Massor av jord och berg från byggande
Förändring och lärande ur ett
entreprenörperspektiv

Sofie Lagergren

Examensarbete på programmet Civilingenjör och lärare inom området
Teknik och lärande
Stockholm 2014

Massor av jord och berg från byggande – Förändring
och lärande ur ett entreprenörperspektiv
Masses of soil and rock from the construction –
Change and learning from a contractor perspective
Av Sofie Lagergren
SA210X, examensarbete (30 hp) inom programmet
Civilingenjör och Lärare (300 hp) inriktning
Matematik och Fysik
Vårterminen 2014
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och
lärande vid Kungliga Tekniska Högskolan
Examinator: Lars Geschwind
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och
lärande vid Kungliga Tekniska Högskolan
Huvudhandledare: Sara Karlsson
Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas
didaktik vid Stockholms universitet
Biträdande handledare: Jesús Piqueras
Ecoloop AB, Stockholm
Extern handledare: Bo Svedberg

I.

Sammanfattning

Varje år uppkommer det stora volymer av jord- och bergmassor vid jord och schaktarbeten.
Dessa massor måste hanteras, ofta körs de iväg till deponering och ersätts med nytt
material. Det finns inga exakta siffror på hur stora massor det rör sig om. Men
uppskattningsvis så kör var fjärde lastbil i Stockholms län omkring med jord- och bergmassor
på sin last, detta är både kostsamt och resurskrävande. Förr fanns det upplag och täkter
centralt, men i och med förtätningen av Stockholm flyttas dessa längre och längre bort från
byggnationerna, med resultatet att transporterna blir dyrare, samtidigt som det sker en
långsam utarmning av jord- och bergresurserna. Återvinning av jord- och bergmassorna
skulle innebära att materialet inte behöver fraktas runt, och nytt material behöver inte
tillverkas. Idag finns det ingen som äger frågan angående dessa massor och det finns ingen
klar bild över aktörerna som är inblandade.
Syftet med denna studie är att genom en aktörsanalys och kvalitativa intervjuer klargöra de
olika aktörernas roller samt ta reda på deras attityd gällande återtvinningstekniker. Studien
syftar även till att ta reda på var i en lärandeprocess som aktörerna befinner sig på.
Resultatet visar att branschen inte har någon helhetssyn och att många aktörer har
möjlighet att påverka flödet av jord- och bergmassor. Det visar också att attityden till att
använda återvinningsteknik är positiv, men att ekonomiska intressen är styrande i frågan. I
resultatet går även att se att det inte går att dra någon generell slutsats om var någonstans i
en lärandeprocess som branschen befinner sig i, men att det saknas utbildning och att
otydliga regelverk hämmar utvecklingen.

Nyckelord

Kvalitativ forskningsintervju, aktörsanalys, bygg- och anläggningssektorn, återvinningsteknik,
hållbar utveckling, lärande, attityder.
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II.

Abstract

Every year there arise large volumes of soil and rock masses at ground and excavation work.
These masses must be handled, often driven off to the landfill and is replaced with new
material. There are no exact numbers on how big the masses are. But approximately every
fourth truck in Stockholm County drive around with soil and rock masses on their load, this is
both costly and resource intensive. There used to be stockpile and open-pit mining more
central, but with the densification of Stockholm these are moved farther and farther away
from the building sight, with the result that transportation becomes more expensive, while
there is a slow depletion of soil and rock resources. Recycling of soil and rock masses would
mean that the material does not need to be shipped around, and new material does not
need to be manufactured. Today there is no question about who owns these masses and
there is no clear picture of the actors involved.
The purpose of this study is that through a stakeholder analysis and qualitative interviews to
clarify the roles, as well as find out their attitude regarding recycling techniques. The study
also aims to find out where in a learning process which the actors are.
The result shows that the building and construction industry does not have a holistic
approach and that many actors are able to influence the flow of soil and rock masses. It also
shows that the attitude towards using recycling technology is positive, but that the economic
interests of are the ruler in question. In the result can also be seen that it is impossible to
draw a general conclusion about where in a learning process the industry can be find, but
missing of education and unclear rules inhibits the development.

Keyword

Qualitative research interview, actor analysis, building and construction sector, recycling
technology, sustainable development, learning, attitudes.
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE
BILAGA 2 – INTRODUKTIONSUTSKICK

Introduktion
I detta avsnitt ges bakgrunden till examensarbetet, samt en kort beskrivning av projektet den
ingår i. I slutet av avsnittet klargörs examensarbetets syfte och frågeställningar.

1.1. Bakgrund och sammanhang
Vid byggnationer och anläggningsarbeten hanteras stora mängder jord- och/eller
bergmassor. Bergmaterial, såsom grus, sand, sten, bergkross mm, är en viktig del för
uppbyggandet av ett samhälle. Det är så viktigt att det är det material som är näst efter
vatten det mest använda materialet på vår jord. Bara i Sverige används ca 70-100 miljoner
ton bergmaterial. Detta motsvarar nästan en lastbil med material per invånare i Sverige.1
Hela samhället är uppbyggt av olika typer av bergmaterial, allt från vägar till byggnader
innehåller olika beståndsdelar som hämtas från berget. Det skulle ha varit omöjligt att bygga
vårt samhälle utan att använda bergmaterial. Berget som finns här i Sverige är en av de
äldsta bergrunder som finns, den är ca 1-2 miljoner år gammal. Med hänsyn till detta så
krävs planering över hur berget skall användas.2
2007 påbörjades projektet Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS)3 vars
utgångspunkt var att effektivisering av samhällsbyggen kan ske med jord- och bergmassor
som en potentiell resurs. Utifrån detta projekt och CoWaste, som även det var ett projekt
med liknande utgångspunkt, grundades idén till projektet OptiMass. OptiMass startades
2013 och skall fortgå till 2017 och har som mål att utveckla kunskap och metoder som kan
bidra till att jord- och bergmassor hanteras på ett hållbarare sätt.
Mycket av materialet som behövs vid ett bygge eller en anläggning inhandlas och
transporteras till bygget för att användas i arbetet. Men det genereras även stora mängder
jord- och bergmassor under byggets gång. Massorna som genereras vid byggnationen fraktas
ofta långa och energikrävande sträckor, oftast till en deponi och ibland till en
mellanförvaring och/eller bearbetning innan de eventuellt kan återanvändas i bygget igen.
Det är svårt att få en uppfattning över hur stora mängder jord- och schaktmassor det
handlar om, men uppskattningsvis rör det om ca 4,8 miljoner ton bara i Stockholms län.
Detta kan i sin tur sättas i perspektiv till den mängd ballast på ca 5 ”Globen” (ca 5 miljoner
ton ballast) som krävdes för att bygga landningsbana 3 på Arlanda och de 4,3 miljoner ton
jord- och schaktmassor som byggnationen runt Citybanan beräknas ge upphov till. 4 Det
finns även rapporter som visar att populationstillväxten fram till 2030 kommer vara 25 % i
Stockholm. 5 Detta kommer innebära att det krävs mer byggnationer av olika slag, vilket
1

Sveriges bergmaterialindustri CD-Rom film
Sveriges bergmaterialindustri CD-Rom film
3
Lundberg, G. Frostell, B. Svedberg, B. (2012)
4
Lundberg, G. Frostell, B. Svedberg, B. (2012)
5
Lundberg, G. Frostell, B. Svedberg, B. (2012)
2
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skulle leda till en större efterfrågan av material, vilket i sin tur leder till en ökning av
lastbilstransporterna av ballastmassor.
Förr fanns det täkter och upplag i de centrala regionerna (i närheten av byggnationerna) för
att förvara och bearbeta jord- och bergmassor. Dessa platser fanns ofta inom bra
kommunikationslägen för både omlastning och bearbetning av materialet. Men den trend
som ses idag är att dessa täkter och upplag flyttar allt längre bort från det område där
byggnationerna sker, som följd av förtätningen av staden.6
En lastbil lastar i medel ca 10 ton/bil, så om massorna som genereras på arbetsplatserna
kunde tas tillvara på, på en gång, eller i närheten av bygget skulle detta ge positiva
miljöeffekter. Bland annat så skulle transporterna av byggmaterial minska. Idag utgör ca 25
% av alla lastbilstransporter i Stockholmslän förflyttning av ballastmassor.7 Med det i åtanke
är det inte konstigt att en studie som Boverket har låtit göra har visat att en minskning av
transporterna inom byggindustrin skulle bidra till mindre luftföroreningar.8 Så en faktor till
en hållbar materialhantering skulle vara att effektivisera dessa transporter.
Transportminskningen är bara en av fördelarna med att återanvända och förädla material
från byggnationerna. Vid ett nyttiggörande av material som redan finns inne i processen
behöver inte nytt material brytas, vilket skulle spara på naturresurserna. Men för att detta
ska kunna ske behövs det att återanvändning och återvinning av materialet sker. För att
detta ska var möjligt måste bland annat entreprenörerna känna till och ha möjlighet att
kunna använda tillgänglig teknik för detta ändamål.
Under projektet HMFS kunde det konstateras att det idag inte finns någon tydlig bild på de
aktörer som är inblandade i jord- och bergmassornas förflyttningar och kretslopp. Det finns
heller ingen tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna.9 Detta är ett problem då det blir svårt
att följa och effektivisera massornas väg vid byggnationer i och med att det inte finns någon
klarhet i vilka organisationer/personer som har förmåga att ta avgörande beslut. Det finns
heller ingen kännedom om hur långt aktörerna kommit i sitt arbete med
återvinningstekniker för jord- och bergmassor. Vilket kan behövas för att veta vilka resurser
som behöver sättas in för att kunna förändra branschen.

1.2. Syfte och målsättning
Syftet är att klargöra vad aktörerna har för roller i materialhanteringen. Arbetet syftar också
till att ta reda på vilka attityder som finns angående återvinning och materialhantering.
Syftet är även att få en klarare bild över de olika lärandeprocesserna som aktörerna ligger
på. Detta behöver göras för att det i framtiden ska bli lättare att påverka hanteringen av
jord- och bergmaterial.
6

Lundberg, G. Frostell, B. Svedberg, B. (2012)
Lundberg, G. Frostell, B. Svedberg, B. (2012)
8
Toller, S. Wadeskog, A. Finneved, G. Malmqvist, T. & Carlsson, A (2009)
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Målsättningen är att vid avslutat examensarbete ha identifierat vilka aktörer som medverkar
i hantering och återvinning av jord- och bergmassor. Målsättningen är också att ta reda på
var någonstans i lärandeprocessen som aktörerna befinner sig i. Detta för att i framtiden
veta vilka aktörer som är viktiga och har vilja samt har möjlighet att påverka processen. Ett
önskemål är att detta examensarbete ska kunna användas som mall vid likande
aktörsanalyser i framtiden.

1.2.1. Frågeställning
Då byggindustribranschen är stor och det inte finns någon som är ansvarig för flödet av jordoch bergmassor, så blir hanteringen av dessa massor ineffektiv. För att försöka ta reda på
vad som behöver göras för att kunna effektivisera denna hantering kommer detta projekt
behandla följande frågor.
‐
‐

‐

Vilka är aktörerna och vad har de för roll i jord- och bergmassehanteringen?
Hur arbetar aktörerna ur ett lärandeperspektiv och i vilken fas i lärandeutvecklingen
befinner de sig i med avseende på mobilisering, implementering och
institutionalisering?
Vilka attityder finns i branschen angående en hållbar materialhantering?

3

2. Metod och tillvägagångssätt
Detta kapitel förklarar metoderna som använts i examensarbetet, vilka består av dels en
aktörsanalys, för att klargöra branschens aktörer. Sedan har en kvalitativ intervjustudie
gjorts för att ta reda på rollfördelning, attityder och lärandeprocesser. Kapitlet kommer även
beröra bland annat analys, etiska aspekter, urval, demografi mm.

2.1. Aktörsanalys
En del i arbetet är att utföra en aktörsanalys över aktörerna inom återvinningsteknik och
hantering av jord- och bergmassor. Detta för att ta reda på vilka aktörer som är inblandade i
såväl teknikval som massornas förflyttningar.
En aktörsanalys kan utföras på olika sätt. Antingen kan aktörsgruppen som skall undersökas
ingå i undersökningsgruppen, eller så kan gruppen utvärderas från utomstående
utvärderare. Det vill säga antingen får andra aktörer prata om en specifik aktör, eller så får
den specifika aktören vara aktiv i undersökningen. I vilket fall som helst skall alla
aktörsrepresentanter beaktas vid undersökningen.10
Den som utför aktörsanalysen måste bli insatt i hur systemet som denne skall undersöka
fungerar och kan på så vis ringa in målgruppen och personer som bör ingå i analysen. När
gruppen blivit definierad finns det flera olika sätt att gå vidare med datainsamling, bland
annat genom samtal, direkt observation, djupintervjuer mm. Gemensamt för alla dessa sätt
är det kvalitativa tillvägagångssättet. Ofta tar det lång tid för undersökaren att formulera
problemställningen och utifrån den formulera passande frågor etc. 11
Det finns mycket att vinna med en aktörsanalys, det talas bland annat om fyra olika skäl som
kan motivera varför en aktörsanalys skall genomföras, demokratiska-, kunskaps- och
målhanteringsargument samt användningsskälet. Utifrån det kunskapsmässiga argumentet
kan motivationen vara att ta reda på vad det finns för barriärer vid reformer och
implementering samt lärdom om hur samspelet mellan olika parter fungerar. Det kan även
motiveras med att kunskapsnivån kan användas som en sökstrategi för att inleda en
utvärdering, samt få veta hur en implementering eller reform har fungerat. 12 Med dessa
argument är det därför inte svårt att motivera varför det är bra att göra en aktörsanalys och
intervjurundor innan ett projekt börjar.
Det är dock viktigt att väga nackdelar med fördelar innan en aktörsanalys påbörjas. En
aktörsanalys är ofta kostsam och tidskrävande. En annan risk med aktörsanalyser är att de
jämställer de intressenter som är utvalda, oberoende av de olika aktörernas position i
exempelvis samhället. Det finns också en fara med att urvalsgruppen ofta består i de
10

Vedung, E. (2003)
Vedung, E. (2003)
12
Vedung, E. (2003)
11
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organisationer som är bäst organiserade och mest engagerade, och att de intressenter som
är mer svåridentifierade och inte lika engagerade kan lämnas utanför.13
Efter teoristudier så har en undersökningsgrupp valts ut. Denna undersökningsgrupp
innehåller de aktörer som jag anser är inblandade i såväl teknikval som massornas
förflyttningar. Undersökningsgruppen består av följande aktörer: myndigheter; i form av
Naturvårdsverket, Boverket och Trafikverket, akademin; i form av forskning och utbildning.
Byggherrarna som är uppdelade som offentliga och privata, teknikkonsulter,
teknikleverantörer, entreprenörer, underentreprenörer och underleverantörer.
Aktörsgruppen som jag har valt att studien skall utgå ifrån har valts att vara
entreprenörerna. Detta då det är de som har ansvaret för masshanteringen samt att det är
de som direkt berörs av den återvinningsteknik som finns. I aktörsanalysen som följer
kommer alltså aktörsgruppen som skall undersökas vara en del av undersökningsgruppen. En
annan anledning till detta val är för att jag med detta arbete vill försöka ta reda på hur de ser
på både sin egen roll samt de andra aktörernas roller. Genom detta arbetssätt anser jag att
jag får en klarare bild över det upplevda ansvaret, inflytande och attityd. Ett urval har gjorts
på 7 olika bygg- och anläggningsentreprenörer,14 men andra berörda nyckelaktörer inom
bygg- och anläggningsprocessen har hela tiden beaktats. Datainsamlingen gjordes med hjälp
av kvalitativa djupintervjuer av de utvalda aktörerna.

2.2. Kvalitativ intervjustudie
Ordet metod härstammar från grekiskan, där ordet betyder ”vägen till ett mål”. En annan
föreställning om ordet finns inom forskningen, där definieras metod som ett mekaniskt
följande av en samling regler. Det mekaniska ses som viktigt för metoden, då bedömning,
konstnärliga eller andra skapande förmågor inte förutsätts.15
Vid intervjustudier brukar det skiljas på kvantitativa och kvalitativa studier. Den kvantitativa
studien strävar efter att få mätbara resultat som speglar exempelvis åsikter mm, och
analysen sker oftast med hjälp rapportering av frekvenser eller statistik. Denna metod
lämpar sig ofta till frågor där det redan finns en del kännedom. Den kvalitativa intervjun
syftar ofta till att förstå frågor som varför något sker eller hur påverkan skall kunna ske och
teorin bakom studien är väldigt viktig.16 Helt kvalitativ blir studien om numeriska
jämförelser undviks. Detta kan upplevas som svårt, då vi lever i ett kvantitativt samhälle, där
kvalitativa studier ofta upplevs som mindre värda än de kvantitativa och därför används de
för det mesta till försök och förstudier. 17 Vilken metod som är bäst att använda sig av vid
studier är självklart olika från fall till fall, och beror helt enkelt på vad som är syftet med
undersökningen. I detta fall handlar studien om att ta reda på hur aktörerna arbetar och
13

Vedung, E. (2003)
Läs mer under 2.2.7 Urval sida 10
15
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upptäcka och identifiera attityder angående återvinningsteknik inom bygg- och
anläggningssektorn. Meningen är att upptäcka saker som kan förbättras och analysera
lärande inom bygg- och anläggningssektorn, av dessa anledningar anser jag att en kvalitativ
studie passar bäst. Jag anser också att det finns en större risk för oärliga svar vid kvantitativa
undersökningar, då det inte kan vetas när och vid vilka omständigheter exempelvis en enkät
besvaras. Det är också lättare att kunna följa upp oklarheter vid en halvstrukturerad
kvalitativ studie än vid en kvantitativ, vilket jag bara ser som en fördel.
Jag har valt att utföra de flesta intervjuerna via telefon. Nackdelen med telefonintervjuer
skulle jag vilja påstå är att det kan vara svårt att läsa av människan som intervjuas, då det
inte går att se ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Dock vill jag här påpeka att det går att läsa in
mycket som inte sägs i olika tonlägen på rösten. Fördelen med denna intervjuform är dock
att det sparar massor av resetid.

2.2.1. Intervjuns olika steg
Vid en större systematisk intervjustudie kan intervjun delas in i sju olika stadier,
Tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering.18
Innan intervjuerna börjar bör tematiseringen vara klar, syfte och föreställningen om ämnet
som skall undersökas bör vara formulerade. Frågorna vad och varför bör vara klargjorda
innan metoden fastställs. Planering för hur forskiningen skall gå till utifrån ämnet och de
kunskaper som eftersträvas, med hänsyn till de moraliska konsekvenserna. Inför intervjun
bör en intervjuguide skrivas19, och intervjuerna skall utföras med ett till den eftersökta
kunskapens reflekterande förhållningssätt. Efter intervjuerna är gjorda bör de skrivas ut från
talspråk till skriftspråk för att förbereda materialet för analys. När analysen är gjord bör
forskaren reflektera över verifieringen. Det vill säga intervjuresultatets validitet, reliabilitet
och generaliserbarhet. Därefter är det kvar att slutställa rapporten och se till att den
kommer ut till den målgrupp den är riktad för.20

2.2.2. Halvstrukturerad forskningsintervju
Den halvstrukturerade intervjun innebär att intervjuaren med hjälp av teman och förslag till
frågor, som kan förändras och omorganiseras under intervjuns gång, kognitivt försöker tolka
och förstå intervjupersonens upplevelse av situationen. Denna intervjuform ger möjlighet att
följa upp vissa svar med följdfrågor.21 Frågorna som ställs är öppna och tillåter på så sätt
intervjupersonen att styra intervjun. Fördelen med detta är att information kan framkomma
som annars kunde ha missats. Nackdelen med att denna intervjuform är att det är svårare
att återupprepa intervjun och att flera intervjuer lätt kan få olika vinklar av ämnet.
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För att försöka få fram faktisk information i en intervjusituation har det visat sig att det är av
stor vikt i hur frågorna ställs. Därför är det viktigt att bearbeta frågorna innan en intervju
omsorgsfullt. 22

2.2.3. Intervjuguide
Under framtagandet av intervjuguiden har jag valt att dela upp intervjun i fem olika delar.
Den första delen består av lättare frågor som intervjupersonen utan svårigheter kan besvara.
Min tanke är att denna del skall bryta isen och bygga upp förtroendet för mig som
intervjuare. Jag tror också att det är bra att få reda på den bakgrund som personen i fråga
har. Detta då jag tror att olika bakgrunder kan ge olika vinklar och syn på olika lösningar och
problem. Så för att kunna göra någon jämförelse och föra en diskussion i efterhand behöver
jag ha en del bakgrundsinformation.
Den andra delen i intervjuguiden som jag tagit fram kommer behandla vad personen kan om
branschen och dess aktörer. Denna del har kommit till efter att ha fört diskussioner på
Ecoloop, där de har erfarenheter av att det kan vara svårt för personer att börja prata om sig
själv och sitt eget företag, utan det är lättare att prata om vad andra tycker, tänker och står.
Denna del kommer därför fokusera på branschen och ligga till stor grund till aktörsanalysen.
Här har jag valt att låta personen ifråga bland annat försöka placera in de olika aktörerna i
ett diagram23 med avseende på inflyttande och attityd och låta de diskutera kring detta.
Denna intervjufråga är kanske inte helt kvalitativ utan blir mer kvantitativ, då den mer går ut
på att pricka ut aktörer i en graf. Detta är något jag har tänkt på både innan, under och i
analysen efter intervjun, men tror att denna fråga är viktigt för att kunna skapa sig en bild
över hur entreprenörerna upplever branschen, vilket är till stor hjälp vid aktörsanalysen. Det
skall också tilläggas att det lades stor vikt på diskussionen runt denna fråga och följdfrågor
ställdes för att försöka ta reda på hur de resonerade kring varje aktör.
Under den tredje delen av intervjun som behandlar personens egen bild och synsätt på
branschen utifrån sin organisation som ligger fokus på hur företaget själva arbetar med
återvinning och hanteringen av jord- och bergmassor. Tanken är att personen som intervjuas
har fått svara på frågor som de upplever är lättare att svara på innan denna del, så att
personen har börjat bli avspänd i situationen. I denna del har jag därför valt att ställa mer
personliga frågor. Fortfarande har jag varit noggrann med att det inte finns några svar som
är rätt eller fel.
Meningen med den sista delen i intervjun är att den ska vara mer öppen och
omvärldsbildande. Jag vill att denna del ska bidra med ett kontaktnät med personer som kan
ha avgörande roller i framtiden. Sista frågan där personerna bes att nämna fem frågor som
de tycker är viktiga för lärande och utveckling har syftet att vara mer öppen och låta

22
23

Kvale, S. (1997)
Se Bilaga 1 - Intervjuguide

7

personerna själva tänka och diskutera kring frågor som de tycker är viktiga och kan bidra till
utveckling och lärande.
En svårighet som jag stött på under framtagandet av intervjuguiden var att ta fram frågor
som kan vara intressanta och relevanta att återupprepa om cirka fem år. Branschen står
inför en förändring, så det är svårt att veta vad som kommer bli relevant. Därför valde jag att
inte fokusera på någon speciell teknik, utan i stället lägga fokus på olika typer av material
och om hur vida intervjupersonerna upplever återvinningstekniken idag som tillräcklig eller
inte. Problemet blev då istället att begreppet jord- och bergmassor. Det finns ingen given
kategorisering av dessa massor, utan organisationer och företag har själva skapat lokala
termer för kategoriseringen. Så i ett försök att behandla termer som alla kunde förstå har jag
valt kategorierna entreprenadberg, lera och blandjord,24 men självklart har det funnits
möjlighet för den intervjuade personen att komplettera med andra kategorier/material som
de upplever som viktiga.
Innan intervjuerna genomfördes, fördes även diskussionen om huruvida frågorna skulle
skickas ut i förväg till personen som skall intervjuas eller inte. Till slut blev valet att inte
skicka ut frågorna, utan ett kortare introduktionsbrev i stället. Vilket innehöll bland annat
information om syftet med intervjun och kort bakgrundsteori. 25 Jag valde att göra på detta
vis då jag ansåg att detta skulle ge en mer opartisk bild på branschen. Den risk jag såg genom
att göra på detta sätt var att intervjupersonerna skulle känna sig obekväma och inte skulle
vilja svara på vissa frågor. Dock visade det sig att denna rädsla var obefogad i de flesta fall,
med ett enstaka undantag. Detta hanterade jag genom att mer ingående berätta om ämnet,
upplägg och syfte med intervjun, vilket fick personen känna sig bekvämare med situationen.

2.2.4. Intervjuanalys som teoretisk tolkning
Analyssätten för en intervju är många och de olika analyssätten har olika fokus. Fokus kan
ligga på meningar, språk mm. Under denna studie kommer en teoretisk tolkning att
användas. Den teoretiska tolkningen bygger på teoretiska reflektioner som beror av specifika
intressen hos undersökaren. Flertalet inflytelserika intervjuer har visat att så länge
intervjuaren har ordentligt med kunskap inom intervjuområdet och ställer genomtänkta
frågor, så verkar inte ett specifikt analysverktyg så viktigt. 26 Den teoretiska tolkningen
innebär också att nya dimensioner av kända fenomen och kontexter kan dras in för
reflektioner för intervjuteman. En nackdel med den teoretiska tolkningen är dock att
intervjuaren riskerar att inte lägga märke till sådant som finns utanför den teoretiska
inramning som getts intervjun, och på så sätt hindra utvecklingen av att se nya företeelser
som eventuellt kan framkomma i intervjun. Detta är ytterligare en anledning till att vara
uppmärksam av nyanserna i det som intervjupersonen säger.27
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2.2.5. Validitet och reliabilitet
Det är bra att fundera på intervjuns validitet och reliabilitet, innehåller intervjun verkligen
det som skall tas reda på, och hur grundligt gör den det. Dock härstammar idén om dessa
termer från ett kvantitativt undersökande, så denna fråga blir inte helt aktuell under
kvalitativa intervjuer. Det kan tvärt om kännas opassande vid kvalitativa metoder, då
undersökningen ändock måste ske med trovärdig, relevant och adekvat data. Det är just
trovärdigheten som är den viktigaste aspekten vid kvalitativa intervjuer. Den genomförda
studien måste kunna visas vara trovärdig och relevant för frågeställningen. 28
Objektivitet är något som intervjuaren bör tänka på. Det anses vara omöjligt att vara helt
objektiv i en intervjusituation, så det gäller att som intervjuare inte spegla intervjun efter sin
egen uppfattning.29

2.2.6. Etiska frågor kring intervjuteknik
Det gäller att intervjupersonen är medveten om att syftet med intervjun. Intervjun bör ta
hänsyn till den vetenskapliga kunskapen som eftersträvas, men samtidigt är det
betydelsefullt att i viss mån ta hänsyn till hur intervjupersonens situation kan förändras.
Samtycke av undersökningspersonen är viktigt, det är också viktigt att tänka igenom vem
som skall ge samtycke till intervjun innan den tar sin början. Utskriften måste vara trogen
det muntliga uttalandet. 30
Vid informerat samtycke har undersökningspersonen blivit informerad över det allmänna
syftet med intervjun, hur den är disponerad samt vilka risker och fördelar som finns med att
vara med i undersökningen. Intervjupersonen bör även få information angående
konfidentialitet (privata data som kan identifiera deltagaren i undersökningen kommer ej
avslöjas). Viktigt att komma ihåg är också att personen som blir intervjuad har rätt att
avbryta och dra sig ur intervjun när som helst, då denne medverkar frivilligt. 31
Vid förberedandet av en kvalitativ intervju är det därför bra att föra protokoll över de etiska
aspekterna angående informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens
roll. Detta är viktigt för att veta att intervjupersonen har fått den information innan intervjun
startar som denne kan tänkas behöva ha.32
Det är bra att ha i åtanke att kvalitativ intervjuforskning är en interaktiv forskning och risken
att intervjuaren blir påverkade av det som intervjupersonen berättar finns. Det är därför
viktigt att intervjuaren försöker upprätthålla en professionell distans vid tolkning och
rapportskrivning. 33
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2.2.7. Urval
Urvalet till denna studie kommer ske utifrån ett teoretiskt urval. Med teoretiskt urval menas
att urvalet lämpligen skall vara så heterogent som möjligt inom en väldigt avgränsat
homogen ram.34 Jag har även riktat in mig på entreprenörer som är verksamma i och runt
omkring Stockholm, då min gissning är att förutsättningarna för exempelvis upplag och
deponier skiljer sig åt i stora och små städer. Storleken på företagen har varit varierade och
har bestått av ett mindre och sex stycken större ledande företag. De större företagen består
av branschledande företag med en omsättning på flera miljoner kronor och tusentals
anställda. Storleken på mindre företagen jag försökt kontaktat har varit ungefär i
definitionen för små och medelstora företag (små företag har ca 50 anställda och en
omsättning runt 10 m€/år, medelstora företag har ca 250 anställda och en omsättning runt
50 m€/år)35. Tanken var att försöka få tag på lika många större företag som mindre företag
för att försöka skapa heterogenitet i den homogena målgruppen.
För att kunna utföra ett teoretiskt urval måste först ämnet som intervjun skall behandla
studeras noggrant. Detta bör göras vid olika miljöer och från olika synpunkter, för att kunna
se återkommande strukturer och intressanta iakttagelser. Det viktiga med teoretiskt urval är
att teori finns innan urvalet sker. 36 Hela bygg- och anläggningsorganisationen behöver
därför undersökas innan urvalet till intervjuerna görs. För att få den information som krävs
för att kunna göra ett bra urval har materialflödet, från losstagning i tillexempel en täkt, till
byggnation/anläggning, rivning av byggnation/avveckling av anläggning och slutligen
återvinning och/eller deponering studerats. Detta för att till en början försöka reda ut hur
och var återvinningsteknik kan användas samt reda ut vilka aktörer som är inblandade.
Lättare organisations strukturer har även studerats för att sedan kunna få fram rätt person
vid rätt organisation. Min tes är att kunskaperna och hur personerna ser på frågan om
masshantering ser olika ut beroende på position i företagsorganisationen.
Hur många personer som behöver intervjuas beror på sammanhanget, men i regel brukar
intervjuantalet vara runt 15st, +/- 10 st. Det finns en nästan kvantitativ uppfattning om de
kvalitativa intervjuerna, där den allmänna synen är att fler intervjuade personer leder till ett
bättre resultat, men verkligheten kan vara något annat. Ibland vinner intervjuaren mer på
bättre förberedelser och noggrannare analyser, än på flera intervjuer.37
Aktörsgruppen som intervjuats är entreprenörerna. Åtta olika personer på sju olika
entreprenörföretag har intervjuats. De personer som deltagit i intervjun har haft liknande
roller i företagen, detta för att alla intervjupersoner ska ha liknande bakgrund och
förutsättningar till att svara på alla frågor. Tjänsterna har innehållit strategiska möten, inom
såväl ekonomi som projektstyrning. Alla arbetsrollerna har berört ämnet jord- och
bergmassor på sådant sätt att de suttit med i planerna för hur dessa skall hanteras. Tanken
34
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med att intervjua personer med dessa uppgifter, har varit att de är involverade i ett flertal
projekt. Samtidigt befinner sig intervjupersonerna organisationsmässigt relativt nära bygg/anläggningsplatserna och kan vara med och påverka hur jord- och bergmassorna hanteras i
det enskilda projektet.

2.2.8. Demografi
2012 omsatte hela samhällsbyggnadssektorn sammanlagt över 500 miljarder kronor per år.
Av dessa 500 miljader kronor stod bygg- och anläggningsföretagen för 309 miljarder kronor
(arkitektbolag, fastighetsförvaltning, byggmaterialindustrierna och tekniska konsultbyråer
borträknade), och ca 32 % av dessa 309 miljarder kronorna omsattes i Stockholms län (det
län med näst störst omsättning motsvarade knappt 17 % av den totala omsättningen). Antal
anställda inom bygg industrin uppmättes till 312 000 personer varav 98 239 personer var
anställda inom bygg- och anläggningsföretagen. 38
De sju företag som ingått i studien representeras av fem av Sveriges största bygg- och
anläggningsföretag, en av Centraleuropas största bygg- och anläggningsentreprenad med
verksamhet ibland annat Sverige, främst stockholmsområdet, och ett mindre företag. Alla
företag är verksamma i och runt om stockholmsområdet. Den gemensamma omstätningen i
Sverige för dessa företag var under 2102 nära 119 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 40 %
av landets totala omsättning. Antal anställda inom de sju olika företagen beräknades till nära
40 000 vilket även det motsvarar ca 40 % av landets anställda inom bygg- och
anläggningsentreprenaderna.

2.2.9. Transkribering
Alla intervjuer kommer att transkriberas för att kunna utföra en bra analys av den insamlade
informationen. Vid en intervjustudie är det viktigt att skilja mellan den muntliga berättelsen
och den skriftliga. Den utskrivna intervjun bör ses som en översättning av den muntliga
intervjun. Det är bra att ha i åtanke att utskriften bygger på beslut och tolkningar från den
som skriver ut intervjun. Skrivspråket och det muntliga språket sker i två olika diskurser, där
det muntliga språket kan innehålla betoningar och nyanser som inte kan ses i skriften. På
samma sätt som en välskriven artikel kan verka tråkig när den läses högt kan ett
välformulerat tal se osammanhängande ut i utskriven text. Utskriften skall därför bara ses
som ett hjälpmedel för tolkning och analys av intervjun.39
Det finns ett flertal sätt att registrera intervjun för att kunna göra en utskrift, det vanligaste
sättet är dock att använda en ljudbandspelare, vilket användes i denna intervjustudie.
Intervjuerna hölls med en mobiltelefon där en applikation laddades ner och användes för
inspelningen. Innan inspelningen påbörjades tillfrågades intervjupersonen för att få
samtycke till inspelningen.
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Det går också att diskutera hur vida utskriften ska vara en ordagrann återgivning av samtalet
eller inte. Här måste en mängd beslut tas, vilka är upp till intervjuaren att fatta. Viktigt är
dock att samtliga intervjuer skrivs ut på liknande sätt. Valet hur intervjun skall skrivas ut
beror även på vilket syfte intervjun har.40 Jag har valt att inte skriva ut intervjuerna
ordagrant i detta arbete. Därför kommer inte pauser och upprepningar som ”hmm”, ”öh”
mm skrivas ut, utan urskriften kommer ha en skriftspråklig karaktär. Detta då denna studie ej
är språkfokuserad och för att det kan upplevas som stötande för intervjupersonen att läsa
sitt talspråk översatt till skriftspråk.
Till hjälpmedel att utföra transkriptionerna användes ett transkriberingsprogram vid namn
Express Scribe utvecklad av NCH Software. Programmet gjorde det möjligt att överstyra
tangentbordets funktioner så att uppspelningen smidigt gick att pausa, spola tillbaka osv.
inne i textredigeringsprogrammet. Programmet gav även möjligheten att spela upp
intervjuerna i långsammare tempo, så att det blev lättare att skriva av.
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3. Bakgrund
I detta avsnitt kommer bygg- och anläggningssektorn och dess aktörer att beskrivas och
förklaras. Därefter följer en redogörelse över massornas flöden, samt förklaringar över hur
bygg- och anläggningsprocessen ser ut. Avslutningsvis kommer detta avsnitt förklara olika
återvinningstekniker.

3.1. Bygg- och anläggningssektorn
Oavsett vad som skall byggas, en väg, en privat bostad, ett stort lägenhetskomplex, mm är
det ett stort antal parter som är involverade i allt från planering, finansiering och
genomförande. Detta examensarbete avgränsar sig till de aktörer som tros ha en roll i
hantering och återvinning av jord- och bergmassor. Efter teoristudier om branschen som gav
mig en god bild över hur branschen är uppbyggd, togs en undersökningsgrupp fram
bestående av aktörer som examensarbetet kommer beakta.41 Dessa kan grovt definieras
som: myndigheter, akademin, byggherrar, teknikkonsulter, entreprenörer,
underentreprenörer, och teknikleverantörer.

3.1.1. Aktörernas roller
Samarbetet mellan alla dessa aktörer är komplext, men enkelt beskrivet så gäller att innan
en byggnation eller ett anläggningsprojekt påbörjas måste det ha myndigheternas
godkännande. Myndigheterna har även satt upp vissa lagar och normer som måste följas.
Byggherrarna har det yttersta ansvaret för en byggnation eller ett anläggningsprojekt. Det är
byggherrens uppgift att se till att alla lagar och stadgar uppfylls. Till sin hjälp använder sig
oftast byggherren av ett varierande antal konsulter som oftast är mer sakkunniga än
byggherren själv. För det fysiska arbetet med ett bygge eller en anläggning anlitar
byggherren ofta någon entreprenör som utför det planerade arbetet. Ibland behöver
entreprenören i sin tur anlita en specialiserad underentreprenör för att utföra vissa delar av
arbetet. Det är inte heller säkert att entreprenören själv äger all utrustning som behövs för
att genomföra arbetet, utan hyr in transporter och specialverktyg eller maskiner från någon
teknikleverantör som tillhanda håller denna utrustning.
3.1.1.1. Myndigheter
Beroende på vad som skall byggas kommer det vara olika myndigheter som är inblandade.
Vid byggnationer av fastigheter är Boverket den myndigheten som bör kontaktas. Boverket
är en förvaltningsmyndighet som svarar för frågor om fysisk planering, byggande, byggd
miljö, hushållning med mark- och vattenområden, och förvaltning av bebyggelse, boende
och bostadsfinansiering. Den centrala administrationen av statligt stöd och bidrag inom
överstående områden ligger även det på boverkets ansvar. 42

41
42

Läs mer om urvalsprocessen under 2.2.7 Urval sida 10
http://www.boverket.se/Om-Boverket/ (2014-03-14 kl 10:00)

13

En annan myndighet som är aktuell vid exempelvis anläggning av väg med mera, är
Trafikverket. Trafikverket har hand om planering av transportsystemen för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Det är även Trafikverket som ansvarar för de statliga
vägarna samt järnvägarna inom såväl byggande, drift och underhåll. De har även hand om
administrationen angående stöd till svensk sjöfart.43
Naturvårdsverket är också en myndighet som kan bli inblandade i en byggprocess.
Naturvårdsverkets uppgifter är att utvärdera, följa upp och samordna det arbete som sker
med Sveriges miljömål samt att ha överblick på hur miljöarbetet går och hur miljön mår.44
3.1.1.2. Akademin
Akademin består av såväl forskning inom området samt den stora mängd utbildningar på
olika nivåer som riktar sig mot bygg- och anläggningsbranschen skiljer .
3.1.1.3. Byggherrar
För att ett bygge skall fungera måste det vara någon som står som ytterst ansvarig för
byggnationen, detta är byggherrens uppgift. Byggherren definieras enligt lag som:
”den som för egen räkning utför eller låter utföra
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller
markarbeten.”
(Plan- och bygglag 2010:900, 4 §)
Byggherren har ofta ett antal konsulter som är mer specialiserade och sakkunniga till sin
hjälp vid byggnationen. Men enligt Plan- och bygglag (2010:900) ligger det på byggherrens
ansvar att se till att byggnationen följer lagen samt de föreskrifter och bestämmelser som
kommit beslutats om. Det är även byggherren som skall se till att alla provtagningar och
kontroller sker i tillräcklig omfattning. 45
Här har jag även valt att dela upp byggherrarna i privata och offentliga byggherrar, där de
privata byggherrarna bygger för sin egen räkning. Medan de offentliga byggherrarna består
av stat och kommun.
3.1.1.4. Konsulter
För att byggherren och entreprenörer skall kunna utföra sina arbeten på bästa möjliga sätt
används oftast en mängd konsulter. Det är Konsulterna som i praktiken tillför merparten av
den kompetens som dessa två aktörerna behöver för att kunna utföra sitt arbete. 46
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3.1.1.5. Entreprenörer
Entreprenörerna är de som utför det fysiska arbetet vid en anläggning eller en byggnation
och jobbar i uppdrag av byggherren. Det är oftast entreprenören som bland annat beställer
och ordnar materialet som behövs för byggnationen. Till sin hjälp kan entreprenörer behöva
anlita ett varierande antal underentreprenörer om kompetensen saknas inom den egna
verksamheten, exempelvis elektriker, VVF-montör, mm.47
3.1.1.6. Teknikleverantörer
Vissa entreprenörer tillhandahåller sin egen teknik och utröstning, medan andra
entreprenörer behöver hyra in teknik från olika teknikleverantörer. Exempelvis kan mobila
krossverk och sorteringsutrustning hyras in.48
3.1.1.7. Underentreprenörer
Underentreprenörer är de entreprenörer som är anställda för att göra en mindre del av
arbetet. Underentreprenören kan vara anställd utav både byggherren och entreprenören.49
3.1.1.8. Underleverantörer
Den största gruppen av underleverantörer är transportörerna som fraktar material och
eventuell teknik från och till anläggningen/byggnationen. Transporten kan vara både
vägburen, järnvägsburen och/eller ske med sjöfart.

3.2. Flödet av naturresurser
För att flödet av naturresurser skall anses som hållbart måste flödet anpassas efter det
kretslopp som naturen följer. De linjära flödena måste minskas och ersättas med cykliska
flöden för att undvika utarmning. 50
Naturresurserna brukar delas in i tre olika kategorier; lagerresurser, fondresurser och
flödande resurser. Uttaget och flödet av lagerresurser såsom kol, olja och berg sker helt
linjärt, då materialet oftast anses som förbrukat efter en användning. Detta betyder i sin tur
att all användning av lagerresurser så småningom kommer leda till utarmning. Ofta är dock
materialet egentligen inte förbrukat, utan användandet har lett till att kvalitén har minskat
eller att materialet efter användning är förorenat eller förekommer i fel form. 51
Flödet av ballastmassorna i Sverige är idag nära på helt linjärt. Figur 3.2-1 är en spekulativ
bild över hur materialflödet historiskt har sett ut samt hur det antas se ut i framtiden om
bebyggelsen fortsätter och städerna förtätas.52
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Figur 3.2-1. Ballast användning och tillförsel i Sverige i Mton/år. Vänster axel beskriver materialtillförsel och användning
som funktion av tiden. Höger axel visar det inbyggda materialet i infrastrukturen (kumulativ). Återanvändningen som
53
anges är en uppskattning.

Det nära på linjära användandet av materialet är tydlig i denna figur. Om denna användning
forsätter utan att en större helhetsbild riskerar bland annat berg och naturgrus som
naturresurs att med tiden försvinna inom vissa regioner. För att detta inte skall ske finns det
en stor anledning till att få en helhetsbild över flödet med bergmassor som sker i bygg- och
anläggningssektorn. Det krävs med andra ord en förändring för att materialflödet inom jordoch bergmassor skall följa en hållbar utveckling. En annan viktig anledning till förändringen
är också att det som byggs med tiden kommer att rivas för att bland annat lämna utrymme
för nya smarta lösningar. Dessa rivningsmassor kommer med tiden bli större och det
kommer varken vara försvarbart eller hållbart att köra iväg dessa massor till deponi. För att
en förändringsprocess skall engagera och förändra människor så måste processen kännas
meningsfull för personen. Det är därför viktigt att skapa förståelse för förändringen och ett
intresse för att vilja påverka resultaten och kommunicera med varandra om förändringen. 54
Det är betydelsefullt att acceptera aktörernas olika intresse för problemet och med hjälp av
kommunikation och lärande försöka få de olika intressenterna att arbeta mot ett
gemensamt mål.55

3.2.1. Flöden inom bygg- och anläggningssektorn
Oberoende av vad som byggs ser materialflödet ungefär likadant ut i sin helhet. Grovt kan en
överblick av systemet för materialflödet inom bygg- och anläggningssektorn beskrivas som
följande: Materialet inhandlas från en täkt eller ett mellanlager och transporteras till
byggnationen. Vid byggnationen genereras det även en hel del material vid till exempel
utjämning av mark, schaktning med mera. En liten del av detta material går tillbaka in i
bygget och återanvänds. Ibland behöver materialet bearbetas och förädlas innan det kan tas
hand om på byggnationen igen. För att kunna ta tillvara på det genererade materialet
behöver det oftast transportseras iväg till en materialcentral för återvinning och/eller
53
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förädling av materialet. Vissa massor transporteras iväg till ett mellanlager där det förvaras
innan det fraktas tillbaka till bygget då det skall användas. Ibland kan materialet bearbetas
redan på plats. Men vid de flesta byggnationer finns inte denna möjlighet då det oftast inte
finns tillräckligt stora arbetsytor för att detta arbete skall kunna utföras. Den största delen av
det genererade materialet transporteras då direkt iväg oanvänt till en deponi. Utbytet av
material mellan olika byggnationer tros vara i princip obefintlig (undantag kan vara mellan
byggnationer och/eller anläggningar inom de större företagen). Figur 3.2-2 är framtagen av
mig för att grovt och överskådligt illustrera detta.

Figur 3.2-2. Beskriver det generella flödet vid byggnationer och anläggningar, där de blå pilarna representerar material in
till byggnation/anläggning och de röda pilarna transport bort från byggnation/anläggning. Tjocklekarna på pilarna
representerar stoleken på massorna som förflyttas

3.3. Byggnation och anläggning
Tillvägagångssätten är olika beroende på om det är ett hus som skall byggas, eller en väg
som skall anläggas. För att få en uppfattning över var och hur olika massor uppstår samt
grovt få en uppfattning hur de olika aktörerna arbetar i processen, följer en kortfattad
beskrivning över de två processerna.

3.3.1. Husbyggnationer
Det är många olika aktörer som är inblandade redan innan huset börjar byggas. Nedan följer
en kortfattad redogörelse över hur det går till att planera för en husbyggnation samt över
hur jord- och bergmassorna används på byggnationen. Jord- och bergmaterial är en viktig
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beståndsdel i byggnationer idag. Många tänker inte på det, men allt från murbruk, till
tegelplattor och dränering består av jord- och bergmaterial.
3.3.1.1. Planeringsfas
För att få påbörja en byggnation eller anläggning krävs det att byggherren har tillstånd. För
detta tillstånd ansvarar den del av kommunen som består av byggnämnden. Byggnämnden
ansvar även för tillsyn och delegation vid planläggning, detta görs i enlighet med plan- och
bygglagen, PBL, vilken Boverket ansvarar för. Boverket är en myndighet för
samhällsplanering, byggande och boende, och arbetar under regeringen. Efter att detta
tillstånd getts ut är det dags att börja kolla över finansieringen. 56
När finansieringen är ordnad är det dags att ta kontakt med arkitekter och eventuella
konsulter och färdigställa ritningar över hur byggnationen skall se ut med planering för såväl
el, VVS, byggkonstruktion mm. Då dessa ritningar är klara, kan ansökan om bygglov skickas
in. Därefter följer upphandling med eventuella entreprenörer. Dessa upphandlingar kan se
ut på olika sätt, och lämna mer eller mindre utrymme till entreprenörerna själva att
bestämma detaljerna runt bygger. När denna upphandling är gjord kan själva byggnationen
påbörjas.57

Figur 3.3-1. Planeringsprocessen för en husbyggnation

3.3.1.2. Byggfas
När all planering är avklarad och alla tillstånd är klara är det dags att påbörja själva
byggprocessen.
Byggprocessen börjar oftast med en geologisk undersökning för att ta reda på
förutsättningarna för grundläggningen. Husgrundens utformning är beroende av
markförhållandena. Förberedelserna till grundläggningen ser lite olika ut beroende på vilken
typ av grund som kommer användas till huset. Men någon form av utjämning och schaktning
är standard. Ofta är det någon maskinentreprenör som utför detta arbete. Det är i detta
skede som de största massorna av jord- och bergmassor uppstår vid en byggnation. Dessa
massor måste tas hand om på något sätt och transporteras oftast iväg till någon form av
deponering. Vid vissa tillfällen bearbetas materialet och återvinns i anslutning till
byggnationen, eller på någon återvinningsstation. När schaktningen är klar skall nytt material
som uppfyller vissa förbestämda egenskaper läggas ut för grundläggning. Vanligen tas nytt
material in som grunden skall vila på, vilket ofta levereras av någon underleverantör.
Därefter kan grunden, som ofta består av någon form av betong, läggas.58
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När grunden är färdig, fortsätter entreprenören med att bygga en stomme. När stommen är
klar är det dags att sätta upp ytterväggar. Fönster monteras i ytterväggarna och taket läggs
på plats.
Då ytterväggar och tak är på plats påbörjas arbetet inuti huset. Ledningar dras i
innerväggarna innan de isoleras för att slutligen ytbehandlas, spacklas,
tapetseras/målas/kaklas/mm. Sedan är det dags att färdigställa golvet. Det utjämnas och
spacklas, golvbrunnar fixas till och slutliggen läggs det yttersta slitlagret på golvet. Beroende
på den kompetens som finns inom entreprenören hyrs eventuella underentreprenörer in så
som, elektriker, målare VVS-montörer mm.
När huset är nära på färdigt inuti, färdigställs fasaden och huset är färdigt. Då återstår det
för en besiktningsman att granska huset så att det är säkert och regelmässigt utformat.

Figur 3.3-2. Byggfas. De orangea rutorna beskriver förberedelser och grundläggning. De mörkblå rutorna beskriver
huskonstruktionen. De röd/gröna fälten visar på råmaterial som transporteras. De lila rutorna beskriver processer och
produkter som innehåller jord- och bergmassor. De turkosa rutorna beskriver processer som ej innehåller jord- och
bergmassor.

3.3.1.3. Rivningsfas
När det är dags att riva huset kan det behövas ett rivningslov. Denna anmälan ska innehålla
en utredning om huruvida byggavfallet kan innehålla skadliga ämnen och hur detta i sådant
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fall skall tas hand om. Efter att rivningslovet godkänts så skickas en rivningsanmälan in till
kommunen. Med denna anmälan skall det finnas en rivningsplan som bland annat innehåller
uppgifter om vad rivningen kommer att generera för avfall och hur detta avfall är tänkt att
hanteras. Sedan kan den som är ansvarig för rivningen börja förhandla med eventuella
entreprenörer.59
Rivningsarbetet börjar med att allt lösöre plockas ut ur byggnaden och all inredning
monteras ned. Vatten och värme bryts, och all metall som kan monteras ned tas bort.
Rivningen fortsätter inomhus med att tapeter, kakel, plastmattor, gipsskivor mm, samt
isolering manuellt plockas bort. När rivningen inomhus är klar rivs taket. Tegel och plåt tas
oftast till vara på. Sedan börjar arbetet med att riva de bärande konstruktionerna samt
grunden, detta görs oftast maskinellt. Beroende på vad det är för material som genereras
återvinns det på plats eller transporteras vidare till någon form av återvinnig eller
deponering.60

3.3.2. Anläggning av väg
Sättet att anlägga en väg skiljer sig emot att bygga ett hus. Nedan följer en kortfattad
redogörelse över hur det går till att anlägga en väg med början vid planering fram till färdig
väg för att tillslut avveckla vägen.
3.3.2.1. Planeringsfas
Innan ett vägbygge kan påbörjas krävs en hel del planering. Det är en process som berör
många olika parter, allt från markägare, finansiärer, myndigheter i form av Trafikverket,
entreprenörer mm.
Till en början görs en preliminär planering. Vid den preliminära planeringen bedöms behovet
av ett eventuellt nytt vägprojekt. Det görs även prognoser för kostnad och tid.61
Då den preliminära utredningen är färdig börjar en utredningsplanering. Detta ses som den
viktigaste fasen i planeringen. Här bestäms det ungefärliga läget som vägen kommer få.
Trafik och vägtekniska grundlösningar jämförs och bestäms på sådant sätt att vägen följer
miljökonsekvenslagen och konsekvenserna för hur människors levnadsförhållanden
förändras i och med den tänkta vägen. En mer noggrann tid- och kostnadsberäkning utförs
också. 62
När beslut har fattats om att godkänna utredningsplanen påbörjas arbetet med en vägplan.
Här fastslås det exakta läget för vägen. En växelverkan med markägare om de direkta
faktorer som påverkar denne förs. Efter att vägplanen har godkänts har väghållaren rätt till
att föra vägbygget vidare. I vissa fall kan det vara nödvändigt att utföra en ändringsplan för
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den godkända vägplanen, vilken behandlas på samma sätt som ovan. När finansieringen för
vägbygget är klart kan planeringen gå vidare till nästa fas.63
Konstruktionsplanen är den sista fasen i planeringen. Denna fas startar det praktiska
byggandet av vägen. Det sker oftast upphandlingar med entreprenörer som sedan utför
konstruktionsplaneringen. Vid mindre projekt händer det att konstruktionsplaneringen slås
ihop med vägplaneringen.64

Figur 3.3-3. Planeringsprocessen för en väganläggning

3.3.2.2. Anläggningsfas
Efter det att planeringsfasen är klar så tar entreprenörerna över och projektet går in i ett
byggskede. Det börjar med att marken schaktas. Under denna process genereras ofta en stor
mängd material som antingen kan transporteras iväg till en materialterminal, deponi eller till
ett annat bygge. Materialet kan även bearbetas med olika tekniker, beroende på vilket
material som uppkommit och återanvändas direkt på plats. Efter schaktningen så utjämnas
marken och nytt, eller bearbetat schaktmaterial läggs ut. Sedan är det dags att anlägga
underbyggnaden (grunden) på vägen. Beroende på vad det är för grund som läggs, så
kommer olika material att behövas transporteras till anläggningen. 65
När underbyggnaden är färdig börjar arbetet med överbyggnaden. Först läggs ett
förstärkningslager och bärlager ut på underbyggnaden. Dessa lager består ofta av olika
varianter av bergkross. Materialet behöver sedan packas för att få en stadig vägbana. Det
sista som sker på vägen är sedan att ett slitlager skall tillverkas och läggas på vägen. Ett
exempel på slitlager är asfalt. När slitlagret är klart är vägen redo att tas i bruk. 66
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Figur 3.3-4. Anläggningsfas. De orangea rutorna beskriver förberedelser och grundläggning. De mörkblå rutorna beskriver
huskonstruktionen. De röd/gröna fälten visar på råmaterial som transporteras. De lila rutorna beskriver processer och
produkter som innehåller jord- och bergmassor.

3.3.2.3. Avveckling/underhåll av väg
Det kan tänkas att markplaneringen där en väg redan ligger ändras så att vägen måste tas
bort, eller att vägen efter några år behöver underhållas. Detta kan göras på ett par olika sätt
beroende på vägmaterial. Avsnitt 3.4.5 förklaras hur en avveckling eller ett underhåll av en
asfaltsväg kan se ut.

3.4. Material och återvinningstekniker
Detta examensarbete kommer i viss mån att begränsa sig till fem olika material,
entreprenadberg, jord, lera, betong och asfalt. Materialen och dess återvinningstekniker
beskrivs mer ingående nedan.

3.4.1. Entreprenadberg
Entreprenadberg, även kallat sprängsten är sådana massor som kan uppkomma vid
schaktning i samband med byggnations- eller anläggningsarbeten.
Om bortsprängning av berg varit nödvändig i byggandet finns det huvudsakligen fyra olika
sätt att hantera det efteråt. Antingen används det utan vidare behandling som utfyllnad,
eller så sorteras och/eller krossas det. Vid krossning används olika krossverk, därbland
käftkrossar, konkrossar och hammarkrossar. När krossning är gjord sorteras det krossade

22

berget i någon slags sorteringsanordning på samma sätt som blandjorden med frisvängande, tvångsstyrda-, vibrations-, och/eller i frittfallsiktar. Berget kan även sorteras innan det
krossas för att redan från början sortera ut olika fraktioner. De olika krossprodukterna
används sedan till bland annat utfyllnadsmaterial av högre kvalitet eller som ballast i till
exempel tillverkning av betong mm. 67
För att optimera återanvändandet av berg, är det viktigt att ha rätt teknik redan i
sprängskedet. Används fel teknik i sprängningen, kommer det finnas en större mängd
bergmassa som inte går att återanvända.

3.4.2. Blandjord
Att ha jord som en egen kategori är mer diffust än entreprenadberget. Det finns inga
standardiserade begrepp för jord, vilket medför att det finns en mängd lokala begrepp. Jag
avser i detta examensarbete att använda mig av begreppet jord som en blandjord som
mestadels består av morän.
Efter att jord grävts upp kan den behandlas på olika sätt. Jorden kan gå direkt till en deponi,
eller tillbaka som utfyllnad, utan någon behandling, detta verkar vara det vanligaste. Jorden
kan också gå igenom en sorteringsanläggning, där jorden siktas i för att skilja mellan olika
fraktionsstorlekar. Detta görs i frisvängande-, tvångsstyrda-, vibrations, och/eller i
frittfallsiktar. Efter sortering kan en viss del gå tillbaka till fyllnadsmassor med lite bättre
bärförmåga än innan siktningen. Större fraktioner kan behöva krossas för att generera olika
krossprodukter. En del av det material som inte anses användbart efter siktning kan
transporteras iväg till en deponi. Istället för att sortera jorden kan den även stabiliseras.
Detta görs med hjälp av en blandare där material som cement eller kalk tillsätts, för att få en
stabilare fyllnadsjord.
Är jorden förorenad så behöver jorden renas innan den kan återanvändas eller så avlägsnas
den till deponi. Detta kan göras antingen via kemisk lakning där de farliga ämnena binds upp,
genom jordtvätt, förbränning eller biologiskt behandling. Vid biologisk rening av jord kan
antingen levande mikroorganismer eller bakterier användas för att bryta ned farliga ämnen
eller omvandla dem till mindre farliga former.68

3.4.3. Lera
Precis som för jorden så finns det många lokala begrepp för lera. Jag har valt att definiera
lera som mer finkorning än jorden där minst 40 % av partiklarna har en diameter som är
mindre än 0.002mm. Leran binder lätt upp vatten och består därför av större del vatten.69
Lera är ett annat material som kan uppkomma vid exempelvis schaktning osv. Detta material
är inte eftertraktat på marknaden och kan utan behandling återanvändas som lågkvalitativ
fyllnadsmassa till utjämning och utfyllnad. Leran kan även stabiliseras på liknande sätt som
67
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blandjorden med olika bindemedel, exempelvis cement och kalk, för att sedan användas
som ett högre kvalitativt material i till exempel vägöverbyggnader samt underbyggnader. En
teknik som finns, men som används i en väldigt liten omfattning är frysning. Genom frysning
reduceras vattenhalten i leran och kvaliteten på materialet ökar.
Vid förorenad lera används samma tekniker som vid förorenad blandjord.

3.4.4. Betong
Kategoriseringen av betong är lättare än för jord och lera. Betong definieras som en
blandning av bergmaterial, cement och vatten. Betong har många olika
användningsområden och används bland annat till vissa grundläggningar vid byggnationer.70
Rivning av betong görs oftast maskinellt, ofta används hydralhammare, betongsaxar,
multirivningsverktyg och sorteringsgripar till detta arbete. När betongen är ned riven fraktas
det ofta bort till antingen en deponi eller till en återvinningsstation. För att få fram material
som kan användas igen måste betongen krossas ned till mindre fraktioner. Detta görs med
olika krossverk. Vanligast används hammarkross, käftkross, konkross eller
betongpulveriserare (denna är dock tidsödande och lönar sig inte att använda vid större
mängder). Idag finns även mobila krossar som kan flyttas ut på arbetsplatsen för att minska
på transportkostnader. När betongen krossats går den igenom ett magnetband för att samla
upp eventuella metaller, så som armeringsjärn mm. Därefter sorteras den krossade
betongen i en sorteringsanordning. Även här finns det olika typer av sorteringsanordningar,
frisvängande-, tvångsstyrda-, vibrations, och frittfallssiktar. När detta är gjort kan betongen
användas till vägunderbyggnad, ballast till ny betong eller som fyllnadsmassor (till lättare
konstruktioner).

3.4.5. Asfalt
Asfalt består av en blandning av bindemedlet bitumen och bergmaterial. Främst används
asfalt som slitlager på vägar. När asfalten sönderdelas till partiklar mindre än 25mm kallas
den för granulat.
När en asfaltsväg skall avvecklas eller underhållas börjar arbetet med att eventuell vägfärg
avlägsnas med hjälp av en fräs, som fräser bort väglinjer. Dessa kan förorena materialet som
eventuellt kan återanvändas i underhållet, eller anläggning av ny väg.71 Sedan skiljer sig
tillvägagångssättet beroende på vad som skall göras med vägen.
Skall vägen tas bort, fräses asfalten och grävs upp med grävmaskiner. Det är viktigt att ha en
färdig plan med vad som ska hända med asfalten som tas bort redan innan arbetet börjar.
Ett snabbt och billigt sätt att bryta upp asfalten kan leda till höga återvinningskostnader. När
asfalten brutits upp och krossats, sorteras den oftast för att kunna återanvända till olika
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ändamål. Exempel vid anläggning av bärlager eller förstärkningslager till en ny väg eller
inblandas vid tillverkning av ny asfalt. 72
Om en asfaltsväg i stället skall underhållas kan bland annat teknikerna remixing eller
repaving användas. Vid repaving (även kallat för Remixing plus) värms den befintliga asfalten
upp och omfördelas så att en jämn profil i längs och tvärled erhålls. Detta gör att det går åt
minimalt med ny asfalt. Det tunna lagret med ny asfalt läggs på den utjämnade asfalten.
Sedan packas gammalt och nytt material ihop. Med denna teknik kan tillverkningen av ny
asfalt reduceras med upp till 60 %.
Vid Remixing värms den gamla asfalten upp till ett större djup. Den gamla asfalten blandas
sedan med ny asfalt och till sist packas mixen av ny och gammal asfalt ihop. På så vis kan
recycling reducera tillverkning av ny asfalt med upp till 80 %.73
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4. Vetenskaplig utgångspunkt
Denna del av examensarbetet kommer beröra och förklara hållbar utveckling. Den kommer
också förklara lärandeprocessen samt resonera kring attityder i branschen.

4.1. Hållbar utveckling
För att kunna diskutera varför det är betydelsefullt att förbättra och utveckla materialflödet
av jord- och bergmassor är det viktigt att förstå hur användandet påverkar oss. Det är därför
viktigt att diskutera om huruvida flödet och användandet av materialet sker på ett hållbart
vis. För att göra detta tycker jag det är viktigt att diskuteras kring vad som är en hållbar
utveckling.

4.1.1. Definition hållbar utveckling
Hållbar utveckling blev som begrepp allmänt känt efter arbetet som Världskommissionen
(även kallad Brundtlandskommissionen) utförde angående miljö och utveckling.
Kommissionen tillsattes av FN under 1980-talet för att utarbeta långsiktiga förslag för
miljöstrategiskt arbete mot en hållbar utveckling. I rapporten Vår gemensamma framtid
som skrevs av kommissionen definierades begreppet för första gången. Hållbar utveckling
definierades som:
”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillfredsställa sina behov”
(Vår gemensamma framtid, 1988)
Vidare bör detta ske på ett sätt så att samhället kan utvecklas och samtidigt kunna uppnå
ekonomiska mål med hänsyn till olika rättviseaspekter.74 Beroende på sammanhanget kan
utgångspunkten ligga på tre dimensioner (de sociala, miljö och ekonomiska dimensionerna)
som definierar hållbar utveckling. Dock är det viktigt att alltid arbeta integrerat mellan
dimensionerna för att kraven för hållbar utveckling ska hållas.75

4.1.2. Systemteori inom hållbar utveckling
Det är svårt att diskutera runt hållbar utveckling utan att införa ett systemtänkande. Detta
kan se olika ut i olika sammanhang. Den begreppsförklaring som kommer användas är hur
olika delar av världen kan ses som olika system med fiktiva eller reella systemgränser, där
det som ligger utanför systemet är dess omgivning. Systemet i sig kan bestå av flera olika
delsystem. Flera olika system kan om de samverkar med varandra också grupperas till ett
större system.76
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Så som samhället är uppbyggt idag saknas ofta förmågan att få en helhetsbild och
systemförståelse för större sammanhang. Arbetet med en hållbar utveckling består ofta i att
försöka förstå konsekvenserna och försöka göra de val som i slutändan leder till en så bra
situation som möjligt för alla inblandade. För att kunna göra detta krävs förståelse för hur
olika områden, discipliner, yrkesgrupper mm hör samman. Utan den större helhetsbilden
kan olika processer som har som syfte att optimera ett system ha motsatt effekt. Att ha en
systemförståelse är med andra ord ett krav för att kunna identifiera problem och dess
orsaker för att kunna ta fram lämpliga lösningar och åtgärder som förbättrar den rådande
situationen.77
Arbetet med att kartlägga system och bedöma effekter som uppkommer från olika
produkters livscykler eller inom olika områden pågår ständigt. För att kunna kartlägga och
beskriva materialflödet in och ut i ett system används ofta någon form av systemanalys.
Detta kan göras i avseende på optimering av systemet, för att dimensionera en anläggning,
finna läckage, mm. 78

4.2. Lärande som en process
Hållbar utveckling går inte att stoppa in i någon speciell disciplin, utan kräver ett
tvärvetenskapligt arbetssätt. Ofta är det flertal aktörer inblandade i ett bygg eller
anläggningsprojekt, alla dessa aktörer har sin egen uppfattning i var möjligheter och
svårigheten med att arbeta för en hållbar uppfattning ligger, vilket kan bli problematiskt. För
att få en helhetsbild över problemet är hållbar utveckling därför ett viktigt tvärvetenskapligt
ämne att undervisa inom.79 Myndigheter, företag, industrier med mera satsar allt mer på
utbildningar inom tvärvetenskapen. De tror att utbildning och forskning av denna typ av
vetenskap kan främja innovation och kreativitet hos entreprenörer, vilket i sin tur kan
komma att leda till en starkare ekonomi.80 Detta syns inte minst inom jord- och
bergmassehanteringen. Skulle utbildning ske inom detta tvärvetenskapliga område och om
branschen lärde sig effektivare sätt för återvinning och återanvändning av dessa material
skulle branschen kunna spara stora summor pengar. Bara i Stockholmslän skulle upp till en
halv miljard kronor kunna sparas varje år. 81
De olika aktörerna som berör materialflödet behöver utbildas och lära sig om nya tekniker
som kan användas vid återvinning och uppgradering av material inom bygg- och
anläggningsindustrin, samtidigt som det är viktigt för de nya teknikerna att nå ut och
informera användarna att den finns. Utan kännedom om de nya idéerna eller teknikerna
finns inget behov av att använda dem. Så för att utvecklingen ska gå framåt behövs ett
samspel mellan entreprenörer och teknikleverantörer. Om behovet i organisationen finns, så
77
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behöver dessa produkter/idéer sättas i bruk, för att förhoppningsvis vid lyckat införande
börja användas rutinmässigt. 82 Detta kan ses som att lärandet förändras i en process. Denna
process går att dela in i tre olika faser; mobilisering, implementering och
institutionalisering.83
Denna process samverkar med meningsskapande och meningsgivande, där
meningsskapande gynnar till förståelse om förändringen. Meningsgivande handlar om att
påverka resultaten och genom att kommunicera om sina tankar omkring förändringen till
andra, få stöd i förändringsprocessen.84

Figur 4.2-1. Visar hur lärandet förändras i en process där meningskapande och meningsgivande samverkar med
mobilisering, implementering och institutionalisering.

Processen börjar med en mobiliseringsfas, denna fas kan beskrivas som långsam och ofta
ganska abstrakt.85 Mobiliseringsfasen är en grundförutsättning för hur den resterande
processen ska fortsätta. Alla som berörs måste få information och bli medvetna om behovet
av den nya kunskapen som kan komma med processen. Det är också viktigt att de har
tillräckligt med kunskap och är införstådda i hur deras arbetssituation kommer att förändras
i och med införandet av den nya metoden.86 Individen motiveras att lära mot hållbar
utveckling vid omväxling i tillvaron genom lärande. Detta gör även att arbetet känns
meningsfullt både i nuet och för framtiden. Meningsskapandet gör det tydligt för individen
varför inlärning bör ske. Det ger även individen möjlighet att reflektera över hur denna skall
gå tillväga för att ta till sig den nya kunskapen.87 Meningsgivandet i mobiliseringsfasen består
av att utveckla och förstärka det arbete som finns, men i denna fas påbörjas inget nytt
arbete. Meningsgivandet bryter även ned rädslor som kan finnas vid en förändring.88
Meningsskapandet är som viktigast under mobiliseringsprocessen för att skapa förståelse för
förändringen och hjälpa individen att skapa ett engagemang och en vilja att ansluta i
förändringsprocessen. Kommunikationen inom organisationen börjar även bli bättre. När
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individen blivit införstådd i meningen så spelar meningsgivandet och meningsskapandet allt
mindre roll.89
Under mobiliseringsfasen undersöks även behovet av denna nya produkt eller idé. För att
processen ska gå vidare till nästa fas behövs det stimulerande åtgärder som engagerar och
hjälper individen att delta i förändringen. När problemet/metoden har blivit erkänt går
processen in i en ny fas, implementeringen. Hinder för att detta skall ske är bristen på
resurser och konkurerande intressen.90 Inom bygg- och anläggningsindustrin skulle
implementeringsfasen exempelvis kunna utgöras av att en ny teknik blir allmänt känd och
diskussion om denna teknik uppstår.
Med implementering menas att organisationen genom planerade och aktiva ansträngningar
försöker införa en ny metod som skall ersätta den metod som tidigare använts inom
företaget.91 Implementeringsprocessen är djupare och ofta mer konkret än
mobiliseringsfasen. Meningsskapandet bidrar till att skapa modeller för att ge individen
förståelse. Det finns mål att arbeta mot och utrymme för idéer. Meningsgivandet övervinner
i denna fas motstånd genom att vissa olika utfall kan visas upp. 92 Om ny återvinningsteknik
skall införas, så är det i denna fas som den börjar användas. Behovet finns och resurser i
form av exempelvis information om nyttan och utbildning i användandet sätts in för att
kunna nyttja tekniken. Kunskap och lärande om tekniken börjar växa fram.
Barriärer som kan uppstå innan processen kan gå in i den sista fasen är olika bakslag som kan
uppkomma under arbetets gång. Bakslagen kan bestå av exempelvis klagomål och missnöjen
inom organisationen samt problem med finansiering. Faktorer som kan hjälpa processen att
gå vidare är utbildning och motivering.
Vid institutionalisering blir kunskaperna befästa och allmänt erkända och kan användas
rutinmässigt. Vid institutionaliserad verksamhet förbättras lärandet och förståelsen för
varandra. Bland annat så blir det lättare att kommunicera med varandra. Ofta medför
institutionalisering att kommunikation mellan de olika parterna äger rum i samma diskurs. 93
Vuxna människor lär sig genom att använda språk och symboler, reflektera över sitt eget
tänkande mm, och ändrar sitt beteende genom att göra medvetna val. För att förbättra och
befästa lärande har kommunikationen en betydande roll, då människor vid lärande är
ömsesidigt beroende av varandra. Det är samma ömsesidiga relation som utgör ett underlag
för hållbar utveckling.94 Vid den sista av alla faser skulle det betyda att tekniken är allmänt
känd, den används rutinmässigt och kunskapen om tekniken är befäst. En risk här anser jag
vara att ifrågasättningen av produktens egentliga behov i verksamheten kanske inte blir
prövad igen, förren nästa förhoppningsvis förbättrade teknik går in i en mobiliseringsfas.
89
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Figur 4.2-2. Vid införande av ny teknik, eller nya metoder börjar processen om igen.

4.3. Attityder
Bygg- och anläggningsindustrin är stor och det finns många olika delar där miljöbesparande
åtgärder kan utföras. Men som branschen ser ut idag så krävs en större förändring i
organisationer och investeringar som satsar på nya och innovationsrika lösningar mot hållbar
utveckling. Alla, såväl byggherrar, entreprenörer, den enskilda anställda, med fler som är
inblandade i processen måste inse att de kan hjälpa till och bidra till ett mer miljömässigt
byggande. Det har rådigt stor brist på respekt för hållbarhetsfrågor inom branschen i hela
Europa, men sakta håller detta på att ändras.95
Attityderna och viljan att ta till sig nya hållbara sätt att utföra arbeten inom bygg- och
anläggningsbranschen skiljer sig beroende på storlek och typ av ägande. Det har setts att de
största företagen är de som är positivast till arbete mot en hållbar utveckling, medan de små
och medelstora företagen har en signifikant sämre attityd mot detta.96 En anledning tros
kunna vara det att de stora företagen är mer erkända och har ett större krav från
omgivningen att de inte enbart ska arbeta efter ett ekonomiskt syfte. Utan de måste i större
utsträckning ta hänsyn till både sociala och miljömässiga krav.97 Hur styrningen av företaget
ser ut har också visat sig vara avgörande för hur attityden ser ut för arbetet med hållbar
utveckling. De icke-familjedrivna företagen har visat sig ha en större vilja att arbeta och ta till
sig nya hållbara arbetssätt, medan de familjeägda företagen har uppvisat en sämre attityd
mot detta.98
Det kan dock vara svårt för kunder och byggherrar att orientera sig bland de många
entreprenörerna och hitta den entreprenör som faktiskt arbetar med hållbar utveckling.
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Detta då en del entreprenörer använder hållbarhetsarbetet mer som ett PR-trick än som en
riktlinje att arbeta emot, medan en del faktiskt försöker leva upp till sina mål. 99
Miljön på företaget är viktig. För att lärande och utveckling skall ske måste miljön vara
tillåtande och utvecklande. Forskning har visat hur viktig miljön är för utveckling och lärande.
Forskningen har också visat att utveckling sker som en ömsesidig process mellan individen
och miljön. Utgångspunkten för en utvecklingsprocess är den verklighet en person lever,
men det skall inte glömmas bort att även människan påverkar miljön vid utvecklingen. Ur det
samspel som uppstår mellan människan och dess näromgivning sker lärande genom det
utbyte som uppstår mellan den sociala och kulturella situationen. Det är därför viktigt att
företagen har en tillåtande miljö där attityden är att gynna kreativitet och nytänkande. 100
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5. Resultat och analys
I detta avsnitt pressenteras och analyseras resultaten som framkommit under
intervjustudien.

5.1. Deltagarna
Tanken var från början att studien skulle behandla fem av branschens största entreprenörer
och fem små och medelstora företag. Dock så har det varit svårt att få de små och
medelstora företagen att vilja ställa upp på en intervju, vilket har resulterat i att studien
istället har bestått av sex stycken större företag och ett mindre företag. Min upplevelse var
att de mindre företag som inte var villiga att ställa upp på en intervju, inte tyckte att ”det
inte lät särskilt roligt” och att ämnet inte kändes intressant för dem.

5.2. Entreprenörernas allmänna tankar om aktörerna
I ett bygg- och anläggningsprojekt är det som tidigare nämnt ett stort antal aktörer
inblandade i allt från planering till slutprodukt. I ett försök att bland annat ta reda på hur
entreprenörerna uppfattar de inblandade aktörerna i branschen och för att ta reda på var
det finns chans att påverka hur återvinnandet av jord- och bergmassor skall kunna utvecklas
och bli bättre bads de 8 olika intervjupersonerna från 7 olika organisationer att placera in de
12 olika aktörerna som ingick i undersökningsgruppen (Naturvårdverket, Boverket,
Trafikverket, forskning, utbildning, offentliga byggherrar, privata byggherrar,
teknikkonsulter, teknikleverantörer, entreprenörer, underentreprenörer och
underleverantörer)101 i ett diagram med axlarna attityd mot inflytande.102 Vissa personer
som blev intervjuade kände att de inte hade tillräckligt med kunskap för att kunna placera in
alla aktörer i undersökningsgruppen. I Diagram 5.2-1 presenteras en sammanställning av
samtliga svar, där varje prick i diagrammet representerar intervjupersonernas uppfattning av
respektive aktör.
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Diagram 5.2-1. Sammanställning över entreprenörernas uppfattning av undersökningsgruppens attityd och inflytande vid
återvinning och återvinningstekniker (n=8)

Som synes är spridningen mellan de olika aktörerna stor, men vissa trender går dock att
urskilja. Exempelvis verkar uppfattningen om de offentliga byggherrarna vara ganska lika hos
nästan alla tillfrågade. Upplevelsen är att de offentliga byggherrarna har både ett tämligen
stort inflytande och jämförelsevis positiv attityd.
”De offentliga de har ju ofta väldigt stor kunskap. Men jag tänker mig att om
man kommer ut till lite mindre kommuner så är det ju kanske mindre. Men i
Stockholms kommun så är det stort inflytande och positiv attityd”
Många utav de tillfrågade tyckte även att de offentliga byggherrarna hade ett större
inflytande och en bättre attityd än de privata byggherrarna.
”Jag tycker nog att de offentliga byggherrarna har kommit ganska långt just i
den här frågan och förstår att det krävs speciell behandlig, och
Naturvårdsverket har sina riktlinjer som man ska förhålla sig till. Det finns en
medvetandegrad hos de offentliga byggherrarna som är ganska bra. De
privata däremot är oftast ganska dåligt medvetna om hur den här frågan ska
hanteras, då handlar det mer om de konsulterna som de privata aktörerna
handlar upp för specifika projekt. Om de (konsulterna) är kunniga så funkar
det bra, medvetenheten blir då stor, men om de inte är det så kan det ibland
bli lite brister där.”
I ett försök att sammanställa de trender som går att se i Diagram 5.2-1 har ett
medelvärde av svaren tagits fram.
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Diagram 5.2-2. Sammanställning över trender ang. entreprenörernas uppfattning av undersökningsgruppens attityd och
inflytande vid återvinning och återvinningstekniker

Efter sammanfattningen är det lätt att se att den aktör som entreprenörerna anser har mest
inflytande och positiv attityd när det gäller återvinningsteknik och återvinning av jord- och
bergmassor är Trafikverket.

5.3. Upplevelse av förändring
Under intervjun har det framkommit att de flesta tyckte att den generella inställningen till
återvinningsteknik idag jämfört med för fem år sedan har förändrats, och då till det bättre.
”Ja, absolut, mycket mer positiv. Jag tror att det är mycket fokus på miljö. Man
förstår att man inte kan fortsätta köra runt så som man gör idag. Jag tror att
det är mycket på grund av Naturvårdsverket och myndigheter, de trycker
mycket på det.”
”Det är klart att det finns undantag, men det är lite av en generationsfråga.
Nu börjar det bli ganska många 70-talister och yngre som har ledande
positioner, det är väl många 40-talister som är på väg ut som tycker att ”det
är väl ingen fråga, det spelar väl ingen roll”. Men generellt så tycker jag att
man verkligen jobbar med det.”
”Det är på väg att bli större fokus på de här frågorna. För det handlar om
vilket miljöfokus och vilken hållbarhetstanke som våra beställare har. Tidigare
har man kanske pratat om de här frågorna mer generellt. Men det blir mer
och mer konkret för varje år som går. Exakt vad man ska göra då da för att
uppfylla målen från beställarna.”
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Även påtryckningar från media och samhället uppgavs vara viktiga för att en förändring i
attityden skall ske.
”Det är väldigt passivt inom byggindustrier, väldigt passiv inställning till
frågan, och man skriver alldeles för lite om lyckade logistikprojekt där man har
återvinning. Jag tycker inte att de projekten som har lyckats får tillräckligt med
fokus i den press som riktar sig till oss byggare. ”
”Det är nog lite ändå påverkan från samhället på något sätt. Återvinning har
ju en positiv klang. Så det är ju ett sätt för företagen att marknadsföra sig lite
grann och visa att den här tekniken använder vi nu. Framförallt så är det
allmänhetens synpunkter som med tiden också påverkar myndigheter och så.”
Ett par av intervjupersonerna tror även att den ständiga tillväxten av Stockholm stad har haft
en inverkan på den positivare inställningen.
”Det har ju att göra med att Stockholm förtätas hela tiden och det blir ju
stökigare och stökigare i trafiken. I och med det blir ju masshanteringen en
större fråga för oss.”
Alla verkar överens om att en annan anledning till den ändrade inställningen verkar vara den
ekonomiska vinning som finns vid viss återanvändning/återvinning av material. De menar att
det är den som är en av de största anledningarna till den nya inställningen.
”Det handlar ju om pengar. Man ser att om det finns pengar att tjäna då
vaknar alla till liv.”
”Kan man återanvända mer inom arbetsplasten. När det gäller de här
massorna så tjänar ju entreprenörer som jag och underentreprenörer vi
kontrakterar och beställare pengar på det. Så det driver ju också
utvecklingen.”
De flesta tillfrågade tyckte att även användandet av återvinningstekniker har ökat vid en
jämförelse idag mot för fem år sedan. Anledning till den ökade användningen av teknik
ansågs vara de ny specialiserade maskinerna som börjar komma.
”Förr använde man den utrustning som man hade, så som traditionella
krossar och siktar. Nu börjar det komma in mera slagkrossar specialverktyg för
grävmaskiner och sådant där i något större utsträckning.”
”Det är ju de här mobila krossverken som det har kommit ner i 85 decibels
nivåer som gör att det här är möjligt.”
Många upplevde det dock inte som att kunskaperna blivit bättre under de fem senaste åren.
Men de var inte helt eniga. Några upplevde inte att kunskapen hade ökat i takt med att
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inställningen blivit bättre. Dock så upplevdes kunskapen väldigt spretig, där de kunniga ofta
var väldigt kunniga, och de som var mindre kunniga hade mer begränsade kunskaper.
”Den (kunskapen) tycker jag generellt sätt har blivit bättre. Det är fortfarande
lite spretigt tycker jag fortfarande. De offentliga beställarna har generellt en
större kunskap än de privata. Och på konsultsidan så kan jag inte påstå att
man kan peka ut något bolag sådär, utan det är mer på individnivå. Vissa
konsulter är väldigt duktiga och kunniga och vissa har inte riktigt samma
kunskap.”
”Om man jämför med Europa så ligger vi ju som jag upplever det som ganska
långt efter.”

5.4. Upplevda hinder
Många har under intervjuerna varit inne på att det inte finns någon helhetssyn i branschen.
Vilket gör att det inte finns någon inblick och förståelse för andra aktörer och medför att
branschen inte blir flexibel.
”Tittar man på totala miljöinsatsen när man gräver bort väldigt låga
föroreningshalter så blir det lite konstigt. Man använder grävmaskiner som
använder fossila bränslen och man kör iväg materialet väldigt långt. Så för att
få bort en liten oljeförorening på 10 liter totalt har det gått åt flera tusen liter
olja i arbetet med att få bort den låga föroreningshalten.”
”Man har väl lite skygglappar på sig över vad de andra aktörerna gör. Man
tittar ju mest på sin egen del av branschen och entreprenörsled”
Samtidigt så finns det en uppgivenhet i branschen där entreprenörerna känner att de blir
nedtryckta av olika myndigheter när de kommer med nya otestade idéer.
”Vi som är entreprenörer har ju ofta bra idéer, men man blir ju ofta helt
nedslagen i skoskaften höll jag på att säg, när man kommer till en
myndighetsperson. De säger bara nej liksom, de sparkar bakut istället för att
vara lite mer sådär ”AHA vad kul är kommer ni med en idé” och försöker
utveckla den istället.”
Ett problem som många tagit upp är att de upplever hinder i avtal och upphandlingar för att
kunna använda återvinningstekniker och återvunnet material.
”Man måste ha tydligare och klarare regler i upphandlingar och
upphandlingsutfarande. Det är inte alltid den kompetensen finns. Det är nog
snarare det, det är upphandlingskompetensen som saknas som gör att det kan
strula till det.”
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”Jag skulle möjligtvis kunna säga att det är beställarkrav som är ett hinder.
Där man är alldeles för detaljerad i sin beskrivning av det materialet som skall
användas. Pågrund av okunskap, man godkänner inte frånsteg även om
utförandet är likvärdigt, även när man använder ett alternativt material. Det
är väl någonting som det skulle behövas en attitydförändring för att
underlätta det.”

5.5. Viljan att veta mer
De tillfrågade söker helst information och mer kunskap om återvinning och
återvinningstekniker för jord- och bergmassor internt inom den egna koncernen. Många
vänder sig också till återvinningsbranschen för att vid behov inhämta mer information om
återvinning. Även till google samt genom nätverket Renare mark103 har några av
intervjupersonerna vänt sig.
”Man kan ju alltid googla, där finns det en hel uppsjö. Så det är bara att slå in i
google vad man är ute efter, då får man ju hur mycket som helst att läsa.”
”Det finns ju ett nätverk som heter renare mark bland annat, där det pratas
mycket om jord- och berghanteringar och det är en bra informationskälla
tycker jag. Där får vi info om vad som händer i branschen och hur det går och
sådär.”
Det var dock ingen av de tillfrågade som regelbundet följde forskning inom området.

5.6. Intervjupersonernas syn på den egna organisationen
Bland de tillfrågade fanns det tre entreprenörer som hade tydliga mål samt strategier för hur
de skulle förbättra hanteringen av jord- och bergmassor.
”Det är två huvudmål vi har. Det ena målet är att ha återvinningsstationer när
det gäller jord- och berghantering. Då har vi sagt att vi ska ha helst en sådan i
varje vädersträck i stockholmsregionen, för att kunna hantera de där frågorna
och för att kunna minska koldioxidutsläppen…
… ett annat miljömål och det är ju hur vår deponering ser ut. Då ska vi
återvinna så mycket material som vi bara kan och det är ju inte så lätt att
pricka det. Vad det innebär exakt är att vi sagt att vi ska återvinna minst 10 %
av byggavfallet som vi genererar. Det mäter vi då varje år och försöker pricka
och vi ligger ungefär där.”
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”Vi har mål med framförallt bergmassor, där har vi mål att etablera flera
anläggningar i stockholmsområdet, för att kunna ta större marknadsandel,
och där vi har en väldigt liten för att inte säga ingen marknadsandel på
återvunnet berg på idag. Alldeles nyligen så är jag tillsatt på den här tjänsten
att jobba med detta. Så det är första steget. Nästa steg är att hitta markytor
som man kan hålla till på. ”
Andra intervjupersoner kände till mer allmänna mål som organisationen hade.
”Vi ska ju göra de mest hållbara alternativen. Det är vår vision att utveckla
branschen och hitta de mest hållbara lösningarna och i det tolkar jag in att det
inte bara är att bygga ett hus som är energisnålt. Utan det handlar ju om hela
processen dit om att vi måste återvinna och så. Det jag tycker är visionen för
hela bolaget.”
”Det finns ingen policy att det ska vara en viss procent eller ett visst antal ton
eller något sådant där, utan det är nog mer att det finns en vilja att man ska
se över sina transporter och tänka på hur man jobbar. Men det är nog mer
ekonomiska mål egentligen. Man vill minimera kostnaderna för
transporterna.”
Alla tillfrågade tycker att deras arbete med återvinning av jord- och bergmaterial gör
skillnad. De flesta ser mest en ekonomisk skillnad och menar att återanvändning av
produkter ofta sparar in på transportkostnader, i och med minskade transporter anser de att
det även leder till en miljönytta. Men de flesta är överens om att det är den ekonomiska
nyttan som är styrande.
”Ekonomsikt gör det absolut skillnad. Ur ett miljöperspektiv nja, vet väl
inte rikligt om det gör så stor påverkan. Men ur ett ekonomiskt
perspektiv ja, det är ju det som är vår största motivation till att hantera
det.”
”Jag gör ju inget om jag inte tjänar pengar på det. Men jag tror att vi
lyckas minska transporterna framförallt något med det.”
”Vi jobbar ju utifrån det. Det är ju tacksamt att ekonomi och miljö
egentligen går hand i hand. Ju mer man kan återvinna, desto billigare
blir det. Det är lätt att jobba med en sådan här fråga tycker jag, man
tjänar pengar på det också så gör man något gott för miljön. Ju mindre
transporter vi kan ha desto billigare blir det ju också.”
”Man måste ju börja se det i stort. Det är inte bara att dumpa jord eller berg,
utan att vi måste börja ta hand om alla resurser. Spränger vi något så går det
ju att ta hand om det. Det ska ju inte bara köras iväg till någon deponi eller
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utan det ska ju återanvändas. Alla måste verkligen börja se ekonomin, förstå
att det handlar om både ekonomi och miljö. Miljöekonomiskt, miljön är ju
också ekonomi det måste alla börja förstå.”
Andra såg mer miljömässiga skillnader genom sitt arbete i och med att de arbetade mot de
mål som företaget satt upp.
”Jag tycker att det gör skillnad. Vi har gjort många mätningar på
återvinningsstationen som vi har öster om Stockholm. Miljöpåverkan minskas
ju drastiskt om vi har rätt geografisk placering på de här stationerna. Vi ser att
transportflödet minskas avsevärt. För oss är ju det den absolut största
påverkansmöjligheten som vi har genom att driva detta arbete framåt.”

5.7. Materialflöden
Synen på hur flötet av de olika materialen berg, jord och lera behandlades såg lite olika ut
mellan de olika aktörerna, men många tyckte att de gjorde det bästa de kunde utifrån de
förutsättningar som finns idag. Dock ansåg flertalet att det fanns stora
förbättringspotentialer för dessa tre material, där det önskades nya metoder för att ta hand
om framförallt lera och förorenad jord.
Berg var det material som de tillfrågade tyckte hanterades på det mest hållbara sättet. När
det gällde flödet av berg var det markyta att hållas på i närheten av byggnationen som de
flesta upplevde som ett hinder för att förbättra flödet av materialet. Det upplevdes även
som svårt att få tillstånd till att få krossa berget på plats, vilket i sin tur leder till ökade
transporter.
”Om vi tänker på det i ett tidigt skede så blir det oftast ganska bra, men är det
väl ute i produktionen så är det, så blir det inte riktigt lika mycket.”
”Berget hanteras bara på ett hållbart sätt där det finns plats att hållas, så
svaret är nej, inte i den utsträckning som det skulle gå, och det på grund av de
begränsningar som marken runt omkring har.”
”Med berg skulle man kanske behöva förenkla så att det gick snabbare att få
tillstånd till att till exempel få krossa på plats”
Det finns också en oro över vad som skall hända i framtiden när det gäller krossandet av
berg. Detta då det är många olika stora projekt som skall genomföras i Stockholm, bland
annat förbifart Stockholm mm.
”Det är ju mycket förändringar nu i och med att det är stora projekt som går i
Stockholm där det kommer ut ganska mycket berg. Om man ser på förbifart
osv., så ser man ju att berguttaget som man har, är ju långt mycket större än
vad förbrukningen av krossat berg är. Så det kommer att finnas ett överskott.”
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Jorden var det material som de tillfrågade behandlades på näst bästa sätt. Här upplevde
många det som att mycket kunde förbättras. De nämnde att det finns tekniker för att
exempelvis sortera jorden, men att denna teknik oftast inte används. Detta då det gick
snabbare och var billigare att bli av med massorna, istället för att förädla dem. Det togs
också upp att mer kunskap om de olika jordlagren skulle ge en bättre sortering redan på
plats. På så sätt skulle det skapas bättre förutsättningar för att återvinna eller återanvända
materialet på bästa sätt.
”Att man bara gräver rakt av. Det blir en stor schakt av det, och det blir bara
hopblandat och då tappar man helt egenskaperna hos de här materialen.
Istället för att lära sig att man schaktar i nivåer, och tar ut lagrena i rätt följd.
Ofta så har man användning av matjord i projekt. Då är det ju vettigt att
skrapa av det, även fast det är en massa torv och växtligheter så lägger man
ju det på en hög och låter det kompostera, för att sedan använda materialet
tillbaka i projektet till återställning, ja för att återställa marken helt enkelt.
Ofta får man ju tillbaka samma växtlighet till den platsen som växte där från
början.”
”Det är extremt billigt i Sverige att bli av med massor. Att köra dem bort och
lägga dem på deponier och sådana saker.”
Lera är det material hanteras på det minst hållbara sättet. De tillfrågade har upplevt lera
som svår att ta tillvara på då den inte har någon bärighet och ofta innehåller någon form av
förorening.
”Det är ju ännu svårare att använda, eftersom det inte är någon bärighet i
lera. Så att lera kan vi ju nästan bara använda till findräneringsarbeten för
växtlighet. Men det är ju oftast små volymer, så leran är ju den största
miljöboven då. För den körs oftast på en ren deponi”
Andra material som de tillfrågade upplevde som viktiga för hållbara flöden inom bygg- och
anläggningsbranschen var asfalt och betong där utvecklingen gått framåt de senaste åren.
Bland annat så framkom det att betongkross användes vid framställning av ny betong och att
nya metoder att lägga asfalt gör så att gammal asfalt kan återanvändas.
”Om man tittar på betongtillverkning t.ex., så har man övergått från
naturgrus till krossat berg i stället. Så det är i rätt riktning, då man inte
använder naturgrus, som är en bristvara och en naturresurs.”
”Vi har ju utvecklat metoder för asfalt. När man lägger i ny asfalt så fräser
man ju bort gammal asfalt, för att få ner höjden, eller jämna ut. Och den
gamla asfalten blandar man ju ned i den nya asfalten och det är ju också ett
sätt att minimera resursanvändningen där. Så där ser vi att det händer rätt
mycket.”
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De flesta var dock inte nöjda med utvecklingen och tyckte att speciellt betong har en större
återanvändnings potential att återanvändas till fler ändamål än vad som är tillåtet att
använda idag. Många upplevde det också som att det saknas bra teknik för att kunna
återanvända betong på bästa sätt.
”Man river betong som har tjänat ut, det rivs och så körs det till tipp och läggs
på en hög, där ser man väl lite mer att man kan börja krossa på plats. Det är
ett bra byggmaterial, men det är ett väldigt ifrågasatt material. Det är nästan
så att man håller på med något fuffens om man fyller med betongkross. Så det
har ju inte blivit etablerat än att använda betongkross i konstruktionssyfte.
Men jag skulle kunna säga att bygga en väg av betongkross, i alla fall en bit
ned i marken är inget som jag ser att det skulle bli en sämre produkt, snarare
kanske tvärt om. Men det beror nog på att det är för dålig kunskap”
”Det behövs utveckling av återvinningsprodukter för både asfalt, betong och
jord, så som metoder för nya sätt att återvinna och återanvända.”
Uppfattningen bland intervjupersonerna var att det saknas metoder och förhållningssätt för
att ta hand om förorenade massor.
”Idag så känns det som resursslöseri att gräva bort en större mängd massor
och köra de till en deponi och förorena ett nytt ställe, eller belasta ett nytt
ställe med de här föroreningarna. Sedan ska man ersätta de här massorna
med rena massor som man ska gräva upp någonstans. Så det känns snurrigt
på något sätt, där måste man helt klart hitta bättre metoder för att kunna
utnyttja den förorenade marken.”
Det har även framkommit att det saknas teknik för att övervaka inflödet av material in i
byggnationer och anläggningar. Många upplever att det kan förekomma en oärlighet med
kvaliteten av det material som fraktas in till olika byggnationer.
”Det saknas rationella sätt att övervaka inflödet. Det finns en oärlighet kan
man säga hos de som kör in material tyvärr. Man försöker gömma bort sådant
som inte får vara på lassen eller sådant som är dyrare att hantera genom att
lägga det under rena massor. Vilket märks först när man ska börja hantera
det. Då är det svårt att hålla reda på vem som kommit just med det lasset.”
För att kunna få en förändring till detta tyckte den tillfrågade att regelverken måste bli
bättre och tydligare, samt införa tydligare anvisningar på hur certifieringen på återvunnet
material skall göras.
”Det behövs tydligare regelverk och direktiv på hur man ska hantera material.
Framförallt nu då som vi som ballastleverantörer sedan halvårsskiftet i fjol
måste märka allt material som vi sätter i marknad.”
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5.8. Framtiden
Under intervjuerna så har det framkommit en del tekniker som intervjupersonerna tror med
lite utveckling kommer att användas mer och mer i framtiden. Bland annat har det
diskuterats kring inkapsling med geonät och in situ behandlingar. I och med
inkapslingsmetoder med hjälp av geonät kan bärigheten hos materialet ökas genom att
säkra så att jordpartiklar inte kan röra sig horisontell. Fler fördelar med geonät är bland
annat att grundens livslängd ökar samt att sättningar jämnas ut och minskas.104 In situ
behandlingar går ut på att på plats försöka behandla förorenades massor. Fördelen med
denna metod är att materialet inte behöver fraktas och förorena nya ställen. 105
De allra flesta av intervjupersonerna såg ekonomiska vinster som den största fördelen om
återvinningstekniken skulle bli bättre i framtiden. Denna ekonomiska vinst sågs som en del i
minskade transporter vid återvinning av material på eller i närheten av arbetsplatsen. Många
såg även chansen till att kunna specialisera sig vid en utveckling av olika
återvinningstekniker.
”Eftersom vi har anläggningsverksamhet som har en ganska tung
miljöpåverkan från början, så är det ju viktigt att vi ska kunna påverka det så
mycket som vi kan. Den andra frågan är ju också att det är ju dessutom
ekonomiskt hållbart. Att minska transporter innebär ju minskade utgifter så
att det är ju också viktigt. Så för oss så finns det ju bara positiva effekter.”
”Jag tror att transporterna kommer att bara bli dyrare, om man inte hittar ett
alternativt sätt att transportera saker och ting. Det där med att gräva med
grävmaskin på diesel och lägga upp det på en lastbil och köra ut det ett antal
mil för att tippa av det någon stans. Och sedan köra med någon annan lastbil
för att hämta material från en bergtäkt eller från en annan arbetsplats där de
krossar berg. Så det kommer löna sig mycket mer att använda material som
går att återanvända och kanske att man börjar förstärka alternativ istället för
att byta ut det.”
Om ungefär 15 år tror de personer som blivit intervjuade att det kommer bli större
restriktioner när det gäller transporter av material. De tror att logistikfrågan kommer bli
viktigare i framtiden. En anledning till detta är att drivmedel så som diesel kommer att bli
dyrare i framtiden. Vissa är inne på att myndigheter kommer ha fler restrektioner om hur
hanteringen av jord- och bergmassor ska se ut vid arbetsplatser. De tror också att det
kommer att bli någon form av beskattning på sådant material som körs iväg till deponier.
”Jag tror nog till och med att man har någon form av myndighetskontroll, av
en miljökonsekvens beskrivningar för hur masshantering av ett projekt kan se
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ut. Det känns som att det kommer lite redan nu att man ska redovisa lite i hur
man har tänkt hantera vissa frågor.”
”Jag tror ju att det kommer komma någon slags straffavgift som gör att man
reglerar det här vi pratat om. Att man får skatta på sådant som man inte
återanvänder osv. Jag tror att fokuset kommer göra att man tvingas till att
utveckla sig. Och det känns ju som att intresset ökar väldigt mycket redan nu.”
Teknikmässigt tror de att tekniken som finns idag kommer att förfinas och bli bättre de
kommande 15 åren. Logistiken kommer att förbättras och nya tekniker för bearbetning och
återvinning för betong och asfalt kommer att bli bättre. De hoppas även på lösningar för
olika sätt att stabilisera material med sämre belastningsegenskaper samt kunna hantera
förorenat material på plats för att kunna minska på transporterna.
”Jag tror att man kommer fortsätta i samma spår, man har kommit längre
med hanteringsstationer. Kanske att utvecklingen kommit längre med in situ
lösningar där man behandlar fler förorenade jordar på plats istället för att
köra iväg det. Men där man måste köra iväg grejer, så tror jag att vi kommer
ha en mer förfinad logistik kring det så att man minskar miljöpåverkan på det
sättet. Sedan finns det ju en annan fråga, det här med drivmedel för
transportfordon och hur det sköts. Men det är ju en liten annan industri.”
Några tror dock att förändringen kommer ske på längre sikt och att det inte kommer ha hänt
så jättemycket under de kommande 15 åren.
”Jag tror att det kommer ha skett någon utveckling, men sen om den kommer
ske så fort som man vill att den ska göra, det tror jag inte tyvärr, det beror helt
på vilka styrmedel som finns i samhället.”
Organisationer som uppgetts vara viktiga för att utveckling av återvinning av jord- och
bergmassor skall ske, har varit Naturvårdsverket, Trafikverket, avfallsbranschen (explicit
Ragnsells), de geotekniska avdelningarna på universiteten, samt media. Andra
organisationer som nämnts har varit regeringen, Boverket, länsstyrelsen, miljöenheter på
kommuner och landsting, ama- kommittén, Sveriges byggindustrier (BI), Sveriges
bergmaterialindustri (SBMI), Maskinentreprenörerna (ME) – Bransch- och
arbetsgivarförbund för entreprenadmaskinföretag, CBI betonginstitutet, branschföreningen
MaskinLeverantörerna (ML), NCC Construction, Svenska geotekniska föreningen (SGF),
offentliga aktörer och exploateringskontoret.
De frågor som intervjupersonerna upplever som de viktigaste frågorna i framtiden för
lärande och utveckling har varit bland annat att utveckla utbildningarna för bygg- och
anläggningsbranschen. Intervjupersonerna upplever att det ligger för dåligt fokus på
geoteknik i utbildningarna. Genom att lära sig mer om olika egenskaper på olika material
tror personerna förståelsen kommer bli större för hur materialet skall hanteras vid bland
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annat schaktning med mera. Att se tillbaka i tiden och försöka komplettera de nya
metoderna med gamla metoder från förr tror många också kan vara en nyckel till lärande
och utveckling av ett mer hållbart byggande skall kunna ske.
”Gå tillbaka 100 år i tiden eller kanske inte ens så långt tillbaka, det räcker nog
med 50-60 år. Då man inte hade alla maskiner som vi har idag, då var man
tvungen för att bygga en väg eller ett hus med det materialet som man hade
på plats, utan att transportera massorna jättelånga sträckor. Då var man
tvungen att använda materialets egenskaper i projektet. Mycket av den här
kunskapen har nog tyvärr gått förlorad idag i och med att man idag kör bort
materialet och kör in nytt som man vet är perfekt. Så att där har man nog
stora möjligheter att lära sig och kunna använda den gamla tekniken med den
modern teknologin, och de resurser som finns idag, när det gäller att sortera
materialet, mäta hållfatighet mm.”
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6. Diskussion
Denna del av examensarbetet diskuterar kring det resultat som framkommit under
intervjustudien utifrån den teori som beskrivits tidigare. Studiens trovärdighet och förslag till
fortsatta studier diskuteras också och avsnittet avslutas med slutsatser som framkommit.

6.1. Rollfördelning
Under intervjuerna har det framkommit att alla upplever det som att det är Trafikverket som
är de som har störst inflytande när det gäller val av tekniker och främst material. De aktörer
med positivast attityd till återvinning och effektivisering av masshantering upplever
entreprenörerna är de själva och teknikleverantörerna. Det går också att se att
myndigheterna generellt har ett stort inflytande i hur återvunna massor och
återvinningsteknik tillämpas. Det finns många regler och förordningar från de olika
myndigheterna som entreprenörerna upplever att de måste förhålla sig till. Dock är
attityden inte alltid så positiv från de olika myndigheterna. Då de upplevs ha bland det
största inflytandet i branschen bör en attitydförändring hos myndigheterna leda till
förändring i branschen. Det verkar också som att det finns oklarheter över vilka myndigheter
som ansvarar för vad.
Det har även framkommit att entreprenörerna känner sig låsta av bland annat
upphandlingar och beställarkrav och många av intervjupersonerna tycker själva att de gör
det bästa som de kan utifrån de förutsättningar som lämnas i upphandlingarna. Vid detta
område uppger entreprenörerna att det är beställarna i form av byggherrar som har det
största inflytandet. Är exempelvis materialkraven för specifika kommer en mycket liten
andel återvunnet material uppfylla kraven. Vilket kommer resultera i att materialet måste
fraktas bort och nytt material inhandlas. Självklart så finns det vissa material som inte lämpar
sig för vissa typer av byggen. Men en mindre avvikelse menar entreprenörerna själva ofta
inte spelar någon större roll. För att detta ska bli bättre behövs de människor som arbetar
med upphandlingar utbildas och skapa sig förståelse i vad ett mindre avsteg från avtalet kan
innebära för bygget/anläggningen i sig. De bör också utbildas för att förstå de miljömässiga
och ekonomiska konsekvenserna. Det skulle också vara intressant att se hur förändringen
skulle se ut, om kunskaperna hos de teknikkonsulter som rådgiver byggherrarna skulle
förbättras. Jag anser att så som det ser ut idag, sitter entreprenörerna passiva och väntar på
att något skall hända och att upphandlingarna skall förbättras. Medan de själv inte är
beredda på att arbeta för att få till en förändring av detta. En anledning till denna passivitet
skulle helt enkelt kunna vara att de inte har tiden för det. Men för att en förändring skall
kunna ske tror jag att de bägge aktörerna behöver inleda ett samtal. Genom kommunikation
kan de hjälpa varandra och inleda en diskussion för att komma fram till bättre och hållbarare
lösningar för alla parter.
Intressant är också att det har framkommit att entreprenörerna anser att både forskning och
utbildning har en positiv attityd till användandet av återvinningsteknik. Men de anser att
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akademin har ett väldligt begränsat inflytande. Detta samtidigt som entreprenörerna själva
uttrycker sig om att utbildningen måste bli bättre för att någon förändring skall kunna ske
inom branschen. De tror också att det är en av de viktigaste frågorna som branschen står
inför. Uppenbart är alltså att entreprenörerna uppfattar det som att utbildningen ändå har
inflytande, annars skulle en förbättring av utbildningen inte göra någon skillnad. Så varför är
svaret så tvetydigt, kan det helt enkelt vara så att utbildningen sker för långt bort från den
övriga branschen. Vilket är min uppfattning efter att ha genomfört denna studie.
Kommunikationen mellan akademin och de övriga aktörerna saknas. Detta leder till att
utbildningen inte omfattar och tar upp de frågor som efterfrågas ute i övriga branschen vad
gäller hantering av jord- och bergmassor samt återvinning av dessa. Det bidrar i sin tur till att
entreprenörerna uppfattar det som att akademin för tillfället inte har något inflytande. En
annan förklaring skulle också kunna vara att det tar för lång tid för akademin att anpassa sig
till den rådande situationen.
Under intervjuerna har ett stort antal organisationer framkommit som personerna i
intervjun menar kommer ha en betydande roll för att det skall ske utveckling inom
återvinningstekniker. Återkommande har de olika myndigheterna som Trafikverket och
Naturvårdsverket varit. De intervjuade tror även att forskningen kommer vara betydande för
utveckling, samt att avfallsbranschen kommer vara väsentliga. Det behövs även positiv
publicitet i olika branschorganisationer om återvinningsteknik för att sprida intresse och
kunskap.

6.2. Systemgränser
Systemtänkandet i bygg- och anläggningssektorn är idag inte utvecklat. De olika
yrkesgrupperna och organisationerna arbetar främst för att effektivisera och utveckla sitt
eget område, utan att ha en större syn på hela bilden och flödet av materialet. I längden
leder detta bland annat till utarmning av naturresurser i vissa regioner. Det material som
genereras av byggnationer och rivningsarbeten kommer även öka till allt mer svårhanterligt
stora mängder i framtiden om branschen fortsätter att utvecklas i samma takt som nuläget.
Tidigare studier har visat att det i samhället saknas en utvecklad systemförståelse för större
sammanhang, vilket leder till minskad förmåga till att skapa helhetsbilder över större
system. Detta har även kunnat ses i denna studie då entreprenörerna upplever det som att
det saknas helhetssyn på branschen. De upplever det som att de enbart har koll på det de
själva arbetar med och har ingen större koll på vad som händer runt omkring dem.
Systemgränsen som de enskilda aktörerna sätter upp runt sig själva istället för att sätt sig
själva i ett större sammanhang i branschen, gör att systemet blir inskränkt och till och med
felaktig. Förståelsen för andras arbete minskar då helhetsbilden saknas. Det skulle även
behöva sättas upp ett delsystem runt varje material som hanteras för att få en helhetssyn på
hur flödet av de olika materialen påverkas vid olika beslut, för att inte utarma naturens
resurser. Exempelvis är naturgrus en naturresurs som vid fortsatt linjärt användande
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kommer utarmas och bli en bristprodukt i vissa delar av landet. Därför är det extra viktigt för
alla inblandade i branschen att sätt upp mål och riktlinjer för hur utarmningen skall
motarbetas. Utan reflektion över hur flödena ser ut så syns inte problemet och det blir
omöjligt att sätta upp gemensamma normer vilket är fallet idag. Vid en bredare systemgräns
så blir det även lättare för de inblandade att kommunicera och se kopplingar mellan olika
beslut och handlingssätt. Med bredare systemgränser blir det också möjligt att minska
uppkomsten av massorna och se de material som idag betraktas som avfall, som en resurs.
Detta skulle leda till minskade transporter, som i sin tur leder till minskad klimatpåverkan
och energianvändning.

6.3. Branschens attityd
Upplevelsen är att den generella inställningen till återvinningstekniker och återvunnet
material har blivit bättre under de senaste fem till tio åren, vilket tyder på att respekten för
hållbarhetsfrågor blivit större. En anledning till förbättringen skulle kunna vara det
generationsskifte som sker. I och med det kommer det in nya idéer i företaget som är villiga
att testa bland annat nya arbetssätt. Forskning har visat på att den enskilda individen kan ha
stor betydelse i arbetet att skapa en tillåtande miljö.106 En annan anledning skulle vara att
branschen i Sverige har börjat anamma olika metoder från andra delar av Europa där
utvecklingen med hantering av jord- och bergmassor kommit längre. Dock så finns det som
visat i Diagram 5.2-1 spridningar över hur viktig de olika aktörerna upplever frågan här i
Sverige.
Många av de tillfrågade personerna upplever att de blir nedtryckta ovanifrån när de kommer
med nya idéer, bland annat från olika myndigheter som inte vågar låta entreprenörerna vara
kreativa . Förståelsen för varandra och varandras idéer saknas och många väljer det säkra
och välkända före det nya och mer osäkra. Kreativiteten hämmas även då entreprenörerna
upplever att det tar för lång tid för att få igenom sina idéer. För att attityden skall förbättras
hos aktörerna så behövs det återigen en helhetssyn och ett samspel mellan de olika
aktörerna. Precis som statens offentliga utredning ”Att lära för hållbar utveckling” har visat,
är det först när trygghet och samspel finns, som det uppstår en tillåtande miljö för den
enskilda aktören att vara kreativ. 107
Då det varit svårt att få tag på personer i de mindre företagen som varit villiga att ställa upp
på en intervju inom ämnet (enbart en mindre entreprenör har ställt upp) så går det inte att
dra några slutsatser om huruvida företagets storlek och styrning varit avgörande för den
allmänna attityden till återvinning och återvinningstekniker för jord- och bergmassor. Det
bemötande som jag fick då jag försökte få kontakt med de mindre företagen kan dock tyda
på att de större företagen tycker att frågan med materialhantering och återvinning är
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viktigare än vad de små förtagen tycker, liksom tidigare forskning visat.108 En anledning till
detta skulle kunna vara att de större bygg- och anläggningsprojekten går till de större
entreprenörerna, vilket gör att de hanterar en mycket större mängd massor än de mindre
entreprenörerna. Detta i sin tur leder till att det handlar om en större mängd pengar och på
så sätt ett större affärsproblem. Attityden kan även upplevas bättre utav de större
företagen, då de tar problemet på allvar och i de flesta fall försöker arbeta med det. Då de
mindre entreprenörerna inte var villiga att prata om frågan, så kan det antas att de har en
mer negativ attityd till återvinning av jord- och bergmassor än de större entreprenörerna.
Det skulle självklart kunna vara det att de mindre företagen inte hade tid att avhålla för en
intervju, men det var inget argument som användes när de avstod från intervjun.
Det har även framkommit att de flesta av de tillfrågade personerna känner att företaget har
ett visst tryck från samhället när det gäller att arbeta mer hållbart. De upplever det som att
även samhället har ett inflytande när det gäller arbetet med återvinning av jord- och
bergmassor. Entreprenörerna som berättade att de kände ett tryck från samhållet menade
att ju större trycket från samhället var känner desto snabbare och större blev
attitydförändringen. Detta trodde de dels berodde på att återvinning av hushållsavfall mm.
har blivit en större del av det vardagliga livet hos den enskilda individen och dels på
uppmärksamheten av media. Då det, som tidigare nämnt varit svårt att få mindre
entreprenadfirmor att ställa upp på någon intervju, har inte gått att dra några slutsatser om
hur vida storleken på företagen spelar roll för hur de uppfattar samhällets krav på ett mer
socialt och miljömässigt hållbart arbetssätt. Det gick heller inte att se någon sådan skillnad
mellan de större entreprenörerna och den mindre entreprenören som studien har
innefattat. Detta då både det mindre företaget och de större företagen upplevde samhället
och allmänhetens krav på ett hållbart miljömässigtarbete. Det framkom dock att de
miljömässiga fördelarna inte var drivande. Både det mindre och de större företagen uppgav
att de arbetade mer efter en ekonomisk vinning, men att ekonomi och miljö i denna fråga
går hand i hand. Då det är ekonomin och inte allmänheten som är en drivandefaktor, så kan
tidigare forskning109 som visat på att allmänhetens och samhällets krav skulle vara drivande i
arbetet ej ses som helt korrekt i denna studie. Dock visar detta examensarbete att tryck från
allmänheten kan vara en del i processen och förbättra attityden hos entreprenörerna, men
det är inte en drivande faktor.
Alla som ställt upp i studien var överens som att materialhanteringen och transporter av
material var en av de största miljöbovarna vid deras arbetsplatser. Detta stämmer överens
med tidigare studier som bland annat visat att var fjärde lastbil i Stockholms län är på väg till
eller från byggnationer och anläggningar med jord- och bergmassor på flaken. Men det var
enbart ett fåtal av de entreprenörer som ställt upp i studien som arbetade mot en plan för
att uppnå en mer hållbar materialhantering. De övriga menade att företaget har mer
svävande mål som att hela tiden tänka ”det hållbarast möjliga” och att det är viktigt för
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företaget att arbetet är hållbart. Efter granskning av företagens hemsidor så kan det ses att
företagen även där skriver att de har visioner och mål att minska miljöpåverkan. Många
skriver även ut att de arbetar med att förbättra avfallshanteringen vid byggena. Men då det
enbart är tre av de sju företagen som har genomarbetade planer om hur detta skall gå till,
samt medger att det är något som företaget följer upp och granskar. Så är det svårt att veta
om de övriga företagen arbetar aktivt för att genomföra sina visioner i praktiken eller om det
mer är ett PR trick. Precis som forskningen har visat kan detta i sin tur leda till att det blir
svårt för kunderna att veta huruvida visionerna bara är ett bra sätt att marknadsföra sig,
eller om det faktiskt är en fråga som företaget arbetar mot. 110

6.4. Lärandeprocessen
Då olika kärnfrågor kommit olika långt i lärandeprocessen är det svårt att få någon
allmännare blid om var i lärandeprocessen som branschen befinner sig. Däremot går det att
urskilja var någonstans i en lärandeprocess olika kärnfrågorna ligger. Här har jag valt att ta
upp kärnfrågor som utbildning, helhetsperspektiv, miljömässigt intresse, ekonomiskt
intresse, upphandling och användning. En översiktsbild av detta går att se i Figur 6.4-1.

Figur 6.4-1. Översikt över hur längt vissa kärnfrågor kommit i lärandeprocessen för en optimering av jord- och
bergmassehanteringen.

6.4.1. Användning
Studien har visat att flödet av material (som visas i Figur 3.2-2) fungerar enligt tidigare
forskning. Men de allra flesta har börjat förstå att det finns stora summor pengar att spara
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vid minskade transporter. Detta gör att entreprenörerna försöker dra ner på transporterna
genom att använda mer och mer material som är närproducerat. Så entreprenörerna har
insett att det finns en marknad för att förbättra sin materialhantering, vilket tyder på att en
mobilisering av problemet har börjat äga rum. Genom att entreprenörerna har börjat inse
nyttan med att använda återvunnet material så har de skapat en förståelse till förändringen.
Resurser för förändring har funnits och olika metoder och tekniker för att minska bland
annat transportkostnaderna har börjat användas vilket indikerar på att processen kommit in
i en implementeringsfas. Sedan skiljer det stort i hur långt arbetet kommit mellan de olika
materialen.
6.4.1.1. Entreprenadberg
Många upplever det som att flödet av berg fungerar relativt hållbart, och tycker att det är
något som de försöker arbeta med. Företagen har insett att det tämligen snabbt lönar sig att
använda mobila kross- och sorteringsverk för att hantera större volymer berg som
uppkommit vid arbetsplatsen. Dock så är denna lösning inte helt befäst än, då det bland
annat är marknadspriset som styr. Intervjupersonerna uttrycker rädsla över vad som
kommer hända med detta arbetssätt och tror att arbetet i framtiden kommer stanna av om
det blir ett överskott av bergmaterialen. Det har även framkommit att tekniken enbart
används om tanken på att omhänderta materialet direkt på plats finns med i tidigt skede i
planeringsprocessen. Även detta tyder på att arbetssättet ej är befäst och kan användas
rutinmässigt ute i produktionen. Svårigheter med att hitta ytor och få tillstånd att krossa
lokalt på plats kan också spela in i hur utvecklingen i lärandeprocessen ser ut. Så länge som
det är svårt och tar lång tid att få tillstånden så kan arbetssättet inte bli rutinmässigt.
Svårigheterna är med andra ord att andra intressen konkurrerar ut återvinningsteknikerna.
Ett överskott av material leder till minskade priser på krossade produkter och ekonomiska
intressen tar över. Motstridiga miljöintressen gör att det är svårt att hitta platser för att
hantera materialet, vilket hämmar processen att utvecklas och bli befäst. För att kunna
befästa arbetssättet och kunna komma vidare till en institutionaliseringsfas behöver
entreprenörerna bli engagerade i problemet igen och med meningskapande frambringa
tydligare mål och modeller för hur arbetet skall fortgå. Entreprenörerna skulle även behöva
se exempel på nyttan.
6.4.1.2. Massor av blandjord
När det gäller blandjord så har arbetet inte kommit lika långt som med berg. Det är få som
upplever att flödet av blandjord behandlas på ett hållbart sätt. Det finns bra teknik till att
sortera jorden. Men på grund av kunskapsbrist om bland annat olika materials egenskaper,
används inte tekniken i någon större omfattning. Det är även lätt och billigt att ”bli av” med
massor genom att köra bort det till billiga deponier. Detta gör att behovet att återvinna
jordmassor inte är stort. Så länge entreprenörerna inte ser behovet av att återvinna och
återanvända jordmassor så finner de ingen mening i att arbeta med problemet och det
ekonomiska intresset tar över. I och med att konkurerande intressen och att
entreprenörerna inte kan se någon nytta i att återvinna jordmassor kommer tekniken inte
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riktigt in i någon implementeringsfas, även fast tekniken för det finns. Då branschen är starkt
ekonomiskt driven, så skulle kanske entreprenörerna behöva se lite mer konkreta siffror
över vilka vinningar som de kan få genom att återvinna och lära sig mer om materiens
egenskaper och utnyttja dem i största möjliga mån, istället för att transportera runt
materialet.
6.4.1.3. Lera
Leran är det material som inte alls behandlas på ett hållbart sätt. Entreprenörerna känner
inte till något bra sätt att använda leran i produktionen mer än till återställande av marken
vid färdigt arbete. Ett problem är även att lera ofta innehåller någon grad av föroreningshalt,
vilket också försvårar återanvändandet. Här skulle jag vilja påstå att processen inte kommit
in i någon kommit in i mobiliseringsprocessen ens. Det finns en medvetenhet om att lera är
ett problemmaterial, Men det finns inga ansträngningar till att lära sig mer eller söka
kunskap hur problemet skulle kunna lösas. För att uppnå en mobiliseringsprocess behöver
nyttan av de tekniker som finns idag nå ut till kunderna, så de kan se ett behov i att använda
dem. Så länge som entreprenörerna inte kan se någon meningsfullhet med att ta reda på
mer och arbeta med att förbättra lerans flöde så kommer inget lärande ske. Det är viktigt att
inleda ett meningsskapande som hjälper entreprenörerna att få förståelse över varför en
förändring måste ske, och försöka förstärka det arbete som finns.
6.4.1.4. Övriga material och tekniker
När det gäller övriga material som tagits upp som vitiga så har materialen asfalt, betong och
förorenade massor varit de material som flest tagit upp. Det är lite olika hur långt arbetet
med de olika ämnena har gått. När det gäller betong och asfalt så finns det tekniker som
används, men ej upplevs som tillräckliga. Detta gör att de har kommit in i en
mobiliseringsfas, behovet av att lösa problemet finns och lärandet stimuleras i och med att
nya arbetssätt testas. Detta tyder även på att entreprenörerna börjar komma in i en
implementeringsfas. Entreprenörerna har själva satt upp mål för hur arbetet skall se ut och
det finns resultat att visa upp, men det saknas resurser i form av teknik för att arbetet skall
vara tillfredsställt.
När det gäller förorenade massor är medvetenheten om behovet stort och viljan att gå in i
en implementeringsfas finns. Men problemet är att tekniken inte upplevs som tillräcklig. Ny
teknik har börjat testats men det är inget som har nått ut i någon större skala till
entreprenörerna. Istället flyttas massorna omkring och föroreningarna sprids ut. Arbetet
med att få bort föroreningarna är ineffektiva och helhetssyn saknas då reningen av
mossorna ibland släpper ut mer föroreningar än föroreningen var från början. För att uppnå
en implementeringsprocess så behövs en planerad ansträngning göras. Antingen från
teknikleverantörerna så de når ut till sina användare så att de får veta att tekniken finns,
eller av entreprenörerna för att de skall hitta den teknik som passar dem bäst. Intresset att
utveckla och implementera tekniker för de förorenade massorna borde ligga i både
entreprenörernas, som skulle kunna spara stora summor pengar på att slippa transportera
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runt material och köpa in nytt material att ersätta de förorenade massorna med, samt i
teknikleverantörernas intresse att sälja sina produkter.
Det har även framkommit att det saknas ICT teknik för lättare kunna kommunicera och
bevaka in- och utflöde av material i de olika projekten. Om det gick att följa materialet
lättare skulle det dessutom vara lättare att skicka materialet till rätt ställe på en gång, istället
för att det hamnar på någon deponi.

6.4.2. Utbildning
En av de viktigaste frågorna som entreprenörerna tagit upp är utbildning. Utbildningen ses
som en förutsättning att kunna utveckla branschen. För att det ska ske någon förändring och
en mer omfattande implementering av återvinningsteknik skall kunna ske, så behöver
utbildningarna bli bättre. Än en gång är det helhetsbilden som saknas. Det är en
utbildningsfråga i att kunna sätta sig in och förstå hur en aktörs beslut berör och ibland är
helt avgörande för hur nästa aktör skall kunna agera i det fortsatta arbetet. Det räcker inte
bara att utbilda experter inom ett specifikt område om de inte har någon uppfattning hur
deras beslut påverkar kedjan. Det går inte heller att peka ut någon aktör där förbättrad
utbildning skulle vara viktigare, utan utbildningen behöver ske i alla led för att branschen
skall utvecklas. Detta är också i linje med projektet HMFS. Där en rad nyckelfrågor
identifierades och det konstaterades att det inte finns någon enstaka ägare av de olika
frågorna. Utan alla olika aktörer behöver involveras.

6.5. Analys av branschens kunskaper
De flesta är eniga om att både användandet av återvinningstekniker samt att intresset av
återvinningstekniker och återanvändning av massor har ökat. Intressant är dock att svaren
har varit tvetydliga vid frågan om de har upplevt det som att kunskaperna för återvinning
och återanvändning av jord- och bergmassor har förbättrats i samma grad de senaste fem
åren. Vissa har upplevt det som att kunskaperna blivit marginellt bättre, medan vissa har
upplevelsen att det inte alls har ändrats. Att användandet av återvinningstekniker ökat kan
förklaras med att tekniken under de senaste fem till tio åren har utvecklats och blivit mer
tillgänglig, och intresseökningen kan förklaras av den attitydförändring som ägt rum. Så
frågan är varför det inte upplevs en ökning av kunskaperna om återvinning och
återvinningsteknik? Kanske beror det på att kunskapen funnits tidigare, men det är inte
förrän nu som en implementering av tekniken har slagit igenom. En annan tolkning är att i
och med att inställningen blir bättre, blir den nya tekniken mer specialiserad. Istället för att
de nya teknikerna integreras med gamla kunskaper, glöms dessa bort och den nya tekniken
tar över. Detta innebär att det sker en kunskapsmässig förskjutning istället för att bygga på
och förstärka den kunskap som fanns från början.
För att hitta ny kunskap om återvinningstekniker, vänder sig de flesta till personer inom
koncernen med mer kunskap än de själva. Många upplever att det inte finns någonstans att
vända sig till där de kan få svar på sina frågor. Dock finns det ett nätverk för dem som är
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intresserade av förorenade massor. Men ingen allmänt om masshantering och återvinning,
vilket kan göra det krångligt att hitta den information som söks. Eftersom det inte finns
någonstans där entreprenörerna kan hitta samlad och uppdaterad information, blir det svårt
för dem att veta vilka möjligheter som finns. Förhoppningsvis så kommer detta problem
försvinna i och med projektet OptiMass.

6.6. Entreprenörernas framtidstro
I framtiden tror entreprenörerna att hantering och återvinning av jord- och bergmassor
kommer bli viktigare i och med att bland annat drivmedlen kommer att bli dyrare. De tror att
detta kommer sporra utvecklingen av nya behandlingstekniker som gör det möjligt att
förädla och återvinna produkter på plats. Många tror att en styrning ovanifrån, från regering
och myndigheter kommer tvinga branschen att bli mer materialeffektiv. Teknikmässigt är det
ingen som tror på någon revolution, men att det kommer ske en långsam utveckling.
Genom utbildning av både beställare och entreprenörer tror även de personer som blivit
intervjuade att upphandlingarna kommer bli tydligare, och förståelsen för vilka fördelar som
finns med att använda återvunnet material kommer att öka.
Många tror att genom att lära sig sätt att certifiera de olika materialen och säkerställa
kvalitén på återvunnet material, kommer utveckling av nya produkter ske. Genom
certifiering tror de även att acceptansen för återvunnet material hos alla inblandade aktörer
kommer att ökas.
Merparten av de som medverkat i intervjuerna tycker dessutom att regelverken behöver
kollas över. För att kunna sprida kunskap och utveckla teknikerna behöver det bli lättare att
använda dem. Då branschen är helt drivet av de ekonomiska kostnaderna tror de dessutom
att det kan vara nödvändigt med starkare miljökrav från regeringsnivå för att något radikalt
skall hända.

6.7. Modellen som använts
Det sätt som aktörsanalysen utförts på har varit tillfredställande för studien. Jag har dock
insett att det krävts stora bakgrundskunskaper för att ringa in den grupp som skall ingå i en
studie. Innan jag började med intervjuerna trodde jag att jag ringat in alla som har en
inverkan på branschen angående inflytande och attityd. Ändå har jag i efterhand kommit på
en aktörsgrupp till som borde ingått i analysen, nämligen allmänheten/samhället. De allra
flesta har under intervjun behandlat ämnet, men det vore bra att ha med även denna aktör i
beaktning vid fler studier.
Enligt min mening så har modellen med lärarprocesserna som använts fungerat ganska bra.
På grund av att resultatet var väldigt spretigt har det dock inte gått att dra några generella
slutsatser med modellen. Men i mer specifika sakfrågor har analysen av resultaten med
hjälp av modellen fungerat bra.
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Jag tror också att det finns goda möjligheter att kunna återupprepa studien om ett par år,
vilket var ett önskemål från projektet OptiMass. Svårigheten består nog då i att komma i
kontakt med människor som sitter på liknande positioner som de som ingått i denna
intervjustudie.

6.8. Studiens trovärdighet
Företagen som deltagit i studien har tillsammans nästan täckt upp halva landets bygg- och
anläggningsentreprenörer både ekonomiskt och personalmässigt. Den region som jag
koncentrerat mig på, är även den region som har den överlägset största omsättningen inom
byggindustrin, och hade nästan dubbelt så stor omsättning som det län med näst störst
omsättning. I och med detta så vill jag påstå att genom att ha pratat med dessa sju företag
inom Stockholms län, representerar studien en mycket stor del av entreprenadbranschen.
Jag vill därför påstå att studien i detta avseende kan ses som trovärdig för den inramning
(stockholmsområdet) studien haft.
I och med att studien berör människor och deras uppfattningar, så har alla personer som
deltagit i intervjuerna olika referensramar. Dessa referensramar styrs både av tidigare
upplevelser, men även från den situation de befinna sig i vid tiden för intervjun. Detta har
beaktats under arbetsgång, då jag under intervjuerna, och i resultat och analys försökte få så
objektiva svar som möjligt. Det ska dock tilläggas att författarens egna värderingar också kan
påverka innehållet, då det är upp till denne att tolka det som framkommit under
intervjuerna. Detta gör att tolkningsfel kan förekomma. För att bättra på studiens
trovärdighet skulle det dock vara bra att intervjua fler personer ute på företagen de företag
som ingått i intervjun. Ett annat sätt att öka studiens trovärdighet skulle även kunna vara att
innefatta fler företag i undersökningen.

6.9. Slutsatser
Idag är attityden i stora drag positiv i branschen. De stora entreprenadföretagen tycker
frågan är viktigare än de mindre entreprenadföretagen. Viljan finns att förändra arbetet
finns hos entreprenörerna så länge det ger en ekonomisk vinning. Om entreprenörerna inte
kan se den ekonomiska nyttan behövs styrning ovanifrån, antingen genom en
regeringsstyrning eller tydligare miljökrav i upphandlingar för att få igenom en förändring
Det går också att se att Trafikverket och de offentliga byggherrarna är de aktörer i branschen
som har störst inflytande när det gäller återvinning och återanvändning av jord- och
bergmassor. Dessa två aktörer anses också ha en god attityd till frågan. De aktörer som
entreprenörerna anser ha bäst attityd är teknikleverantörerna samt de själva. Sedan är
fördelningen ganska jämn mellan aktörerna privata byggherrar, teknikkonsulter,
underentreprenörer och underleverantörer. Dessa aktörer anser entreprenörerna ha en
relativt bra attityd till återvinning och återvinningstekniker, medan inflytandet är medelhögt.
Naturvårdsverket och Boverket hamnar lite efter övriga aktörer. Entreprenörerna anser att
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dessa två aktörer har en något sämre attityd en resterande av branschen. De som utmärker
sig är också akademin. Enligt entreprenörernas uppfattning har akademin en positiv attityd,
men ett väldigt litet inflytande inom ämnet.
Någon generell slutsats om hur långt branschen kommit i lärandeprocessen går inte att dra
då det inte finns någon helhetssyn i branschen. Detta gör branschen inskränkt och svår att
genomföra förändringar inom. Det saknas utbildning och förståelse inom vissa aktörsgrupper
för frågan och regelverken är otydliga.
Frågan är då hur entreprenörernas arbete med återvinningstekniker skall kunna befästas och
bli rutinmässigt arbete? Kanske kan lösningen vara att det genom styrning från regering som
kommer starta en förändring. Precis som de tillfrågade varit inne på skulle en lösning kunna
vara att det blir dyrare att deponera material, kanske eventuellt med hjälp av olika former av
beskattningar. Själv anser jag att det är en kombination av att engagera hela branschen i
frågan och få alla att inse att alla på sitt sätt har en chans att vara med och påverka på ett
eller annat sätt. Om alla blir engagerade och medvetna om problematiken som finns runt
ämnet skulle fler inse de fördelar som kommer med att återvinna och återanvända jord- och
bergmassor.
För att lyckas med detta behöver branschen först och främst öppna ögonen och inse att de
ingår i ett stort komplext system där det finns många olika konkurrerande intressen. Det är
först när helhetssynen finns som en förändring i hela branschen kan ske. Jag skulle vilja påstå
att det inte går att gå vidare i någon lärandeprocess om det inte finns någon helhetssyn, och
att detta är den viktigaste frågan för branschen att fortsätta arbeta med. Det hjälper inte om
en enskild aktör genom aktiva ansträngningar försöker komma med lösningar, då denne hela
tiden kommer möter motstånd från andra aktörer.
Jag skulle påstå att många problem skulle bli mindre vid en större helhetsbild. Det blir lättare
för aktörerna att kommunicera. Förståelsen mellan beställare och entreprenörer skulle bli
större vid upphandlingar, utbildningarna skulle ha större inblick i de förväntningar som den
övriga branschen har angående bland annat återvinningstekniker, och inte minst så tror jag
att attityden för återvinningstekniker skulle bli bättre om alla såg nyttan i det.
Vid de tillfällen då de ekonomiska intressena konkurrerar ut intresset att arbeta med
hållbara lösningar, tror jag att styrningen ovanifrån regeringen kan vara nödvändigt.
Regelverken måste skrivas om och bli tydligare och miljökraven i upphandlingarna måste
skärpas och innehålla en helhetssyn och mål för ett hållbart arbete.

6.10. Förslag till fortsatta studier
För att få en djupare inblick i bygg- och anläggningsbranschen skulle det vara bra om studien
utvecklades och vidgades genom att exempelvis intervjua fler personer ur
entreprenörsgruppen. En utmaning är då att försöka få fler små och medelstora företag att
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ställa upp i studien. Det skulle även vara intressant att intervjua de övriga aktörsgrupperna
för att se om de har likande syn som entreprenörerna.
Då resultatet visat på vissa aktörer som entreprenörerna upplevt varit viktigare än andra så
skulle det vara intressant att studera vad som krävs för att skapa en positivare attityd och
vilja hos dem att fortsätta implementeringen av återvinningstekniker inom jord- och
bergmassor.
Ett önskemål har även varit att denna studie skall kunna utföras igen om några år. Detta
examensarbete skall då kunna jämföras och tolkas tillsammans med den nya studien. Genom
att utföra en studie efter att OptiMass avslutats, kan det ses om projektet fått något
genomslag och lett till någon ändrad syn vad gäller masshantering och återvinning av jordoch bergmassor.
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Bilaga 1 - Intervjuguide
0.
Inledning
Innehållande motivering till varför
personen ska ställa upp på
intervjun.
1.
Om personen och dess plats.

Vad är ditt namn?

Bakgrundsinfo

Hur många år har du i branschen?

Bakgrundsinfo

Vilken är din roll i organisationen?
På vilket sätt arbetar du/har du
arbetat med materialhanteringen
inom jord och berg? / vad är dina
arbetsuppgifter?

Bakgrundsinfo

Vad har du för utbildning i botten?

Bakgrundsinfo

2.
Om aktörerna
- Myndigheter
– Naturvårdsverket
– Boverket
- Trafikverket
- Akademin
- Byggherrar
– Privata
– Offentliga (Stat/kommun)
- Teknikkonsulter
- Teknikleverantörer
- Entreprenörer
- Underentreprenörer
- Underleverantörer
Kan du placera in nämnda aktörer i
diagrammet nedan i förhållande
till inflytande och kunskap
angående återvinningsteknik inom
lera, entreprenadberg och jord.

Hur tycker du att inställningen har
förändrats inom nämnda aktörer
ang. återvinningsteknik idag
jämfört med 5 år sedan? Jord, lera,
berg.
Om förändring, varför?
Hur tycker du att kunskapen har
förändrats inom nämnda aktörer
ang. återvinningsteknik idag
jämfört med 5 år sedan? Jord, lera,
berg.
Om förändring, varför?
Hur tycker du att användandet har
förändrats inom nämnda aktörer
ang. återvinningsteknik idag
jämfört med 5 år sedan? Jord, lera,
berg.
Om förändring, varför?

Med denna kan jag få reda på hur
intervjupersonen upplever att
attityden är i branschen.
Ger även info till aktörsanalysen.

Med denna kan jag få reda på hur
intervjupersonen upplever att
attityden är i branschen.

Här är meningen med att jag ska se
om du är befinner sig i någon
implementeringsfas.

Här är meningen med att jag ska se
om du är befinner sig i någon
implementeringsfas.

3.
Personens bild om branschen
utifrån dess egen organisation.

Har ni några mål inom din
organisation angående
återvinningen av jord- och
bergmassor?
Hur tänkte ni uppfylla eventuella
mål?

Om du skulle vilja veta mer om
återvinningstekniker inom
hanteringen av jord- och
bergmassor, vet du då vart du kan
hitta denna kunskap? I vilket
sammanhang letar du efter denna
kunskap? Tidningar, mässor,
utbildningar mm.
Anser du att flödet av jord/ berg/
lera/ Material X behandlas på ett
hållbart sätt? Vad görs?
Görs det bästa som går att göras
idag?

Här är tanken att jag kollar om
företaget har börjat med någon
sorts mobilisering, då den kan ge
mig information om hur vida
problemet är känt i hela
organisationen. Denna fråga kan ge
mig svar på vilka ansträngningar
som görs inom företaget för en
hållbar hantering. implementering)
Detta är en orienterande fråga som
ska ge mig information vilka
ansträngningar som görs för att
leta ny kunskap angående
återvinningsteknik. Samt hur
kunskapen tas in.

Med denna fråga kan jag hur
arbetet går till för de olika
materialen och på så sätt ta reda
på vart i lärandeprocessen varje
materialbefinner sig.

Tror du att ert arbete med
Detta är en attitydfråga.
återvinning av jord- och
bergmassor med tillhörande teknik
gör skillnad?
Anser du att det saknas något
inom återvinningstekniken i
området jord- och bergmassor?
Finns det exempelvis något
material som saknar fungerande
återvinningsteknik?
Vad skulle det betyda för din
organisation i framtiden om
återvinningstekniken skulle bli
bättre inom hanteringen av jordoch bergmassor?

Här får jag reda på om de gör
några aktiva ansträngningar för att
söka information eller hitta
lösningar till ”problem”.

Denna fråga hoppas jag ge svar på
hur gärna de tar emot nya idéer
och implementeringsvilja.

Vad tror du kommer ha hänt med
hanteringen av jord- och
bergmassor 2030?
- Teknikmässigt
- Ekonomiskt
- Miljömässigt
4.
Öppna frågor/framtidens
utmaning

Med denna fråga för jag reda på
hur de tror att utvecklingen
kommer ske, och hur de tror att
det påverkar dem. Bra fråga för
uppföljning senare

Nämn fem personer som du tycker
är viktiga för att utvecklingen för
att återvinningen av jord- och
bergmassor skall bli bättre?

Ger info till aktörsanalysen

Nämn fem organisationer som du
tycker är viktiga för att
utvecklingen för att återvinningen
av jord- och bergmassor skall bli
bättre?

Ger info till aktörsanalysen

Nämn fem centrala frågor som du
tycker är viktiga för att lärande och
utveckling inom hanteringen av
jord- och bergmassor. Varför är
dessa vikiga?

Ger info om vad entreprenörerna
tycker är viktigt och behöver
arbetas med för att förbättra
återvinningstekniken. Bra fråga för
uppföljning senare.

Bilaga 2 – Introduktionsutskick
Kunskapsnivå och rollfördelningen
mellan olika aktörer inom hanteringen
av jord- och bergmassor – Introduktion
till intervju
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kort teoretisk bakgrund
Det är ett flertal aktörer inblandade vid en byggnation eller anläggning, alla har sin egen
uppfattning i var möjligheter och svårigheter med att arbeta för en hållbar materialhantering
ligger. Utbildning och forskning inom detta område tros kunna främja innovation och
kreativitet hos t.ex. entreprenörer. Skulle utbildning ske inom detta område och om
branschen effektiviserade återvinningen av dessa material skulle branschen kunna spara
stora summor pengar, det skulle också ge möjlighet för aktörer att kunna ge tydligare
erbjudanden till sina kunder.
Intervjun kommer göras med utgångspunkt om att lärande och kunskap sker i tre olika faser,
mobilisering, implementering och institutionalisering.
Mobilisering: Till en början så måste ett nytt behov uppmärksammas, alla som berörs måste
få information och bli medvetna om behovet av den nya kunskapen som kan komma med
processen. Det är också viktigt att de har tillräckligt med kunskap och är införstådda i hur
deras arbetssituation kommer att förändras i och med införandet av den nya metoden.
Implementering: När problemet/metoden/behovet har blivit erkänt går processen in i nästa
fas. I den andra fasen görs planerade och aktiva ansträngningar för att försöka införa den
nya metod/teknik/mm som skall ersätta den metod/teknik/mm som tidigare använts inom
företaget. Det är i denna fas som den tekniken/metoden börjar användas. Behovet finns och
resurser i form av exempelvis information om nyttan och utbildning i användandet sätts in
för att kunna nyttja tekniken. Kunskap om tekniken börjar växa fram.
Institutionalisering: Vid den sista fasen av lärandet blir kunskaperna befästa och allmänt
erkända inom organisationen och kan användas rutinmässigt. Vid denna fas förbättras
verksamhetens lärande och förståelsen för varandra. Det blir också lättare att kommunicera
med varandra när denna fas är uppnådd.

Under intervjun kommer ett par av frågorna beröra nedanstående diagram, där jag kommer
be dig placera in olika aktörer inom masshanteringen. Spara gärna denna bild till
intervjutillfället.
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