer och företag samt att det genererar en ökad användningen av redan 

befintliga resurser. Sen (2021) sammanställer ett antal mål och mått som innefattas i den 

cirkulära ekonomin, däribland effektivitet och återvinningsbarhet. Målet om effektivitet 

handlar om att minska användningen av energi och material i produktions- och 

användningsfasen. Målen i återvinningsbarhet inkluderar att en marknad skapas för sekundära 

råvaror, men det inkluderar även incitament och stimulation för avfallsminskning och att 

kostnader för återvinning och återanvändning minimeras. Industriell symbios är ett annat mål 

inom cirkulär ekonomi som innebär att man ska förhindra att produkter blir avfall. Vidare ger 

Sen (2021) förslag på incitament som kan stimulera utvecklingen av cirkulär ekonomi inom 

dess olika mål och där inkluderas skatter, som hon menar kan göra resurser dyrare uppströms 

och att det i sin tur kan stimulera återanvändning och återvinning av material. Sen (2021) 

poängterar några olika barriärer som står i vägen för att implementera cirkulära strategier där 

regeringsförordningar är en sådan barriär. Idag är statliga regleringar anpassade till ett linjärt 

samhälle och inte ett cirkulärt. 

Sev (2009) ger olika förslag på hur incitament inom byggbranschen kan bidra till att material 

används mer effektivt för att minska miljöpåverkan, varav användning av återvunnet material 

är ett förslag. Avfallshanteringen minskar genom att omvandla avfall till nya produkter, vilket 

är i linje med den cirkulära ekonomin. Sev (2009) föreslår att krav kan ställas på 

återanvändning och återvinningsgrad av material vilket då skulle öka cirkularitetsgraden, 

någonting som branschen vill och behöver sträva efter (Fossilfritt Sverige, 2018).  

2.2 Avfallsdirektivet  

För att kunna reducera klimatförändringar, skydda människors hälsa och ekosystem samt nå 

klimatmålen är det nödvändigt att hantera de aktuella frågorna som refererar till 

avfallsgenerering och avfallshantering (Europeiska miljöbyrån, 2021). Sveriges tillämpning, 

när det kommer till avfall och avfallshantering, har sin grund i EU-lagstiftningen. En av 

huvudprioriteringarna i EU:s miljöpolitik är att korrekt implementera, tillämpa och upprätthålla 

EU:s avfallslagar. EU:s rättsliga ram som anger vägledning, begrepp och definitioner relaterade 

till avfallshanteringen för medlemsländerna är avfallsdirektivet (Europeiska kommissionen, 
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u.å.a). Direktivet kräver att avfall hanteras utan att äventyra människors hälsa eller skada 

miljön, utan risk för vatten, luft, mark, växter eller djur, utan att orsaka olägenheter genom 

buller eller lukt och utan negativa effekter som påverkar landsbygden eller platser av särskilt 

intresse. EU:s avfallspolitik syftar också till att bidra till en cirkulär ekonomi genom att bland 

annat utvinna så högkvalitativa resurser som möjligt (Europeiska kommissionen, u.å.b). Ett 

EU-direktiv utfärdar bestämmelser om olika resultat som medlemsländerna ska uppnå inom ett 

visst område, exempelvis miljö. I ett direktiv får länderna själva bestämma hur genomförandet 

ska gå till väga, till skillnad från en förordning som blir en del av den nationella lagstiftningen 

(Naturvårdsverket, u.å.e).  

2.2.1 Avfallshierarkin 

Ett verktyg för länderna att uppnå EU:s miljömål är Avfallshierarkin, se figur 3 (Europeiska 

kommissionen, u.å.b). Avfallshierarkin grundar sig i EU-direktivet och är antaget i den svenska 

miljöbalken (Europeiska kommissionen, u.å.b).  

Figur 3: EU:s Avfallshierarkin 

 

Källa: Europeiska kommissionen, (u.å.b) 

Hierarkin styr hur avfall ska tas om hand och består utav en prioriteringsordning i fem steg: 

1.  Förebygga: genom att minimera att avfall uppkommer vid källan behålls stora delar av 

värdet då mycket av värdet försvinner vid de nedre stegen i hierarkin. Förebyggande 

åtgärder minskar dels mängden avfall, dels mängden resurser som används vid produktion.  

2.  Förberedelse för återanvändning: i detta steg har resursen blivit klassad som avfall och 

ska rengöras, kontrolleras eller lagas så det kan användas som resurs igen.  
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3.  Materialåtervinning: när ett avfall materialåtervinns upparbetas det till en produkt, ett 

material eller ett ämne igen för att antingen användas för sitt ursprungliga syfte eller för 

andra syften. Biologisk behandling eller kompostering är exempel på materialåtervinning.  

4.  Energiåtervinning: i det fjärde steget kan avfall användas så det blir till energi, men 

steget inkluderar även annan återvinning som exempelvis återfyllning.  

5.  Deponering: det sista steget i hierarkin innebär att avfallet görs av med. Ett exempel 

kan vara förbränning utan energiåtervinning (Europeiska kommissionen, u.å.b). 

Implikationen av ramdirektivet för avfall och avfallshierarkin resulterar inte bara i de fördelar 

som nämns ovan, utan det skapar också mer ekonomiskt värde och stimulerar innovation 

genom att resurserna används mer effektivt (Ellen McArthur Foundation, 2019a). 

2.2.2 Sveriges definition av avfall  

 

Hur avfall definieras står beskriven i miljöbalkens 15e kapitel, där finns även information om 

när en restprodukt får klassas som biprodukt och inte som avfall samt när avfall upphör att vara 

avfall, så kallad “end-of-waste”. Avfall är alla de ämnen eller föremål som ägaren vill göra sig 

av med eller är skyldig att göra sig av med (SFS 1998:808). Avfall som har genomgått ett 

återvinningsförfarande upphör att vara avfall om 

 

1. ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål, 

2. det finns en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller föremål, 

3. ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och annan författning och 

4. användningen av ämnet eller föremålet inte leder till allmänt negativa följder för 

människors hälsa eller miljön. Lag (2020:601) (15 kap 9a§ MB). 

 

Ansvaret för tillsyn för avfall ligger på den kommunala miljöförvaltningen och ibland 

länsstyrelsen (Naturvårdsverket, u.å.c). Hur avfall ska hanteras står beskrivet i 

avfallsförordningen (Naturvårdsverket, u.å.d).  

 

Om en restprodukt istället är klassad som biprodukt och inte avfall gäller inte 

avfallsförordningen (Naturvårdsverket, u.å.d). Restprodukten måste uppfylla fyra kriterier, 

som är komplicerade att fastställa, för att den ska få klassas som biprodukt (Naturvårdsverket, 

u.å.d). Först och främst måste det säkerställas att restprodukten kommer fortsätta att användas, 

det får inte bara vara troligt att föremålet eller ämnet kommer fortsätta användas, vilket i 
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praktiken är svårt. Restprodukten måste också kunna användas direkt och utan någon 

bearbetning, det ska produceras som en integrerad del i en produktionsprocess samt att den 

fortsatta användningen ska vara laglig (Naturvårdsverket, u.å.d). En restprodukt som en gång 

har klassats som biprodukt kan komma att klassas som avfall igen längre fram 

(Naturvårdsverket, u.å.d). Tillsynsmyndigheten kontrollerar om klassningen är korrekt och ett 

nytt beslut måste alltid fattas vid varje enskilt fall (Naturvårdsverket, u.å.d). 

2.3 Resurseffektivitet 

När det kommer till verksamhetsstyrning är den ekonomiska aspekten tätt förknippad med hur 

företagen rangordnar olika projekt (Lantz, 2015; Lindblom & Sjögren, 2022). Därför bör detta 

göras med noggrannhet och omtanke menar Lantz (2015). Rangordningen, som kan handla om 

stora summor pengar för företagen, kan göras med hjälp av olika metoder inom projektledning 

och projektplanering. Kostnader kan både tillkomma eller falla ifrån i ett projekt beroende på 

beslutssituationen (Lantz, 2015; Lindblom & Sjögren, 2022). Ett annat kostnadsbegrepp inom 

verksamhetsstyrning som är kopplat till en specifik beslutsituation är alternativkostnad. 

Alternativkostnader innebär det värde som man går miste om till följd av att man i en viss 

situation inte väljer det bästa alternativet rent ekonomiskt, ett negativt värde kopplat till 

utebliven betalning för företaget (Lantz, 2015). Lindblom och Sjögren (2022) förespråkar 

också att man ska jämföra en investering med det näst bästa alternativet för att avgöra om 

investeringen är lönsam. Vid ett ömsesidigt uteslutande mellan två projekt ska det projekt som 

är mest lönsamt väljas för att maximera ägarnas nytta (Lindblom & Sjögren, 2022). 

Värdemaximering är ett av företagens främsta mål och ett antagande inom den finansiella 

teorin. Ett annat liktydigt mål och centralt grundantagande inom verksamhetsstyrning är 

vinstmaximering (Lindblom & Sjögren, 2022). Resurseffektivitet är ett sätt att uppnå dessa 

mål. Genom resurseffektivitet kan företag minska avfall och spill vid användning av resurser 

(Modi & Mishra, 2011). Har företag en hög nivå av resurseffektivitet så har de inte särskilt 

stora överskottsinsatser, exempelvis onödiga utgifter eller oanvänt material, och genom en 

förbättring av resurseffektiviteten kan företag minska sitt miljöavfall och resursförbrukning, 

men det minskar även produktionskostnaden (Kim & Davis, 2019). Det faller sig inte heller 

som en slump att Benjamin Franklins välkända citat Time is money är aktuellt när det kommer 

till de här antagandena (Benjamin Franklin, 1748). Företag behöver även se tid som en resurs 

att vårda för att uppnå värdemaximering. Tid är därför en viktig resurs i begreppet 

resurseffektivitet som företag måste ta hänsyn till.  
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2.3.1 Barriärer för resurseffektivitet  

 

Det finns ett antal barriärer som kan stå i vägen för effektiv resursanvändning vilket enligt Diaz 

Lopez et al. (2019) definieras som externa eller interna stimuli som förhindrar ett företags 

effektiva resursanvändning. Diaz Lopez et al. (2019) delar upp dessa barriärer i fem kategorier 

vilka är institutionella, marknad, organisatorisk, beteende och teknologi. Institutionella 

barriärer orsakas av politiska institutioner och inkluderar lagar, regler och andra policyer. 

Marknadsbarriärer är exempelvis subventioner, brist på information eller monopol. 

Organisatoriska barriärer är en intern barriär där företaget, i form av exempelvis 

företagsstrategier eller brist på ledningssystem, påverkar resurseffektiviteten. 

Beteendebarriärer är individers värderingar och attityder inom företaget och inkluderar 

exempelvis brist på uppmärksamhet eller brist på upplevd kontroll. Den sista kategorin, 

teknologiska barriärer, kan exempelvis vara brist på utrustning eller outvecklad teknik från 

marknaden (Diaz Lopez et al., 2019).  

2.3.2 Resurseffektivitet i bygg- och anläggningsbranschen  

 

Bygg- och anläggningsbranschen har en stor miljöpåverkan som främst beror på en hög 

användning av naturresurser och stora mängder spill som genereras, men byggprocessen 

släpper också ut stora mängder växthusgasutsläpp (Eras et al., 2013). Eras et al. (2013) 

poängterar att en process miljöpåverkan beror på dess effektivitet, eller snarare ineffektivitet. 

En förbättring av användandet av resurser bidrar dels till ökade vinster och konkurrenskraft, 

dels till ett företags minskade miljöpåverkan. Avfallsgenerering anses som 

processineffektivitet. Inom avfallshantering läggs stor vikt vid avfallshierarkins senare steg, att 

återvinna och återanvända, men mer fokus bör läggas på avfallshierarkins övre steg, att hindra 

avfall från att uppstå, för att öka resurseffektiviteten. Genom att fokusera på de övre stegen kan 

även kostnaderna minska för ett projekt (Eras, 2013). 

 

Transporter och hantering av massor som uppkommer i ett infrastrukturprojekt kan stå för upp 

till 30 procent av den totala projektkostnaden och det genererar stora mängder koldioxidutsläpp 

(Magnusson et al., 2015). Hur massor får hanteras varierar mellan olika projekt, Eras et al. 

(2013) identifierar olika förvaltningsalternativ för massorna vilka är att de kan användas på 

plats, användas i andra projekt, förbehandlas innan det används i andra projekt, lagras för 

senare användning, användas som deponiskydd eller deponeras. Magnusson et al., (2015) 
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utvecklade en modell för att beskriva hur byggmaterial hanteras vid ett projekt. Modellen 

beskriver efterfrågan, tillförsel, lager och interna flöden av byggmaterial för projektet. 

Efterfrågan på byggmaterial tillförs från inhemska källor eller från importerade källor, och 

dessa källor kommer antingen från utvinning av jungfruligt material eller från rester från bygg- 

eller anläggningsindustrin. Byggmaterial som uppkommer stannar antingen på plats eller 

exporteras och det byggmaterial som stannar på plats hamnar i ett lager. Lagret kan delas upp 

i ett aktivt lager och ett inaktivt lager, där det inaktiva lagret representerar material som har 

tagits ur bruk vilket ofta är bygg- och rivningsavfall. Flöden som beskrivs i modellen baseras 

på Eras et al. (2013) förvaltningsalternativ för massorna. Eras et al. (2013) visade att stora 

miljö- och kostnadsbesparingar kan göras genom att planera för massbalans av markarbete i ett 

byggprojekt. 44 procent av schaktmassorna kunde återanvändas och 4000 ton koldioxid kunde 

minskas tack vare uteblivna transporter med massorna som skulle gått till deponi. Dessutom 

minskade kostnaderna med 1,76 miljoner dollar. Flera andra studier visar på liknande resultat 

(Magnusson et al., 2015). Det krävs dock stora utrymmen på projektplatsen för att kunna lagra 

och återanvända schaktmassor, utrymmen som ofta inte finns (Magnusson et al., 2015). Om 

det pågår flera byggprojekt i samma region kan schaktmassorna transporteras och återanvändas 

i ett annat projekt, vilket Magnusson et al. (2015) menar skulle generera resurs- och 

kostnadsbesparingar. Vidare kan massor som har klassats som avfall transporteras till en 

återvinningsanläggning för att behandlas och förberedas för återanvändning i ett annat projekt. 

Det finns färre studier som beräknar miljöfördelen av att hantera massorna på detta vis men de 

som finns har visat på miljömässiga fördelar och, om återvinningsanläggningarna är 

lokaliserade på lämpliga platser, även ekonomiska fördelar (Magnusson, et al., (2015).  
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3. Metod  

I det här kapitlet beskrivs de tillvägagångssätt som använts under arbetets gång och vägen 

fram till den analys och de slutsatser uppsatsen fastslår. Avsnittet belyser inledningsvis 

studiens utformning, forskningsstrategin, ansats och datainsamling. Avslutningsvis 

presenteras metod för bearbetning och analyserandet av insamlat material, etiskt 

hänsynstagande och övrig information.  

3.1 Studiens utformning  

 

Grunden för uppsatsen bygger bland annat på en dialog med Jönsson Forssell, senior 

miljöspecialist på Peab, samt tidigare forskning på området. Dialogen var viktig för att 

författarna till uppsatsen skulle förstå problematiken och formulera forskningsfrågorna. Detta 

gjordes för att säkerställa och anpassa studien så att resultatet medför till det största möjliga 

bidraget för branschen. Författarnas syfte var att producera och sprida kunskap gällande 

avfallshantering och cirkulär ekonomi inom bygg- och anläggningsbranschen och på så vis 

också starta en process som innebär en utveckling av det valda forskningsområdet. Då 

specificerad kunskap och teoretisk förankring inom det valda området saknades blev en 

produktion av kunskap en naturlig och avgörande del för arbetet. Kombinationen mellan 

bidragandet till förändring samt den nödvändiga kunskapsproduktionen som krävdes benämns 

enligt Patel och Davidson (2019) forsknings- och utvecklingsarbeten, och förkortas FoU, vilket 

överensstämmer med vad författarna upplever gälla för arbetet.  

 

Tidigare erfarenheter från författarnas separata praktiker under hösten och vintern 2021/2022 

samt dialogen med Jönsson Forssell bidrog till uppkomsten av en hypotes hos författarna 

gällande forskningsområdet. Hypotesen löd: “Sveriges tolkning av avfallsdefinitionen är en 

barriär för omställningen till cirkulär ekonomi inom byggbranschen.” En empirisk prövning 

för att verifiera eller falsifiera denna hypotes påbörjades för att kontrollera om verkligheten 

överensstämmer med hypotesen. Före författarna till uppsatsen fastställde metodvalet 

klargjordes forskningens syfte och ämneskunskap, alltså de tematiska frågorna varför? och 

vad? vilket är i enighet med vad Kvale & Brinkmann (2020) beskriver gällande att tematisera 

en intervjustudie. 
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3.2 Forskningsstrategi  

Bryman och Bell (2005) hävdar att det finns två olika forskningsstrategier, varav den ena är 

kvantitativ metod och den andra kvalitativ metod. Inom ramen för den kvantitativa forskningen 

fokuseras det vanligtvis på problem som kan vara mät- och kvantifierbara. Där betraktas den 

sociala verkligheten som mätbar och absolut. Den kvalitativa forskningen däremot fokuserar 

på problem som kräver en mer djupgående förståelse och tolkning där den sociala verkligheten, 

skapad genom samspel mellan olika aktörer, är ständigt i förändring (Bryman & Bell, 2005).  

 

Eftersom denna uppsats har i syfte att belysa avfallshanteringen inom bygg- och 

anläggningsbranschen och ge en djupgående förståelse gällande hur den svenska 

avfallslagstiftningen och definitionen av avfall har en inverkan på övergången till en cirkulär 

ekonomi föll det sig naturligt för författarna att en kvalitativ forskningsstrategi skulle 

appliceras på forskningsområdet.  

3.3 Forskningsansats  

Induktion, deduktion och abduktion är tre former av tillvägagångssätt när det kommer till att 

relatera teori med empiri (Patel & Davidson, 2019; Kvale & Brinkmann, 2020). Abduktion är 

den ansats som valts till denna uppsats vilket är en kombination av den induktiva och deduktiva. 

En abduktiv resonemangsform används i situationer av ovisshet eller när man behöver förstå 

eller förklara något (Kvale & Brinkmann, 2020). Den abduktiva ansatsen baseras enligt Patel 

& Davidson (2019) i första steget på en induktiv hypotes för att senare i andra steget låta 

hypotesen testas på deduktivt arbetssätt. För att förstå situationen studerades lagar och 

rapporter inom avfallshanteringen i Sverige, dessutom genomfördes samtal och dialoger med 

sakkunniga på ett välkänt byggnadsföretag. I takt med att allt mer empiri och teori inhämtades 

specificerades uppsatsens frågeställningar. Då författarna sedan ett tag tillbaka är bekanta med 

ämnet och därifrån utvecklat sin förståelse rörande frågan föll den abduktiva processen 

naturligt, vilket Kvale och Brinkmann (2020) menar vanligen är fallet i människans dynamiska 

och oförutsägbara värld. Fördelar med arbetssättet är att författarna inte behöver låsa sig till det 

deduktiva eller induktiva arbetssättet som annars kan bli fallet om man väljer någon av de 

renodlade ansatserna (Patel & Davidson, 2019).  
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3.4 Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer ligger till grund för arbetets primärdata. Kvalitativa intervjuer ansågs 

vara det tillvägagångssätt som främjar förståelsen av problematiken på bästa sätt då det krävs 

djupgående och förklarande samtal med experter inom området. Denna metod bidrog till en 

hög kvalitet av kunskapsinsamling, där följdfrågor kunde ställas under intervjuernas gång. 

Detta hade inte varit möjligt vid andra metoder av datainsamling, exempelvis enkäter. 

Materialet är baserat på vad Patel och Davidson (2019) benämner som “mjuka” data och som 

även kan förklaras som kvalitativ forskning där tolkande och analyserande är mer 

förekommande än den kvantitativa inriktningen (Patel & Davidson, 2019). Sekundärdatan är 

inhämtad genom en litteraturstudie där en iterativ process tillämpades för att matcha empirin. 

 

3.4.1 Intervjustudie  

Den valda metoden, kvalitativ intervjustudie, föll sig naturligt för författarna då det är 

harmoniserat med uppsatsens syfte och frågeställningar. Vid undersökningar innefattande hur 

något händer, som inkluderar en förståelse för olika aspekter av mänsklig erfarenhet, är en 

kvalitativ metod relevant. Detta är också i enlighet med vad Kvale & Brinkmann (2020) 

konstaterar vara en legitim strategi gällande metodvalet av en studie. Då forskningsstudien 

hellre vill påvisa en tolkning och hur-aspekten, snarare än en mätbar kvantitet argumenteras 

detta ytterligare för att inte använda en kvantitativ intervjustudie. Valet av kvalitativa intervjuer 

som underlag till resultatet vid forskningsfrågor liknande denna uppsats styrks också av Patel 

& Davidson (2019).     

Potentiella respondenter kontaktades via mail eller LinkedIn under studiens gång. Åtta av dem 

totalt elva tillfrågade valde att medverka i studien och därmed också ställa upp på en intervju. 

Inför varje intervju fick respondenten i förväg ett mail innehållande förberedande potentiella 

frågor och de ämnen som skulle beröras under intervjun. Innehållet i detta mail var anpassat 

utifrån respondenternas bakgrund och infallsvinkel inom området. För att undvika låsningar till 

speciella frågor hos respondenten samt ge utrymme för eventuella korrigeringar av författarna 

i intervjuformuläret var innehållet i det förberedande mailet mestadels generellt. Detta 

tillvägagångssätt möjliggjorde för respondenterna att förbereda sig inom ramen för vad som 

skulle beröras i intervjun samtidigt som det skapade ett öppet och flexibelt klimat.  
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Intervjuerna genomfördes med hjälp av de digitala tjänsterna Zoom och Teams. Detta 

möjliggjorde intervjuer med respondenter oavsett vilken geografisk plats de utgick ifrån. 

Dessutom bidrog de digitala intervjuerna till ett mer hållbart alternativ genom att författarna 

och/eller respondenterna inte behövde transportera sig någonstans, samt att det sparade 

värdefull tid.  

Båda författarna deltog under alla intervjuerna som varade mellan 39 och 50 minuter. Under 

intervjuerna hade författarna olika huvudansvar när det kom till att ställa frågor, spela in ljud 

och göra anteckningar. Den av författarna som hade det yttersta ansvaret för mailkontakten, 

intervjun och återkopplingen varierade och var den som hade tagit första kontakten med 

respondenten. Detta tillvägagångssätt användes för att skapa en kontinuitet och trygghet hos 

respondenten. 

I början av varje intervju presenterade författarna sig och tillfrågade respondenterna om deras 

tillstånd att spela in intervjun. Samtliga respondenter godkände inspelning av intervjun. 

Dessutom användes Microsoft Word dikterings-tjänst för att underlätta författarnas 

transkriberingsarbete. 

3.4.2 Urval 

Respondenternas urval skedde genom vad Patel och Davidson (2019) benämner som strategiskt 

urval för att sedan övergå till snöbollsurval. Urvalsmetoden innebär att relevanta respondenter 

kontaktades av författarna, vilka sedan gav vidare kontakter som var betydelsefulla för 

uppsatsen. Det kan också motiveras att snöbollsmetoden skedde genom en iterativ design vilket 

Kvale och Brinkmann (2020) benämner ha sin gång genom att nya urval tillfrågas delta i 

studien och att respondenter tillkommer allt eftersom. Snöbollsmetoden anses vara en lämplig 

urvalsmetod vid kvalitativa studier (Patel & Davidson, 2019) vilket författarna även upplevde 

var rätt tillvägagångssätt för att erhålla en grupp respondenter med hög expertis.  

Respondenterna, som var åtta till antalet, varierade i yrke, befattning och kunskap men var alla 

aktuella och erfarna inom området bygg- och anläggning och/eller avfallshantering. Denna 

vidd av profession hos respondenterna resulterade i ett vidgat perspektiv hos författarna. 

Omfattningen inkluderade så många områden och infallsvinklar som möjligt för att etablera ett 

objektivt och opartiskt resultat, vilket Patel och Davidson (2019) menar ökar validiteten i 

kvalitativa studier. 
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Respondenterna är utvalda då de besitter stor kunskap och expertis inom forskningsområdet. 

Deras många år av erfarenhet inom olika organisationer, företag och expertgrupper gjorde dem 

relevanta för studien. Deras kunskap inom avfall och cirkulär ekonomi inom bygg- och 

anläggningsbranschen bidrog till uppsatsens empiri och en högre validitet.  

I följande tabell presenteras information om respondenterna samt datum och längd för 

intervjuerna. Arbetslivserfarenhet ansågs viktig att presentera för att belysa deras expertis och 

erfarenhet inom området.  

Tabell 1: Respondenter 

Namn Profession  Arbetslivs- 

erfarenhet 

Datum Intervju Längd Intervju  

Matz Jönsson Forssell Miljöingenjör Peab Förorenad mark, 

masshantering Peab  

6 april 2022 42 minuter 

Weine Wiqvist  Senior rådgivare 

Avfall Sverige  

Naturvårdsverket, VD 

Avfall Sverige, 

Delegat Delegationen 

för cirkulär ekonomi, 

vice ordförande 

RE:Sourse  

8 april 2022 41 minuter  

Marianne Hedberg Miljöexpert 

Byggföretagen 

Byggsektorn i över 20 

år med bl. a. resurs- 

och avfallsfrågor, 

återbruk, miljöchef 

Peab, deltagit i EU 

kommissionens 

utredning om 

avfallsfrågor  

12 april 2022 45 minuter 

Carl Zide Återvinnings- 

expert Massbalans 

Ägare av Massbalans, 

ordförande för 

Delegationens 

expertgrupp cirkulär 

anläggningsindustri, 

NCCs företag Loop 

Rocks, byggföretag, 

Svensk Betong 

13 april 2022 50 minuter  

Martin Tengsved Egenföretagare och 

konsult med uppdrag 

åt Swerock & 

Sveriges 

Bergmaterialindustri  

Rang-Sells, 

affärsutveckling 

kopplat till 

återvinning och 

cirkulära flöden 

Swerock 

20 april 2022 49 minuter  

Lotta Zachrisson Miljöspecialist med 

inriktning på 

resurseffektivitet och 

cirkulära flöden Peab 

Miljö- och 

hälsoinspektör, 

miljöcertifiering, 

energibranschen, 

rivningsbranschen  

22 april 2022 47 minuter  

John Nyberg Gruppchef Sveriges Länsstyrelsen, väg- 29 april 2022 39 minuter  
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hållbarhetsavdelning 

Skanska 

och 

anläggningsverksam-

het Skanska 

Lovisa Rydberg Miljöinspektör Lunds 

kommun 

Miljöskydd 

förorenade områden, 

asfalt- och 

betongindustrin, 

masshantering 

2 maj 2022 48 minuter  

 

Antalet respondenter var väl avvägt för att kunna ge ett välnyanserat resultat och möjliggöra 

en bred analys samtidigt som de skulle rymmas inom tidsramen för arbetet. Antalet intervjuer 

har noga övervägts för att inte överskrida lagen om avtagande avkastning enligt Kvale & 

Brinkmann (2020). Lagen, menar Kvale & Brinkmann (2020), är en övertro på antalet 

intervjuer som i sin tur kan resultera i att det viktiga arbetet för att förbereda intervjuerna och 

senare analysera dem hämmas i tron om att ju fler intervjuer, desto mer vetenskapligt, vilket är 

ett missförstått kvantitativ antagande (Kvale & Brinkmann, 2020).  

 3.4.3 Intervjuformulär  

Då studien inkluderade respondenter från olika områden och med olika infallsvinklar valde 

författarna att inte utgå från ett och samma formulär. Patel och Davidson (2019) menar att 

kvalitativa studier ofta kännetecknas av att vara unika och av stor variation. Därav ansåg 

författarna det som en självklarhet att anpassa intervjuformulärens innehåll för en 

överensstämmelse med respondentens expertis. Författarna bedömer också att de olika 

intervjuformulären möjliggjorde ett maximalt bidrag till studien som i sin tur bidrog till större 

kunskap och ett bättre resultat. 

För att uppnå god kvalitet av intervjuerna var intervjuformulären noga bearbetade i förväg av 

författarna. Överväganden utifrån om frågorna i intervjuformulären var lämpliga, lätta att 

förstå, relevanta samt täckte de aspekter som uppsatsens frågeställningar vill besvara, 

analyserades kritiskt av författarna före intervjuerna ägde rum. Processen för förberedelserna 

överensstämmer med vad Patel och Davidson (2019) hävdar vara av betydelse för en lyckad 

undersökning med hög validitet.  

Intervjuformulären innehöll en låg grad av standardisering och strukturering för att ge 

respondenterna möjlighet att förklara hur avfallshanteringen fungerar i den operativa 
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verksamheten inom området. Då intervjustudien var en levande process där korrigeringar som 

tillägg och borttag gällande intervjuformulären kunde ske, kan det motiveras att just denna del 

av studien är av en iterativ design enligt Kvale & Brinkmann (2020). Alla dessa tekniker syftar 

till att säkerställa en hög grad av validering och tillförlitlighet enligt Patel & Davidson (2019). 

3.4.4 Litteraturstudie  

 

För att uppnå syftet med denna uppsats är svaren från primärdata kompletterad med sekundära 

källor. För att anskaffa relevanta teorier kopplade till forskningsområdet genomfördes en 

litteraturstudie. De aktuella databaser som användes för insamlingen var Göteborgs 

Universitets Supersök samt Google Scholar. De viktigaste sökorden som användes var cirkulär 

ekonomi, resurseffektivitet och bygg- och anläggningsbranschen. Syftet med de identifierade 

teorierna är att kunna analysera respondenternas erfarenheter utifrån dessa teorier för att på så 

vis ge ett nyanserat och utförligt resultat och svar på uppsatsens frågeställningar. 

3.5 Bearbetning och analys av insamlat material  

Svaren från respondenterna analyserades genom huvudramverket; cirkulär ekonomi och 

resurseffektivitet samt EU:s avfallsdirektiv och den svenska tolkningen. Denna analys lade 

sedan grunden till det som öppnar upp för resultatdelen och senare slutsatsen.  

Inspelningen och dikteringen underlättade processen och bearbetningen av primärdatan för 

författarna. Med hjälp av dessa metoder genomfördes transkribering av samtliga intervjuer. 

Inspelningen av bild och ljud resulterade till att författarna kunde vara fullständigt medvetna i 

transkriberingsprocessen när det kommer till betoningar, mimik, kroppsspråk, pauser och ironi. 

Att inte författarna skulle vara medvetna och reflektera kring dessa kännetecken för talspråk 

menar Patel och Davidson (2019) ofta vara problematiskt när det kommer till påverkan på 

underlaget till analysen. Det kan därför motiveras att inspelningarna, och möjligheten att se 

och lyssna om intervjuerna, förhindrade till viss del författarnas omedvetna påverkan på 

materialet när det kommer till transkriberingsprocessen. Metoden möjliggjorde istället en god 

tillförlitlighet och validitet (Patel & Davidson, 2019).  

Vid bearbetningen av det insamlade textmaterialet som transkriberingen resulterade i ansåg 

författarna att kodning och kategorisering var ett lämpligt tillvägagångssätt. Kodning är idag 

den vanligaste formen av dataanalys enligt Kvale och Brinkmann (2020). Arbetssättet innebär 
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att man knyter ett eller flera nyckelord till ett textsegment (Kvale & Brinkmann, 2020). 

Kategorisering däremot menar Kvale och Brinkmann (2020) skapar förutsättningar för 

kvantifiering kring uttalanden till exempel. Denna metod efterföljs ofta av en föregående 

kodning. Flertalet genomläsningar gjordes för att kunna koda ut materialet noga. Även 

kodningsanteckningar fördes av författarna, vilket förespråkas av Kvale och Brinkmann (2020) 

för att upprätthålla hög validitet. Medan kodning hjälpte författarna att identifiera korta och 

omedelbara begrepp så bidrog kategoriseringen med att omfamna erfarenheter och handlingar 

av respondenterna fullt ut. Denna kategorisering och textsegmentering gjorde det enklare för 

författarna att få en överblick över textmaterialet och fånga dem teman som resultatet berör.   

Efter framställandet av resultat- och analysdelen, och före uppsatsens färdigställande, fick 

samtliga respondenter ett utkast av denna del. Då respondenterna inte är anonyma är det extra 

viktigt att de får en möjlighet till godkännande av materialet för att säkerställa att inga 

missförstånd begåtts under intervjuerna, vilket kan argumenteras öka validiteten. Kvale och 

Brinkmann (2020) nämner att validera arbetet innebär att kontrollera sitt forskningsresultat 

genom att författarna har en kritisk syn för och att motverka snedvriden tolkning och att spela 

djävulens advokat inför sitt eget resultat. Denna motverkan av snedvriden tolkning skedde när 

respondenterna gav sitt godkännande. 

3.6 Etiska hänsynstaganden 

Respondenterna möttes utifrån respekt med avseende på de sju diskrimineringsgrunderna; kön, 

könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder som omfattas av lagens 

diskrimineringsförbud (DO, 2022). Dessutom följdes de forskningsetiska aspekterna enligt 

Vetenskapsrådet som är tillförlitlighet, respekt, ärlighet och ansvar (Vetenskapsrådet, 2018). 

Ett exempel på detta är när respondenterna fick möjlighet att läsa igenom och godkänna 

materialet i uppsatsens resultat. 

3.7 Övrig information 

En av författarna är deltidsanställd på kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi. Två 

delegater och kanslichefen har rådfrågats, vilket bidrar till en bred bas av möjligheter inklusive 

en andra mentor som är bekant med ämnet, bredare nätverk och en möjlighet att nå en bredare 

publik. Delegationen är ett oberoende rådgivande organ till regeringen. Uppsatsen är inte 
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skriven på Delegationens begäran, Delegationen tar inte ställning till uppsatsens resultat och 

slutsats på något vis. 
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4. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras resultatet från intervjuerna vilket analyseras utifrån det 

teoretiska ramverket. Kopplingar till cirkulär ekonomi kommer göras genomgående i kapitlets 

alla delar med fokus på den svenska avfallshanteringen. 

4.1 Cirkulär ekonomi inom bygg- och anläggningsbranschen  

Cirkulär ekonomi upplevs vara ett viktigt verktyg inom bygg- och anläggningsbranschen som 

respondenterna och deras verksamheter strävar efter. Zachrisson på Peab berättar att hon 

dagligen arbetar med cirkulär ekonomi, bland annat i olika branschsammanhang och 

forskningsprojekt som ska främja cirkulära flöden (personlig kommunikation, 22 april, 2022). 

Hedberg på Byggföretagen är insatt inom flera områden där cirkulär ekonomi arbetas aktivt 

med, exempelvis projektet Centrum för cirkulärt byggande (personlig kommunikation, 12 april, 

2022). Vidare förklarar Hedberg att framför allt de större företagen inom branschen förstår 

vikten av att ställa om och arbetar med cirkulär ekonomi. Hedberg har också arbetat med 

färdplanen för fossilfri konkurrenskraft. Jönsson Forssell på Peab förklarar att han arbetar med 

cirkulär ekonomi och poängterar samtidigt att det arbetas mycket med cirkulär ekonomi 

centralt inom företaget och att det är viktigt (personlig kommunikation, 6 april, 2022). Zide på 

Massbalans berättar att utöver att arbeta med cirkulär ekonomi inom Massbalans har han även 

arbetat med de frågorna inom andra verksamheter (personlig kommunikation, 13 april, 2022). 

Exempelvis hade han cirkulär ekonomi som fokusområde när han arbetade för Svensk Betong. 

Tengsved förklarar att det börjar ske en förändring i branschen, att branschen funderar mycket 

på hur den kan ställa om, och att cirkulär ekonomi är kärnan (personlig kommunikation, 20 

april, 2022). Nyberg överensstämmer med Tengsved, att även om de inte har cirkulär ekonomi 

som ett eget strategiområde så är det ett ämne som bubblar inom Skanska och branschen 

(personlig kommunikation, 29 april, 2022). Han påpekar också att cirkulär ekonomi används 

som ett verktyg för att uppnå dess klimat- eller avfallsmål. Att cirkulär ekonomi är ett begrepp 

som i allra högsta grad är uppe på agendan lyder ingen tvekan om, däremot är vägen till en 

omställning inte självklar, om ens möjlig i dagsläget.  

4.2 Sveriges tolkning och tillämpning av EU direktivet  

Sverige rankas ofta högt i olika hållbarhetsmätningar, men när det kommer till cirkulär 

ekonomi ligger Sverige långt efter (Circle Economy, RISE & Re:Source, 2022). Detta är 
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någonting som Wiqvist många gånger reflekterat över då han har erfarenhet av att se saker och 

ting utanför Sveriges gränser och i ett internationellt och europeiskt sammanhang (personlig 

kommunikation, 8 april, 2022). Han konstaterar att när det gäller cirkulär ekonomi ligger EU 

före medlemsländerna när det kommer till förslag och utveckling, vilket är ovanligt då det ofta 

är medlemsländerna som ligger före EU. Även Zide och Nyberg konstaterar att Sverige ligger 

efter jämfört med andra länder när det kommer till andelen återvunnet material som säljs, och 

när det kommer till återanvändning av schaktmassor är Sverige bland de sämsta i Europa. 

Varför länderna, och framför allt Sverige, ligger så långt efter i omställningen är någonting 

som Wiqvist reflekterar över. Han poängterar att Sverige har en föreställning om att vara bäst 

och ligga i framkant, och när det upptäcks att Sverige inte är bäst i en fråga kan det göra en 

obekväm. Vidare berättar Wiqvist att diskussionen som existerar gällande avfallsdefinitionen i 

Sverige inte förekommer i övriga Europa. Detta är något att fundera över då alla länder utgår 

ifrån samma EU-lagstiftning (Naturvårdsverket, u.å.b). Det innebär alltså att det finns en viss 

skillnad i avfallshanteringen mellan länderna och skillnaden är tillämpningen av direktivet, inte 

definitionen av avfall menar Wiqvist, Zide och Jönsson Forssell. Då det är ett direktiv som styr 

avfallshanteringen, och inte en förordning, finns större utrymme gällande hur målen inom 

avfallshanteringen ska uppnås (Naturvårdsverket, u.å.e). Wiqvist konstaterar att den svenska 

tillämpningen av hur tillstånd söks och fås, för att exempelvis få använda avfall som 

fyllnadsmaterial, är krångligare jämfört med andra länder. Även Zide konstaterar att 

tillämpningen till viss del är skadlig i Sverige. Zide förklarar att andra länder har en större grad 

av det statliga ansvaret och att nationella regler är tydliga vilket skapar ett bättre ägande. Vidare 

berättar Zide att i exempelvis Finland och England finns allmänna regler som gör att 

återvinningen är standardiserad, och tillsyn och lov behöver inte sökas lika frekvent. Detta är 

en skillnad från hur det fungerar i Sverige där varje enskilt fall behöver prövas 

(Naturvårdsverket, u.å.d). Rydberg berättade att liknande allmänna regler var på väg att 

utvecklas även i Sverige, men att det inte blev någonting av det sedan (personlig 

kommunikation, 2 maj, 2022). Enligt Zide berodde detta på att de allmänna reglerna inte var 

upptagna särskilt bra och skulle endast förvärra situationen.  

 

Tolkningen av EU-lagstiftningen är ytterligare en anledning till att avfallshanteringen skiljer 

sig så pass mycket åt mellan länderna menar respondenterna. Zide poängterar att lagstiftningen 

är ganska abstrakt och att den behöver brytas ner och tolkas i varje land och att Sveriges 

tolkning hamnar på för låg nivå. Jönsson Forssell poängterar att det känns som 
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Tillsynsmyndigheten tar hjälp av både livrem och hängslen vilket gör det omöjligt för 

verksamhetsutövare. Även Tengsved konstaterar att avfallshanteringen i Sverige kan ha dragits 

för långt i vissa avseenden och att det ibland känns som myndigheter jagar avfall. Vidare 

reflekterar han över att det fortsätter att gå åt fel håll:  

 

“Och tyvärr ser det ut som man drar längre och längre, att man vill öka det här skyddet, men 

att någonstans så tippar även den miljömässiga nyttan.” (Tengsved, personlig kommunikation, 

20 april, 2022)   

 

Både Tengsved, Hedberg och Nyberg noterar att det lokala miljöskyddet tillskrivs ett enormt 

högt värde men att det kan ge upphov till andra miljökostnader, exempelvis långa transporter 

av massor som behöver köras till deponi eller mottag. Transporter och hantering av massor 

som uppkommer i ett projekt står för en betydande del av både klimatpåverkan och kostnader 

i ett byggprojekt (Magnusson et al., 2015). Även om branschen är medveten om den stora 

klimatpåverkan till följd av transporterna verkar det vara svårt att komma runt, exempelvis på 

grund av det lokala miljöskyddets värde.  

4.3 Avfallshierarkin  

Avfallshierarkin var känd för samtliga respondenter och de arbetade alla med hierarkin i större 

eller mindre utsträckning. Både Zide och Wiqvist ser på avfallshierarkin som ett tankeverktyg 

snarare än ett bindande styrmedel och Hedberg är inne på samma sak, att själva begreppet 

avfallshierarkin funderas inte så mycket över. Både Wiqvist och Hedberg är överens om att det 

är avfallshierarkin som finns nu, och att det viktiga kanske inte är att fråga varför den finns 

utan bara konstatera att den finns. Enligt Hedberg fyller avfallshierarkin sin funktion och 

tydliggör vilka möjligheter som finns men att den alltid kan utvecklas. Även Jönsson Forssell 

tycker att hierarkin är relevant men när det kommer till masshantering är den lite luddig och 

det är svårt att definiera vad som är återvinning och återanvändning exempelvis. Nyberg 

nämner att verksamhetens avfallsmål främjar ett arbete som liknar avfallshierarkins steg. 

Nyberg fortsätter förklara att arbetet med de tidigare stegen inom hierarkin, som ökad 

återanvändning och att minska avfallets uppkomst, är naturliga arbetssätt för att nå deras 

måluppfyllelse med minskning av mängden till deponi som är det sista steget i avfallshierarkin.  
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Zachrisson berättar att Peab arbetar mycket med avfallshierarkin för att främja cirkulär 

ekonomi, hon konstaterar att hierarkin inte tydligt visar på det cirkulära men att det ändå är ett 

bra verktyg att följa för att öka sin cirkularitet. Tengsved upplever att avfallshierarkin kan vara 

något trubbig då den är sprungen ur en linjär syn på avfall. Grant, Trautrims och Wong (2017) 

menar att ju längre ner i hierarkin du hamnar, desto sämre för miljön. Däremot konstaterar 

Tengsved att hanteringen av avfall i praktiken inte är så svart eller vit. Det går inte att säga att 

det per definition alltid är bättre att materialåtervinna och alltid sämst att deponera exempelvis 

fortsätter han. Ibland måste material deponeras och tas om hand på ett säkert sätt menar 

Tengsved. Zide konstaterar det samma, att avfallshierarkin är en grovt förenklad modell och 

inte en mall för vad som är mest effektivt och mest miljövänligt. Även om avfallshierarkin är 

rätt som tankestruktur borde fokuset förflyttas från de olika stegen till vad som är slutmålet 

menar Zide, som är giftfrihet och klimatneutralitet.  

 

Hedberg förklarar att det har skett en utveckling inom branschen gällande synen på avfall och 

hur det hanteras. När Hedberg började arbeta inom branschens sågs avfall som ett problem och 

någonting som skulle göras av med, efter ett tag såg man möjligheter med att avfall kan vara 

återvinningsbart på något vis, exempelvis elda upp det så man fick energi, och nu ses det som 

resurser som inte får slösas. Wiqvist ifrågasätter varför det kallas avfallshierarkin och inte 

resurs- och avfallshierarkin då de övre stegen hanterar resurser och inte avfall. Även om bygg- 

och anläggningsbranschen är en något trög och konservativ bransch som Hedberg och 

Tengsved förklarar det som, så har det ändå skett en del utveckling på hur branschen arbetar 

med de olika stegen i avfallshierarkin, och framför allt hur de ser på avfall. För att nå 

resurseffektivitet är det viktigt att förflytta sig längre upp i trappstegen (Eras et al., 2013), vilket 

är någonting som respondenterna verkar vara införstådda med. När det kommer till 

avfallshierarkin ska man dock ha i beaktande att den har en linjär syn på avfall, verkligheten är 

komplex, undantag kommer behövas göra och beslut om att frångå avfallshierarkin kommer 

ibland vara det bättre alternativet.  

De Groene Zaak och Ethicas (2015) utveckling av avfallshierarkin - cirkularitetsstegen - lägger 

ett större fokus på hur produkter designas för att värdet av materialet ska bibehållas. De 

poängterar att designen av produkter spelar en stor roll i övergången till en cirkulär ekonomi. 

Detta är även någonting som Tengsved trycker på, att det kan vara viktigt att förflytta 

strålkastaren från återvinning och avfallshantering till design och tillverkning av produkter, att 

det också måste förändras. Även Zachrisson poängterar att man i tidigt skede ska planera för 
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cirkularitet, att byggnader ska byggas så de om 100 år är demonterbara, att byggnaden är 

flexibel i sin användning. Detta borde enligt Zachrisson vara prioritet, för idag byggs det mesta 

utan att det är demonterbart. Dytianquin et al (2021) påpekar att ett stort fokus inom 

avfallshierarkin är just avfall, men i cirkularitetsstegen sätts fokus på hela produktens livslängd. 

Hedberg konstaterar att ett stort fokus på övergången till en cirkulär ekonomi är avfall, speciellt 

på EU-nivå, men att det måste bli en större medvetenhet kring delen av begreppet som är 

ekonomi. Hon poängterar att det handlar om en väldigt övergripande omställning och hur vi 

ser på material- och resursanvändning.  

4.4 Återanvändning av avfall 

 

Om det uppkommer en restprodukt på en bygg- eller anläggningsplats får denna produkt, enligt 

miljöbalkens 15e kapitel klassas som biprodukt om det uppfyller vissa krav, vilka är 

komplicerade att fastställa, både enligt Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, u.å.d) och 

verksamhetsutövare. Det ska finnas ett tydligt syfte med materialet med en tydlig beställning 

från kund för att det ska bli betraktad som en produkt och inte ett avfall, samt att det inte får 

lagras hur länge som helst, för då blir det också ett avfall, berättar Nyberg. Det tydliga syftet 

gör det komplicerat och det är ofta den delen som det kan bli en tvist kring menar Nyberg, och 

även Zachrisson upplever att det tydliga syftet och användning av materialet gör det svårt. 

Zachrisson fortsätter att berätta att spill som blir över på en byggarbetsplats också betraktas 

som avfall, fast det är fullt fungerande material och att det i framtiden kanske kan bedömas 

vara återvunnen vara.  

 

Att återanvända en massa som är klassad som avfall är inte enkelt enligt Jönsson Forssell. 

Kraven för att återanvända massor är höga och lätt förorenade massor exempelvis skulle kunna 

användas under en väg, där det inte påverkar människa eller miljö, men det är inte tillåtet menar 

Jönsson Forssell. Både Nyberg och Jönsson Forssell poängterar att det för schaktmassor är ett 

snårigt regelverk när det gäller förorenad mark och att det är oklart hur och när massorna ska 

betraktas som ett avfall eller som biprodukt. Beroende på om det är ett avfall eller inte så blir 

det olika arbetsbörda och medan verksamhetsutövare vill se det som en produkt, menar Nyberg 

och Tengsved, tenderar myndigheter att se det som ett avfall. Även Zide ser att det finns en 

viss problematik i att återvinna massor i anläggningsändamål då det måste finnas en match mot 

ett annat projekt. Han berättar att om det finns osäkerhet av materialet tar verksamhetsutövare 



 

30 
 

inte emot det, med rädsla av att hamna i en konflikt med kommunen på grund av att man har 

mottagit ett material som heter avfall istället för produkt. Zide menar att det saknas en tydlighet 

här, att om exempelvis allmänna regler hade varit på plats, hade det kunnat skapa en bättre 

förutsägbarhet där byggherrarna i förväg vet om det är okej att använda avfallet eller inte. Även 

Rydberg poängterar att en tydligare lagstiftning och vägledning är nödvändig för att öka 

förutsägbarheten för verksamhetsutövare.  

 

Även platsbristen är ett stort problem enligt Jönsson Forssell och Tengsved. Eras et al. (2013) 

skriver att en massbalans kan göras på området för att öka återvändandet, minska transporterna 

och därmed minska miljöpåverkan, men då gäller det att det finns plats inom byggområdet att 

göra denna massbalans. Jönsson Forssell menar att det nästan aldrig finns plats att lagra 

massorna på området, utan då måste de köras bort till ett mottag vilket gör att de blir klassade 

som avfall. Detta även om samma massor behövs vid ett senare tillfälle i projektet. Hade 

massorna kunnat lagras på plats hade samma massor kunnat återanvändas utan att gå igenom 

ett mottag och utan att behövts klassats som avfall, förklarar Jönsson Forssell. Modellen som 

utvecklades av Magnusson et al. (2015), som beskriver olika materialflöden, visar att massor 

och material kan förvaltas på olika sätt inom ett projekt. Baserat på vad Jönsson Forssell 

berättar blir det begripligt att massor som uppkommer sällan förvaltas och används på plats 

eller i ett annat projekt. Enligt Magnusson et al. (2015) skulle dessa alternativ för förvaltning 

vara både bättre och mer miljövänliga. Magnusson et al. (2015) menar att massor kan 

transporteras till ett annat projekt i närheten för att spara på resurser och kostnader, men det 

blir ett problem i det här fallet då massorna klassas som avfall när de lämnar byggarbetsplatsen 

och därför blir svår att återanvända. Detta tyder på att branschen är medveten om den 

klimatpåverkan som uppkommer på grund av transporter, men på grund av lagstiftning, och 

även platsbrist, är transporterna svåra att undvika. 

4.4.1 Problematik och osäkerhet kring återanvändning 

I en cirkulär ekonomi är målet att avfall och föroreningar ska elimineras, där det avfall som 

uppstår återförs in i cirkeln igen och på så vis ska uttagen av jungfruligt material minimeras 

(Ellen McArthur Foundation 2019b). Frågan är dock om det är rimligt och miljövänligt att allt 

avfall som uppstår ska återföras, och om det finns en poäng i den strikta avfallslagstiftningen 

som finns. EU:s avfallslagstiftning är tydlig, avfall får inte återanvändas om det har en negativ 

påverkan på människors hälsa eller miljö (Europeiska kommissionen, u.å.b). Det går att skilja 
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på avfall och farligt avfall, där exempelvis lätt förorenade massor kan klassas som avfall och 

mer förorenade massor kan klassas som farligt avfall och då får det inte återanvändas, vilket 

Nyberg menar är helt rätt. Hedberg poängterar också att det gäller att vara försiktig med att 

använda förorenade massor hur som helst men att användningen av lätt förorenade massor inte 

borde behöva bli förbjudet. Det är vanligt förekommande att massor som grävs upp är 

förorenade, speciellt inom bebyggt område menar Jönsson Forssell och Hedberg. Flera 

respondenter uttrycker svårigheten med att säkerställa kvalitet på återanvänt material jämfört 

med jungfruligt, samt att säkerställa att de uppfyller miljö- och hälsokrav. Tengsved berättar 

att det inte finns något sätt att testa produkter som är gjorda av återvunnet material som visar 

att de är säkra att använda ur en hälso- och miljösynpunkt. Även Zachrisson konstaterar att det 

finns en utmaning med att säkerställa att materialen som cirkulerar inte innehåller några miljö- 

och hälsofarliga ämnen. Vidare förklarar hon att det är svårt att lämna några garantier på 

återbrukat material, att de själva inte har kompetensen att kvalitetssäkra det som är återbrukat. 

Hedberg berättar att det diskuteras mycket inom branschen gällande hur kvaliteten hos 

återbrukat material ska verifieras och menar att där behövs det någon form av myndighetsbeslut 

eller standard som medger återbruk.  

4.5 Hinder och barriärer för resurseffektivitet 

När man arbetar utefter projekt är det viktigt att se till att dem blir färdiga i tid enligt Nyberg. 

Han fortsätter att förklara att det finns liten acceptans hos beställaren om arbetet stannar upp 

och projektet blir försenat. Ett försenat projekt till beställaren kan vara kopplat till böter och 

bli en dyr affär för företaget, något som vill undvikas enligt Nyberg. Zide berättar att projekt 

hela tiden måste fortlöpa och menar att det är enormt dåligt för verksamheten att stå stilla en 

vecka. Likaså poängterar Jönsson Forssell tidsaspekten, vikten av att allt klaffar inom projektet, 

och att om man inte är färdig i tid resulterar det i vite för verksamhetsutövaren. Det kan därför 

argumenteras för att många av respondenterna ser tid som en viktig och dyrbar resurs. Detta är 

i enighet med vad Benjamin Franklin (1748) en gång sa om att tid är pengar. Att bli färdig med 

projekten i tid innebär inte bara ekonomiska fördelar genom att undvika vite för företagen, det 

ger också möjlighet till att påbörja nästa projekt så snart som möjligt vilket i sin tur leder till 

värdemaximering som är ett mål hos företagen enligt Lindblom och Sjögren (2022). 

 

För bygg- och anläggningsföretagen blir denna tidsaspekt extra påtaglig när det handlar om att 

göra anmälningar till Tillsynsmyndigheten för att ha tillåtelse att återanvända lätt förorenade 
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massor, menar Nyberg och Jönsson Forssell. Rydberg berättar att tidsfristen från att en anmälan 

kommer in till Tillsynsmyndigheten är sex veckor för handläggarna. Däremot kan de besluta 

om så kallad förlängd tidsfrist när de behöver längre handläggningstid. Genom att vänta på ett 

sådant beslut hos Tillsynsmyndigheten kan det resultera i det som Lantz (2015) benämner vara 

en alternativkostnad. Här ställs företagens resurseffektivitet mot återanvändandet av massor. 

Som Lantz (2015) och Lindblom och Sjögren (2022) i teorin berättar väljs det projekt som 

resulterar i mest värde. Därför är det mer lönsamt för företaget att avsluta ett pågående projekt 

så snart som möjligt för att i sin tur kunna påbörja nästa projekt, snarare än om alternativet är 

att vänta kvar i samma projekt. När Jönsson Forssell får frågan om han upplever att massor 

används ut till dess fulla potential är svaret: 

 

 “Ibland gör vi det, men ganska sällan faktiskt och just på grund av tidsbristen.” (Jönsson 

Forssell, personlig kommunikation, 6 april, 2022) 

 

Det finns andra problem när det kommer till att uppnå resurseffektivitet inom bygg- och 

anläggningsbranschen. Som tidigare nämnts poängterar Rydberg att det finns en låg grad av 

förutsägbarhet inom lagstiftningen och Naturvårdsverkets vägledning. Det verkar vara något 

som även verksamhetsutövarna upplever och håller med om. Zide är nämligen inne på samma 

sak när han berättar att Sverige har drygt 300 olika beslutsfattande verksamheter och än fler 

personer som tolkar lagstiftningen och fattar individuella beslut. Tengsved menar att det finns 

utmaningar med den nuvarande miljötillståndsprocessen då den är väldigt oförutsägbar och 

tidskrävande. Jönsson Forssell säger att olika handläggare på samma myndighet inte alltid tar 

samma beslut, av anledningen att människor gör skilda bedömningar. Exemplen som 

respondenten ger visar tydligt på att det är hinder i omställningen till en cirkulär ekonomi och 

för företagen att vara resurseffektiva. Detta är exempel som Diaz Lopez et al. (2019) benämner 

vara en institutionell barriär för en effektiv resursanvändning, vilket är en extern stimuli 

orsakade av en politisk institution, lagar, regler och policyer. Både tillsynsmyndigheter och 

bygg- och anläggningsbranschen skulle gynnas av mer förutsägbarhet, tror Rydberg. Rydberg 

menar på att den nuvarande vägledningen hänvisar till många andra vägledningar då området 

förorenade områden tangerar mycket och ger utrymme till stor tolkning, lagstiftning är även 

svåranvänd och svårtolkad. Hon fortsätter berätta att: 
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“… det blir väldigt mycket upp till varje tillsynsmyndighet att göra den bedömningen om vad 

som är tillräckligt för att tillstyrka en anmälan.” (Rydberg, personlig kommunikation, 2 maj, 

2022) 

 

Rydberg menar att idag kommer Tillsynsmyndigheten in för sent i ett projekt och genom god 

förberedelse och planering av projektet kan detta undvikas, vilket Zide instämmer med. 

Rydberg fortsätter med att det krävs en tidig dialog och ett gott samarbete mellan 

verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter för en omställning till cirkulär ekonomi.   

 

En annan orsak till att bedömningarna skiljer sig mellan tillsynsmyndigheter är storleken och 

kapaciteten hos kommunerna. I en liten kommun menar Rydberg att en och samma handläggare 

har ärenden som berör flera olika områden, allt från livsmedel till väg- och anläggning, och då 

blir det omöjligt att sätta sig in i djupet i frågan och svårt att ta ställning till allt. Detta gör än 

en gång att förutsägbarheten minskar och det förstärker det institutionella hindret (Diaz Lopez 

et al., 2019).  

 

Både Wiqvist och Hedberg konstaterar att en stor svårighet inom bygg– och 

anläggningsbranschen är att anläggningarna och byggnaderna som produceras kommer finnas 

kvar i många många år. Detta är även en utmaning som Sev (2009) identifierar. Wiqvist 

poängterar att många styrmedel som annars används blir svårt i bygg- och 

anläggningsbranschen just på grund av dess långa användningstid. Han ger producentansvar 

som ett exempel, att producenten av byggnaden kanske inte finns kvar när den är förbrukad 

och ska demonteras. Zide förklarar att en marknad, oavsett om den är linjär eller cirkulär, vilar 

på tre fundament vilka är privat ägande, tillsyn och konkurrens. I en cirkulär ekonomi knyts 

två flöden ihop i och med att restprodukter från en verksamhet är råvara för en annan, vilket 

gör att förhållandet mellan dessa tre fundament blir mer komplicerade. I en linjär ekonomi finns 

det enklare system vilket gör att exempelvis misstag och mindre rättssäkerhet och lagar är 

någonting man kan ha råd med, men i en cirkulär ekonomi finns fler aktörer inblandade på fler 

ställen vilket komplicerar saker och ting. Tengsved konstaterar att incitament inte är anpassade 

till en cirkulär ekonomi. Detta bekräftas även av Sen (2021) som menar att statliga regleringar 

är anpassade till ett linjärt samhälle. Samhället idag är utformat för en linjär ekonomi och när 

det kommer till avfallsfrågan blir det problematiskt då regelverket skiljer sig om du hanterar 

en råvara eller ett avfall. Problemet uppkommer när avfall ska ses som en råvara och tas in i de 
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systemen som är uppsatta för ett linjärt flöde menar Tengsved. Zachrisson poängterar att 

lagstiftningens intentioner kan vara svåra att genomföra i praktiken. Exempelvis måste 

företagen sortera ut all plast på en bygg- eller anläggningsplats vilket är bra, men i norra 

Sverige är det väldigt långt till närmsta plaståtervinnare, vilket gör att det blir alldeles för dyrt 

och plasten som sorteras ut återvinns inte i alla lägen. Hedberg förklarar att det blir svårt att 

motivera för medarbetare att de måste lägga ner extra tid och sortera ut plasten när den går till 

förbränning i slutändan i alla fall. Detta upplevs som frustrerande inom branschen just nu, och 

här menar Zachrisson att det kan behövas styrmedel från EU eller Sverige, exempelvis 

kvotplikter eller höjda skatter. Detta är i linje med vad både Sen (2021) och Sev (2009) skriver. 

De båda konstaterar att incitament och styrmedel är viktigt för att främja cirkularitet. Dock 

påpekar Zide att Sverige har en svag stat och att det finns en brist på ledarskap när det kommer 

till avfallshanteringen. Att Sverige har en svag stat kan bero på dess stora decentralisering, 

vilket i sig inte behöver vara en dålig sak menar Zide, men då måste det sättas ett tydligare krav 

på myndigheterna och tydligare vägledning. Just nu upplever inte Zide att myndigheterna tar 

det ansvar som de borde:  

 

“... man har inte valt att gå i frontlinjen, man står längst bak i kön, man leder inte angrepp, 

man ser inte det som sin uppgift att skapa cirkulära Sverige.” (Zide, personlig kommunikation, 

13 april, 2022) 

 

Zide tror inte heller att det kommer att förändras, att politikerna inte har kapaciteten att förstå 

utmaningen och därför behöver branschen ta tag i det själva genom att etablera standarder, 

samarbeten och olika verktyg som ökar förutsägbarheten. Wiqvist är inne på ett liknande spår, 

att det kommer bli svårt att ändra på EU:s avfallsdefinition, det kommer ta alldeles för lång tid, 

och därför är det bättre om tillämpningen ses över istället. Det verkar finnas två sidor av myntet, 

å ena sidan behövs incitament för att stimulera omställningen till cirkulär ekonomi, som Sen 

(2021) och Sev (2009) menar. Å andra sidan finns det även incitament som står i vägen för 

omställningen och som fungerar som det Diaz Lopez et al. (2019) identifierar som ett 

institutionellt hinder. 
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5.Diskussion  

 

Uppsatsen har undersökt hur den svenska tolkningen av EU:s avfallsdirektiv och definitionen 

av avfall påverkar övergången till en cirkulär ekonomi inom bygg- och anläggningsbranschen. 

Uppsatsen har också tittat på hur resurseffektiviteten påverkar denna omställning. Först och 

främst kan studien konstatera att Sveriges elefant i rummet är omställningen till en cirkulär 

ekonomi. Sverige ligger efter i omställningen och sättet som avfall hanteras på påskyndar den 

inte. Även om cirkulär ekonomi är ett begrepp som ligger på allas läppar inom branschen verkar 

et inte häda särskilt mycket inom politiken. En orsak till att Sverige inte är mer cirkulärt idag 

kan vara att vi i Sverige är så vana vid att vara ett föregångsland, och när det kommer till en 

fråga som vi ligger efter i blir vi handlingsförlamade och agerar i motsatt riktning. Som 

respondenterna i studien poängterar har flera andra länder implementerat lyckade system för 

att hantera avfall på ett sätt som gör att det kan återanvändas och återvinnas mer effektivt än i 

Sverige. Denna studie visar att detta är någonting som bygg- och anläggningsbranschen varit 

medvetna om i många år och de upplever inte att det blir någon skillnad från myndigheters håll. 

Snarare är upplevelsen från verksamhetsutövare att det blir svårare och svårare att återanvända 

exempelvis schaktmassor och att reglerna är på väg att bli än strängare. 

 

Studien visar också att Sveriges tolkning och tillämpning av EU-direktivet är en barriär i 

omställningen till en cirkulär ekonomi inom bygg- och anläggningsbranschen. Att det krävs en 

större återanvändning av avfallet som uppstår inom bygg- och anläggningsbranschen är ett 

faktum, likaså är det ett faktum att den svenska tolkningen och tillämpningen av EU:s 

avfallsdirektiv är snäv och gör det svårt att återbruka exempelvis massor. Dock ska man ha i 

åtanke att denna snäva tolkning inte med mening gjorts för att sätta käppar i hjulet för återbruk. 

Det har inte medvetet gjorts ett val att Sverige ska ha en lagstiftning som gör det krångligt med 

återbruk och hindrar klimatomställningen. Tolkningen och tillämpningen har förmodligen 

gjorts för att det vid något tillfälle ansågs vara det bästa för människan och miljön. Risken om 

kraven förändras kan bli att farliga ämnen råkar sprida sig, att grundvatten förorenas, att djur 

och natur far illa. Dock hade en uppdatering av lagstiftningen kommit väl till pass för att matcha 

dagens moderna samhälle och de klimatomställingar vi står inför och därmed främja 

övergången till en cirkulär ekonomi och inte motverka den, som lagstiftningen gör just nu. 
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I EU:s avfallsdirektiv finns avfallshierarkin som ska fungera som en vägledning gällande 

avfallshanteringen (Europeiska kommissionen, u.å.a). Avfallshierarkin är dock skapad ur en 

linjär syn på avfall och både dess namn och steg kanske inte fyller den funktion som den borde, 

speciellt sett till Sverige. I de översta två- tre stegen i hierarkin anses materialet, ämnet eller 

komponenten vara en resurs, inte ett avfall. I vilket steg resursen övergår till att vara ett avfall 

verkar inte vara helt lätt att definiera, och det kan dessutom vara olika för olika typer av 

resurser. Namnet hierarki gör att de olika stegen tydligt visar på en preferens om hur avfallet 

(eller resursen) ska hanteras, men som resultatet visar går det inte alltid för alla material och 

ämnen att följa denna preferensordning. Ur en miljösynpunkt måste hänsyn tas till fler aspekter 

än bara hur just detta avfall eller denna resurs ska hanteras. Ett annat problem med 

avfallshierarkin är att den svenska tolkningen och tillämpningen av EU-direktivet sätter käppar 

i hjulet för ett arbete utefter den. Denna studie visar att det finns både fördelar och nackdelar 

med avfallshierarkin, men oavsett hur bra eller dålig den är, så kan vi på grund av Sveriges 

tolkning och tillämpning av EU:s avfallsdirektiv inte arbeta utefter den fullt ut.  

 

Bygg- och anläggningsbranschen genererar stora partier överskottsmassor vilket påpekas av 

Expertgruppen för cirkulär anläggningsindustri (2020) samt av flera respondenter. Dessa 

överskottsmassor skulle kunna återanvändas i ett senare stadie, men lagstiftningen gör det svårt 

för återanvändandet. Lagstiftningens knapphändiga vägledning gör det svårt att ta hänsyn till 

den större situationen ur en miljösynpunkt. I bedömningar från tillsynsmyndigheter tillskrivs 

den lokala miljöpåverkan ett högt värde men andra påverkningar bortses ifrån, exempelvis 

långa transporter, vilket gör att det bästa beslutet för miljön i stort frångås. Samtidigt är det 

svåra avvägningar som måste göras, och vem vet hur långa beräkningarna blir om alla aspekter 

alltid ska tas i beaktande. Det är en komplicerad situation, möjligen så komplex att ingen verkar 

våga ta tag i den. Detta kanske är anledningen till att vi inte är mer cirkulära i Sverige idag, 

dessa komplexa problem vill ingen ta ansvaret över. Bygg- och anläggningsbranschen ropar 

efter förändring men får ingen, de börjar tappa hoppet om att politiken ska lösa problemet och 

letar därför efter egna lösningar.  

 

När det kommer till resurseffektivitetens påverkan på en omställning till en cirkulär ekonomi 

kan studien konstatera att det i dagens läge är omöjligt för företagen att vara resurseffektiva 

när det kommer till ekonomi, tid och återanvändandet av massor. Företagen tvingas välja 

mellan en eller två av dessa aspekter, vilket ofta blir tid och pengar framför återbrukandet av 
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massor. Anledningen till att företagets val av resurs blir tid och pengar snarare än att låta 

återbrukandet av massor ta den tid som krävs är förmodligen för att det är mest 

värdemaximerande för ägarna. Det är förståeligt att företagets kundrelationer är viktiga för 

företagets framtid, en nöjd kund är en återkommande kund. Det är viktigt att kunder sätter krav 

på återbruk och återvinning vid ett projekt då detta skulle ge företagen mer incitament att vänta 

på ett beslut från Tillsynsmyndigheten för att få ett godkännande om återbruk av massor. 

Rimligtvis så är denna väntan även en nödvändighet för att företagen ska kunna uppnå sina 

avfall- och miljömål, samt Sveriges nationella mål om att uppnå klimatneutralitet till 2045. Att 

branschen, både kunder och verksamhetsutövare, går i framkant och ställer egna krav för att få 

fart på återbrukandet kommer möjligtvis resultera i en snabbare omställning till en cirkulär 

ekonomi jämfört med alternativet att vänta på en förändring av lagstiftningen. Idealt hade dock 

varit om branschen och politiken tillsammans driver detta framåt, ett samarbete som efterfrågas 

av såväl tillsynsmyndigheter som verksamhetsutövare.  

  



 

38 
 

6. Slutsats  

Syftet med Uppsatsen var att skapa en djupgående förståelse av hur den svenska tolkningen av 

EU:s avfallsdirektiv och definitionen av avfall påverkar övergången till en cirkulär ekonomi 

inom bygg- och anläggningsbranschen. Uppsatsen har även analyserat hur resurseffektivitet 

har påverkat denna omställning. Syftet uppnåddes med hjälp av de kvalitativa intervjuerna som 

låg till grund för besvarandet av frågeställningarna.  

 

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som ligger på allas läppar och var välkänt hos våra 

respondenter, samtidigt ligger Sverige efter när det kommer till omställningen till en cirkulär 

ekonomi. Sveriges låga grad av återbrukade av material är en bidragande faktor till varför 

landet inte är mer cirkulärt. Den nuvarande situationen främjar inte heller omställningen. 

Sveriges tillämpning av EU:s avfallsdirektiv är både krångligare jämfört med andra länder och 

till viss del skadlig. Sverige saknar standarder för återanvändning av material, vilket andra 

länder inom EU har utvecklat. Den svenska tolkningen av EU:s avfallsdirektiv är snäv och 

hamnar på allt för låga nivåer. Det lokala miljöskyddet tillskrivs ett högt värde, men andra 

miljökostnader tas inte i beaktande, exempelvis långa transporter av massor som går till deponi. 

Avfallshierarkin, som skall fungera som en vägledning för avfallshanteringen, finns det delade 

meningar om. Även om hierarkin till viss del fyller sin funktion och tydliggör vilka möjligheter 

som finns är den upptagen ur en linjär syn på avfall vilket försvårar att arbeta utefter den. 

Namnet avfallshierarkin kan också ifrågasättas då de två övre stegen behandlar resurser snarare 

än avfall. Något att ha i beaktande är att hierarkin är en grov förenklad modell och inte en mall 

för det tillvägagångssätt som är mest effektivt eller miljövänligt. En slutsats som dras är att den 

svenska tolkningen av EU:s avfallsdirektiv är en barriär i omställningen till en cirkulär ekonomi 

inom bygg- och anläggningsbranschen.  

 

Hur avfall definieras är komplicerat att fastställa och varierar beroende på plats och situation. 

Ett material, ämne eller komponent som är klassad som avfall får inte användas hur som helst. 

Det finns heller inte en tydlig förutsägbarhet när det kommer till klassning av biprodukt, avfall 

eller en avklassificering av avfall, vilket är svårt för både verksamhetsutövare och 

tillsynsmyndigheter. Det behövs tydligare lagstiftning och vägledning, exempelvis allmänna 

regler, för att öka förutsägbarheten. En annan problematik när det kommer till definieringen av 

avfall och återanvändning av massor är att så fort massorna lämnar projektområdet klassas 
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dessa som avfall. Detta innebär att massorna klassas som avfall och anses bli farliga om 

exempelvis grannen på tomten bredvid vill använda dem. Massorna klassas också som avfall 

och anses bli farliga om de under en period behöver lagras på ett annat ställe, på grund av 

platsbrist inom projektområdet, för att återanvändas i samma projekt i ett senare stadie. Hade 

massorna istället kunnat lagras på projektområdet hade de inte klassats som avfall och därmed 

inte heller utgjort något problem för återbrukandet. I båda fallen blir det enklare att använda 

jungfruligt material istället för den återbrukade massan. Än en gång dras slutsatsen att den 

nuvarande avfallsdefinitionen och den svenska tolkningen av EU-direktivet utgör ett hinder till 

att återanvända massor och därmed hindrar övergången till en cirkulär ekonomi inom bygg- 

och anläggningsbranschen.   

 

Det finns många faktorer att ta hänsyn till för företagen när det kommer till att uppnå 

resurseffektivitet. För att verksamhetsutövare ska ha möjlighet att återbruka massor krävs en 

anmälan till Tillsynsmyndigheten, vilket har en handläggningstid på sex veckor om förlängd 

tidsfrist inte begärs. Handläggningstiden blir problematisk för företagen då det inte finns 

möjlighet att stanna upp och invänta ett beslut. Denna väntan på beslut kan resultera i 

förseningar i ett projekt och böter vilket leder till en försämrad kundrelation. Att bibehålla en 

god relation till företagets kunder är viktigt för företagets lönsamhet då en nöjd kund är en 

återkommande kund. Därför blir tidsaspekten en viktig resurs för att uppnå värdemaximering 

hos företagen. I dagens situation prioriteras därför tidsbesparingar högre än återbrukandet av 

massor då det resulterar i större ekonomiska fördelar för företagen. Slutsatsen dras att det inte 

går för företagen att vara resurseffektiva gällande alla aspekter i dagens läge och att det är ett 

institutionellt hinder som står i vägen för övergången till en cirkulär ekonomi.  

 

6.1 Vidare forskning 

För vidare forskning inom ämnet och en mer djupgående förståelse föreslås att ytterligare 

respondenter, med andra perspektiv inkluderas i den kvalitativa intervjustudien vilket hade 

kompletterat resultatet. Ett exempel på det är bland annat infallsvinklar från en miljöjurist som 

arbetar med tolkningen av lagar och regelverk. Vidare vore en jämförande-studie mellan olika 

länders tolkning och tillämpning av EU:s avfallsdirektiv intressant. Detta skulle på så vis vara 

ett hjälpmedel för Sverige vid en eventuell komplettering av den nuvarande lagstiftningen och 

omställningen till en cirkulär ekonomi.  
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Vetenskapsrådet. (2018). Etik i forskningen. https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-

forskningen.html [2022-05-12]  

Bilaga  

Intervjuformulär 

Inledande information till våra respondenter 

Vi är studenter på Handelshögskolan i Göteborg där vi läser miljövetenskap och ekonomi och 

nu skriver vi en kandidatuppsats inom Corporate Sustainability. Syftet med uppsatsen är att få 

en bredare förståelse om byggbranschens omställning till en cirkulär ekonomi, med fokus på 

den svenska avfallslagstiftningen och definitionen av avfall. Svaren som vi får kommer 

endast att användas i forskningsändamål för denna kandidatuppsats. 

Jag tänkte börja med och fråga om det är okej att vi spelar in intervjun? 

Är det okej att vi använder ditt namn och titel i uppsatsen (samt företag om det finns/är 

relevant)? 

 

Har du några frågor kring hur vi kommer använda insamlat material eller upplägget på 

intervjun? Då börjar vi… 

Frågor till verksamhetsutövare inom bygg- och anläggningsbranschen  

 

Respondenter: Jönsson Forssell, Tengsved, Zachrisson, Nyberg och Zide 

 

Inledande frågor 

● Berätta lite om dig, din bakgrund och din arbetsplats? 

- Berätta om din roll? 

 

Sakfrågor 

● Är du insatt inom området cirkulär ekonomi?  

- Arbetar ni med cirkulär ekonomi inom företaget?  

- Vad ser du finns för utmaningar med övergången till cirkulär ekonomi?  

 

● Hur arbetar ni med avfallshierarkin?  

- Vilket steg lägger ni mest fokus på? (volym, resurser mm) varför?  

-        Vad finns för utmaningar med att arbeta med avfallshierarkin? 

- Är avfallshierarkin relevant att arbeta utefter?  

 

● När klassas massorna/materialet/resurserna som avfall? 

https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html
https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html
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-        Hur behöver ni hantera massorna/materialet/resurserna när det är klassats som 

avfall? 

-  Vilken roll i har Tillsyndsmyndigheten i detta?  

-  Finns det potential för att använda de massor som är klassade som avfall igen? 

(ekonomiska aspekter) 

-        Är det enkelt att använda det nu klassade avfallet på nytt? (används det över 

huvud taget) 

- Vet du om det finns en skillnad gällande hur man arbetar med avfall och vad 

som klassas som avfall jämfört med våra grannländer?  

- Upplever du att ni använder massor/material/resurser ut till dess fulla potential?  

● På vilket sätt skiljer sig reglerna för användandet av återvunnet material jämfört med 

jungfruligt? (varför?) 

 

Avslutande frågor 

● Vad tror du om framtiden? Kommer det gå att göra bygg-och anläggningsbranschen 

cirkulär?  

● Är det något du vill tillägga?  

 

Frågor till Hedberg på Byggföretagen  
 

Inledande frågor 

● Berätta lite om dig, din bakgrund och din arbetsplats? 

- Berätta om din roll? 

 

Sakfrågor 

● Är du insatt inom området cirkulär ekonomi? kanske ev säga hur vi definierar CE för 

o se om vi tänker samma 

- Arbetar bygg- och anläggningsbranschen med cirkulär ekonomi?  

- Vad ser du finns för utmaningar med övergången till cirkulär ekonomi?  

 

● Hur arbetar branschen med avfallshierarkin?  

- Vilket steg läggs mest fokus på är din erfarenhet? (volym, resurser mm) 

varför?  
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-        Vad finns för utmaningar med att arbeta med avfallshierarkin? 

- Är avfallshierarkin relevant att arbeta utefter?  

 

● När klassas massorna/materialet/resurserna som avfall? 

-        Hur behöver branschen hantera massorna/materialet/resurserna när det är 

klassats som avfall? 

-  Vilken roll i har Tillsyndsmyndigheten i detta?  

-  Finns det potential för att använda de massor som är klassade som avfall igen? 

(ekonomiska aspekter) 

-        Är det enkelt att använda det nu klassade avfallet på nytt? (används det över 

huvud taget) 

- Vet du om det finns en skillnad gällande hur man arbetar med avfall och vad 

som klassas som avfall jämfört med våra grannländer?  

- Upplever du att ni och branschen använder massor/material/resurser ut till dess 

fulla potential?  

● Skiljer sig reglerna för användandet av återvunnet material jämfört med jungfruligt? 

(varför?) 

- På vilket sätt skiljer det sig?  

 

Avslutande frågor 

● Vad tror du om framtiden? Kommer det gå att göra bygg- och anläggningsbranschen 

cirkulär?  

● Är det något du vill tillägga?  

 

Frågor till Rydberg vid Tillsynsmyndigheten på Lunds kommun 
  

Inledande frågor 

● Berätta lite om dig och din arbetsplats? 

- Berätta om din roll? 

 

● Är du insatt inom området cirkulär ekonomi?  
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● Vilken roll har Tillsynsmyndighet när det kommer till hanteringen av 

massor/material/resurser? (i avfalls-klassningen?) 

 

● Hur arbetar ni i Lund med hanteringen av ärenden som behöver tillsyn? 

- Hur ser processen ut? 

- Får ni in många ansökningar när det kommer till hanteringen av 

schaktmassor? 

- Vad utgår era bedömningar ifrån?  

- Skiljer sig arbetet/tolkningen av avfall i Lund gentemot andra 

kommuner/länsstyrelsen.  

 

● Vad krävs för att något som är klassat som avfall ska kunna bli klassat som resurs 

igen?  

- Är det en enkel process?  

 

● Vad finns det för fördelar och nackdelar med att ha en tillsyn som ni utför? (för- och 

nackdelar med en så “sträng” bedömning/hantering) 

- Vad finns det för fördelar och nackdelar med den nuvarande tolkningen och 

definitionen av avfall?  

 

● Vad finns det för miljörisker med att använda sekundärmaterial? (använda avfall som 

resurs) 

 

● Skiljer sig reglerna och tillämpningen för användandet av återvunnet material jämfört 

med jungfruligt? (varför?) 

 

● Vet du skillnaden mellan Sverige och våra grannländers tolkning av EU-direktivet?  

 

● Ser ni möjlighet att främja cirkularitet inom  bygg- och anläggningsbranschen?  

 

Avslutande frågor 

● Vad är den största utmaningen med omställningen till cirkulär ekonomi från ert 

perspektiv?  

● Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

Frågor till Wiqvist på Avfall Sverige 

Inledande frågor 

● Berätta lite om dig och din bakgrund? 

- (Berätta om avfall Sverige) 
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- (Ditt arbete/erfarenhet från delegationen) 

 

Sakfrågor  

Vi undersöker bygg- och anläggningsbranschens omställning till cirkulär ekonomi och 

avfallshantering så följande frågor kommer vara förknippade med det.  

 

● Hur viktigt är det att bygg- och anläggningsbranschen ställer om till en cirkulär 

ekonomi?  

- Vad finns det för möjligheter och svårigheter i och med en omställning?  

 

● När klassas en resurs som avfall? 

- Hur måste avfallet hanteras när det är klassat som avfall?  

- Är det enkelt att använda det nu klassade avfallet på nytt? (används det över 

huvud taget) (processen från avfall till resurs - “end-of-waste-kriterier”) (är 

processen rimlig/är den bra?) 

 

● Varför tror du att Sveriges avfallsdefinition är formulerad som den är?  

- Vad finns det för fördelar och nackdelar med den nuvarande definitionen?  

 

● Vet du om det finns en skillnad gällande hur man arbetar med avfall och vad som 

klassas som avfall jämfört med våra grannländer? (Hur? På vilket sätt?) 

- Tycker du att vi i sverige använder våra resurser/material till fullast potential?   

- Om vi utgår ifrån samma EU-direktiv, hur kommer det sig att hanteringen av 

avfall kan skilja sig så pass mycket åt?  

 

● Hur arbetar ni med avfallshierarkin inom Avfall Sverige? 

- Hur fungerar det att arbeta efter avfallshierarkin? (inom byggbranschen om 

kunskap om detta finns) 

 

● På vilket sätt skiljer sig reglerna för användandet av återvunnet material jämfört med 

jungfruligt? (varför?) 

- är reglerna/gränsvärdena ibland strängare för återvunnet material jämfört med 

jungfruligt?  

Avslutande frågor 

● Vad tror du om framtiden inom bygg- och anläggningsbranschen och cirkulär 

ekonomi? Förklara! (kommer en omställning vara möjlig?) 

● Är det något du vill tillägga? 


