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ABSTRACT  
Böhlmark Mehlin, M. 2019. Hållbart träbyggande i Sverige – Kan ett ökat träbyggande bidra 
till en mer hållbar byggbransch?. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 
universitet. Masteruppsats i kulturgeografi 30 hp, VT19. 
  
Uppsatsen syftar till att, utifrån det svenska dagsläget (våren 2019), undersöka ett ökat 
träbyggande inom bostadssektorn som åtgärd för en mer hållbar byggsektor ur ett ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Vidare ämnar uppsatsen undersöka incitament 
och hinder för träbyggandet idag, och slutligen vad som krävs för att träbyggandet i sig skall 
bli mer hållbart längs med hela produktionskedjan, ur ett cirkulärt perspektiv. De stora 
klimatförändringar planeten står inför gör ämnet i högsta grad aktuellt utifrån ett 
samhällsplaneringsperspektiv. Studien har utgått ifrån teorier om cirkulär ekonomi kopplat till 
hållbart bostadsbyggande. För att undersöka detta har 33 intervjuer med olika aktörer längs med 
produktionskedjan genomförts och kompletterats med en genomgång av forskningsfältet. 
Resultatet visar på tydliga argument varför trä kan vara en avgörande åtgärd. Samtidigt 
redovisas en rad med hinder som verkar ligga till grund för att trä som byggnadsmaterial inte 
tagit större marknadsandelar trots dessa argument. Studier visar också att ett ökat träbyggande 
i sig oavsett behöver bli mer hållbart, inte minst utifrån konsekvenserna av dagens storskaliga 
skogsbruk. Sammanfattningsvis framkommer ett behov av tydligare och mer krävande 
lagstiftning.  
 
Keywords: träbyggande, hållbart byggande, hållbar utveckling, cirkulär ekonomi, 
samhällsbyggnad.  
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1.  INLEDNING 
 
1.1 Introduktion 
Vi lever i en tid där planetens långsiktiga hållbarhet och det sociala välmåendet allt oftare 
formuleras som vår tids ödesfrågor. Sveriges regering har antagit Agenda 2030 där mänskliga 
rättigheter, klimatfrågan, resurstillgång och biologisk mångfald är några av dessa centrala 
frågor. För att få till stånd en hållbar utveckling, samtidigt som befolkningen växer, behöver 
samhället i stort åstadkomma betydande förändringar.  
 
Den här studien fokuserar på träbostadsbyggandet i Sverige idag och byggsektorns arbete för 
att svara mot en nödvändig hållbar utveckling. Syftet med uppsatsen är att undersöka om 
träbostadsbyggandet i Sverige idag är ett hållbart alternativ som kan utgöra en viktig strategi i 
byggbranschens arbete mot hållbart byggande. De flesta tillgängliga studier av hållbart 
byggande ger en delbild där fokus ligger på någon eller ett par delar av värdekedjan. I denna 
studie ämnar jag att ge en övergripande helhetsbild längs med värdekedjan från framställan av 
råvara till återbruk (se figur 3, s.20) utifrån ett dagsläge. Hållbart byggande (jämför hållbart 
träbyggande) i sin helhet är förstås en än mer komplex fråga där materialval behöver utgå från 
tekniska landvinningar, resursoptimering, rätt material på rätt plats, närhet till råvaran och så 
vidare.  
 
Byggsektorn svarade år 2016 för 21 procent av Sveriges totala växthusutsläpp, och utöver det 
ytterligare utsläpp globalt genom importerade material (Boverket, 2019a). Inom EU står 
byggsektorn för 42 procent av energikonsumtionen, 35 procent av växthusgasutsläppen samt 
30 procent av vattenkonsumtionen (ibid; European Commission, 2011). Enligt FN står cirka en 
miljon arter under utrotningshot (Díaz et al., 2019) och indikerar därmed att vi, bland andra 
åtgärder, drastiskt måste minska utsläppen i världen. Det kan alltså konstateras att 
byggbranschen har stor miljöpåverkan inte minst genom sin andel av de totala 
växthusutsläppen. Byggsektorns agerande spelar därmed en viktig roll i att nå samhällets mål 
kring hållbar utveckling. Samtidigt beskriver Boverkets kartläggning att 240 av 290 av Sveriges 
kommuner har bostadsbrist idag (Boverket, 2019b). Tillsammans tyder detta på att byggsektorn 
måste minska sina utsläpp ytterligare utifrån det perspektiv att sektorn dessutom förväntas växa.  
 
Ett av de främsta argumenten för ökat träbyggande är just materialets goda ekologiska 
egenskaper (ex: Skullestad et al., 2016; Petersen & Solberg, 2002; Ruuska & Häkkinen, 2014). 
Hållbart träbyggande är ett sätt för byggbranschen att bidra till hållbar utveckling (Toppinen et 
al., 2018, s.3). Det finns förutsättningar för ett ökat träbyggande i Sverige idag utifrån att skogen 
är en av Sveriges största naturtillgångar. Idag består Sveriges totala landareal till 69 procent av 
skogsmark eller 28,1 miljoner hektar skog, varav 23,5 miljoner är produktiv skogsmark 
(Sveriges lantbruksuniversitet [SLU], 2018, s.35). Virkesförrådet har dessutom tilltagit kraftigt 
de senaste 100 åren vilket har skapat en större möjligheten för ett ökat byggande i trä (SLU, 
2018, s.47). I Sverige går cirka 70 procent av alla sågade varor till byggandet, men då 
framförallt till småhus (Wetterberg, 2018, s.281). Trots potentialen har byggandet i trä inte ökat 
i paritet med den svenska avverkningsvolymens tillväxt. 2017 byggdes 13 procent av 
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flerbostadshusen i Sverige i trästomme (Statistiska Central Byrån [SCB], 2018). Det kan tyckas 
vara en låg siffra samtidigt som Sverige, i en globalt kontext, anses vara bland de 
marknadsledande när det kommer till träbyggda flerbostadshus (Hurmekoski et al., 2015b, 
s.182). Det kan jämföras med till exempel Finland där trästomme används vid ungefär sex 
procent av nybyggda flerbostadshus (Franzini et al., 2018, s.2).  
 
Den svenska regeringen har utrett möjligheterna att öka användningen av naturtillgången trä 
och antog under 2018 en träbyggnadsstrategi. I strategin fastslås att ”regeringens målsättning 
är att Sverige ska ha en långsiktigt hållbar bostadspolitik för alla […] där det industriella 
träbyggandet är en viktig del i omställningen till ett mer hållbart byggande med minskad 
klimatpåverkan” (N2018.27). I Januariavtalet, som skapade ett underlag för en ny regering 
2019, innehåller en av punkterna ett större helhetsgrepp för ett ökat träbyggande i Sverige vilket 
innefattar krav på klimatdeklarationer för klimatbra byggande (Socialdemokraterna, 2019). De 
senaste åren har också ett antal kommuner runt om i landet antagit träbyggnadsstrategier, 
alternativt koldioxidneutrala strategier, för att öka sin andel träbyggande som ett led i att svara 
på högre ställda hållbarhetskrav. 
 
1.2 Agenda 2030  
Planeten som vi lever på går, enligt FN, Världsbanken och OECD, igenom en tid med både 
stora och komplexa utmaningar för en hållbar utveckling (Dobrescu, 2017, s.165). Förutom alla 
humanitära utmaningar som mänskligheten står för finns stor oro kring utarmningen av 
naturresurser och ökade utsläpp av växthusgaser med klimatpåverkan som följd (ibid). För att 
möta de stora utmaningar världen står inför har FN initierat Agenda 2030 som ett projekt inom 
FN där de 193 medlemsländerna, år 2015, enades om att man behöver uppnå en hållbar 
utveckling på planeten senast år 2030 (Nationalencyklopedin [NE], u.å.a). Agenda 2030 
innehåller 17 globala mål (se figur 1, s.7) som sträcker sig från att uppnå jämställdhet till att 
utrota fattigdom och hunger. Bland annat innehåller agendan mål (13) att motverka 
klimatförändringarna samt mål (15) att inte skada ekosystemen på land, bekämpa 
ökenspridning samt stoppa markförstöringen och förlusten av biologisk mångfald (NE, u.å.a). 
I Nationalencyklopedin (u.å.b) uttrycks att ”De globala målen är till för alla. För att de ska bli 
verklighet måste organisationer, företag, myndigheter och enskilda individer arbeta aktivt med 
att genomföra målen”. Den svenska versionen, kopplat till Agenda 2030, heter Sveriges 
miljömål och beskrivs som det nationella genomförandet av de globala hållbarhetsmålen 
(Sveriges miljömål, u.å.). Regeringen, som har som mål att Sverige ska vara ledande i 
genomförandet av Agenda 2030, har utöver detta antagit en handlingsplan där nationella 
strategier för åtgärder beskrivs. Handlingsplanen är tänkt att fungera som ett ramverk och 
hjälpmedel för aktörer att driva på den hållbara utvecklingen. Ett långsiktigt mål är att Sverige 
senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären (Fi 2018:3).  
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Figur 1. De 17 globala målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Källa: United Nations [UN] 
(2016b). 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
1.3.1 Syfte 
Uppsatsen syftar till att analysera ett ökat träbyggande som en möjlighet till en mer hållbar 
byggsektor ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Trä är ett idag 
tillgängligt och organiskt material med inneboende förutsättningar att bidra till att minska 
växthusgasutsläppen och därigenom adressera klimatförändringarna. Analysen utgår därför 
ifrån dagsläget i Sverige (våren 2019) för att undersöka hur hållbart träbyggandet kan anses 
vara idag. Vidare undersöks vad som krävs för att träbyggandet i sig skall bli mer hållbart längs 
med hela produktionskedjan, ur ett cirkulärt perspektiv. Studien baseras på befintlig forskning 
samt intervjuer med relevanta aktörer längs med hela kedjan.   
 
1.3.2 Frågeställningar  
 

• Vilka styrkor och förbättringsområden går att identifiera i dagens produktionskedja av 
hållbart träbyggande i Sverige?  

 
• Vilka incitament och hinder finns inom bostadsbyggandet idag för ett ökat byggande i 

trä?  
  

• Vilka åtgärder krävs för en övergång mot ett mer hållbart bostadsbyggande i trä? 
 
1.4 Avgränsningar  
Denna undersökning avgränsar sig till att övergripande studera den svenska 
bostadsbyggmarknadens aktörer längs produktionskedjan. Dessa innefattar kommuner, 
byggföretag, konsulter, bostadsföretag, statliga- och branschorganisationer, skogsföretag samt 
akademin. Inriktningen har avgränsats till att studera träbyggandets hållbara process. Varken 
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politiker eller slutkonsumenter intervjuades i denna undersökning på grund av att de inte kan 
anses direkt delaktiga i den reella produktionskedjan. Vidare studeras enbart nybyggande av 
flerbostadshus.  
 
1.5 Definitioner  
1.5.1 Hållbart byggande 
Boverket (2018c) definierar hållbart byggande utifrån de generellt vedertagna 
hållbarhetsaspekterna; ekologiskt, ekonomiskt och socialt.  

 
Ekologiska aspekter innefattar bland annat analyser av byggnaders miljöpåverkan, ofta används 
just livscykelperspektiv (LCA) för att jämföra och att studera detta (se figur 2, s.10). Dessutom 
inkluderas att markanvändning, energi och andra naturresurser ska användas på ett så 
resurssparande, effektiv och miljöanpassat sätt som möjligt (Boverket, 2018c).  

 
Ekonomisk hållbarhet är kopplat till att kostnaderna för en byggnad ska hållas på en rimlig nivå. 
Dessutom innebär denna aspekt också en strävan mot ”en ekonomi som bygger på kretslopp, 
en cirkulär ekonomi så att vi uppnår resurseffektiva och giftfria kretslopp” (Boverket, 2018c).  

 
Sociala aspekter innefattar att byggnader ska vara tillgängliga och användbara för alla 
människor, oavsett fysisk förmåga. Byggnader ska byggas på ett sådant sätt att människor inte 
utsätts för exempelvis skadliga föroreningar, höga ljudnivåer och andra hälsorisker. Byggnader 
ska också ge goda förutsättningar för en god och hälsosam livsmiljö som också innefattar 
trevnad och goda arkitektoniska aspekter (Boverket, 2018c).  
 
1.5.2 Industriellt byggande  
Industriellt byggande definieras av Brege et al. (2014, s.209) som prefabricering av 
komponenter för element och kompletta hus i en fabriksmiljö där produkter utvecklas för att 
stödja dessa byggsystem som produkter.  
 
1.5.3 Träkonstruktion 
Definitionen av en träkonstruktion kan sägas vara en byggnad där det stombärande materialet 
är av trä, vilket inte omfattar byggnader där endast träfasaden är byggd i materialet trä 
(Aronsson & Boström, 2002, s.8-11).  
 
Det finns tre typer av strukturella stomsystem för att bygga flerbostadshus i trä. Dessa är 
lättbyggnadsteknik (regelsystem), massivträteknik (skivsystem) samt pelarbalksystem (post-
and-beam) (Stehn et al., 2008, s.10-11). Lättbyggnadstekniken, vilket är den dominerande i 
Sverige, är byggande med regelsystem och skivmaterial (Sardén, 2005, s.27). Den nuvarande 
formen av massivträteknik består av korslimmade (KL-trä) skivor, som sammanfogats i flera 
skikt, och vilka utgör stommen av väggar och bjälklag som sedan förankras till varandra (Loss 
et al., 2018, s.2-3). Pelarbalksystem används för byggnader som kräver långa spännvidder (till 
exempel idrottsarenor) och utgörs av en form av skelett av pelare och balkar som sedan 
färdigställs med bjälklag och fackverk (Gattesco & Boem, 2015, s.674).  
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Vidare finns tre olika byggmetoder för att bygga träkonstruktioner. Dessa är platsbyggt, 
byggande med prefabricerade ytelement (modular element) samt byggande med prefabricerade 
volymer (Stehn et al., 2008, s.11). Platsbygge innebär att hela byggnaden byggs på den plats 
där den sedermera ska stå. Bygge med prefabricerade ytelement kännetecknas av förtillverkade 
enheter som sammanfogas på byggplatsen (Brege et al., 2014, s.213). Byggande med 
prefabricerade volymer är den typ av byggmetod som karakteriseras av hög grad av 
prefabricering (upp till 80 procent). Denna typ av byggande kan bestå av kompletta moduler 
(volymelement) (Svenskt trä, u.å.a; Brege et al., 2014, s.213). Det finns också olika former av 
hybrider mellan de olika typerna av metoder och olika material (Hurmekoski et al., 2015b). 
 
1.5.4 Trästomme  
De finns olika typer av stombärande träprodukter. De vanligaste produkterna innefattar bland 
annat limträstomme, korslimmat trä (KL-trä) samt fanerlaminatträ (LVL). Gemensamt för 
dessa är att de limmas ihop vilket gör att dimensionerna ökar och stommen blir starkare och 
stabilare (Hurmekoski et al., 2015b, s.186).  
 
1.5.5 Modernt träbyggande 
Modernt träbyggande avser perioden efter 1994, det vill säga övergången från material- till 
funktionskrav i Europa, och kännetecknas av högre förtillverkningsgrad, större grad av 
automatisering och kortare byggtid (Svenskt trä, u.å.a).  
 
1.5.6 Flerbostadshus   
Flerbostadshus är ett hus vars ändamål till minst hälften är avsedd för boende och inrymmer tre 
eller fler bostadslägenheter (NE, u.å.c).  
 
1.5.7 Kommunala och nationella träbyggnadsstrategier  
Träbyggnadsstrategier ger kommuner ett ramverk att arbeta efter för att öka träbyggandet. De 
kommunala träbyggnadsstrategierna är politiskt antagna och därmed del av kommunernas 
vägledande dokument. I regeringens träbyggnadsstrategi som antogs 2018 (Regeringskansliet 
2018) är målsättningen att ”Sverige ska ha en långsiktigt hållbar bostadspolitik åt alla” där 
utvecklingen av träbyggandet kan ”bidra till att möta behovet av nya och överkomliga bostäder 
av god kvalitet”. De fastslår också att träbyggandet är en viktig komponent i omställningen till 
ett mer hållbart byggande med minskad klimatpåverkan. Ökad efterfrågan på trähus är också 
ett incitament till att öka träbyggandet (Regeringskansliet, 2018, s.6).  
 
1.5.8 Livscykelanalys 
Livscykelanalyser (LCA) används för att analysera och beräkna en viss produkts miljöpåverkan 
under hela dess livscykel. Livscykeln innefattar produktens miljöpåverkan från och med att 
naturresurserna utvinns till den tidpunkt då produkten slutar användas och bryts ned. 
Livscykelanalyser kan identifiera i vilket skede en byggnads miljöpåverkan är som störst 
(Boverket, 2019c).  
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I byggnaders livscykler ingår (1) produktskedet, (2) byggproduktionsskedet, (3) 
användningsskedet samt (4) slutskedet (se figur 2).  
 
Värt att nämna är att för förnyelsebara råvaror ingår alltså inte motsvarande nyplantering och 
därmed den koldioxidsänka som det innebär. En annan aspekt när man jämför till exempel trä 
och betong är vilket tidsperspektiv som analysen bygger på. I dagsläget är dessa olika för trä 
och betong vilket har avgörande påverkan på beräkningar. Vidare är det, enligt forskning, svårt 
att jämföra olika case-studier på grund av speciella egenskaper så som byggnadstyp, klimat och 
kravställningar. Dessutom skiljer sig många studier åt huruvida fokus för LCA:n är hela 
byggnader eller endast byggnadens material (Cabeza et al., 2014, s.407).  
 

Figur 2. Skeden i en byggnads livscykel. Källa: Boverket (2019c).  
 
1.6 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i 7 kapitel. I det inledande kapitlet (1) presenteras problemformulering 
och sammanhang inför syftet och frågeställningarna. Det andra kapitlet (2) innehåller en 
metodologisk översikt. Därefter redogörs för teoretiska utgångspunkter (3) kopplade till ämnet. 
Efter detta redogörs för tidigare forskning (4) inom ämnets alla delar. Vidare följer resultat- och 
analysdelen (5) där empiri från främst intervjuer granskas och analyseras i relation till teori och 
forskning. Avslutningsvis sammanfattas detta i diskussion (6) och slutsats (7).  
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2. METOD  
 
Studien har en kvalitativ ansats, vilket innebär att utgångspunkt är att försöka förstå 
verkligheten ur människors egna perspektiv (Teorell & Svensson, 2007, s.11). Den kvalitativa 
metoden kan ha en bred utgångspunkt men samtidigt ges möjlighet till mer djupgående analyser 
av fenomen (Bryman, 2011, s.340). Den huvudsakliga metoden som valts för denna uppsats är 
intervjuer. Både intervjuer såväl som djupgående analys av dokument och rapporter, som 
används för genomgång av tidigare forskning, är klassiska kvalitativa metoder. Vidare lämpar 
sig en kvalitativ ansats då studien ämnar analysera relationen mellan institutioner och olika 
strukturer (King et al., 1994, s.4).  
 
2.1 Intervju  
Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att få olika aktörers bild på hållbart träbyggande. 
Den semistrukturerade intervjun ger möjlighet till en mer utpräglad flexibilitet än en 
strukturerad intervjutyp (Edwards & Holland, 2013, s.3). Samtidigt har den semistrukturerade 
intervjun ett antal centrala frågor som utgångspunkt att prata kring, i kontrast med den helt 
ostrukturerade intervjun som saknar denna möjlighet (Bryman, 2011, s.301). Totalt gjordes 33 
intervjuer. 28 av dessa skedde över telefon, tre utfördes på plats och två stycken var 
mejlintervjuer. Bland de aktörer som intervjuades fanns representanter från kommuner, 
konsulter, byggföretag, skogsföretag, forskare och nationella företrädare. Den stora variationen 
av aktörer valdes för att skapa en övergripande bild över hur det hållbara byggandet ser ut idag. 
En mångfald av samtalsintervjuer erbjuder en möjlighet att få en så heltäckande information 
som möjligt (Patel & Davidson, 2011). Intervju som metod ger också en möjlighet till att få 
svar som kan anses oväntade och det finns möjlighet att följa upp med ytterligare frågor 
(Esaiason et al., 2012, s.251). Eftersom fältet är högaktuellt och en samstämmig bild saknas, 
lämpar sig samtalsintervjuer speciellt bra (Esaiason et al., 2012, s.252). Innan varje intervju 
tillfrågades respondenten huruvida det var möjligt att banda samtalet. Varje intervju spelades 
sedermera in vilket gav möjlighet till att gå igenom relevanta aspekter i intervjun och 
transkribera dessa. Samtliga intervjuer transkriberades, men på grund av graden av relevant 
information för studiens syfte, var transkriberingen olika omfattande. Transkribering av det 
insamlade materialet är ett hjälpmedel till att skapa en tydligare bild över respondenternas svar. 
Det gör också att analysarbetet underlättas. Dessutom säkerställs att intervjuaren inte påverkar 
analysen av det insamlade materialet (Bryman, 2011, s.310) då respondenternas svar återfinns 
i ett sammanhang.  
 
Intervjuerna varade mellan 30 minuter till en timme och 30 minuter. Esaiason et al. (2012, 
s.234) rekommenderar att en telefonintervju inte ska pågå mer än 30 minuter, men min känsla 
i de flesta intervjuer var att respondenterna själva drev på samtalet vilket gjorde att intervjuerna 
tog längre tid. Alla intervjuer förutom fem genomfördes över telefon vilket kan ha både för och 
nackdelar. Det är en tidssparande och ekonomisk metod (ibid). Det går dessutom att genomföra 
många intervjuer, med stor geografisk spridning, på kort tid (Edwards & Holland, 2013, s.48). 
Det är också en metod som är tidssparande för respondenten, vilket i denna studie varit av fördel 
då en del av personerna som intervjuats haft högt uppsatta positioner inom olika institutioner 
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och företag. Samtidigt saknar telefonintervjun den mänskliga närvaron som kan ge information 
om respondentens agerande bortom det muntliga svaret (ibid). Överlag är ändå telefonintervjun 
en produktiv och valid metod (Bryman, 2011; Edwards & Holland, 2013).  
 
Tre intervjuer genomfördes på plats. Två av dessa intervjuer, Maria Qvillberg och Emelie 
Brundin på HSB, genomfördes samtidigt. Den tredje intervjun genomfördes med Pi Ekblom på 
White arkitekter.  
 
Katja Päivikki Lähtinen på LUKE samt Carina Herbertsson på Växjöbostäder besvarade båda 
intervjufrågor över mejl. Mejlintervjun kan vara problematisk om inte frågorna är ställda på ett 
tillräckligt tydligt sätt eftersom att respondenten kan behöva få frågorna förklarade för sig 
(Esaiasson et al., 2012, s.235). Detta var hur som helst inte något problem i denna studie då 
endast ett fåtal, tydliga frågor ställdes. Däremot kunde inte direkta följdfrågor ställas till just 
dessa respondenter vilket gjorde att svaren som inkom saknade utvecklingsmöjligheter.  
 
Intervjuareffekter så som hur frågor ställts och vilka frågor som ställts har tagits i beaktande 
(Esaiasson et al., s.235). De frågor som ställts har bland annat utformats så att de inte ska 
missuppfattas. En beaktning som behöver iakttas är att det finns risk att signaler som inte 
framkommer över telefon har missats. Vid intervjuerna var respondenterna medvetna om min 
roll som studerande och uppsatsens syfte vilket också kan ha påverkat respondenternas svar. 
 
2.2 Val av respondenter  
Vid den kvalitativa undersökningen styrs valet av intervjupersoner främst av studiens syfte 
(Creswell, 2007, s.125). Centralitet var inledningsvis en devis när respondenter valdes ut för 
intervjuer. Det vill säga de mest centralt placerade källorna intervjuades varvid de gav mig 
information om andra relevanta personer att intervjua, ett så kallat snöbollsurval, som 
komplettering. Snöbollsurvalet gav en bättre möjlighet att komma i kontakt med personer som 
varit svåra att nå, då hänvisning kunde göras till tidigare intervjupersoner (Edwards & Holland, 
2013, s.6). Det finns risk att urvalet (snöbollsurvalet) blir relativt begränsat och därmed 
innehåller speciella analysenheter från en viss delmängd (Esaiasson et al., 2012, s.180-189) 
men detta parerades för då aktörer på förhand var uttänkta och snöbollsurvalet användes i 
kompletterande syfte. Dessa intervjuer är valda med noggranna överväganden för att skapa en 
så relevant bild som möjligt (Esaiasson et al., 2012, s.258). I de allra flesta fallen skickades e-
post till aktörer som var intressanta för studien. Trots det breda urvalet kan viktiga aktörer ha 
missats eftersom att studien fokuserat på exempelvis kommuner med träbyggnadsstrategier. 
Det är möjligt att kommuner som saknar träbyggnadsstrategi kunnat uppvisa andra åsikter. 
Detta vägs till viss mån upp av det stora antalet genomförda intervjuer samt att kommunernas 
roll i studien ändrats under undersökningens gång.  
 
I början var studiens fokus på kommunala strategier. Totalt identifierades tolv kommuner med 
uttalade träbyggnadsstrategier (via Google) varvid åtta av dessa intervjuades. Antalet intervjuer 
begränsades av att inte alla kommuner svarade på de mejl som skickades eller att de tackade 
nej till medverkan. Kommunernas geografiska utbredning kan anses begränsad, men samtidigt 



 
 

14 

finns flera delar av landet representerat. Den geografiska utbredningen påverkas också av att 
relativt få kommuner faktiskt har träbyggnadsstrategier. Allt eftersom bilden fördjupades 
skiftades dessutom fokus till att få en inblick i hela kedjan för att åstadkomma en så relevant 
studie som möjligt.  
 
Nedan följer listor på intervjuade aktörer per kategori. 
 
Skogsbolag och förädlingsindustrin 
Bolag Namn Yrkesroll 
Lindbäcks Bygg  Markus Holmlund Affärschef 
SCA Mattias Fridholm Business Performance Manager 
Stora Enso Jessika Szyber Business Developer Manager, 

Building Solutions 
Södra Skogsägarna Elin Åkesson  Marknad & Kommunikation / 

Assistent, Södra Building Systems 
 
Kommuner 
Kommun Namn Yrkesroll 
Arvika Maja Peterson Planarkitekt 
Borlänge  Gabriel Barrioz Planchef 
Eksjö Anna Josephson Planarkitekt 
Falun Sandra Gossas Projektledare 
Malmö stad Maria Olsbäck Miljöstrateg  
Skellefteå Enar Nordvik Arkitekt, fysisk planering 
Sunne Johanna Bergsman Enhetschef, plan och projekt 
Söderhamn Agneta Svensson Samhällsplanerare 
Växjö Johan Thorsell Verksamhetsutvecklare trä/byggnation 

 
Statliga organ och branschorganisationer  
Organ/organisation Namn Yrkesroll 
Boverket Kristina Einarsson Projektledare 
Finansdepartementet Anonym Anonym 
Svensk betong Malin Löfsjögård VD 
Trästad  Jessica Becker Projektkoordinator (arkitekt) 

 
Konsultbolag  
Bolag Namn Yrkesroll 
AIX arkitekter Magnus Silfverhielm Arkitekt 
Sweco teknik Håkan Risberg Teknikansvarig träkonstruktioner 
White arkitekter Pi Ekblom Arkitekt 
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Byggbolag 
Bolag Namn Yrkesroll 
JM Allan Rasmussen Projekteringschef (region Stockholm 

stad) 
NCC Linda Cusumano Gruppchef - teknik 
Skanska Sven Junkers Chef – Skanska teknik 
Ett av de fem största 
byggbolagen 

Anonym Anonym 

 
Bostadskooperativ och kommunala bostadsbolag 
Kooperativ/bolag Namn Yrkesroll 
HSB Emelie Brundin Hållbarhetsansvarig 
HSB Maria Qvillberg Utvecklingsansvarig, kvalitet och 

hållbarhet 
SKEBO (Skellefteås 
kommunala bostadsbolag) 

Petter Westerlund Projektchef 

Växjö bostäder (Växjös 
kommunala bostadsbolag) 

Carina Herbertsson Projektchef 

 
Forskning och akademi  
Universitet/organistation Namn Yrkesroll Intriktning 
Linköpings universitet Staffan Brege Professor emeritus  Industriell ekonomi 
Natural Resources 
Institute Finland (LUKE) 

Katja Päivikki 
Lähtinen 

Forskningsprofessor Business 
development and 
economics, forest 
economics) 

Plockhugget AB Martin 
Jentzen 

Konsult Naturnära skogsbruk 

SLU Adam Felton Dosent/Associate 
professor 

Institutionen för  
sydsvensk 
skogsvetenskap 

SLU Anonym Anonym Anonym 
 
2.3 Intervjuguide  
En kortare intervjuguide skapades för att skapa en grund vid intervjuerna. Frågorna som ställdes 
var korta och enkla att förstå för respondenten. De viktigaste frågorna, de tematiska frågorna, 
ställdes på ett öppet sätt så att respondenten själv fick utveckla vad hen ansåg vara av vikt 
(Esaiason et al., 2012, s.265). I och med valet av semi-strukturerade intervjuer gavs möjlighet 
till följdfrågor. Eftersom att frågorna var uppdelade i teman kunde uppföljningsfrågor ställas 
efter de viktiga ”grand tour”-frågorna. ”Grand tour-frågor” innefattar det som respondenten 
uppfattar som de viktigaste dimensioner i det som är centralt för undersökningen. Följdfrågor 
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används sedermera för att få ett ännu mer innehållsrikt svar och för att sätta svaret i ett större 
sammanhang (ibid). 
 
Frågorna anpassades efter respondent för att vara kompatibla med aktören. Ett antal frågor var 
dock av den naturen att de var möjliga att fråga samtliga respondenter. Dessa innefattar;  
 
Övergripande tema Fråga 
Aktörens roll Kan du beskriva din roll?  
Hållbart byggande Vad anser ni är hållbart byggande? 

 
Vad behöver förbättras för att påskynda 
utvecklingen mot hållbart byggandet?  
 

Inställning till trä  Vad anser ni om trä som material? 
 
Vad begränsar träbyggandet? 
 
 

Aktörers roll för ett ökat träbyggande Vem har den viktigaste rollen när det gäller 
ett ökat träbyggande? 
 
Är det någon aktör som försvårar ett ökat 
träbyggande? 
 

 
Innan intervjuguiden fastställdes provades frågorna vid en testintervju med en bekant. Detta var 
till hjälp för att bland annat bestämma ordningen på de tematiska frågorna.  
 
2.4 Etiska överväganden  
Etiska överväganden har tagits i beaktande under hela processen. Vid studiens samtliga steg 
har forskningsetiska riktlinjer varit centrala för undersökningen. De principer som 
Vetenskapsrådet framarbetat för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Teorell & 
Svensson, 2007, s.21). Informationskravet innebär att respondenter och andra som på olika sätt 
är delaktiga i studien informeras om studiens syfte. Vid samtyckeskravet tillfrågades samtliga 
respondenter om deras namn fick publiceras i denna studie, varvid deras svar respekterades. 
Konfidentialitetskravets innebär att uppgifter om de personer som deltar i undersökning 
behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet handlar om att den insamlade informationen om 
enskilda personer endast används för forskning (Teorell & Svensson, 2007, s.21). Då studien 
främst riktar sig mot att förstå organisationers aktioner och motiv behandlas enskilda personer 
på ett så varsamt sätt som möjligt. Samtliga av dessa krav som Vetenskapsrådet framarbetat 
kan anses som uppfyllda då alla respondenter informerades om studiens syfte samt tillfrågades 
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huruvida deras namn fick användas i studien. Dessutom behandlas uppgifter om respondenterna 
såväl som insamlad information på ett konfidentiellt sätt och enbart i forskningssyfte.  
 
2.5 Kvalitativ textanalys/litteraturöversikt  
För att skapa en bakgrund över incitament, hinder och konsekvenser av träbyggande gjordes 
under en längre tid litteratursökningar. Litteratur över hållbart träbyggande, det vill säga 
sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter eftersöktes för att skapa en teoretisk ansats. 
Litteratursökningar utfördes via Uppsala Universitets biblioteksdatabas, Google Scholar och 
Google. Relevanta artiklar, rapporter och annan litteratur inhämtades för att skapa en reell 
översikt över forskning på området. Vissa kriterier ställdes på den litteratur som inhämtades. 
Till exempel inhämtades endast litteratur på engelska och svenska. Dessutom skedde en naturlig 
åldersavgränsning då de flesta artiklar som innehöll information om flerbostadsbyggande i trä 
publicerats på senare tid (senaste 10 åren). De huvudsakliga sökorden var bland annat ”building 
with wood”, ”wood-buildings” samt ”wood vs concrete”. Dessa sökord har varit de mest 
centrala för undersökningen men på grund av studiens breda ansats har många fler sökord också 
använts.  
 
Vidare så erbjuder den kvalitativa textanalysen möjligheten att fånga upp både textens helhet 
men även dess centrala delar. Det ger också möjlighet att efterforska underliggande fakta i 
texten (Esaiason et al., 2012, s.210). Denna studie använder sig av systematiserade 
undersökningar där argumenten ordnas logiskt för att ställa samman argument för olika 
ståndpunkter (Esaiason et al., 2012, s.211). På så vis skapas en klarhet i de olika tankegångar 
och argument som återfinns i den existerande debatten. Studiens kvalitativa textanalys följer 
dessutom Esaiason et al.:s (2012, s.220) rekommendation att välja typiska material. Det vill 
säga, material som kan anses vanligt förekommande inom de områden som studien ämnar 
undersöka.  
 
Avslutningsvis kan sägas att den hermeneutiska lärans centrala innebörd, det vill säga hur en 
text läses och tolkas, är avgörande för att genomföra en god textanalys. Som texttolkare gäller 
det att göra en distinktion mellan vad texten betyder för mig som läsare och vad texten betyder 
för avsändaren. Det är alltså upp till mig att förstå de olika texternas delar, helhet och kontext 
utifrån dagens perspektiv (Esaiason et al., 2012, s.221). Då de flesta artiklar som inkluderats i 
studien kan anses vara relativt moderna har detta inte inneburit några större problem vid 
textanalyserna.  
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3. TRÄBYGGANDET OCH DESS SAMMANHANG 
 
Denna del av studien redogör för den teoretiska bakgrund som skapar ett ramverk för analysen av det 
empiriska materialet.  
 
3.1 Träbyggandet i ett historiskt perspektiv 
Material vars vanligaste betydelse är ’materia med fast form’ vilket kan användas för 
tillverkning av bland annat byggnader (NE, u.å.d), har också en historisk definition. Hyle som 
är grekiskans ord för materia, gavs av Aristoteles en definition som i direkt översatta termer 
betyder trä vars fortsatta innebörd är, trä som används för konstruktion av något (Leclerc, 2004, 
s.115). Ordet material har alltså historiskt sett varit det samma som trä för byggmaterial.  
 
I ett svenskt perspektiv har trä historiskt sett varit det mest framträdande materialet. Fram till 
kristendomens inträdde i slutet av 900-talet byggdes allt i trä. Framför allt dominerades det 
dåvarande bostadsbyggandet av långhus där människor och djur bodde tillsammans 
(Wetterberg, 2018, s.270-271). Vid 900-talet hämtades nya tekniker från kontinenten och 
England varvid stenbyggandet tog form. Främst återfinns spår av den då nya ingenjörskonsten 
i många äldre stenkyrkor (Wetterberg, 2018, s.271). Under 1700- och 1800-talet dominerades 
de svenska städerna fortfarande av träbyggnader. Flera av trästäderna brann under denna period 
varvid statsmakterna vädjade till medborgarna att bygga i mer beständiga material. På grund av 
att trä var ett billigt material (framför allt billigare än sten) och hantverkare hade en vana att 
bygga med bjälkar och plank åhördes dock inte myndigheternas vädjan att bygga i andra 
material (Wetterberg, 2018, s.275).   
 
Det svenska stadsbyggandet har först under det senaste seklet dominerats av sten och betong 
som byggnadsmaterial (Wetterberg, 2018, s.275-276). Som en direkt följd av de många 
stadsbränder som härjade runt om i Sverige under hela 1800-talet upprättades en byggnads- och 
brandstadga år 1874 som begränsade träbyggande i hela landet. Alla hus i städer behövde 
därmed uppföras i sten eller placeras på ett avstånd av mer än fem meter från varandra. Två 
större stadsbränder i Sverige 1888 påvisar hur stadgan som initierades 1874 vid tidpunkten 
bemöttes med olika lösningar (Wetterberg, 2018, s.275). Sundsvall och Umeå (som förövrigt 
brann samma dag 25 juni 1888) återbyggdes på två olika sätt. Sundsvall byggdes upp i relativt 
höga stenhus varvid en helt ny central del av staden bildades (NE, u.å.e). Umeå å andra sidan 
återbyggdes i större del i trä, där stora trädalléer skapades för att uppfylla reglerna i stadgarna 
(NE, u.å.f). Senare utvidgades stadgan i att höga trähus också förbjöds.  
 
Trähus högre än två våningar var också förbjudet i många Europeiska länder fram till slutet av 
1980-talet på grund av stadsbränder. På grund av förändrade direktiv som antogs i EU 1988 
reviderades de svenska nationella byggreglerna mot att innefatta funktionskrav snarare än ett 
materialkrav (Nord et al., 2010). 1995, vid Sveriges inträde i EU, förändrades således bygg- 
och brandstadgan vilket gjorde det möjligt att återigen uppföra träbyggnader i mer än två 
våningar (Brege et al., 2014, s.209). Boverkets byggregler (BBR) ändrades till att 
byggmaterialet istället behövde uppfylla vissa funktionskrav (bärförmåga, brandskydd, hygien, 
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hälsa och miljö, säkerhet vid användning, bullerskydd samt energihushållning och 
värmeisolering) (BFS 2018:4). På grund av appliceringen av funktionskraven så har 
trähuskonstruktioner börjat utmana de konventionella metoderna (Hurmekoski et al., 2015b, 
s.182). 
 
3.2 Det svenska planeringssystemet och marknaden 
Det sammanhang där samhällsplaneringen verkar har förändrats under de senaste 30 åren. Det 
politiska landskapet i världen har ritats om i och med uppkomsten av ”den nya högern” sedan 
kommunismens fall runt år 1990. Uppkomsten av nya ekonomiska mönster och aktiviteter har 
präglat denna period där debatter kring vilket inflytande staten och marknaden ska ha i det 
system vi lever i har blivit allt vanligare (Allmendinger, 2002). Som ett led i denna givna 
riktning har neoliberalismen blivit den dominerande ekonomiska ideologin världen över under 
de senaste 30 åren (Cahil & Konings, 2017). Den marknadsorienterade ideologin, där makten 
flyttas från staten till privata aktörer och där konkurrens såväl som globaliseringens 
konsekvenser styr, finns överallt (Peck & Tickell, 2002, s.380). Vidare gynnas de aktörer som 
favoriseras av de privata aktörerna i denna ideologi. Samhällsplaneringen ses av de neoliberala 
förespråkarna som en förvrängning av marknadsmekanismen och därmed som ett hot mot den 
privata motivationen och en effektiv resursfördelning (Sager, 2013, s.129). Den neoliberala 
doktrinen menar att så gott som alla ekonomiska och sociala problem kan lösas av marknaden 
(Sager, 2013; Peck & Tickell, 2002). Förespråkare av neoliberalismen förordar också en 
effektiv administrering, entreprenörskap och ekonomisk frihet framför demokratisk styrning, 
menar Sager (2013, s.130). I motsats till den Socialdemokratiska tanken är neoliberalismens 
idé att marknaden ska disciplinera politiken (ibid). Neoliberalismens policyer inom 
samhällsplanering har bland annat inneburit ett större partnerskap mellan den publika och den 
privata sfären, en mer tävlingsinriktad budgivning med marknadsvänliga zoner (Sager, 2013, 
s.131). Den tävlingsinriktade budgivningen har skapat förutsättningar för aktörer med pengar 
och makt att styra planeringen av samhället (Sager, 2013, s.155). Neoliberalismen har även nått 
den svenska bostadspolitiken vilken gradvis har förändrats under de senaste 25 åren. Hedin et 
al. (2012,  s.443) ger en bild över hur bostadspolitiken gått från att ha varit en av pelarna i den 
svenska välfärdsmodellen till att idag vara radikalt mer styrd av en neoliberal bostadspolitik där 
det publika och det privata samarbetar i större utsträckning.  
 
3.3 Cirkulär ekonomi  
Det tilltagande intresset för ett mer hållbart system som bemöter den ökande 
miljöproblematiken har lett till introduktionen av cirkulär ekonomi (Geissdoerfer et al., 2016, 
s.757). Tanken om den cirkulära ekonomin är inte ny, men har under senare tid vunnit mark 
hos beslutsfattare (Brennan et al., 2015, s.239). Enligt Brennan et al. (2015, s.219) skulle en 
övergång till det cirkulära systemet innebära ett nödvändigt paradigmskifte. Modellen skulle 
innebära en övergång från linjära produktionsmönster till ett cirkulärt system där en ökad 
material- och energieffektivitet skulle minska den totala volymen av råmaterial som behövs vid 
tillverkning av produkter (ibid).  
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Den cirkulära ekonomin tar sin utgångspunkt i naturens kretslopp. All avfall ska i denna teori 
ses som en råvara och därmed ska de vara utformade så att de har förutsättningar att återvinnas. 
Boulding (1966, s.3-5) beskrev inledningsvis jorden som ett slutet cirkulärt system vars 
kapacitet skall ses som begränsad. I och med detta borde därför ekonomi och miljö jämföras 
jämlikt (Boulding 1966; Geissdoerfer et al., 2016). Ett antal grundläggande funktioner för den 
cirkulära ekonomin har presenterats, bland annat av Stahel & Reday (1976). De 
konceptualiserade cirkulär ekonomi för att beskriva strategier för att bland annat förhindra 
avfall och skapa en ökad resurseffektivitet. En samtida, relativt känd definition av konceptet 
cirkulär ekonomi är; en industriell ekonomi som är återställande med avsikt och utformning 
(Ellen MacArthur Foundation, 2012, s.10, min översättning). Geissdoerfer et al. (2016, s.759) 
har skapat en definition, bland annat utifrån den definition som Ellen MacArthur Foundation 
presenterat; ”cirkulär ekonomi ses som ett regenerativt system, där användandet av resurser och 
avfall, utsläpp och energiläckage minimeras genom att sakta ned, stänga och minska material 
och energiloopar. Detta kan uppnås genom långvarig design, underhåll, reparation, 
återanvändning, ombyggnad, renovering och återvinning” (Geissdoerfer et al., 2016, s.759, min 
översättning).  
 
Den cirkulära ekonomins modell är relevant för de miljömässiga problem som byggindustrin 
måste bemöta. Modellen framträder som ett begrepp för att minska det ekologiska fotavtrycket 
genom att hitta andra koncept när det gäller materialflöden i tillverkningsprocesser (Gorecki, 
2019, s.1). Den cirkulära ekonomin inom byggnadssektorn kan implementeras på olika nivåer. 
I ett inledande skede kan föremål återanvändas utan att bearbetas, dessa innefattar till exempel: 
byggelement, pallar och så vidare. På en annan nivå kan en återanvändning av 
byggkonstruktionen återanvändas efter viss bearbetning. Den sista nivån handlar om 
återvinningsprocessen där byggnader och dess material återanvänds i nya former (ibid). Nya 
produktinnovationer är viktiga för att strukturera om byggbranschen eftersom dessa är 
nödvändiga för att skapa förutsättningar för tillämpningen av den cirkulära ekonomin (Gorecki, 
2019, s.7). Innovationer är därför en nyckel för att ge förutsättningar till att lättare kunna 
återanvända beståndsdelar från byggnader.  
 
Grundpelaren för ett samhälle med cirkulär ekonomi är en ökad resurseffektivitet (Svenska 
Institutet för Standarder [SIS], u.å.). EU-kommissionen har antagit åtgärdspaket för att främja 
den cirkulära ekonomin. Detta för att öka användandet av resurser på ett hållbarare sätt. 
Åtgärderna ska bidra till att sluta kretsloppet i produkters livscykel genom att öka 
materialåtervinning och återanvändning för att optimera värdet och användningen av råvaror, 
produkter och avfall (ibid). Den cirkulära ekonomin strävar inte efter att förändra företagens 
vinstmaximering utan vill istället skapa alternativa förutsättningar för att tänka på ett sätt som 
gör att man uppnår en hållbar konkurrensfördel samtidigt som man löser miljömässiga och 
socioekonomiska problem.  
 
3.4 Cirkulärt träbyggande  
Hela kedjan måste vara cirkulär men även varje del i kedjan måste vara hållbar i sig. Detta är 
min valda definition på hållbart byggande (se figur 3). De olika beståndsdelarna i just denna 
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definition på det cirkulära byggandet behandlar träbyggandet från vagga till vagga. 
Inspirationen är hämtad från teorier som rör den cirkulära ekonomin.  
 
Analysens struktur följer en framtagen indelning av olika moment. Det cirkulära träbyggandet 
tar sin början i hållbart skogsbruk med tillhörande avverkning varifrån naturresursen har sin 
grund. Vidare längs med kedjan återfinns råvaruförädling samt det industriella byggandet där 
träprodukter förädlas i olika grader, allt från mindre beståndsdelar till i stort sett färdiga 
byggnader. Därefter följer kommunala och byggherredriva processer så som 
marktilldelning/planprocess och arkitektur/projektering. Planprocessen är reglerad i lag och 
projekteringen är en premiss för att undersöka kostnader och förutsättningar. Transport av 
byggmaterial till och från arbetsplatsen samt anläggning av den faktiska byggnaden är nästa 
steg i processen. Vidare följer boende och välmående som är en aspekt som hänger ihop med 
byggnadens reella livslängd. De avslutande delarna av kedjan tillhör en byggnads förvaltning 
och slutskede. Slutskedet av en byggnad har två vägar att gå. Dels återbruk, där en byggnad 
demonteras och återbrukas till något, dels förbränning/förmultning där materialet från en 
byggnad vanligtvis förbränns och skapar energi.  
 
 

 
Figur 3. Träbyggandets hållbara kedja från vagga till vagga (skapad av författaren).  
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4. DET CIRKULÄRA TRÄBYGGANDETS KOMPONENTER   
 
Denna del av studien redovisar insamlat material från tidigare forskning kopplat till de komponenter 
som identifierats inom träbyggandets hållbara kedja (se figur 3). För att skapa en tydligare bild 
presenteras varje enskild del längs kedjan för sig.  
 
4.1 Hållbart skogsbruk 
Sveriges landyta uppgår till cirka 41 miljoner hektar1. Den svenska skogen täcker ungefär 28,1 
miljoner hektar (~69%) av den totala landytan, varvid cirka 23,5 miljoner hektar (~58%) anses 
som produktiv skogsmark2 (SLU, 2018, s.35). Det totala virkesförrådet i Sverige har ökat med 
över 80 procent sedan de första säkra mätningarna gjordes i mitten av 1920-talet (SLU, 2018, 
s.47). Idag uppgår virkesförrådet, det vill säga volymen av virke i ett skogsbestånd (NE, u.å. f), 
till omkring 3500 miljoner m3sk (skogskubikmeter)3 (SLU, 2018, s.47). Tillväxten på den 
produktiva skogsmarken är idag omkring 120 miljoner m3sk (SLU, 2018, s.82). Enskilda 
skogsägare dominerar ägandeförhållandena av den svenska skogen. Nästan 50 % Sveriges 
totala skog ägs av enskilda aktörer och skogsbrukare (SLU, 2018, s.67). Staten äger 7 % och 
statsägda aktiebolag äger 13 % (se figur 4) (Skogsstyrelsen, 2018, s.16).  
 

Figur 4. Andel av areal produktiv skogsmark fördelat på ägarklasser år 2017. Källa: Skogsstyrelsen 
(2018).  
 
Det svenska skogsbruket har drivits av produktionsorienterade policys under senare delar av 
1900-talet. På grund av kritik över hur den biologiska mångfalden hanterades förändrades, år 

                                                
1 En hektar = 10 000 kvadratmeter (NE, u.å.g).  
2 Produktiv skogsmark är mark som är lämplig för och används i största grad till skogsproduktion (NE, u.å.h).  
3 Skogskubikmeter (m3sk) avser trädstammens volym med bark och mäter volymen av ett virkesförråd (NE, 
u.å.i)  
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1993, den svenska Skogsvårdslagen (den nu gällande) till att produktionsmålen och miljömålen 
skulle ses som jämställda (Lämås & Fries, 1995, s.57). I regeringens proposition (1992/93:226) 
återges att ”skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en 
uthållig god avkastning”. Miljömålet gavs bland annat innebörden att ”skogsmarkens 
naturgivna produktionsförmåga ska bevaras” samt att de djur och växter som naturligt hör 
hemma i den svenska skogen ska ges förutsättningar att finnas kvar under nativa förhållanden 
(Skogsstyrelsen, 2017, s.5; Prop. 1992/93:226). Som ett led i att produktionsmålen under lång 
tid varit överordnade miljömålen konstaterar Lämås & Fries (1995, s.63) att endast mindre 
bestånd av naturlig, orörd, skog finns bevarad i Sverige.  
 
Som ytterligare svar på allmänhetens och miljörörelsens ökade oro över avskogningstakten runt 
om i världen bildades under 1990-talet olika certifieringssystem för miljövänligt resurshållande 
av skogsbruket. Efter de misslyckade ansträngningarna att komma överens om ett rättsligt 
bindande regelverk över hur skogarna skulle hanteras vid Rio-konferensen 1992, bildades år 
1993 FSC (Forest Stewardship Council). Bakom bildandet av systemet stod WWF 
(Världsnaturfonden) som tillsammans med andra miljöorganisationer och icke statliga aktörer 
ville hitta ett instrument för hållbart skogsbruk genom certifieringar (Burns et al., 2016, s.23). 
Som ett svar på detta initiativ skapade skogsindustrier och privata markägare i 
produktionsländer ett mer ’industrivänligt’ konkurrenssystem för skogscertifiering. 1998 
bildades således PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) (ibid). Initialt 
riktades FSC mot storskaliga skogsbolag medan PEFC anpassades efter lokala standarder och 
inriktade sig på det småskaliga skogsbrukets. Idag liknar dock de både certifieringssystemen 
varandra till stor del (Villalobos, 2018, s.222). Det är beräknat att omkring 60 procent av 
Sveriges skogsareal är certifierade, där vissa skogsmarker är certifierade både genom FSC och 
PEFC (RSAAF, 2015, s.9). Både PEFC och FN:s jordbruks och livsmedelsorganisation (FAO) 
stödjer sig på Forest Europes definition av hållbart skogsbruk:  
 

Med hållbart skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en 
sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga både nu 
och i framtiden bibehålls och fyller viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, 
nationell och global nivå, utan åverkan på andra ekosystem (Nationella skogsprogrammet, 2016, s.13).  
 

Hållbar utveckling är en svårdefinierad term med en mängd olika inriktningar (de Jong et al., 
2017, s.4). Holden et al. (2014, s.130) menar att konceptet hållbar utveckling, på grund av dess 
komplexitet, har tappat sin mening vad gäller guidning för beslutsfattare. Trots detta är 
hållbarhetsargumenten nästan lika vedertagna som andra politisk ideal så som demokrati och 
frihet. Konceptet måste därför tydligare definieras för att bli ett mer användbart verktyg (ibid). 
Principen för hållbart skogsbruk, som presenterats ovan, är ändå generellt sett en accepterad 
definition (de Jong et al. 2017, s.4).  
 
Definitionen av ett hållbart skogsbruk måste också anpassas efter regelverk och mål som finns 
reglerade i skogsvårdslagen. Bland annat finns reglerat att ny skog måste planteras vid 
avverkningar samt att den biologiska mångfalden i skogen måste bevaras (Skogsstyrelsen, 
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2017). I de nationella miljömålen som riksdagen antagit berörs skogsbruket direkt eller indirekt 
av de flesta målen. Bland annat berörs skogen direkt av målen för begränsad klimatpåverkan 
(1), frisk luft (2), levande skogar (12), god bebyggd miljö (15) samt ett rikt växt- och djurliv 
(16) (Naturvårdsverket, 2018). Krav på biologisk mångfald i skogen innebär att skogsbruket 
måste ta hänsyn till djur och växtliv (de Jong et al., 2017, s.7). Skogsbruket måste där igenom 
anpassas utifrån nationella miljöaspekter, regler för skogsbruk i Sverige samt, internationella 
definitioner av ett hållbart skogsbruk.  
 
Miljömålen sätter också press på att skogen ska erbjuda en ökad produktion av biomassa (de 
Jong et al., 2017, s.5), vilket konkurrerar med ett ökat träbyggande (Oliver et al., 2014, s.249). 
Börjesson et al. (2017) föreslår att ett tänkbart scenario i framtiden är en betydande efterfrågan 
av biomassa till energi och drivmedel. I artikeln poneras en ökning med omkring 20-25 procent 
till år 2030. Samtidigt finns möjlighet att i viss mån utnyttja andra delar av trädet för biomassa, 
så som stubbar och bark (ibid), än det som går till byggandet.  
 
4.2 Avverkning 
Avverkningsåtgärder i Sverige består huvudsakligen av röjning, gallring och slutavverkning 
(SLU, 2018, s.129). Den årliga avverkningen har sjunkit något i landet de senaste åren. 
Toppnoteringen, 2014/2015, nådde 97,3 miljoner m3sk att jämföra med 2016/2017 års notering 
på 65,7 miljoner m3sk (SLU, 2018, s.130). Större delen av skogsnäringens produkter exporteras 
och den svenska skogsnäringen står för ungefär 10 % av Sveriges totala varuexport 
(Skogsindustrierna, u.å.). Sverige har en lång historia av storskaligt skogsbruk (de Jong et al., 
2017, s.3) och av all avverkad skog går cirka 45 procent till sågverksindustrin, 45 procent till 
massaindustrin och 10 procent blir brännved, stolpar och liknande produkter (Svenskt trä, 
u.å.b). Tillväxten av virkesförrådet i Sverige är större än den skog som avverkas vilket gör att 
mängden skog ökar för varje år och det totala virkesförrådet uppgår till över 3 miljarder m3sk. 
Tillväxten är årligen 120 miljoner m3sk och avverkningsgraden ligger på omkring 90 miljoner 
m3sk (ibid).  
 
Tidigare studier visar att en begränsad avverkning är gynnsam för att hålla nere 
koldioxidutsläpp då träd lagrar kol (Harmon et al., 1990; Seidl et al., 2008; Nunery & Keeton, 
2010). Oliver et al. (2014, s.251) påpekar dock att dessa studier inte tar i beaktande att trä kan 
ersätta stål, betong och andra material som behöver mer energi vid framställning och som 
därmed konsumerar mer fossila bränslen och släpper ut mer koldioxid än vad trä gör.  
Andra studier visar att koldioxidsänkan blir större om skogen används till solida träprodukter 
(Petersen & Solberg, 2002; Hennigar et al., 2008). Ytterligare studier visar på att trä reducerar 
koldioxidutsläpp när det används som bränsle (ex Seidl et al., 2008). Under byggnadsfasen kan 
till exempel mer energi erhållas från biomassrester från trävarukedjan än vad som används för 
att producera en byggnad (Gustavsson et al., 2009, s.240). Enligt Börjesson & Gustavsson 
(2000, s.587) blir det mer fördelaktigt att använda skogarna till produktion av byggmaterial i 
stället för kollagring vid längre tidsperspektiv. Det är också viktigt hur skogar som inte används 
till träprodukter nyttjas (Börjesson & Gustavsson 2000, s.587).  
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Oliver (2001) hävdar att skogsavverkningsgraden i världen kan öka betänkligt och fortfarande 
vara hållbar (utifrån perspektivet att inte avverka mer än vad som växer). Trots detta finns också 
oro hos forskare när det gäller en ökad avverkning. En ökad avverkning kan påverka 
ekosystemet och den biologiska mångfalden (Schulze et al., 2012). Enligt Oliver et al. (2014, 
s.252) är ett vanligt antagande att mindre avverkning av skogen leder till ett ökat bindande av 
CO2 och ökad biologisk mångfald. Samtidigt trivs inte alla djur och växter i gamla skogar vilket 
innebär att det behövs olika typer av skogsbruk för olika arter (ibid). Vissa strukturer kan 
förmodligen binda mer co2 än andra. Att upprätthålla alla strukturer inom en skog för att 
säkerställa biologisk mångfald kan kräva att man tillhandahåller strukturer som binder relativt 
lite kol vilket därmed inte är helt kompatibelt med att binda mest co2 i en skog (Oliver et al., 
2014, s.252). En mångsidig och blandad struktur kan samtidigt minska skogens känslighet för 
stora bränder där stora mängder koldioxid skulle frigöras (Oliver et al., 2014, s.253). Brand är 
dock ett aktivt element i många ekologiska livsmiljöer och spelar en viktig roll i den naturliga 
pånyttfödelsen av vegetation och naturresurser (Karsai et al., 2016, s.12). En aspekt vid brand 
är att stora ekonomiska tillgångar går förlorade, till exempel uppgick kostnader för uppkomna 
skador och räddningsinsatsen vid skogsbranden i Västmanland 2014 till nästan en miljard 
kronor (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB], 2016, s.1).  
 
Beslutsfattare och forskningen har svårt att avgöra hur koldioxidsänkan bäst skall främjas. Det 
vill säga som träprodukter eller biomassa. Dessutom tillkommer andra värden via befintliga 
certifieringssystem så som att värna den biologiska mångfalden (Oliver et al., 2014, s.253). 
Dessa hinder för beslutsfattare måste klargöras för att tydligt kunna främja önskvärda mål 
(Ruddel et al., s.2007).  
 
I Olivers et al.:s (2014, s.268-269) forskning beskrivs möjligheten att mer skog kan avverkas 
hållbart, globalt sett, än det gör idag. Den största besparingen av koldioxid och fossila bränslen 
görs, enligt Oliver et al. (2014, s.269), vid en minskad tillverkning av stål- och betongstrukturer. 
De ponerar att om den globala överkapaciteten av trä skulle användas för att öka träbyggandet 
så skulle det innebära en minskning av de årliga koldioxidutsläppen med 14-31 procent. Vidare 
menar de också att 12-19 procent av fossilt bränsle skulle besparas vid tillverkning av material 
om delar byggdes i trä istället för i stål och betong. Effektivt användande av trä kan därmed 
vara en viktig del i att bespara koldioxidutsläpp och fossila bränslen globalt sett.  
 
Produktionen av betong och stål, de vanligast förekommande stommaterialen, är både energi 
och utsläppsintensiva och står för en stor del av växthusgasutsläppen inom byggsektorn. 
Träprodukter har visat sig ha lägre klimatpåverkan än stål och betongmaterial i 
produktions/avverkningsfasen (Skullestad et al., 2016; Petersen & Solberg, 2002; Ruuska & 
Häkkinen, 2014).   
 
4.3 Råvaruförädling och industriellt byggande  
I jämförelse med andra tillverkningsindustrier har det inte skett många större förbättringar 
under de senaste decennierna vad gäller byggbranschens produktivitet, lönsamhet och 
miljöpåverkan (Hurmekoski et al., 2015b). Det industriella byggandet har inte heller nått 
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eftertraktade nivåer (Hurmekoski et al., 2015b, s.181). I Sverige har andelen industriellt byggda 
flerbostadshus i trä ökat från 0-15 procent under perioden 1994-2014 (Brege et al., 2014, s.209). 
För att öka träets marknadsandelar efterfrågar Hurmekoski et al. (2018, s.3652) 
träelementsleverantörer att bli modigare och våga ta nya roller i byggnadskedjan. Detta kan 
vara centralt för ett ökat träbyggande.   
 
Hurmekoski et al. (2015b, s.194) fastslår att den huvudsakliga potentialen för ett ökat 
träbyggande ligger i industriell prefabricerad tillverkning i samband med större byggen. 
Utvecklingen av industriellt byggande kan dessutom ge företag en ökad konkurrenskraft och 
möjligheten att utforska nya marknader (Lessing, 2015, s.11). Industriellt byggande är effektivt 
i jämförelse med traditionellt byggande där fördelar som nämns är ett lägre materialspill samt 
tids-, kostnads- och kvalitetsaspekter (Brege et al., 2017, s.16). I en studie som granskat den 
australiensiska marknaden har man kartlagt att vid industriellt byggande med prefabricerade 
byggelement i trä, så är kostnaden betydligt lägre än vid användandet av andra material. 
Framför allt framförs att besparingar sker vid produktionsfasen samt att arbetskraften blir 
billigare (Lu et al., 2017, s.468). Den enskilt viktigaste karakteristika i dagsläget anses dock 
vara de pålitliga och snabba leveranstider som industriellt byggande kan erbjuda. Snävare 
tidsramar vid byggandet ger också en snabbare avkastning på investeringar för kunder (Brege 
et al., 2014, s.209).  
 
Det finns också olika grader av prefabricering när det gäller träbyggnation. Brege et al. (2014, 
s.213) identifierar tre olika nivåer. Dessa innefattar komponentsystem, golv-/väggelement och 
modulelement. Typen som har högst grad av prefabricering är komponentsystem, vilka 
tillverkas till 80 procent i fabrik och 20 procent på byggplats. Golv-/väggelement har en något 
lägre grad av prefabricering än komponentsystem men högre än modulelement, som inte är del 
av prefabricerade byggsystem, vilka tillverkas till cirka 20 procent i fabrik och 80 procent på 
byggplats (Brege et al., 2014, s.213).  
 
Det industriella byggandet kan också ha många potentiella fördelar i jämförelse med 
traditionellt platsbygge. Då konstruktionen sker inomhus i en torr och ren miljö gör det möjligt 
att kontrollera för fukt, kvalité och kostnader. Det ges ett lägre ljud vid framställning samt att 
det är säkrare för de som arbetar (Hurmekoski et al., 2015b, s.190). Dessutom används mindre 
material vilket leder till ekonomiska besparingar samt ett minskat behov av avfallshantering på 
arbetsplatsen. Det största fördelen med prefabricering är dock att byggkostnaderna minskar på 
grund av en optimerad montering med en enklare och snabbare uppförningsfas (Hurmekoski et 
al., 2015b, s.190). 
 
Ur en arkitektonisk synvinkel finns dock vissa begränsningar med det industriella byggandet. 
Dessa är framför allt kopplade till att byggnader utformas från standardiserade lösningar som 
byggsystemen bygger på, vilket skapar en ensidig arkitektur (Mahapatra & Gustavsson, 2008, 
s.640).   
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I en rapport från Linköpings universitet (Brege et al., 2017) beräknar man att år 2025 kommer 
det finnas en kapacitet för industriellt träbyggande, det vill säga träbyggande med en hög grad 
av prefabricering (Brege et al., 2014), som motsvarar 50 procent av flerbostadshusen i Sverige 
och cirka 30-35 procent materialandel till lokaler per år. Det skulle enligt rapporten också skapa 
8000 nya jobb inom den industriella träbyggsektorn, där 6000 av jobben skulle flyttas från stad 
till landsbygd. Enligt deras beräkningar skulle ett industriellt träbyggt flerbostadshus, utifrån 
materialvalet, ha 40 procent lägre koldioxidutsläpp i jämförelse med ett likvärdigt betonghus 
(koldioxidsänka för nyplantering inte inräknad) (Brege et al., 2014).  
 
Den demografiska utvecklingen i Sverige har, enligt Boverket (2016), lett till ett behov av 
710 000 bostäder under perioden 2016-2025 (Brege et al., 2017, s.2). Brege et al. (2017, s.2) 
menar att det finns svårigheter att möta målet för bostadsbyggande främst på grund av den höga 
efterfrågan på infrastruktur och lokalbyggnader. Det förväntade siffran av färdigställda 
lägenheter per år mellan 2017-2020 ligger på mellan 45-50 000 enheter (ibid). 2020 till 2025 
är den förväntade siffran i snitt 35 000 färdigställda lägenheter per år. Det kan noteras att det 
faktiska utfallet för år 2017 och 2018 redan ligger lägre än Brege et al.:s (2017) förväntade 
siffra (se tabell 1).  
 
Tabell 1. Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus i Sverige 2017 samt 2018.  
År Antal färdigställda lägenheter 

i nybyggda hus i hela riket  

2017 35 783 
2018 41 355 

Källa: SCB (u.å.a).   
  
Enligt Brege et al. (2017, s.7-8) stod industriellt träbyggande 2015 (de senaste tillgängliga 
siffrorna) för en omsättning på omkring 16,5 miljarder SEK i jämförelse med hela 
trämanufakturbranschen riktad mot träbyggnad som omsatte 38 miljarder SEK. Det 
prefabricerade byggandet inriktad mot flerbostadshus och lokaler svarade för en omsättning om 
cirka 6 miljarder SEK. Den största delen av prefabricerat byggande riktade sig mot 
småindustrin, det vill säga enbostadshus (Brege et al., 2017, s.8).  
 
År 2025 finns potential för att den industriella kapaciteten för flerbostadsbyggandet i trä ökar 
från 3-4000 enheter vid 2014 (9-10 % av marknadsandelen) till cirka 10 000 enheter år 2020 
(25 % av marknadsandelen) och upp mot 16 000 enheter vid 2025 (~50 % av marknadsandelen 
utifrån Brege et al.:s (2017) antaganden om byggda bostäder) (Brege et al., 2017, s.10).  
 
4.4 Nationell kravställning, kommunal marktilldelning och planprocess  
4.4.1 Nationell kravställning 
Som ett led mot att möta de stora ekologiska utmaningarna röstade riksdagen igenom att 
Sverige senast år 2045 ska undvika nettoutsläpp av växthusgaser. Utfallet blev en ny nationell 
klimatlag som trädde i kraft den första januari 2018 (SFS 2017:720). Lagen innebär att politiker 
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måste ta hänsyn till klimatet när beslut fattas. I och med den nya lagen har byggbranschen själva 
bland annat tagit fram en färdplan mot en fossilfri byggsektor (Fossilfritt Sverige 2018).  
 
Hurmekoski et al. (2015b, s.194) menar att hårdare regelverk vad gäller energi- och 
resurseffektivitet kan möjliggöra för ett ökat användande av trä som material genom att öka 
träets trovärdighet, image och ekonomiska konkurrenskraft. I en artikel av Sterner et al. (2019, 
s.20) förespråkas att en allmän skatt på koldioxidutsläpputsläpp för alla branscher är den 
snabbaste och billigaste lösningen på klimatförändringarna. Senare har också Hurmekoski et 
al. (2018, s.3653) dragit slutsatsen att strängare regler för ett grönare byggande kommer leda 
till ett ökat träbyggande av flerfamiljshus. Statliga träbyggnadsstrategier, tekniska plattformar, 
offentliga marknadsföringskampanjer, lyckade referensexempel samt ett mer tillåtande 
regelverk vad gäller tekniska frågor (så som brandregler) har varit argument till varför sågade 
trävaror per capita ökade i Finland mellan perioden 1995-2000 (Hurmekoski et al., 2015a, 
s.236). Även Toppinen et al. (2017, s.8) & Franzini et al. (2018, s.12) menar att det som främst 
driver på ett ökat byggande i trä är ett tydligare och ändrat regelverk som inte missgynnar ett 
ökat träbyggande tidigt i processen. 
 
4.4.2 Kommunal marktilldelning och planprocesser 
Alla kommuner i Sverige är skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. I den 
senaste plan- och bygglagen (SFS 2010:900) finns olika bestämmelser kring bland annat 
detaljplaner. Detaljplanprocessens syfte är att se till så att mark och vattenområden används till 
det som är  kompatibelt med lämplighetsgraden för området. Hänsyn tas sedermera till behov, 
beskaffenhet och läge (Boverket, 2015). I plan- och bygglagen regleras dessutom ändringar och 
liknande förfaranden. Kravet för att ändra i en detaljplan ska vara förenligt med planens 
ursprungliga syfte och verkan (SFS 2010:900). Så sent som den första januari 2019 trädde nya 
regler i kraft som skulle tydliggöra och förenkla detaljplanekraven vilket skulle göra det lättare 
att avgöra när det behövs en detaljplan och inte. Krav på detaljplan ska bara gälla då en sådan 
faktiskt behövs (Regeringens proposition 2017/18:167). Kommuner kan också, vid de fall de 
är markägare, via överenskommelser, styra upplåtelseform och val av byggherre (Boverket, 
2018). Via markanvisningar kan kommuner också påverka vilka material byggherren bygger i 
(till exempel kommuners träbyggnadsstrategier). 
 
En intervjustudie genomförd i Finland med tjänstemannainriktning pekar på kommunernas 
stora roll i att styra planprocesser och markanvisningar vid stadsutveckling. Bland annat innehar 
de auktoriteten att tvinga byggare att följa vissa materialpreferenser genom strängare 
bestämmelser (Franzini et al., 2018, s.2). Studien antyder att kommunala tjänstemän i Finland 
ser ett ökat träbyggande av flerbostadshus som en hållbar lösning för att förbättra medborgares 
livsstil samtidigt som det stöder lokala och nationella företag samt ekonomier (Franzini et al., 
2018, s.12). Förutom tidigare nämnda drivkrafter till ett ökat användande av trä i flerbostadshus 
fann Franzini et al. (2018) också att tjänstemän har en önskan att stödja lokal träproduktion, 
nationella träindustrier samt att öka slutkonsumentens livskvalité.  
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4.4.3 Varför byggherren tvekar att bygga i trä 
Byggbranschen anses allmänt vara en bransch som inte är speciellt riskbenägen (Hurmekoski 
et al., 2015b, s.182; Arora et al., s.2014). Detta kan bero på vana, de tenderar att använda den 
byggnadspraxis som man är van att använda framför alternativa metoder på grund av befintliga 
normer. Det kan ha att göra med investeringar på den redan befintliga infrastrukturen. Det kan 
också ha att göra med kunskapen av att bygga i ett visst material samt det stora antalet löst 
sammankopplade småaktörerna i byggnadskedjan (Hurmekoski et al., 2015b, s.182; Mahapatra 
& Gustavsson, 2008, s.640). Franzini et al. (2018, s.12) påvisar också att de hinder som 
tjänstemän i Finland såg för ett ökat användande av trä i flerbostadshus bland annat innefattar 
bristen på aktörer inom förädlingsindustrin av flerbostadshus i trä. Utöver detta kan de större 
byggföretagen ha ekonomiska intressen i att inte bygga i nya material då de tror att det är 
ekonomiskt riskfyllt och eftersom att de antagligen gjort större investeringar i användandet av 
traditionella material (betong och stål) (Mahapatra & Gustavsson, 2009, s.7). Vidare, på grund 
av byggnadsprojektens platsbundna natur är aktörerna tvungna att fatta snabba beslut med 
konkurrenskraftiga erbjudanden där det gäller att kunna erbjuda den lägsta kostnaden för ett 
projekt (Nord 2008; Hurmekoski et al., 2015b). Det etablerade systemet som grundar sig på 
kostnadskonkurrens gör att aktörer inte är villiga att acceptera nya metoder som potentiellt kan 
leda till extra arbete och därmed högre kostnader (Hurmekoski et al., 2015b, s.182). Enligt 
Mahapatra & Gustavsson (2009, s.7) kan dessutom försäkringsbolagens uppfattningar kring 
trähus påverka så att träbyggnader hamnar i en högre försäkringspremieklass vilket driver upp 
priser.  
 
I en kanadensisk studie identifierar Gosselin et al. (2017, s.565) att det som gör att byggherren 
tvekar vid träbyggande är bland annat byggnormer, kunskapsbrist, kostnader, materialets 
hållbarhet och tekniska aspekter, byggindustrins kultur samt tillgång till material.  
 
Trots behovet att minska byggindustrins miljöpåverkan och att öka produktiviteten i Europa 
verkar byggnadssektorns förhållningssätt förhindra stora förändringar mot dessa mål. 
Hurmekoski et al. (2015b, s.194) föreslår därför att stora företag som är verksamma inom 
träbyggnadsbranschen ska ta ett större ansvar genom att se över byggkedjan för att påverka 
befintliga metoder och förhållningssätt.  
 
En intressant detalj i sammanhanget, utifrån Hermekoski et al.:s (2015a) studie, är att resultat 
pekar på att det krävs mindre ansträngning för ett skogsrikt land med relativt låg befolkning att 
bryta den nuvarande byggnadskulturen till förmån för att, till exempel, använda trä i byggandet 
istället (Hurmekoski et al., 2015a, s.245).  
 
4.5 Arkitektur och projektering (materialval)  
4.5.1 Byggmaterial idag  
Utifrån SCB senaste siffror (2018) byggs 85 procent av de ordinära flerbostadshusen med 
betongstomme 13 procent byggs i trästomme. Det är den högsta siffran sedan 2004, då 15 
procent av den totala andelen byggdes i trästomme. Märkvärt är dock att det totala 
bostadsbyggandet var betydligt lägre då än idag (se tabell 2 & 3).  
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Tabell 2. Antal nybyggda lägenheter uppdelat på typ av stomme och år. 
Stomme 1995 1996 2003 2004 2016 2017 
Trä 735 525 774 1 562 3 598 3 937 
Betong 2 422 3 778 6 295 8 498 29 206 25 116 
Stål 276 89 467 478 316 323 
Annat 45 198 18 30 30 204 
Totalt 3 478 4 590 7 554 10 568 33 150  29 580 

Källa: SCB (u.å.b).  
 
Tabell 3. Andel (%) nybyggda lägenheter uppdelat på typ av stomme och år.  
Stomme 1995 1996 2003 2004 2016 2017 
Trä 21 11 10 15 11  13  
Betong 70 82 83 80 88  85  
Stål 8 2 6 5 1  1  
Annat 1 4 0 0 0  1 
Totalt 100 100 100 100 100  100  

Källa: SCB (u.å.c).   
 
Hurmekoski et al. (2015b, s.194) menar att generellt sett har de etablerade byggmetoderna, 
nätverken och produktleverantörerna som baserar sig på betong och murning institutionaliserat 
sina positioner i Europa under 1900-talet. På grund av att byggnader förväntas stå under lång 
tid så är byggbranschen tveksamma till att testa nya inriktningar som kan skapa oförutsedda 
problem (Riala & Ilola, 2014). Riala & Ilola (2014, s.367) påpekar att byggbranschens 
konservativa inställning kan vara den bakomliggande orsaken till att nya lösningar som 
byggbranschen utvecklar tenderar att leda till enbart små förändringar från nuvarande praxis. 
Byggindustrin är benägen att låta andra testa nya metoder när det kommer till byggande innan 
de själva gör något (Roos et al., 2010).  
 
Riala & Ilola (2014, s.375) genomförde en studie i Finland och fann att många hinder för ett 
ökat träbyggande härrör från det faktum att betong fortfarande är standardalternativet inom 
byggbranschen. Bland annat ses inte träprodukter som lika utvecklade som motsvarande 
betongprodukter, vilket också skapar en bild av att trä är ett dyrare byggmaterial. 
 
För att träbyggandet ska kunna öka sin marknadsandel inom byggsektorn måste de 
dominerande byggmetoderna och den nuvarande institutionaliseringen övervinnas (Riala & 
Ilola, 2014, s.375). Hurmekoski et al. (2015b, s.194) menar att det kan förväntas att byggsektorn 
kommer uppvisa ett ökat intresse för den framväxande träkonstruktionsindustrin, särskilt om 
den kan uppvisa kostnadseffektivitet genom ytterligare erfarenhet. Riala & Ilola (2014, s.375) 
påpekar just att nya tekniska lösningar av till exempel CLT har lett till att trä har ökat sin 
konkurrenskraft när det kommer till byggande av flerbostadshus.  
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4.5.2 Aktörers inställning till materialet trä (tekniska och strukturella aspekter)  
För att kunna analysera en innovations spridningspotential är det viktigt att definiera systemets 
struktur och de centrala aktörerna i det systemet som produkterna eller processen är del av 
(Hurmekoski et al., 2015b, s.182).  
 
Hurmekoski et al. (2015b) listar fyra viktiga aktörer inom byggnadskedjan som kan påverka ett 
projekt efter att det initierats av en kommun, företag eller privatperson. Den första är 
byggherren (1) som organiserar och hanterar processen vilken har det största ansvaret för 
design, specifikationer och ekonomiska aspekter. Den andra aktören som, på mandat av 
byggherren, har en viktig roll är konsulterna (2). Dessa innefattar till exempel arkitekter, 
byggnadsingenjörer och annan expertis vad gäller design och förvaltning av projektet. 
Huvudentreprenören (3) ansvarar, tillsammans med ett antal mindre entreprenörer, för att 
realisera projektet. Den fjärde aktören som påverkar ett projekt är materialleverantörer (4), vilka 
ansvarar för att leverera materialet och de olika byggnadskomponenterna till projektet 
(Hurmekoski et al., 2015b, s.182). Roos et al. (2010) menar att i norra Europa har byggherrar 
och huvudentreprenörer det största inflytandet över valet av material. 
 
Som Hurmekoski (2015b) tidigare nämner är arkitekter och byggnadsingenjörer två aktörer 
som kan påverka när det kommer till valet av material vid byggnadskonstruktioner (även Roos 
et al., 2008, konstaterar detta). Enligt Roos et al. (2010, s.876) har arkitekter en blandad attityd 
mot trä som byggmaterial. Bland annat har Roos et al. (2010, s.876) funnit positiva attityder så 
som att trä anses vara ett naturligt och varmt material, energieffektiv samt ett lätt och starkt 
material med inneboende egenskaper att användas tillsammans med andra material. En 
kanadensisk studie som sammanställt litteratur inom området fann att drivkrafterna bakom att 
använda trä främst riktar sig mot materialets hållfasthet, tekniska aspekter, byggprocessens 
snabbhet och träets arkitektoniska behållning (Gosselin et al., 2017, s.565).  
 
De största hindren för arkitekter och byggnadsingenjörer när det kommer till att föreslå trä som 
material är den egna känslan av kunskapsbrist samt byggsektorns standardpraxis vilken är 
baserad på betong och stål och som återfinns i entreprenörers företagspolicys (Roos et al., 2008, 
s.186; Roos et al., 2010, s.881). Mahapatra & Gustavsson (2009, s.6) konstaterar också att 
arkitekter, konsulter konstruktörer och entreprenörer har utbildats och skaffat erfarenhet som 
dominerats av betongbyggnad vilket gjort att de kan ha en negativ inställning till att ta till sig 
ny kunskap. Dessutom påverkas materialvalet av osäkra uppfattningar rörande träets tekniska 
egenskaper (osäkerhet kring stabilitet, brand, ljud och hållfasthet) samt normer som inte är 
kompatibla med trä som material (Roos et al., 2010,;Hemström et al., 2010; Mahapatra et al., 
2012). Mahapatra & Gustavsson (2009, s.6) påpekar till exempel att trä kan uppfattas som ett 
gammeldags material som inte heller är lämpligt för industriellt byggande. Roos et al. (2010, 
s.881) lyfter fram att individuella preferenser när det kommer till materialval inte har en så stor 
inverkan, speciellt om det avser en aktör långt ner i värdekedjan. De strategiska besluten för 
byggmetoder och materialval ligger främst i kulturen och standardpraxis där beslut kring 
byggmaterial fattas på högsta företagsnivå hos de större entreprenörerna (ibid).  
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I en studie genomförd av Hemström et al. (2011) fann de att arkitekter förespråkade betong som 
det lämpligaste materialet för byggnader som innehåller 3-8 våningar. Valet av material 
motiverades av betongens tekniska aspekter rörande stabilitet och brandsäkerhet, vilket ansågs 
viktigt när det kom till materialval. Träets goda miljömässiga egenskaper har samtidigt skapat 
en positiv attityd bland arkitekter (ibid). De som har erfarenhet av trä som byggmaterial är 
generellt mer positivt inställda än de som saknar erfarenhet (Roos et al., 2010, s.879). Roos et 
al. (2010, s.880) identifierar också att arkitekter och byggnadsingenjörer har en blandad syn på 
ekonomiska faktorer. Vissa menar att om trä används på rätt sätt så är det kostnadseffektivt 
material, andra påpekar risker med trä som gör att materialet blir dyrare (ibid).  
 
Enligt Mahapatra & Gustavsson (2009, s.6) spenderar dessutom träindustrin mycket mindre 
pengar än vad plast-, betong och stålindustrin spenderar för att bättra på allmänhetens 
medvetenhet om de olika produkterna.  
 
Roos et al. (2008, s.192) identifierar ett antal förbättringar som kan göra att trä används mer. 
Bland annat påpekar de vikten av att bemöta den utbredda missuppfattningen om trä som 
material samt att skapa förutsättningar för arkitekter och byggnadsingenjörer när det gäller 
support, information och systemlösningar. Vidare behöver trä påvisa tydligare ekonomiska 
förutsättningar när det gäller konkurrensen med betong. Utöver de redan nämnda 
förbättringsområdena behövs dessutom ett kunskapslyft inom byggnadssektorn när det gäller 
träbyggande (Roos et al. 2008, s.192).  
 
4.5.3 Träets egenskaper  
När det kommer till val av trä som byggmaterial beskriver forskningen träets goda ekologiska 
egenskaper (Petersen & Solberg 2005; Guardigli et al., 2011; Roos et al., 2008; Upton et al., 
2008; Hemström et al., 2011). Enligt Guardigli et al. (2011, s.1206), som genom LCA (se bild 
1, s.10) jämfört betong- och trähuskonstruktioner står trähus i allmänhet för lägre påverkan på 
miljö, resurser och människors hälsa än en typisk betongstruktur. Dels menar Petersen & 
Solberg (2005) samt Guardigli et al. (2011) att trä uppvisar lägre utsläpp av växthusgaser under 
hela livscykel i jämförelse med andra material, dels skapar trä mindre restprodukter under 
produktionen av materialet. Vidare binder träprodukter koldioxid, under sin livstid, vilket 
överträffar de utsläpp som sker under tillverkningsskedet (Lippke et al., 2011a). Ett ökat 
träbyggande av flerbostadshus har stora positiva utsikter främst när det gäller de miljömässiga 
aspekterna. Flera studier som jämfört trä och betong utifrån livscykelanalyser finner också 
träets positiva inverkan när det gäller kolsänka och att lagra kolet under en lång tid (Toppinen 
et al., 2018; Cabeza et al., 2014; Gustavsson et al., 2010). Sathre & O´Connor (2010, s.105) 
påvisar i en litteraturstudie att en universell slutsats är att tillverkning av träprodukter förbrukar 
mindre energi och mer specifikt mindre mängd fossila bränslen än de flesta andra alternativa 
materialen (så som metaller, betong och tegelstenar). Utöver detta binds koldioxid när nya träd 
planteras vilket sedermera skapar en ny koldioxidsänka (Lippke et al., 2011b, s.863) 
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På senare tid har intresset dessutom ökat när det gäller träets roll vid byggnation på grund av 
materialets förnyelsebara attribut vilket kan bidra till att nå olika hållbarhetsmål (Franzini et al., 
2018 & UN, 2016a).  
 
4.5.4 Betongens egenskaper  
Det rådande materialet idag, betong, är ett material som har lång livslängd, är resistent mot 
mögel och uppvisar god motståndskraft mot brand. Betong har goda tekniska egenskaper och 
har oftast en relativt god ekonomi (Popovics, 1992, s.1). Betongen anses dessutom vara en av 
de billigaste och mest tillgängliga materialen i världen (Li & Liang, 2011, s.10). I snitt 
produceras det omkring ett ton betong per capita per år (Van den Heede & De Belie, 2012, 
s.431). Produktionskostnaden är låg i jämförelse med många andra material och dess 
huvudsakliga komponenter, vatten, bindande material (ex: grus) samt cement, finns i stort sett 
i hela värden (Li & Liang, 2011, s.10). En ökad efterfrågan på betong förväntas också öka 
koldioxidutsläpp kopplat till betongindustrin (Van den Heede & De Belie, 2012, s.433). 
Betongindustrin har under åren arbetat fram en grönare betong för att sänka koldioxidutsläppen 
(Van den Heede & De Belie, 2012, s.431). De största miljövinsterna för den potentiella gröna 
betongen beror dock huvudsakligen på dess reducerade cementinnehåll och dess styrka i 
jämförelse med den traditionella betongen (Van den Heede & De Belie, 2012, s.440). Enligt 
Svensk betong (2017, s.8) krävs det att bland annat byggare, beställare och arkitekter ställer 
krav och beställer klimatsmartare betong för att driva på den utveckling som krävs.  
 
4.6 Transport 
Transportindustrin är den näst största föroreningskällan, globalt sett (Krasny et al., 2017, s.968). 
Globaliseringen leder till att material snabbt kan förflyttas vilket också gör att materialen ofta 
produceras på annan plats än där det ska användas. Detta leder sedermera till långa transporter 
och en ökad förorening (ibid). En stor del av Sveriges godstransporter utgörs av just 
byggtransporter och främst anläggningstransporter. Av den totala vikten som transporteras 
inom Sverige utgör transporter till och byggarbetsplatsen cirka 1/5 (Sveriges byggindustrier, 
2010). Enligt Sveriges byggindustrier stod godstrafiken i Sverige för cirka 6 procent av landets 
totala växthusutsläpp. Större volymer som transporteras på våra vägar påverkar också den 
biologiska mångfalden negativt och bidrar till övergödning och försurning (ibid).  
 
Krasny et al. (2017, s.969) propagerar för att naturliga material som produceras nära byggplats 
kraftig skulle sänka utsläpp kopplade till transport. Lättare element kräver färre transporter då 
mer kan lastas vid varje tillfälle (Riala & Ilola, 2014, s.375). Mahapatra et al. (2012) är av 
samma uppfattning och konstaterar dessutom att träets låga vikt gör att träbyggnader kan 
prefabriceras till en högre grad och till en lägre kostnad i jämförelse med transport av 
betongelement. I en Italiensk LCA-studie där betong- och träkonstruktioner jämförs konstateras 
det att långa transporter av träsystem inte är något problem varken ekonomiskt eller 
miljömässigt (Guardigli et al., 2011, s.1206). Betongens geografiska tillgänglighet innebär 
dock att längre transporter undviks (Li & Liang, 2011, s.10). 
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I tabell- och figurform presenteras nedan utsläpp från transportsektorn, i relation till de totala 
utsläppen i Sverige (se tabeller 4 & 5 samt figurer 5 & 6).  
 
Tabell 4. Utsläpp av växthusgaser (kiloton koldioxidekvivalenter (ktCO2e)) till luft från 
transportsektorn och övriga sektorer 2009 och 2016, uppdelat i absoluta siffror och andel (%). 
                     

2009 
(ktCO2e) 

Andel (%) av 
de totala 
utsläppen 2009 

                      
2016 
(ktCO2e) 

Andel (%) av de 
totala utsläppen 
2016 

Totala utsläpp från 
transportsektorn 

19 098 33% 15 773 30% 

Övriga utsläpp 39 242,5 67% 37 169 70% 
Totala utsläpp i hela riket 58 340, 5 100% 52 942, 8 

 
100% 

Källor: SCB (u.å.d) och SCB (u.å.e).  
 
Tabell 5. Utsläpp av växthusgaser (kiloton koldioxidekvivalenter (ktCO2e)) till luft inom olika delar av 
transportsektorn 2009 och 2016, uppdelat i absoluta siffror och andel (%). 
         

2009 
(ktCO2e) 

Andel (%) av de 
totala utsläppen 
2009 

         
2016 
(ktCO2e) 

Andel (%) av 
de totala 
utsläppen 16 

Utsläpp från transporter 
(privat konsumtion) 

9361 16% 8 017 15% 

Utsläpp från transporter 
inom byggsektorn  

1027 2% 993 2% 

Övriga utsläpp från 
transportsektorn 

8 710 15% 6763 13% 

Totala utsläpp från 
transportsektorn 

19 098 33% 15 773 30% 

Källor: SCB (u.å.d) och SCB (u.å.e). 
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Figur 5. Andel (%) utsläpp av växthusgaser (kiloton koldioxidekvivalenter) till luft från 
transportsektorn och övriga sektorer 2009. Källor: SCB (u.å.d) och SCB (u.å.e). 
 

Figur 6. Andel (%) utsläpp av växthusgaser (kiloton koldioxidekvivalenter) till luft från 
transportsektorn och övriga sektorer 2016. Källor: SCB (u.å.d) och SCB (u.å.e). 
 
4.7 Anläggning  
Anläggning av byggnader har förändrats i och med att material prefabricerats och 
byggprocessen industrialiserats. Vid traditionellt byggande anläggs hela byggnaden på platsen 
där huset ska stå. En ökad prefabricering innebär kortare tid på byggsite. Enligt Brege et al. 
(2014) kan ledtider för arbetet on-site minska med omkring 2-3 procent vid användandet av 
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trämoduler. Detta innefattar allt från försäljning till färdigställande av inredning. Brege et al. 
(2017, s.17) identifierar dock problem när det industriella tänket möter den traditionella 
byggprocessen. Bland annat finns en ovisshet över hur arbetet med modulelement som ska 
slutmonteras resursmässigt ska dimensioneras.  
 
Hurmekoski et al. (2015b, s.182) konstaterar att träets låga vikt, 30-50 procent lägre vikt med 
en trästomme i jämförelse med andra material, gör att grundarbetet, transporter samt lyft och 
monteringar blir lättare. Dessutom har materialets lätthet gjort det möjligt att utnyttja 
byggplatser som inte kan bära motsvarande byggnader i betong (ibid). Riala & Ilola (2014, 
s.375) påvisar i sin studie att träets största konkurrenskraft ligger i just materialets lätthet, en 
ökad bygghastighet och en ökad grad av prefabricering. Träbyggande leder till en tystare 
byggnadsprocess samt ett ökat välmående för arbetare både on-site och off-site, vilket kan vara 
eftersträvansvärd i en alltmer tätbyggd stadsmiljö. Skulle man fokusera på dessa aspekter skulle 
träbyggandet framstå som ett attraktivt alternativ till beprövade metoder (ibid).   
 
Enligt Hurmekoski et al. (2015b, s.186) skiljer sig de totala ekonomiska kostnaderna vad gäller 
byggande av flerbostadshus i trä och konventionellt byggande (det vill säga andra material) 
mellan olika länder. I Hurmekoski et al.:s rapport från 2015 beskrivs att träbyggandet kan vara 
upp till 10 procent dyrare än det traditionella byggandet. Besparingar uppnås genom förbättrade 
kvalitetskontroller där ett ökat industriellt byggande höjer produktiviteten (Hurmekoski et al., 
2015b, s.186-187). Dessa besparingar, menar Hurmekoski  et al. (2015b, s.186-187) borde 
kompensera för 25 procent dyrare materialkostnader samt extrakostnader för brandsäkerhet och 
underhåll av fasader. Kostnaderna väntas dessutom sjunka ytterligare (ibid). Case-studier från 
Österrike, som menar att trä är ett konkurrenskraftigt material redan nu, visar på att det finns 
en beräknad potential att ytterligare minska produktions- och anläggningskostnader med upp 
till 30 procent (Winter et al., 2012). Potentialen för en kostnadsminskning ligger i att lära 
genom att göra eftersom att de aktörer som arbetar med träbyggande fortfarande är i ett tidigt 
stadium av förändring vilket gör att de fortfarande skaffar sig ytterligare erfarenhet där 
produkterna fortsätter utvecklas  (Hurmekoski et al., 2015b, s.187).  
 
4.8 Boende och välmående 
Forskning pekar mot att ett ökat byggande i trä minskar stressnivåer (Burnard & Kutnar, 2015) 
och skapar en bättre fysiologisk miljö (Ikei et al., 2017; Hurmekoski et al., 2015b). Dessutom 
visar forskning att trä skapar en behagligare inomhusmiljö med faktorer så som en varmare 
atmosfär och en förhindrad bakterietillväxt (Hurmekoski et al., 2015b, s.192). Det är, enligt Ikei 
et al. (2017, s.1), empiriskt underlagt att trä har en förstärkt trevnadskänsla hos människor och 
studier pekar också på att människokroppen är anpassad till naturliga miljöer (O’Grady, 2015; 
Ikei et al., 2017).  
 
Stora mängder kemikalier är också kopplade till byggindustrin vilket kan kopplas samman med 
”sick builing syndrome” (Krasny et al., 2017, s.969). Krasny et al. (2017) argumenterar för att 
en övergång till naturliga material kan påverka luftkvalitén och sedermera sätta stopp för 
sjukdomar kopplade till dålig luft.  
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Det finns också forskning, främst från Japan, som tyder på att exponerat trä i olika former har 
en avslappnande effekt (Ikei et al., 2017, s.1). Bland annat nämns träets påverkan att minska 
blodtryck (Park et al., 2009) och minskning av pulsfrekvens (Lee et al., 2011) vilket också gör 
att kroppen blir lugnare (Park et al., 2012) vid skogsatmosfär. Det finns också studier som pekar 
på liknande fysiologiska aspekter som ovan nämnda vid direkt kontakt med trä (Sakuragawa et 
al., 2008). I en studie av Ulrich (1984) jämförs patienters vistelsetid på ett sjukhus. Resultaten 
pekar på att patienter med utsikt över miljöer med träd vistas kortare tid på sjukhuset än vad 
patienter som har utsikt över tegelfasader gör (Ulrich, 1984, s.421).  
 
Då forskningen inom området fortfarande är relativt ofullständig, är det svårt att ge en 
vedertagen bild av läget men det finns ändå indikationer som pekar åt en given riktning.  
 
Toivonen & Hansen (2003) menar att trä många gånger är ett attraktivare material jämfört med 
andra material. Toivonen (2012) återger ett scenario där både konsumenter och byggföretag 
anser att träets goda miljöegenskaper är viktiga. Vidare kan aspekter som är relaterade till 
träprodukters miljöhållbarhet i bostäder, produktens sociala acceptans och träets estetiska 
egenskaper, alla associeras med en distinkt konsumentlivsstil, som består av ett komplext 
samspel mellan konsumenternas bakgrund, värden, och beteende (Toppinen et al., 2013). 
Konsumenten är alltså villig att betala för hållbara träprodukter (ibid).  
 
Det finns dock delade meningar kring vad konsumenten är beredd att betala för. Riala & Ilola 
(2014, s.375) menar att trots att konsumenter har ett större fokus på att agera miljövänligt så är 
de i allmänhet inte beredda att betala mer för en miljövänligare byggprocess. Toppinen (2017, 
s.4) hävdar också att miljöaspekten oftast inte driver konsumenternas eller kundernas val av 
byggmaterial. Det finns dock studier som påvisar det motsatta. Till exempel identifierar Høibø 
et al. (2015), i en studie från Norge, att yngre människor med starka miljövärden är den grupp 
som man bör inrikta sig mot för att öka andelen träbaserade flerbostadshus i städer. I en annan 
studie genomförd av Høibø et al. (2018) jämfördes två skilda gruppers materialpreferenser när 
det kommer till bostäder i norska stadsmiljöer. Høibø et al. (2018) fann att det mest önskvärda 
materialet oftast var detsamma som det vanligast använda materialet i staden. De som föredrog 
att bo i staden föredrog alltså material som vanligtvis används i städer, så som betong och stål. 
Då materialtraditionen och det faktiska sammanhanget verkar vara viktiga faktorer för 
konsumenten menar Høibø et al. (2018) att det är viktigt med information när ett material 
introduceras i ett nytt sammanhang. I en stadskontext är landmärken i trä ett verktyg för 
byggherrar att introducera, undervisa och göra trä mer bekant för konsumenten (Høibø et al., 
2018). Dessutom finns forskning som visar att miljökvaliteten hos träprodukter sammanfaller 
med konsumentens vilja att köpa och betala mer för produkter med högre miljökvalitet även i 
andra sammanhang (Hansmann et al., 2006).  
 
4.9 Livslängd och förvaltning  
De nya trästommeprodukterna har inte funnits så länge och har därmed inte lika lång 
dokumenterad effekt som motsvarande betongprodukter. Enligt Hurmekoski et al. (2015b, 
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s.189) kan en potentiell teknisk utveckling och miljöeffektivisering av betong som 
byggmaterial i framtiden åter göra betong till en miljömässigt konkurrenskraftig produkt. Det 
finns dock studier som pekar på att skillnaden i stommaterialkostnader mellan trä och betong 
redan, där ett pris på koldioxidutsläpp är inkluderat, redan idag är mycket liten (Nässén et al., 
2012, s.368).  
 
Betongen har, som tidigare påvisats, en lång livslängd (Popovics, 1992, s.1). Fördelar med 
betong är dess oorganiska struktur vilket skapar motståndskraft mot vatten och resistans mot 
höga temperaturer (Li & Liang, 2011, s.11). Dessutom krävs mindre underhåll för betong i 
jämförelse med många andra material. Under normala förhållanden behöver betongstrukturer 
inte målas eller på andra sätt skyddas mot förvittring, vilket till exempel är nödvändigt för 
träkonstruktioner (Li & Liang, 2011, s.13). Underhållskostnaderna, under ett längre 
tidsperspektiv, för betongkonstruktioner är generellt sett också lägre än träkonstruktioner i och 
med att beläggningar eller målning inte behöver göras om (ibid).  
 
Forskningen kring de nya träteknikernas livslängd är relativt svag. Trä som byggmaterial har 
spelat en stor roll genom historien när det kommer till olika former av konstruktioner (Crafford 
et al., 2018, s.2). Vi hittar trä i till exempel 1000-åriga kyrkor eller flerbostadshus i medeltida 
stadsdelar. Sydafrikansk forskning visar att trä har mycket goda egenskaper när det kommer till 
isolering. Bland annat isolerar trä 10 gånger bättre än betong (per volym) på grund av dess låga 
ledningsförmåga vilket också kan leda till betydande energibesparingar (Crafford et al., 2018, 
s.3). Träets livslängd och tillstånd i byggnader är beroende på konstruktion, behandling och 
korrekt underhåll. Generellt påverkas inte livslängden heller av vilket träslag som används 
(Mariño et al., 2009, s.159). Annan forskning gjord på broar av trä visar att materialet generellt 
har en lång livslängd. Svaga punkter som observerats innefattar ytor som är i direkt anslutning 
till vatten eller mark (Brischke et al., 2012, s.122). Huruvida nya träprodukter (så som 
prefabricerade träelement) kan basera sin livslängd utifrån den fattiga forskningsbakgrunden 
och en allmän erfarenhet kring trä framgår dock inte i den forskning som är inkluderad i studien.  
 
4.10 Demontering och återbruk  
Dekonstruktion är den process där en fysisk struktur (till exempel en byggnad) demonteras till 
dess komponenter i omvänd ordning, med så liten skada som möjligt, så att komponenterna 
bibehåller sina ursprungliga egenskaper och struktur (Diyamandoglu & Fortuna, 2015, s.21). 
Demontering är en process som har tydliga fördelar genom sparande av växthusutsläpp och 
gynnsam ekonomi på grund av återbruksmöjligheten (Diyamandoglu & Fortuna, 2015, s.29). I 
en kontext av global uppvärmning är det viktigt att begränsa byggavfall från byggnader (Xu et 
al., 2019, s.1). Studier visar också att återanvändning av produkter är bättre än att direkt använda 
materialet för energiproduktion (Knauf, 2015, s.60). Europaparlamentets och rådets direktiv 
(2008/98/EG) har definierat en ramlagstiftning för avfallshantering inom unionen. Direktiven 
följer en hierarki där (a) förebyggande av material står överst på listan. Därefter följer (b) 
förberedelse för återanvändning, (c) materialåtervinning, (d) annan återvinning som till 
exempel energiåtervinning, samt (d) bortskaffande (Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG, artikel 4).  
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Det avfall som kommer från byggandet är stort (Krasny et al., 2017, s.969). Den finns studier 
som bland annat visar att den österrikiska byggbranschen varje år producerar upp till 3,5 
miljoner ton avfall. 90 procent av detta ska vara från betong, tegel eller murverk (Krasny et al., 
2017, s.969).  
 
Träprodukters inverkan för att minska växthusgasutsläpp genom att ersätta material som kräver 
en hög energikonsumtion beror inte bara på skillnader i produktionsfasen utan också hur 
träavfallet hanteras efter rivning (Börjesson & Gustavsson, 2000, s.587; Oliver et al., 2014, 
s.250). Om en del av rivningsavfallet återbrukas i en ny byggnad istället för att användas till 
biobränsle kommer växthusgasbalansen förbättras och kan till och med bli negativ (Börjesson 
& Gustavsson, 2000, s.587). Genom att bygga med komponenter som är lätta och vilka har 
möjlighet att återbrukas finns potential att kraftigt bidra till att möta miljömålen. 
Återanvändning av material från byggnader är dock platsspecifik och tidsbegränsad, vilket gör 
att konstruktionen och byggprocessen antagligen behöver ändras (Gorgolewski, 2008, s.186). 
Då demoleringsprocessen är styrd av ekonomi och tid så handlar mycket om att få jobbet gjort 
så snabbt som möjligt. Återanvändbara komponenter som är lätta att demontera har samtidigt 
implikationer på design och konstruktion (ibid).  
 
Demolerad betong från byggnader svarade 2010 för 31 procent av den totala 
avfallsproduktionen inom EU (Marinković et al., 2010, s.2255). Betongen återanvänds 
vanligtvis vid vägbyggnation, dräneringsfyllning, eller som bindemedel till ny betong, så vidare 
den inte går till deponi (Skullestad et al., 2016, s.115). Återvunnen betong lagras samtidigt 
mellan 2-16 veckor vid krossanläggning innan den används och under denna period avger 
betongen koldioxid i en högre hastighet än när materialet används i en byggnad (Pade & 
Guimaraes, 2007, s.1354).  
 
I ett svenskt kontext skapades 9,4 miljoner ton  bygg- och rivningsavfall under 2014. Den 
största mängden (4,2 miljoner ton) av avfallet gick till konstruktionsmaterial, återfyllnad samt 
sluttäckning på deponier. Ungefär 2,4 miljoner ton av bygg- och rivningsavfallet gick till 
deponering, där jordmassor, betong och sten var de vanligaste avfallstyperna  
(Naturvårdsverket, 2016, s.78). Enligt Naturvårdsverket (2016, s.30) låg återvinningsgraden 
från bygg och rivningsavfall på 50 procent under 2014.  
 
4.11 Förbränning och förmultning 
Förbränning och förmultning är alternativ som inte befinner sig speciellt högt upp på den 
hierarkiska lista som presenterats ovan (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, 
artikel 4).  
 
På grund av statliga subventioner, tillgång till avfall och befintliga anläggningar går, trots EU:s 
direktiv, stor del av avfallsresterna till energiåtervinning. Logistik för insamlingen av spillträet 
ses som en flaskhals som måste övervinnas för att återvunnet material ska återanvändas till 
annat än energi (Garcia & Hora, 2017, s.196). Garcia & Hora (2017) menar att en lösning på 
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detta skulle kunna vara decentraliserade insamlingsplatser på korta avstånd från 
anläggningsplatser vilket skulle minska transportkostnader och utsläpp. Den globala 
uppvärmningen och en allt större efterfrågan på koldioxidneutralitet har drivit energiindustrin 
mot grönare bränslelösningar. Bland de attraktiva alternativen hör olika avfallshanterade 
bränslen så som trä (Kinnunen et al., 2019, s.1). Gustavsson et al. (2009) och Oliver et al. (2014, 
s.250) påpekar också att träbaserade rivningsrester kan återvinnas och användas som 
biobränsle. Biobränsle som substitut kan också kraftigt minska nettoutsläppen av koldioxid 
(Gustavsson et al., 2010, s.240). Enligt Dodoo et al. (2012) ger trämaterial större 
primärenergifördelar än betong och stål om materialet återvinns efter rivning. Kinnunen et al. 
(2019, s.1) påpekar dock att avfallsbaserade bränslen är problematiska utifrån ett 
sönderfrätningsperspektiv. Vid vedbränning av återvunnet material skapas en hög 
koncentration av tungmetaller i kombination med kalium och klor vilket bildar mycket 
korrosiva förhållanden (ibid).  
 
Återvunnet material från träbyggnader kan även användas till att täcka deponier av till exempel 
metan (Kinnunen et al., 2019). Enligt Sathre & O´Connor (2010, s.5) riskerar dock delar av 
träet att förmultna till metangas vid deponi. Det finns stor osäkerhet i huruvida 
deponialternativet för förbrukade träprodukter är att eftersträva. Det kan delvis skapas biogas 
av återvunnen metan vilket skulle vara ett klimatvänligt alternativ. Däremot kan 
deponialternativet också vara en börda för klimatet i och med ett större utsläpp av metan i 
atmosfären (Sathre & O´Connor, 2010, s.5). I Sverige är det dock förbjudet, sedan 2005, att 
lägga trämaterial på deponi (Naturvårdsverket, 2017, s.25). Förbudet att deponera organiskt 
avfall har sedermera lett till att gasbildning på deponier också successivt avtagit (Avfall 
Sverige, 2019).  
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5. RESULTAT OCH ANALYS  
 
Denna del av studien redovisar och analyserar insamlat material från intervjuer och dokument. För att 
skapa en tydligare bild presenteras varje enskild del längs kedjan för sig. Det empiriska materialet ställs 
vid analysskedet mot det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen. De delar som tidigare 
presenterats längs med kedjan bibehålls men vissa delar är dock, i resultatdelen, sammanslagna för att 
underlätta för läsaren.  
 
5.1 Hållbart skogsbruk & avverkning 
5.1.1 Hållbart Skogsbruk 
Intervjuerna med skogsbolagen visade att den generella uppfattningen är att ett hållbart 
skogsbruk bedrivs i Sverige. Vidare anser de att vedertagna certifieringar som finns nationellt 
i Sverige styr vilken typ av hållbart skogsbruk som de skall anpassa sig efter. Bland annat 
påpekar Szyber (Stora Enso, 2019) att deras produkter är certifierade; ”om man tar de två 
produkterna som jag är ansvarig för, alltså CLT och LVL4, då är de PEFC eller FSC-
certifierade”. Åkesson (Södra, 2019) delar samma uppfattning rörande hållbart skogsbruk. Hon 
påvisar att tillväxten i skogen är central för att skapa ett hållbart skogsbruk. En ökad volym av 
träd innebär också goda förutsättningar för klimatet. Samtidigt arbetar de med kalhyggen för 
att effektivisera tillväxten.  
 
Vidare framkommer bilden av att skogsbolagen anser sig göra fullt tillräckligt idag för att 
bedriva ett hållbart skogsbruk. Szyber (Stora Enso, 2019) påpekar att deras produkter är både 
spårbara och certifierade;  
 

Jag vet inte om man kan göra så mycket mer än vad vi gör, det går ju alltid att göra mer, men det är väldigt 
gott nog att bara köra 100 procent spårbart, det är svårt i sig, och sen PEFC och FSC certifierat (Szyber, 
Stora Enso, 2019).   

 
Åkesson (Södra, 2019) tycker också att det som Södra gör för hållbart skogsbruk är tillräckligt. 
De har bland annat satt upp koncernmål gällande produktion (till år 2020) och transport (till år 
2030) där de enligt henne har kommit väldigt långt. Vidare återkommer hon till att 
återplantering är viktigt för hållbarheten ”för skogen kan det vara bra att få en riktig ny chans 
att växa till sig istället för att man plockar ett träd lite här och lite var” (Åkesson, Södra 2019). 
 
Forskningen anser dock inte att de stora skogsbolagen bedriver ett hållbart skogsbruk. Jentzen 
(Plockhugget, 2019) tar exempelvis upp skillnaden mellan brukade och icke brukade skogar. 
Han påpekar att de skiljer sig mycket åt vad gäller utseende, mängden död ved, hur mycket 
stora träd som finns samt fördelning. Jentzen sammanfattar problematiken i skogsbolagens 
verksamhet och syn på hållbart skogsbruk; ”i grunden är ju det viktiga egentligen att det blir 
väldigt kraftiga kontinuitetsbrott i hela de pågående processerna, vilket inte är hållbart”. 
 

                                                
4 Se definition 1.4.4 Trästomme (s.9).  
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Felton (SLU, 2019) argumenterar för att statliga strukturella problem behöver ändras för att 
skogsbolagen ska kunna bedriva ett hållbart skogsbruk; ”I think they are generally keen. My 
question is, even if they are doing the right thing, is it enough? And that’s not their fault, that’s 
an issue of all society and government policy”. 
 
En annan forskare från SLU (Anonym, SLU, 2019) menar att ur en ren naturvetenskaplig 
synvinkel så finns det problem med den biologiska mångfalden. Hen tycker dock, till skillnad 
från de andra forskarna, att skogsbolagen är hyfsat hållbara i övrigt.  
 
5.1.2 Avverkning 
Det tycks bedrivas ett intensivt skogsbruk med hög avverkningsgrad i Sverige. Felton (SLU, 
2019) uppger till exempel att Sverige, i jämförelse med andra länder, är ett land vars areal till 
stora delar består av planterad skog.   
 

We´ve got these trade-offs, we are improving the amount of area that we say ’you can´t touch this’ at the 
same time we are intensively managing the rest of the forest areas. I think that Sweden is around the 55 
largest country in the world, it depends in how you measure, but we are number 5 in the world for the 
absolute amount of planted forest area (Felton, SLU, 2019).  

 
En central aspekt vid avverkning handlar om hur naturresursen används. Det vill säga vilken 
slutprodukt som prioriteras och varför. Utifrån intervjuerna framkommer att massaproduktion 
förefaller som en viktig ekonomisk del för skogsbolagen.För Södra framstår massatillverkning 
vara en stor och viktig del. Åkesson (Södra, 2019) konstaterar att; ”massa är den största delen 
fortfarande för Södra […] det finns ju väldigt bra ekonomi i massan just nu. Massan är mest 
lönsam”. I Södras årsredovisning (2018, s.2) beskrivs att massadelen (Södra Cell) står för 54 
procent av företags totala omsättning. I denna del räknas dock både pappersmassa och biomassa 
in.  
 
Szyber (Stora Enso, 2019) menar att om det finns möjlighet för ett företag att få in pengar från 
en viss verksamhet kommer de att fortsätta med det. Hon lyfter fram att Stora Enso ändå vill 
satsa på alla sina verksamheter. Pappersmassan förefaller vara en lönsam del för Stora Enso, i 
deras årsrapport framkommer till exempel att pappersmassa, 2018, stod för 16% av företagets 
totala operativa rörelseresultat. Träprodukter stod under samma period för 13 % av det totala 
operativa rörelseresultatet. Samtidigt stod pappersmassa för 29 % av koncernens omsättning, i 
jämförelse med träprodukter som stod för 15 % av omsättningen. Enligt årsrapporten är Stora 
Enso dessutom den näst största papperstillverkaren i Europa (Stora Enso, 2018, s.2-3).  
 
Martin Jentzen (Plockhugget, 2019) är av uppfattningen att samhället behöver bestämma vilken 
produkt som är viktigast att prioritera.  
 

Idag tar vi ju ut i runda slängar hälften i massaved och det är en råvara som egentligen inte går att ha till så 
mycket olika saker utan det är ju energi eller papper då. Skulle man jobba med istället icke kalhyggebaserat 
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skogsbruk med mer selektiv avverkning av grövre träd då skulle vi kunna höja timmerandelen ganska 
väsentligt och det ökar ju potentialen för träbyggande (Jentzen, Plockhugget, 2019).  

 
Då det bedrivs ett intensivt skogsbruk i Sverige är återplanteringskravet vid avverkning något 
som flera av skogsbolagen återkommer till. Både Szyber (Stora Enso, 2019) och Åkesson 
(Södra, 2019) belyser att de planterar minst tre träd för varje avverkat träd vilket då ökar 
volymen i den svenska skogen.  
 

Man återplanterar så att minst två stycken tar sig, vilket gör att man oftast återplanterar minst tre stycken 
träd. Så det är det korta om hållbart skogsbruk, att det är väldigt viktigt […] Och för Stora Enso som funnits 
i mer än 700 år så skulle inte vi ha någon affär idag om vi inte hade tyckt att det varit viktigt hela tiden 
(Szyber, Stora Enso, 2019). 

 
Vi planterar ju tre träd för varje träd vi avverkar så vi har ju skogstillväxt. Skogstillgången för södras 
medlemmar och ägare växer ju hela tiden så den minskar ju inte. Även om vi bygger större affärer och 
satsar mer, så blir det ändå mer skog. Det vill säga mer träd i skogen även om det blir större affärer 
(Åkesson, Södra, 2019). 

 
Felton (SLU, 2019) påpekar däremot att återplantering i sig inte är det samma som hållbart 
skogsbruk om det också ska värna den biologiska mångfalden; ”there is a conflation of a ‘as 
long as we maintain trees, we are doing the right thing’ just having trees don’t mean it’s a 
sustainable forest in terms of biodiversity”.  
 
Hur skogsbolagen faktiskt arbetar med den biologiska mångfalden har varit svårare att få en 
klar bild av genom intervjuerna. I kommunikationsmaterialet beskrivs däremot uttryckligen hur 
till exempel Södra vill värna den biologiska mångfalden. I deras årsredovisning och 
hållbarhetsrapport 2018 anges; ”naturvårdande skötselåtgärder behövs för att bevara eller 
utveckla en del skogliga miljöer med höga naturvärden. Åtgärderna är viktiga för att bevara och 
gynna den biologiska mångfalden i landskapet” (Södra, 2018, s.62). Åkesson (Södra, 2019) 
säger att Södra lägger stora pengar på forskning som bland annat behandlar hur skogen skall 
bevaras på bästa sätt. Vidare belyser hon att Södra värnar den biologiska mångfalden så att 
utsatta växter och djur inte riskerar att fara illa; ”man får inte ta ned skog om det är någon som 
säger till om att det är någon viss blomma, eller viss växt eller något djur som finns i skogen då 
får du ju inte avverka där” (Åkesson, Södra, 2019). Forskare inom området påpekar dock att 
det inte är hållbart att bedriva den typen av skogsbruk som bedrivs idag.  
 

Mellan 20-40 procent skulle behöva skyddas av arealen, om man ska bedriva ett sådant skogsbruk som vi 
gör idag. Och där är vi ju inte och jag tror inte att man kan skydda så mycket som 40 procent heller. Inte 
ens ett så skogsrikt land som Sverige har ju sådana arealer tillgängliga […] skulle man jobba med istället 
icke kalhyggebaserat skogsbruk med mer selektiv avverkning av grövre träd då skulle vi kunna höja 
timmerandelen ganska väsentligt och det ökar ju potentialen för träbyggande (Jentzen, Plockhugget, 2019). 
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En forskare på SLU (Anonym, SLU, 2019) framhäver intressemotsättningen mellan biologisk 
mångfald och produktion.  
 

Biologisk mångfald är något som dykt upp senare och där finns det ju en intressekonflikt mellan bevarande 
av biologisk mångfald och produktion. Man producerar ju lite mindre om man ska upprätthålla den 
biologiska mångfalden överallt, så det finns helt klart en intressekonflikt där (Anonym, SLU, 2019).  

 
Dessutom verkar Sverige inte kunna möta de mål som är uppsatta för hållbart skogsbruk. Felton 
(SLU, 2019) påpekar bland annat att det fortfarande finns 2000 rödlistade skogsarter i Sverige;    
 

If the plan is to intensify further in the majority of the forest-area, what is that going to do to our ability to 
hit these environmental goals? The latest assessment in 2018 found that we are not on track, that we are 
probably not going to make the 2020 goal for sustainable forest. So the Swedish government is saying we 
are not making our goals, we still have 2000 forest species that are red-listed (Felton, SLU, 2019).  

 
5.1.3 Analys av hållbart skogsbruk & avverkning  
Både Södra och Stora Enso är tydliga med att hållbart skogsbruk är en viktig aspekt för 
företagen. Det viktigaste, utifrån intervjuerna, verkar vara att lönsamheten är tillräckligt god, i 
kombination med att de olika certifieringarna med tillväxtkrav uppfylls. Utifrån de 
certifieringar och mål som finns uppsatta går det att argumentera både för att skogsbolagen 
driver ett hållbart skogsbruk men också att det finns brister i skogsbruket, till exempel den 
biologiska mångfalden förefaller inte hanteras betryggande (Felton, SLU, 2019; Anonym, SLU, 
2019; Jentzen, Plockhugget, 2019). Jentzen (Plockhugget, 2019) föreslår att ett sätt att öka den 
biologiska mångfalden skulle vara en mer selektiv avverkning där kalhyggen undviks. Detta 
skulle vara en intressant omstrukturering av dagens skogsbruk, det är dock inte kompatibelt 
med de ekonomiska drivkrafter som de stora skogsbolagen arbetar efter.  
 
FAO:s definition på hållbart skogsbruk (Nationella skogsprogrammet, 2016) är betydligt 
bredare i sin omfattning och det går att argumentera för att det svenska skogsbruket utarmar 
den ekologiska mångfalden. Termen hållbart skogsbruk är svårdefinierad på grund av att den 
är tvingad att följa olika regelverk på olika nivåer vilket öppnar för misstolkning.   
 
Skogsbolagen beskriver sig själva som i huvudsak marknadsstyrda (enligt allmänt rådande 
neoliberala system) (ex: Peck & Tickell, 2002). Det innebär att deras agerande utgår ifrån 
möjlighet till god lönsamhet. Det går i linje med den generella synen på neoliberalism (Sager, 
2013). I övrigt förhåller de sig till de certifieringar och regelverk som finns i Sverige. Forskare 
(Felton, SLU, 2019) poängterar att det är upp till samhället i stort att stifta adekvata regelverk. 
Utifrån detta antagande kan man se vikten av det finns regelverk som lyckas hantera stora 
nationella värden och risker. Ett regelverk som lyckas hantera de stora och svåra 
systemfrågorna för ett verkligt hållbart skogsbruk är ett ansvar på nationell nivå, och den 
konkretaste åtgärden är att inkludera forskningen kring till exempel biologisk mångfald i 
kravställande regelverk. Marknaden tycks ha för få egna incitament att utföra någonting utöver 
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det nödvändiga. En gemensam kravställning kan tvärtom bibehålla en rättvis konkurrens 
samtidigt som vi styr mot ett utökat hållbart skogsbruk.  
 
En svårighet, som till exempel Holden et al. (2014, s.130) identifierar, är att hållbar utveckling 
inte har någon entydig definition vilket skapar problem för beslutsfattare att motivera och 
utforma ett tydligt regelverk. Samtidigt har vi antagit Agenda 2030 och de nationella 
miljömålen (Sveriges miljömål, u.å.). Det bör då vara möjligt att utifrån denna internationella 
och nationella kravställning utveckla regelverket parallellt med forskningen kring hur det 
hållbara skogsbruket behöver utformas, utifrån en gemensam och nödvändig definition (Ruddel 
et al., 2007).   
 
Den biologiska mångfaldens förutsättningar går nödvändigtvis inte hand i hand med att binda 
maximalt med koldioxid (Oliver et al., 2014). Samtidigt påverkas den biologiska mångfalden 
också av den globala uppvärmningen. Detta är således en komplex fråga som kräver stor 
kunskap för att hitta rätt i ett regelverk som lyckas göra rätt avvägningar och prioriteringar på 
rätt plats. En indikation på komplexiteten i frågan är de befintliga regelverken på olika nivåer 
som inte alltid är kompatibla med varandra (Oliver, 2014, s.253). Ett annat exempel som 
beskriver detta är att mångfalden gynnas av bränder i viss utsträckning (Karsai et al., 2016, 
s.12) medan det innebär förödande ekonomiska konsekvenser. Felton (SLU, 2019) påpekar att 
de miljömål som är satta för hållbart skogsbruk inte kommer mötas, samtidigt är forskningen 
inte överens om hur skogen ska användas för att möta världens koldioxidutsläpp vilket 
ytterligare komplicerar  
 
För att möta koldioxidfrågan behöver också strategiska beslut, kring hur vår gemensamma 
naturresurs används, formuleras. Detta är något som också påpekas av till exempel Jentzen 
(Plockhugget, 2019). En svårighet här är att staten enbart äger 7 procent och statliga bolag 
ytterligare 13 procent av det totala beståndet. Nästan hälften ägs av enskilda ägare och 30 
procent av privata bolag (Skogsstyrelsen, 2018). Vilken rådighet har politiken att strategiskt 
styra produktionen mot största nyttan? Här uppstår igen en potentiell konflikt mellan marknad 
och det demokratiska systemet. Då vi oundvikligen gemensamt får bära kostnaderna av den 
globala uppvärmningen, klarar marknaden av att ta ansvar för denna svåra systemfråga utan 
inblandning?  
 
5.2 Råvaruförädling och industriellt byggande 
5.2.1 Kapacitet 
Skogsbolagen och de som inriktar sig på industriellt byggande uppger alla, via intervjuer, att 
deras kapacitet är god. Dessutom har kapaciteten ökat under de senaste åren och kommer 
fortsätta öka i och med ett flertal större investeringar.  
 

Vi har varit den största leverantören i Europa väldigt länge […] Vi är ju ett svenskt-finskt företag, sen att 
våra andra två fabriker för CLT ligger i Österrike, vi har fortfarande haft en kapacitet på 160 000 kubik5 så 
kapaciteten finns. Det är bara det att det inte har funnits kapacitet av svenskt trä. Men nu har vi det. Och nu 

                                                
5 Kubikmassa mäter volyminnehållet av virke i ett skogsbestånd (NE, u.å.j).  
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har vi gjort en halvmiljardsinvestering och öppnat en ny fabrik utanför Karlstad […] så nu har vi en 
kapacitet på 270 000 kubik (Szyber, Stora Enso, 2019).  

 
Även Södra har investerat i en ny fabrik och projekterar för ytterligare en.  
  

Vi kommer ju ha en fabrik efter sommaren som producerar material för 500 lägenheter per år […] Vi 
projekterar för en ny fabrik och då är den betydligt större. Den är på 3500 lägenheter per år och 100 000 
kubikmeter. Och den andra är på 15 000 kubikmeter på 500 lägenheter per år (Åkesson, Södra, 2019). 

 
Lindbäcks har också investerat i en ny fabrik. Enligt Holmlund (Lindbäcks, 2019) finns i 
dagsläget två fabriker som löper parallellt men de utnyttjar inte deras fulla kapacitet. I dessa 
fabriker byggs ungefär 2000 lägenheter per år i trästomme, varav den största delen är 
hyreslägenheter.  
 
Szyber (2019) på Stora Enso menar att det finns både kapacitet och marknadsandelar för trä i 
jämförelse med betong och stål i dagsläget. Hon påpekar att det ”ändå är 10 procent som görs i 
någon typ av träteknik och då kan det vara reglar, det kan vara KL-trä, Limträ”. Szyber 
framhåller också att de har möjlighet att snabbt leverera en trästomme. Hon belyser dock att de 
gärna är delaktiga i projekteringsskedet; ”från oss så kan du få en stomme på 6 veckor. Sedan 
är vi gärna medvetna om att projektet finns, att man har stöttat i projekteringen så att man har 
gjort en smart design” (Szyber, Stora Enso, 2019).  
 
Bilden som skogsbolagen har, bekräftas av NCC som inte ser att det är brist på tillgången av 
material eller att det är långa leveranstider. Cusumano (NCC, 2019) konstaterar att; 
”tillgängligheten har vi inte haft något problem med, utan det är korta och snabba 
leveranstider”. Bilden är dock inte helt samstämmig. Ett par kommuner och organisationen 
Trästad beskriver en annan bild över tillgången på material. I flera fall uppfattas tillgången 
istället som en flaskhals.  
 

Vi kan ju konstatera att träbyggnationen har inte haft samma växlingskapacitet som betongindustrin under 
de senaste årens byggboom. Där stomtillverkare inte har kunnat öka sin produktionstakt i samma fart som 
betongsidan har gjort. Det har gjort att betongstommen har blivit billigare. Så ur det perspektivet kan man 
väl säga att flaskhalsen har varit att vi inte haft tillräckligt med leverantörer av trästommar/byggsystem i 
Sverige. Det har bidragit till att byggherren istället har valt ett annat material. Det är bara att gå tillbaka till 
Växjö kommun när vi själva är byggherre så har vi mött kommentaren -vi kan leverera en trästomme till er 
om två år. Och i ett Växjö som Växer med 1500 netto personer varje år så är två år inte möjligt att vänta. 
Det ligger för långt bort för oss. Vi behöver ju de här bostäderna här och nu. Alternativet har varit att söka 
leverantörer av trästommar utomlands, exempelvis Österrike (Thorsell, Växjö kommun, 2019).  

 
Ibland så är det inte möjligt för att vi har haft en högkonjunktur och det har varit väldigt svårt att få tag på 
material, alla typer av stommaterial. Så det har ju till och med slutat med att vi har platsgjutit för att det har 
varit det enda sättet att få fram projektet, för att inte stoppa projektet för att vi inte har fått tag på material 
eftersom att det har varit så långa leveranstider (Gossas, Falu kommun, 2019).  
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Becker (Trästad, 2019) belyser att fram till idag så har kapaciteten för att leverera trämaterial 
varit begränsad. Hon poängterar samtidigt att de nya fabriker som byggts kommer vara till 
fördel. ”Våra leverantörer har inte kunnat leverera i den utsträckningen som har behövts nu 
senast. Nu har ju alla de stora sågverksindustrierna investerat i nya anläggningar för massiva 
träelement. Då kommer inte det vara flaskhalsen längre” (Becker, Trästad, 2019).  
 
Junkers (Skanska, 2019) nämner att det är svårt att få ekonomi i högre träbyggnader. ”Vår 
erfarenhet är att det har varit svårt att få en bra ekonomi i högre byggnader av trä. När det gäller 
lägre byggnader och mer standardiserade koncept såsom Bo Klok får vi bättre ekonomi med 
trä” (Junkers, Skanska, 2019). 
 
En medarbetare på finansdepartementet beskriver också ett intresse för svenskt trä inom 
byggsektorn som exportvara. Det är också ett av argumenten till varför regeringen inriktat sig 
mot ett ökat träbyggande i olika strategiska dokument under senare tid (Anonym, 
Finansdepartementet, 2019).  
 
5.2.2 Det industriella byggandet  
Förädlingsindustrin ser samstämmigt en stor potential och flera vinster i det industriella 
byggandet. Däremot har de valt olika nivåer av industriellt byggande, det vill säga till hur stor 
del produkterna produceras i fabrik. Brege (Linköpings universitet, 2019) förtydligar skillnaden 
på två typer av industriellt byggande;  
 

Vi får skilja på två typer av industriellt byggande. Det ena är det som vi kallar för industriellt byggande 
som är alltså volymelement, lättregel volymelement […] Där har du ju en väldigt hög prefabriceringsnivå 
på upp emot 80 procent. Sedan har du det som vi kallar för industrialiserat byggande som har massivträ och 
korslimmat trä och där har du ju en lägre prefabriceringsgrad. Men jag tror att byggande i trä kommer att 
utvecklas utifrån de två olika typerna av prefabricering (Brege, Linköpings universitet, 2019). 

 
Lindbäcks är en aktör som arbetar med hög prefabricering. Holmlund (Lindbäcks, 2019) 
belyser flera argument till varför de bygger i fabrik.  
 

Anledningen till att vi gör det här, att vi bygger husen i fabrik det är ju för att vi tror att de medarbetare vi 
har anställda, som ska jobba med det här, får en säkrare arbetsplats. Vi tror att kvalitén på husen bli bättre 
när vi det i en kontrollerad miljö i fabrik, vi kan bygga med otroligt hög precision och hög finish. Och sist 
men inte minst så är det ju en kostnadsdel i det här. Bygger vi hus i en fabrik då kan vi bygga med hög 
produktivitet och på det sättet sänka kostnaderna för slutkonsumenten i slutändan (Holmlund, Lindbäcks, 
2019). 

 
Det industriella byggandet påverkar dessutom skogsbolagens inställning till olika 
prefabriceringsformer. Marknaden blir större samtidigt som det, ur ekonomisk synvinkel, blir 
viktigt för företagen att ta tillvara på råvaran på bästa sätt.  
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Där har vi tagit ganska stora steg de senaste 10-15 åren genom det här som vi kallar CLT eller KL-trä. Det 
är ju när man i fabrik då, kan prefabricera stora byggelement, de kan vara en våning höga och 12 meter 
breda, vi korslimmar träet. Fiberriktningen går åt olika håll för att stärka elementet. Marknaden för detta 
blir större och större och man ser att fler och fler producenter bygger sådana här fabriker. Det är lite hönan 
och ägget, det är svårt att få till mycket byggande då det inte finns så många leverantörer och det svårt att 
få många att satsa på att bli leverantörer då det inte finns så hög efterfrågan (Fredholm, SCA, 2019).  

 
Åkesson (Södra, 2019) berättar att Södra inriktar sig på prefabricerade skivor istället för 
kompletta moduler. Szyber (Stora Enso, 2019) belyser samtidigt vikten av att inte använda för 
mycket material; ”för oss handlar det väldigt mycket om att ta tillvara på råvaran på rätt sätt så 
att man inte använder för mycket trä, för det kan man använda till annat”.  
 
En kortare byggtid är något som talar för en ökning av industriellt byggande. Holmlund 
(Lindbäcks, 2019) ser en stor vinning ”i genomförandetiden, där finns det stor potential med 
det sätt vi bygger hus på. Vi kan drastiskt korta byggtiderna för våra kunder”. Även Brundin & 
Qvillberg (HSB, 2019) ser flera fördelar med det industriella byggandet; ”Då vi vill kapa tid så 
är det jätteintressant med industriellt byggande. Sedan minska risker med fukt och annat. 
Arbetsmiljön blir också betydligt bättre. Du minimerar väldigt många riskmoment. Sedan beror 
det ju också på var man bygger”. 
 
Det kan också finnas stora strukturella vinningar för verksamheten vid industriellt byggande, 
oberoende material.  
 

Jag tror att bortsett från träets fördelar som är naturvetenskapligt odiskutabla så är det ju så att jag tror att 
industriellt byggande och prefabricering oavsett egentligen. Vilket material du än jobbar med har många 
fördelar för byggindustrin genom att det ger en mycket stabilare struktur för verksamheten (Brege, 
Linköpings universitet, 2019).  

 
5.2.3 Arbetstillfällen och lokal ekonomi 
Ett par återkommande argument, främst i kommunernas träbyggnadsstrategier, är att ett ökat 
träbyggande kan gynna den lokala ekonomin och ge fler arbetstillfällen (se tabell 6, s.54-55). 
Skellefteå kommun är en av dem som ser potential i att det industriella byggandet kan gynna 
den lokala ekonomin. 
 

I vårat perspektiv är det ganska enkelt eftersom att 70 procent av allt industriellt träbyggande i någon större 
skala sker runt omkring oss. Så vi har ju direkta ekonomiska fördelar av det […] från början så började det 
här ganska krasst i ekonomi. En kommun tycker väldigt mycket om arbetstillfällen och skatteintäkter, så är 
det ju (Nordvik, Skellefteå kommun, 2019).  

 
Holmlund (Lindbäcks, 2019) belyser samtidigt att kompetenser och yrken förändras vid 
industriellt byggande.  
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Grovt sett så kan man säga att vi kan lägga 75 procent av våra timmar i fabriken och 25 procent av våra 
timmar på byggarbetsplatsen […] Tanken är ju att industriellt byggande minskar antalet sysselsatta i 
slutändan, många av momenten är ju helt automatiska i våra fabriker […] Sedan behöver man ju andra 
typer av kompetenser istället. Det kan handla om allt från processtekniker till automationsingenjörer 
(Holmlund, Lindbäcks ,2019). 

 
5.2.4 Samarbeten 
Träproducenterna beskriver att en framgångsfaktor är att tidigt vara involverade i processen.  
 

Många av de affärerna som kommer in nu, det är ju flera år framåt […] men vi vill vara med tidigt i affären 
[…] De affärer vi har på tal, vissa är ju på två år framåt liksom, så man bokar ju upp sig så långt innan och 
det är ju både från vår del men även på begäran från kunden, att de ligger så långt fram i planeringen 
(Åkesson, Södra, 2019).  

 
Holmlund (Lindbäcks) menar att de alltid strävar efter att vara delaktiga i affärer från ett tidigt 
skede.  
 

De upphandlingar som vi är glada över, det är när kunden kommer till oss och inte har ritat så mycket. Då 
går vi in direkt och tar hjälp av en arkitekt eller vi hjälper den arkitekt som är utsedd för att rita det här så 
att man tänker rätt från första början (Holmlund, Lindbäcks, 2019). 

 
Rasmussen (JM, 2019) nämner också att de, som företag, i sin tur ställer krav på leverantören. 
”Vi ställer krav på våra leverantörer och underentreprenörer. Långsiktiga samarbeten och avtal. 
Vi ställer tuffa hållbarhetskrav”.  
 
Dessutom poängterar flera respondenter att en större samverkan mellan olika aktörer och 
discipliner behöver utvecklas för att träbyggandet ska vinna marknadsandelar.   
 

Och sedan kommer vi att jobba på partnerkluster. Så vi vill jobba i nära samarbete med både arkitekter och 
byggherren och byggentreprenören, så att vi är med och inte bara är en produktleverantör utan att man är 
del av hela kedjan. Från att man startar affären till att det är ett färdigt hus (Åkesson, Södra, 2019).  

 
Cusumano (NCC, 2019) är inne på samma spår och menar att ett ökat träbyggande kräver; ”en 
större samverkan mellan konsultdiscipliner som akustiker, brand och konstruktör till exempel 
som behöver jobba på ett helt annat sätt för att få ekonomi i de här byggnaderna”.  
 
Flera respondenter belyser dessutom behovet av akademin och forskningen. Brege (Linköpings 
universitet, 2019) konstaterar att ”det är ett gediget arbete att lära ut trä på de tekniska 
högskolorna till att påverka och utbilda arkitekter, konstruktörer och att få byggmästare och 
andra att pröva för det är en investering i lärande att bygga för första gången”. Även Thorsell 
(Växjö kommun, 2019) menar att det är viktigt att forskningen kan backa upp. Han pekar bland 
annat på vikten av att forskningen finns där så att det inte byggs hus som inte är 
funktionsdugliga.  
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Akademin har i vissa fall varit delaktig under en längre tid. I bland annat Skellefteå har den 
akademiska kunskapen kring träbyggande varit en förutsättning till varför de började bygga i 
trä. Nordvik (Skellefteå kommun, 2019) återger att Skellefteå kommun började nyttja den 
industri och den akademiska kompetens som fanns i regionen och där kommunen agerade som 
en aktiv beställare som vågade vara pionjärer. Även Cusumano (NCC, 2019) menar att de 
samarbetat med universiteten under en längre tid; ”vi har samarbeten med universiteten och vi 
har byggt träbyggnationer kontinuerligt sen, i flerbostadshus i alla fall sedan 2004-2005 och 
framåt, men det är fortfarande en väldigt liten del om man jämför med hur många betonghus vi 
bygger då”. 
 
5.2.5 Analys av råvaruförädling och industriellt byggande 
Vad gäller tillgången till träprodukter framträder en intressant och delvis motstridig bild av hur 
dagsläget uppfattas. Flera av leverantörerna anser sig redan idag ha en mycket god kapacitet 
och korta leveranstider. Dessutom beskriver de stora satsningar som i närtid kommer att öka 
kapacitetenen nämnvärt, speciellt med svenskt trä. Utifrån intervjuerna framkommer att Stora 
Enso (Szyber, Stora Enso, 2019) och Lindbäcks (Holmlund, Lindbäcks, 2019) har varsin ny 
fabrik i drift och Södra (Åkesson, Södra, 2019) planerar för driftstart av en ny fabrik till 
sommaren 2019 (ytterligare en projekteras). Ett antal kommuner och organisationer beskriver 
istället en brist på material från leverantörer som har begränsat utvecklingstakten (ex: Thorsell, 
Växjö kommun, 2019; Becker, Trästad, 2019). Detta kan bero på att små aktörer har svårare att 
få tillgång till material än större företag.  Forskning från 2015 beskriver att kapaciteten för 
industriellt byggande inte då hade nått eftertraktade nivåer (Hurmekoski, 2015b). Utifrån dessa 
både perspektiv kan ett resonemang föras kring att kunskapen om den utökade kapaciteten 
behöver spridas, annars finns det risk att inaktuella uppfattningar, rörande just kapaciteten, 
fortsatt begränsar träbyggandet i Sverige. Enbart de tre producenter som varit delaktiga i studien 
har svensk kapacitet (Stora Ensos fabrik i Österrike ej medräknad) för att producera upp till 
12 000 lägenheter per år (beräkningen gjord utifrån ett uppskattat snitt på 30 kubikmeter per 
lägenhet). Siffran 12 000 lägenheter (endast baserad på de tre producenter som är inkluderad i 
studien) kan också sättas i kontexten att det 2018 byggdes cirka 41 000 lägenheter (SCB, 2019). 
Härtill bör nämnas att finansdepartementet ser att svensk träproduktion för bostäder har stor 
exportpotential (Anonym, Finansdepartementet, 2019). Skulle det inriktas enbart på den 
svenska bostadsmarknaden skulle potentialen kunna motsvara drygt 25 procent av det totala 
bostadsbyggandet i Sverige. Återigen uppstår en intressant diskurs om det effektivaste, 
miljömässigt sett, är att strategiskt inrikta sig mot den svenska marknaden eller om den 
internationella exporten bygger en medvetenhet och därmed gör stor nytta globalt sett. Det 
handlar kanske inte om naturresursens kapacitet utan snarare om förädlingens kapacitet.  
 
Det industriella byggandet beskrivs av forskning (Hurmekoski et al., 2018; Hurmekoski et al., 
2015b) och förädlingsindustrin (bland annat Holmlund, Lindbäcks, 2019) som det 
kostnadseffektiva, säkra och materialoptimerade sättet att använda trä vid bostadsbyggande. 
Utöver effektivitet behöver hänsyn tas till social hållbarhet. Om det industriella byggandet 
resulterar i en likformighet av stadsbilden och bostadsutformningen, begränsas andra värden så 
som mångfald, rumsligheter och arkitektoniska kvaliteter. Detta lyfts blanda annat av 
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Mahapatra & Gustavsson (2008) och är en aspekt som inte är unikt för trä utan rör det 
industriella byggandet i stort. Brege et al. (2014) tar upp olika grader av industriellt byggande, 
som rör sig mellan färdiga moduler till lösa komponenter. För att bevaka fler kvalitéer behöver 
rätt grad av prefabricering väljas utifrån det specifika sammanhanget och platsen, och 
därigenom kan det ifrågasättas om högsta möjliga prefabriceringsgrad i sig är ett självändamål. 
Forskningen och intervjuerna pekar sammantaget mot att det industriella träbyggandet har goda 
förutsättningar för att öka sin marknadsandel jämt emot betong. Här handlar det kanske om att 
öka den generella medvetenheten om det industriella byggandets fördelar.   
 
Det industriella byggandet har också potential att skapa arbetstillfällen där fabrikerna är belägna 
(Brege et al., 2014). Enligt Brege et al. (2014) kan det industriella byggandet skapa 8 000 nya 
jobb där 6 000 skulle flyttas från stad till landsbygd, samtidigt minskas dessa lokala 
arbetstillfällen vid anläggning vid en fortsatt utveckling av den höga prefabriceringsgraden. Det 
industriella byggandet är ännu ett incitament för kommuner att bejaka en omställning på grund 
av kommunekonomiska aspekter (Nordvik, Skellefteå kommun, 2019). Enligt Holmlund 
(Lindbäcks, 2019) och Brege et al. (2014) innebär ett ökat industriellt byggande att 75-80 
procent av arbetet förflyttas till fabrik. En ökad automatisering på fabrikerna innebär dessutom 
en rationalisering på arbeten och en förflyttning mot att andra typer av kompetenser behövs 
(Holmlund, Lindbäcks, 2019).  
 
Utifrån intervjuerna framkommer att ett ökat samarbete är en framgångsfaktor längs med 
kedjan för en övergång mot ett ökat träbyggande; träleverantörer, kommuner, konsulter, 
byggbolag och akademi. Detta är också en slutsats som forskningen drar (Hurmekoski et al., 
2018) och representeras av flera kommuners uppfattningar (bland annat; Thorsell, Växjö 
kommun, 2019) samt träproducenternas önskan att samarbeten tidigt i processen är en bra, om 
inte nödvändig, väg framåt.  
 
5.3 Nationell kravställning, kommunal marktilldelning och planprocess 
5.3.1 Nationell kravställning 
Det nationella regelverket är enligt flera respondenter svagt. Ett flertal av de tillfrågade 
efterfrågar därför en strängare kravställning. Silfverhielm (AIX, 2019) belyser samhällets och 
statens roll ett ökat hållbart byggande. ”Branschen är viktig, men samhället har stor roll. 
Jätteviktigt att staten sätter ett initiativ. Staten måste ta ansvaret eftersom att marknaden inte 
fungerar, jag skulle väldigt gärna vilja se lite hårdare krav på nationell nivå” (Silfverhielm, 
AIX, 2019). 
 
Även andra respondenter förespråkar ett tuffare regelverk. ”Regelverk eller incitament skulle 
säkert vara bra, men det gäller ju att göra det på ett klokt sätt” (Junkers, Skanska 2019). Denna 
uppfattning delas av andra. En respondent från ett av de fem största byggbolagen (2019) uppger 
att; ”här kan jag faktiskt säga att vi har haft som officiell hållning i några år att vi vill ha högre 
krav på oss” (Anonym, ett av de fem största byggbolagen, 2019).  
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Thorsell (Växjö kommun, 2019) påpekar också att bygglagarna har sin grund i betong vilket 
kan skapa problem för träsektorn. 
 

Det jag kan tycka är något problematiskt är regelverket, vår bygglagstiftning och byggregler i huvudsak 
har sin grund i betongbyggande. Den är utformad för byggnation i betong, Standarden för byggnation tar 
sin utgångspunkt ifrån en byggnad i betong, exempelvis vad gäller höjder, isolering, ventilation och det kan 
ibland slå rätt så tufft mot träsektorn (Thorsell, Växjö kommun, 2019). 

 
Enligt en medarbetare på Finansdepartementet (2019) har EU inte heller speciellt stor inverkan 
på det nationella byggandet; ”bygg och bostadsfrågor är till stor del nationella regler. Vissa 
regelverk, den främsta är väl produktförordning, där det finns ett antal krav” (Anonym, 
Finansdepartementet, 2019).  
 
Boverket är en aktör som många av respondenterna hänvisar till när de efterfrågar strängare 
regelverk. Cusumano (NCC, 2019) framhäver dock att Boverket också stödjer projekt. ”Det är 
svårt att leverera en bra produkt utan väderskydd […] Boverket har varit duktiga på att ge bidrag 
till byggprojekt med hållbarhet. Klart det underlättar” (Cusumano, NCC, 2019). 
 
Specifikt tas krav på klimatdeklarationer upp som ett exempel på strängare regelverk. Boverkets 
(2018) rapport, klimatdeklaration av byggnader, presenterar till exempel ett förslag till hur en 
klimatdeklaration skulle kunna utformas. De konstaterar dock att det skulle ta minst två och ett 
halvt år till dess att kraven kan vara på plats (Boverket, 2018). I aktuell rapport belyses också 
att;  
 

det är Boverkets bedömning att krav på klimatdeklaration av byggnader kommer att få stor påverkan på 
byggsektorn, då det är helt nya krav som introduceras. […] Kravet gäller en del av byggnadens livscykel 
som det tidigare inte har ställts krav på. Boverket bedömer att syftet med reglerna kommer att uppnås, alltså 
att byggaktörer kommer att vidta åtgärder som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Det var en 
mycket samstämmig syn som lämnades av referensgruppen på storleken av utsläppsminskningarna samt 
tidshorisonten när effekten kan tänkas komma (Boverket, 2018).  

 
Einarsson (Boverket, 2019) påpekar också att ”miljöindikatorerna sätter ljuset på utsläppen från 
byggsektorn och sektorn visar en vilja på att ta ansvar. De har bland annat tagit fram en 
färdplan”.  
 
Kravet på klimatdeklarationer för att minska byggbranschens utsläpp är något som flera i 
branschen efterfrågar.   
 

Alltså det är hela kedjan men jag skulle väldigt gärna vilja se lite hårdare krav på nationell nivå. Nu har ju 
Boverket kommit ut med en riktlinje eller stöd för livscykelanalyser, men de ställer fortfarande inga krav 
på att man ska ha klimatdeklarationer i samband med inlämnandet av bygglov, till exempel som man har 
med energideklarationer. Man ställer inga krav på några nivåer av co2 utsläpp så, än så länge […] Om inte 
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Boverket eller regeringen gör det så kommer det att ta längre tid, det är bara så, och jag tror att det kommer 
vara svårt att nå de här målen 2030, 2045 (Becker, Trästad, 2019).  

 
Markhänvisningstävlingar som ställer krav är alltid en skjuts framåt. Två av de projekt vi gör nu så har det 
varit markhänvisning där det har varit väldigt tydligt fördel trä. Och sedan om det här lagkravet, 
klimatdeklaration, kommer och man börjar skruva åt det så kommer ju det också pusha jättemycket 
(Brundin & Qvillberg, HSB, 2019).  

 
En medarbetare på finansdepartementet (Anonym, Finansdepartementet, 2019) konstaterar att 
om nationella gränsvärden på koldioxidutsläpp ska lagstiftas krävs att branschens kunskap 
kring miljöfrågor ökar.  

På längre sikt, att kunna ställa gränsvärden och sätta minimikrav på CO2 utsläpp. Det krävs en 
utvecklingsprocess här, framförallt handlar det om branschen behöver öka sin kunskap. För lagstiftning 
som ska gälla alla behövs det ett kunskapslyft för hela branschen. Om det är den utvecklingen regeringen 
vill ha. Det är en långsiktig utveckling så att säga, vi behöver bygga mer (Anonym, Finansdepartementet, 
2019). 

 
Det finns också aktörer som inte förespråkar ett hårdare regelverk. Bland annat konstaterar 
Rasmussen (JM, 2019) att; ”det är bättre att marknadens aktörer bestämmer. Inte ställa krav i 
byggreglerna, sen ha en ribba när det gäller energianvändning och så” (Rasmussen, JM, 2019). 
Anonym (Finansdepartementet, 2019) anser också att det är upp till marknaden att bestämma 
konkurrenssituationen mellan olika material. Detta är något Löfsjögård (Svensk betong, 2019) 
också förespråkar.  
 

När politiken går in och börjar styra byggmaterial på det här sättet då slår man sönder den sunda 
konkurrensen och vi får osund konkurrens på byggmaterialsidan […] Osund konkurrens är ingenting som 
någon vill ha. Tittar vi på bostadssidan så finns ett jättestort behov av fler bostäder, även om det just nu 
finns en nedgång i bostadsbyggandet finns fortfarande det behovet. Vi har alltså ett fortsatt behov av att 
bygga, och då behöver vi fler byggmaterial, inte färre […] Men sedan tror jag att politiken förenklar väldigt 
mycket när de gör såhär (Löfsjögård, Svensk betong, 2019).  

 
5.3.2 Kommuner och träbyggnadsstrategier 
Som drivkrafter nämner alla kommuner (med träbyggnadsstrategier) som varit delaktiga i 
studien träets klimatfördelar som ett av de främsta argumenten till varför 
träbyggnadsstrategierna initierats. Skellefteå är en kommun som haft en träbyggnadsstrategi 
under en längre tid. Till exempel säger Nordvik (Skellefteå kommun, 2019) att; ”i Skellefteå 
ser vi det som en våldsamt viktig del att nå de här generella hållbarhetsmålen är att bygga mer 
i trä”. Vidare konstaterar han att ”trä inte längre är ett alternativ, det har blivit normen”. Den 
lokala kopplingen, i kombination med en lång historisk tradition att bygga i trä, ska enligt 
strategin stimulera nyföretagande och etableringar i regionen. Enligt Nordvik (Skellefteå 
kommun 2019) finns också bakomliggande ekonomiska aspekter. 
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Andra aspekter som nämns som drivkrafter till ett ökat träbyggande i flera kommuner är att 
gynna det lokala företagandet, följa nationella eller regionala riktlinjer samt att trä finns i 
regionen. Just de nationella riktlinjerna är något som till exempel Petersson (Arvika kommun, 
2019) belyser; 
 

Motivet att, utifrån den nationella strategin att trä ska vara ett självklart alternativ i allt byggande i Sverige 
och på sikt i Europa och därför behöver även vi inom kommunen vara i linje med den nationella riktlinjen 
för att en ökning av trä främjar en hållbar utveckling (Petersson, Arvika kommun, 2019). 

 
Kommunernas roll i ett ökat bostadsbyggande tas upp av bland annat Thorsell (Växjö kommun, 
2019). Han menar att kommunerna kan påverka marknaden genom exempelvis olika strategier.   
 

Kommunerna påverkar ju marknaden mycket. Huvudsakligen påverkar man den indirekt genom 
upphandlingar på den privata marknaden, men totalt påverkar kommunernas val mycket och kan göra 
verklig skillnad. Naturligtvis så styr inte kommunerna detta helt själva utan näringslivet och industrin måste 
vara med i det här också (Thorsell, Växjö kommun, 2019). 

 
Nedan följer en sammanställning av incitament för ökat träbyggande utifrån intervjuresultat 
och träbyggnadsstrategier med de kommuner som tagit fram träbyggnadsstrategier och som 
varit delaktiga i studien.  
 
Tabell 6. Sammanställning av kommuners incitament för ökat träbyggande utifrån intervjuer och 
träbyggnadsstrategier.  
KOMMUN Incitament för ökat 

träbyggande 
(intervjuer)   

Argument i 
träbyggnadsstrategin 

År nuvarande 
strategin 
antogs  

Arvika kommun Bra för klimatet, följa 
nationella riktlinjer, följa 
regionala riktlinjer. 

Bra för klimatet, ökad 
resurshållning, följa 
nationella riktlinjer, 
utveckla den regionala 
produktionen av material, 
ekonomiska aspekter. 

2018 

Borlänge 
kommun 

Skapa en gemensam 
regional vision, profilera 
sig som träkommun. 

Bra för klimatet, trä i 
regionen, tradition, 
ekonomiska aspekter, 
attraktionskraft, lösa 
bostadsbrist, bra för 
människor, nationella 
riktlinjer. 

2018 

Eksjö kommun Bra för klimatet, 
ekonomiska aspekter, 
bra för människor. 

Bra för klimatet, utveckla 
den lokala marknaden, 
ekonomiska aspekter, 
skapar arbete lokalt, 
bättre arbetsförhållanden, 
bra för människor, 
tradition. 

2018 
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Falu kommun Gynna lokalt 
företagande, bra för 
klimatet. 

Bra för klimatet, 
tradition, ökad 
resurshållning, trä i 
regionen, öka 
sysselsättning, utveckla 
den regionala 
produktionen av material, 
ekonomiska aspekter, 
stimulera nyföretagande. 

2017 

Skellefteå 
kommun 

Bra för klimatet, trä i 
regionen, ekonomiska 
aspekter, kunskap. 

Bra för klimatet, trä i 
regionen, tradition, bra 
för människor, utveckla 
den regionala näringen, 
stimulera nyföretagande. 

2014 

Sunne kommun Bra för klimatet, trevlig 
material, gynnar lokalt 
företagande, trä i 
regionen 

Bra för klimatet, trä i 
regionen, öka 
sysselsättningen, 
stimulera nyföretagande.  

2016 

Söderhamn 
kommun 

Gynna lokalt 
företagande, trä i 
regionen, trevligt 
material, tradition, bra 
för klimatet. 

Bra för klimatet, öka 
resurshållningen, 
tradition, trä i regionen, 
öka sysselsättningen, 
stimulera nyföretagande, 
ekonomiska aspekter,  

2018 

Växjö kommun Energieffektivt material, 
logistiskt effektiv, bra 
för klimatet, bra för 
människor. 

Bra för klimatet, trä i 
regionen, tradition, 
utveckla den regionala 
näringen, öka 
sysselsättningen, 
stimulera nyföretagande, 
stärker forskning.  

2013 (reviderad 
2018)  

Källor: Arvika kommun (2018); Peterson (Arvika kommun, 2019); Borlänge kommun (2018); 
Barrioz (Borlänge kommun, 2019); Eksjö kommun (2018); Josephson (Eksjö kommun, 2019); 
Falu kommun (2017); Gossas (Falu kommun, 2019); Skellefteå kommun (2014); Nordvik 
(Skellefteå kommun, 2019); Sunne kommun (2016); Bergsman (Sunne kommun, 2019); 
Söderhamns kommun (2018); Svensson (Söderhamn kommun, 2019); Växjö kommun (2013); 
Thorsell (Växjö kommun, 2019).   
 
Som hinder för ett ökat träbyggande nämner de flesta kommuner kunskapsbrist, både hos 
kommuner och byggherrar i att bygga i trä. Andra hinder som nämns är vanan att bygga i trä 
samt materialets tekniska egenskaper. Josephson (Eksjö kommun, 2019) påpekar just vanan att 
bygga i ett visst material som ett hinder för ett ökat träbyggande; ”företag som traditionellt sett 
har byggt mycket i betong fortsätter gärna bygga mycket i betong så klart, eftersom att det är 
deras nisch liksom”. Vidare belyser hon ändå att kunskapsbristen är något som kan förändras 
vilket gör att det finns en optimistisk inställning till ökat träbyggande (Josephson, Eksjö 
kommun 2019).  
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Nordvik (Skellefteå kommun, 2019) menar dessutom att det bland annat finns fördomar och 
personkopplingar som påverkar vilka material som det byggs med. ”De största hindren anser 
jag är fördomar och missförstånd och i viss mån också personkopplingar och tradition att man 
alltid gjort på ett visst sätt” (Nordvik, Skellefteå kommun, 2019).  
 
Johan Thorsell (Växjö kommun, 2019) poängterar att branschens tröghet och konservatism gör 
att förändringen mot ett ökat träbyggande går långsamt. Dessutom poängterar han att de 
handböcker och manualer som används vid byggande av flerbostadshus alla grundar sig i 
betong vilket försvårar ett ökat träbyggande.   
 

Man har haft handböcker för betong sedan slutet av 1800-talet/början 1900-talet om hur man ska bygga 
betong och de lutar man sig emot hela tiden. Även när man ska bygga i trä så lutar man sig mot betong-
manualer, vilket naturligtvis försvårar för träbyggandet (Thorsell, Växjö kommun, 2019).  

 
Nedan följer en sammanställning av hinder för ökat träbyggande utifrån intervjuresultat med 
kommuner som har träbyggnadsstrategier och varit delaktiga i studien.  
 
Tabell 7. Sammanställning av vilka hinder kommunrepresentanter, i de kommuner som har 
träbyggnadsstrategier (och varit inkluderade i studien), har identifierat för ett ökat träbyggande.  
KOMMUN Hinder för ökat träbyggande 

(intervjuer 
Arvika kommun Ekonomiska aspekter, tekniska 

hinder (brand och ljudkrav), 
kunskapsbrist, tradition 

Borlänge kommun Svårigheter att styra i 
detaljplaner, kunskapsbrist, 

Eksjö kommun Kunskapsbrist, tradition, för få 
företag, 

Falu kommun Ekonomiska aspekter, tekniska 
hinder (brand och ljudkrav), 
tidsaspekter, utrymme i 
detaljplan, materialets 
leveranstid. 

Skellefteå kommun Kunskapsbrist, missförstånd, trä 
inte optimalt överallt, 
personkopplingar 

Sunne kommun Kunskapsbrist, vana, tradition 
Söderhamn kommun Låg befolkning, vana 
Växjö kommun Branschens tröghet, tradition, 

kunskapsbrist, regelverk, 
ekonomiska aspekter, trä saknar 
kapacitet 

Källor: Peterson (Arvika kommun, 2019); Barrioz (Borlänge kommun, 2019); Josephson (Eksjö 
kommun, 2019); Gossas (Falu kommun, 2019); Nordvik (Skellefteå kommun, 2019); Bergsman (Sunne 
kommun, 2019); Svensson (Söderhamns kommun, 2019); Thorsell (Växjö kommun, 2019). 
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Einarssons (Boverket, 2019) ser inga problem att kommuner har träbyggnadsstrategier så länge 
de uppfyller de lagar och regler som är föreskrivna. Hon påpekar dock att det kan skapa en viss 
problematik om det finns olika krav i olika kommuner.   
 
Malmö är en kommun som har valt att gå mot en koldioxidneutral strategi istället för en 
träbyggnadsstrategi. Olsbäck (Malmö stad, 2019) menar att det viktigaste är att materialen är 
så klimatvänliga som möjligt och att de används på de mest lämpliga platserna för dess 
egenskaper.  
 

Trä lämpar sig inte alltid överallt, men bara att man bygger en stomme i trä gör stor skillnad både 
tidsmässigt, störningsnivåerna för omkringboende minskar och det ger en stor klimatvinst i sig. Det i 
kombination med andra material öppnar upp möjligheter för projekt som tidigare inte ansetts vara möjliga 
i samma utsträckning om man enbart byggde i trä. Så utifrån förstudien ändrade Stadsbyggnadskontoret 
inriktning från en ren träbyggnadsstrategi till att istället föreslå att strategier för klimatneutralt byggande 
tas fram för staden. Det i sig innebär att det inte är förbestämt vilket material som ska användas utan i stället 
ligger fokus på att bygga så optimalt och klimatvänligt som möjligt och att använda respektive material där 
det kommer till bäst nytta (Olsbäck, Malmö stad, 2019). 

 
5.3.3 Detaljplaner 
Detaljplanernas utformning kan påverka vilket typ av material som lämpar sig för en viss 
byggnad. Bland annat kan materialens egenskaper, utifrån detaljplanernas utformning, påverka 
våningshöjder. Detta är något som flera respondenter påpekar.   
 

Detaljplaner är naturligtvis en jätteviktig del i allt bostadsbyggande och där medför ju vårat träbyggande 
att våningsplanen blir lite högre är traditionellt byggande och har man otur då så kan man ju hamna i ett 
läge där detaljplanen var tänkt för ett fyravåningshus i betong och så har man lagt höjderna så tight och 
kommer vi då med vårt bjälklag som är ungefär 15 centimeter högre så kan det ju visa sig att man tappar 
ett våningsplan. Så detaljplaner där man anger våningsantal istället för höjd är att föredra (Holmlund, 
Linbäcks, 2019).  

 
Trä kräver lite i stadsbyggandet. I allmänhet kräver det lite högre höjder. Då måste man se till att 
bjälklagshöjderna måste vara minst 40 cm, betong 25-30. Då måste detaljplanerna ta höjd för detta. Det 
måste man prata med de som författar detaljplanerna så att de förstår det (Silfverhielm, AIX, 2019). 

 
Även HSB, som byggherre, har upplevt att detaljplanerna satt begränsningar för flerbostadshus 
i trä.  
 

Vi har ju haft ett konkret projekt nu där vi hade tänkt att bygga i trästomme men detaljplanen medgav en 
extra våning om vi byggde med betong, och då blir valet ganska lätt i det enskilda projektet. Så vi måste 
också vara bättre i tidiga skeden, hur styr vi detaljplanen för att medge träbyggnation som faktiskt kräver 
mer höjder? För nu fastnade vi där, nu var vi ganska långt gångna med det (Brundin & Qvillberg, HSB, 
2019).  
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Gossas (Falu kommun, 2019) belyser också samma problem med våningshöjder utifrån ett 
kommunalt perspektiv.  
 

Vi får problem med bjälklagshöjderna. Vilket gör att vi kanske får lägre takhöjder inne om man har en 
detaljplan som medger en maxhöjd på byggnaden. Då kan det bli problem med att få plats med 
installationer. Så ibland när vi har väldigt låga byggnadshöjder då måste vi bygga så slimmat som möjligt 
och då kanske vi måste välja betongbjälklag för att få ner dimensionerna (Gossas, Falu kommun, 2019). 

 
Det framkommer också i ett par intervjuer vikten av att tänka till och problematiken med att 
motivera detaljplaneutformningar. Barrioz (Borlänge kommun, 2019) konstaterar problematik 
med att syra detaljplanerna; ”Utifrån planperspektivet, som vi har upplevt det så här långt, är 
att det varit svårt att styra det i detaljplanerna. Eller rättare sagt, att motivera 
planbestämmelserna. Det är ju en balansgång med att möjliggöra byggande”. 
 
Cusumano (NCC, 2019) menar att träbyggande kräver ett större planerande och att man tänker 
till vid utformning av detaljplanerna.  
 
I Skellefteå har träbyggandet gjort att de besitter en stor mängd referenshus, vilket också kan 
påverka detaljplanernas utformning. Nordvik (Skellefteå kommun, 2019) belyser just detta; ”I 
och med att kommunen varit en aktiv beställare har det gjort att vi har ett helt smörgåsbord med 
ett 50-60 tal olika trähus, medan andra kommuner har ett antal 2-3 olika test-hus i trä”.  
 
5.3.4 Varför byggherren tvekar att bygga i trä   
Byggherrarnas inställning till de olika materialen påverkar materialvalet vid byggnation. 
Utifrån intervjuerna framkommer en bild av vana och tradition i att bygga med betong vilket 
har gjort att kunskapen i att bygga i betong är högre än att bygga i trä. Silfverhielm (AIX, 2019) 
poängterar att det näst intill råder en oligopol i Sverige, med företag som JM och Skanska, som 
har en typ av byggnadskultur. Om den ska förändras måste hela företagsstrukturen ändras. Detta 
är något som också Cusumano (NCC, 2019) belyser;  
 

Vi har en lång historik med betongbyggnation, vi har egna plattformar och kunskapsdokument kopplade 
till inköp och kalkyl och sådana grejer då och allt det har en bas i betong då […] Trä då, speciellt de här 
prefabricerade elementen då, är ju ganska nya för oss så vi har inte den här långa erfarenheten som kanske 
krävs för att ta in en sådan plattform som slår i hela organisationen då. Och sedan pengar är också viktigt, 
erfarenheten att vi är effektiva med betongstomme gör ju av vi kan lämna konkurrenskraftiga anbud 
(Cusumano, NCC, 2019). 

 
En medarbetare på ett av byggbolagen menar att det ofta handlar om att de inte är tillräckligt 
säkra med trä som material. ”Det är vana, erfarenhet att bygga i betong, inte så säkra att det blir 
bra med trä som material” (Anonym, Ett av de fem största byggbolagen, 2019). Även 
Westerlund (Skebo, 2019) påpekar att de lokala entreprenörerna måste bli vana med ett 
material; ”det som begränsar träbyggandet kan också vara en mognadsfråga. Man måste få de 
lokala entreprenörerna att bli vana med ett material. De måste lära sig och få erfarenhet”  
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Malin Löfsjögård (Svensk Betong, 2019) hävdar att kunskapen kring hur man använder och 
bygger i betong är en fördel för betongbranschen. Det är också möjligt att ha en annan kontroll 
över materialet; ”Betong är ett material som har en väldigt lång livslängd. Det är ett naturligt 
material som är oorganiskt. Det vill säga det tål fukt och kan inte mögla” (Löfsjögård, Svensk 
Betong, 2019). Löfsjögård hävdar också att man kan bygga väldigt rationellt och 
kostnadseffektivt med betong samtidigt som betongen har goda förutsättningar ur ett långt 
hållbarhetsperspektiv. Hon poängterar också att betong har ett gott rykte hos de stora 
byggbolagen som också besitter en kunskap att bygga i materialet.  
 
Branschens generella kompetens och kompetensen bland de yrkesverksamma anses också vara 
en aspekt varför byggherren tvekar. Becker (Trästad, 2019) belyser arbetet som görs för att höja 
kunskapen om trä som byggmaterial; 
 

Nästa problem då, eller flaskhals kommer ju vara kompetensen. Alltså att vi har kompetenta konstruktörer. 
Det är någonting som svenskt trä jobbar hårt för att vi ska ha utbildningar inom träbyggande, att vi ska ha 
kurser för yrkesverksamma för att höja kunskapsnivån. För just nu finns inte tillräckligt många som är 
duktiga på att räkna på träkonstruktioner (Becker, Trästad, 2019).  

 
Kopplat till kunskapsbristen med att bygga i trä framhålls också byggherrars rädsla i att bygga 
i nya material. Detta kan också skapa en bild av att byggbranschen är konservativ när det gäller 
nya innovativa lösningar.  
 

Hindret är rädslan, eller okunnigheten om det. Är man van i att bygga i betong då håller man sig till detta. 
Universitetet har varit en katalysator till det här, det finns professorer och forskare som kan det här, och en 
tillverkningsindustri som kan det. Det är svårt i Stockholm då statsbyggare inte vet då man blivit fostrad i 
att bygga i betong. Kunskapen är det största hindret. Ett mentalt hinder som stoppar utveckling väldigt 
mycket (Silfverhielm, AIX, 2019).  
 

Rädslan att bygga i nya material kan också innebära risker. Rasmussen (JM, 2019) påpekar 
bland annat att branschen flera gånger stött på problem som lett till stora kostnader;  
 

Byggbranschen är en konservativ bransch. Å andra sidan så har branschen också gått på en hel del minor 
när det gäller nya lösningar som kostar väldigt stora pengar att rätta till efteråt. Många tycker att det är en 
innovationsfientlig verksamhet vi håller på med, men samtidigt så får det stora konsekvenser också när man 
gör fel systemval (Rasmussen, JM, 2019). 

 
Även Brundin & Qvillberg (HSB, 2019) menar att de som företag behöver högre kunskap i att 
bygga i trä för att således få erfarenhet och undvika mytbildning och rädsla att använda 
materialet.  
 
Ett par aktörer belyser att priset på trästommar också gör att byggherrar tvekar när de ska välja 
material. Junkers (Skanska, 2019) menar att prissättningen och tillgången till träleverantörer 
hindrar ett ökat träbyggande. Dessutom kan ovanan att bygga i trä innebära att byggföretagen 
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adderar riskbuffertar i priskalkylerna. Brege (Linköpings universitet, 2019) efterfrågar därför 
ett ökat träbyggande;  
 

Något som kommer att driva ner priserna är, och särskilt inom det industrialiserade byggandet där det är 
mycket mer byggmästare och andra inblandade, det är att när man blir mer van att bygga industriellt med 
trä så kommer de här riskbufferterna i kalkylerna att sjunka ihop (Brege, Linköpings universitet, 2019). 

 
Risberg (Sweco, 2019) menar att branschens generella tröghet gör att byggherrar tvekar. Han 
påpekar dock att den allmänna hållbarhetsdebatten kan hjälpa till att skapa en förändrad syn 
hos byggherrarna.  
 
Becker (Trästad, 2019) belyser att de kommunala byggbolagen har ett ansvar att bygga mer 
hållbart.  
 

De kommunala byggbolagen som, även om kommunerna är intresserade och förstår att man måste bygga i 
trä, så ligger de en bit ifrån helt enkelt. Där behöver det ju göras en insats också. Så det är ett hinder skulle 
jag säga att komma åt samhällsbyggarna på ett bra sätt, och förstå det här (Becker, Trästad, 2019). 

 
I till exempel Skellefteå finns en träbyggnadsstrategi, men det kommunala bostadsbolaget 
(SKEBO) har inte byggt något i trä de senaste nybyggnadsprojekten. Bland annat framförs 
argumentet att de måste jobba efter styrelsen som i sin tur har styrelsedirektiv. Detta leder till 
att de inte hänvisar till något materialval i upphandlingen vilket har gjort att betongstomme har 
blivit det ekonomiskt mest fördelaktiga materialvalet. Westerlund påpekar dock att SKEBO 
uppfyller målen som är uppsatta i strategin, då de alltid prövar om trä är tekniskt och 
ekonomiskt försvarbart (Westerlund, Skebo, 2019).  
 
Herbertsson (Växjöbostäder, 2019) menar att den kommunala träbyggnadsstrategin kan göra 
att de inte får anbud, eller att prisbilden blir för hög, på grund av marknaden.  
 
Utifrån ett finskt perspektiv ger Lähtinen (LUKE, 2019) en liknande bild över hinder för ett 
ökat träbyggande, som de svenska aktörerna i denna studie belyst.  
 

It's about technology diffusion, traditional structures within building industries, image of wood among 
builders, traditions of thinking wood as an appropriate material for single-family houses but not for multi-
storey buildings, urban planners' prejudices (still in some cases) against wood, etc (Lähtinen, LUKE, 2019). 

 
5.3.5 Analys av nationell kravställning, kommunal marktilldelning och planprocess 
Det framkommer på flera håll att en nationell kravställning är den främsta insatsen för en radikal 
förflyttning mot ett ökat träbyggande. Detta stöds exempelvis av Hurmekoski et al. (2018) som 
påvisar att ett strängare regelverk kommer leda till ett ökat träbyggande. Marknaden har sedan 
1995 själv haft möjlighet att stimulera, utifrån miljömål, ett ökat träbyggande. Det kan inte 
anses uppfyllt. Man kan också argumentera för att kravställningen egentligen redan är gjord i 
och med att vi har antagit agenda 2030, men som Becker (Trästad, 2019) påpekar så behöver 



 
 

61 

kraven preciseras och skruvas åt för att ha en chans att nå målen. Det uppstår också en 
distinktion mellan olika aktörer när det gäller hur stort inflytande marknaden skall ha. 
Silfverhielm (AIX, 2019) som är en del av konsultsidan anser exempelvis att marknaden inte 
klarar av att ta det miljömässiga ansvaret till exempel i enlighet med agenda 2030. Rasmussen 
(JM, 2019) som tillhör ett av de större byggföretagen och Finansdepartementet (Anonym, 
Finansdepartementet, 2019) menar i sin tur att marknaden ska styra utvecklingen.  
 
Forskning och delar av byggbranschen välkomnar ett nationellt regelverk och trots det uppger 
finansdepartementet att marknaden ska kunna sköta det utifrån sina incitament. Här sätts 
implementeringarna av agenda 2030 under lupp. Vad innebär det att anta en global utmaning 
om man inte är beredd att använda de verktyg som står till buds för en tillräckligt snabb 
förflyttning när vi kan se att marknaden under de senaste 25 åren fortfarande till hög grad saknar 
incitament.  
 
De kommuner som har träbyggnadsstrategier har egentligen uteslutande trä tillgängligt och 
lokalt närvarande. Den nära kopplingen till materialet i kombination till en ökad kunskap kring 
trä som material skapar incitament att driva fråga på kommunal nivå. Tillgängligheten och 
möjligheten att gynna den lokala marknaden är argument som också bekräftas av Franzini et al. 
(2018) som menade att finska tjänstemän såg goda förutsättningar att gynna den lokala 
ekonomin vid ett ökat styrande mot träbyggande. De goda ekologiska egenskaperna är ett 
argument som tidigt framförs av samtliga kommuner. Detta argument följer den generella 
bilden som forskningen kan erbjuda. Att ligga i linje med nationella riktlinjer framförs också 
av flera kommuner (ex: Peterson, Arvika kommun, 2019). Incitamenten för det kommunala 
träbyggandet tenderar vara nära kopplat till att kommuner också kan se stora vinster inom andra 
områden. Föregångare, duktiga förespråkare och nationella riktlinjer för materialet trä kan ha 
en avgörande betydelse för huruvida fler kommuner ska följa i träbyggnadsvågen.  
 
Många av de kommunala tjänstemännen har svarat att de främst ser att den generella 
kunskapsbristen, både inom branschen och kommunalt, är det enskilt största hindret mot ett 
ökat träbyggande i Sverige (ex: Josephson, Eksjö kommun, 2019). Nära kopplat till 
kunskapsbristen är också de fördomar som finns kring materialet trä (ex: Nordvik, Skellefteå 
kommun, 2019). Vana och traditionen inom byggbranschen är också problem som de 
kommunala tjänstemännen upplever som hämmande. De kommunala träbyggnadsstrategierna 
kan, om de verkligen används på rätt sätt, också fungera som drivkraft för byggbranschen att 
öka sin kunskap vad gäller träbyggande. Delar av de hinder för ett ökat träbyggande i Finland 
utifrån ett kommunalt tjänstemanna perspektiv som Franzini et al. (2018) nämner bekräftas inte 
av de svenska kommunala tjänstemännen. Exempelvis ses inte brister på aktörer inom 
förädlingsindustrin generellt som ett problem på den svenska marknaden. Detta kan dock ha att 
göra med att många av de kommuner som har träbyggnadsstrategier nästan uteslutande är 
belägna i närheten av antingen stora förädlingsindustrier eller annan typ av 
skogsnäringsindustri. Dock ser Thorsell (Växjö kommun, 2019) problem med att regler och 
handböcker bygger på betong vilket också nämns i Franzini et al.:s (2018) studie.  
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Redan i detaljplanefasen och markangivelsefasen är det viktigt att materialvalet har tagits 
hänsyn till, här krävs kanske förändrade byggregler. Att ha regelverk som inte missgynnar trä 
tidigt i processen påpekar Toppinen et al. (2017) som något som skulle kunna driva på ett ökat 
träbyggande. Flera kommuner och andra aktörer (ex: Gossas, Falu kommun, 2019 & Holmlund, 
Lindbäcks, 2019) ser att detaljplanernas utformningar försvårar ett ökat träbyggande på grund 
av olika tekniska aspekter. För befintliga detaljplaner finns sedan 2010 en utökad möjlighet att 
justera detaljplanen om särskilda skäl finns. Detta är en möjlighet som skulle kunna utövas 
strategiskt. En konkret förändring, framkommen under intervjuerna (Holmlund, Lindbäcks, 
2019), som skulle kunna gynna ett ökat träbyggande är att detaljplaner till en högre utsträckning 
anger våningshöjder snarare än höjd. Tydliga och förändrade detaljplaner skulle kunna gynna 
träbyggandet på ett eller annat sätt.  
 
Sedan 1995 har det funnits möjlighet att bygga högre träbyggnader och andelen flerbostadshus 
med trästomme har också ökat från 0-13 procent fram tills idag. Byggbranschen har alltså haft 
lång tid på sig att ställa om till ett mer hållbart byggande, ändå framkommer en konservativ 
bild från byggbolagen. En bild som håller fast vid invanda byggsystem med lång erfarenhet. 
Många kunskapsdokument och andra liknande dokument har, enligt flera respondenter, en bas 
i betong (ex: Cusumano, NCC, 2019). Det naturliga incitamentet att övergå till trä utifrån 
miljösynpunkt anses generellt inte stark nog (ex: Junkers, Skanska, 2019). Utifrån intervjuerna 
framkommer de stora byggbolagen som stora institutioner som har stor påverkan när det 
kommer till i vilket material de förespråkar. Bristen på lång erfarenhet innebär ökad risktagning. 
Löfsjögård (Svensk betong, 2019) bekräftar också betongens goda rykte hos de stora 
byggbolagen, vilket de har lång erfarenhet av. I och med branschens tröghet och dåliga 
förändringsförmåga så behöver byggherrar också incitament till att förändra sina vanor vad 
gäller materialpreferenser.   
 
5.4 Arkitektur och projektering (materialval) 
Vid materialval påverkar aspekter så som materialets tekniska egenskaper. Vid flera intervjuer 
framkommer en bild av osäkerhet (som tidigare nämnts) som beror på träets oklara egenskaper 
kopplat till fukt, ljud och brand.   
 

Rent generellt så anser vi att trä är ett bra material, det har väldigt goda kvalitéer, just det här att det är så 
starkt i förhållande till sin vikt då. Vår stora oro är fukten […] personligen skulle jag jättegärna se att det 
blir en branschpraxis, att man bygger med väderskydd så att man vet att man lämnar ifrån sig ett 
kvalitetssäkrat objekt (Cusumano, NCC, 2019). 

 
Rasmussen (JM, 2019) belyser just en önskan där de vill känna sig trygga med det material de 
bygger med. Han konstaterar tillexempel att betongen är ett överlägset material kopplat till dess 
tekniska egenskaper.  
 

Långsiktig hållbarhet och att vi känner oss trygga i den lösningen vad det gäller tekniska egenskapen och 
kundvärden, så som ljudisolering, brandskydd och så vidare. Även om det finns och börjar komma mer och 
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mer lösningar på de tekniska egenskaperna också för trähus så anser vi att betong är ganska överlägset på 
den fronten (Rasmussen, JM, 2019). 

 
Även Junkers (Skanska, 2019) konstaterar att trä uppvisar en osäkerhet när det kommer till 
tekniska aspekter. Han belyser framförallt fukt och ljud som problem de upplevt. Vidare menar 
han att de strävar efter materialoptimering;  
 

Ståndpunkten som jag upplever att vi har just nu, är att vi ska vara väldigt kloka när det gäller val av material 
så att vi utnyttjar materialen på absolut bästa sätt […] för ganska många år sedan byggde vi flerfamiljshus 
upp till åtta våningar i trä, där såklart fukten var en utmaning, men där vi också hade andra utmaningar som 
till exempel att det uppstod sprickor och det fanns knarr, vilket människor inte upplever som bra. 
Ljudkraven har också varit en utmaning som vi hanterade med ganska kostsamma lösningar. När vi vägde 
ihop erfarenheterna från träbyggandet och andra byggmaterial bestämde vi oss i Skanska för att 
standardisera vårt flerbostadsbyggande lite mer och ha säkra robusta lösningar. Det vi nu under ett antal år 
gjort allra mest av har varit, i lite varierande grad, prefabricerad betong (Junkers, Skanska, 2019). 
 

Vidare menar Risberg (Sweco, 2019) att kunskapsnivån hos konstruktörer, beställare och 
entreprenörer är ett problem. Han menar dock att akustiken är den största frågan kopplat till 
träbyggnation. Fredholm (SCA, 2019) är inne på samma linje och konstaterar att material inte 
väljs enbart utifrån hållbarhetsfrågorna. Han påstår att: ”en byggherre eller en arkitekt väljer 
inte material på huset bara efter hållbarhetsfrågorna, så är det ju, utan en grundplattform som 
måste finnas där är de tekniska lösningarna och kunskapen kring de tekniska lösningarna och 
att det blir effektivt byggande” (Fredholm, SCA, 2019). 
 
Silfverhielm (AIX, 2019) pekar också på svårigheterna med träets tekniska egenskaper. Han 
belyser också kunskapsbristen hos många aktörer, bland annat politiker.  
 

Det stora motivet för mig är att man kan använda träet och tillverka väldigt mycket prefabricerat i fabrik. 
Det finns ett väldigt gillande med träkulturer. Trä är väldigt demokratiskt, det svarar på tilltal. Sedan finns 
det naturligtvis väldiga svårigheter och mycket av det är bemästrat, det gäller brand och ljud framförallt. 
Trä har en väldig motståndskraft, KL-trä, förkolnad som skyddar trä, behåller bärigheten. Det finns en 
väldig okunskap. Inte särskilt spridd, bland politiker bland annat (Silfverhielm, AIX, 2019).  

 
Enskilda personer förefaller också spela en viktig roll när det kommer till vilket material stora 
företag ska inrikta sig mot. Cusumano (NCC, 2019) konstaterar just detta;  
 

Det var faktiskt så att vår dåvarande koncern-vd hade sett ett behov och tryckte på att nu kör vi, så det var 
ett väldigt driv på det, och sen fick han sparken då för att det var för dålig lönsamhet i Danmark och sånt 
hamnar på en koncern-vd och i och med att han drev det här då så blev det stopp tyvärr (Cusumano, NCC, 
2019).  

 
Åkesson (Södra, 2019) tror att skogsbolagen kommer få ett större inflytande då företag som 
bygger mycket i betong behöver söka kontakt med skogsindustrin för att styra om sin etablering.  
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Jag tror att andra företag kan dra nytta av oss också, till exempel om man tänker företag som bygger mycket 
i betong. De måste ju också nå upp till de här hållbarhetsmålen som är globala, som är för Sverige och 
Europa, så de kommer ju bli lite tvingade till att etablera kontakt med skogsföretag om de ska hålla de 
målen som de själva sätter […] vi har känt av att det kommer nog gå ditåt […] jag vill inte säga vem det är 
jag bygger det på men i detta fall så är det ett större företag (Åkesson, Södra, 2019).  

 
Flera byggbolag ger en bild av att det inte finns en strävan att tänka endast ett specifikt material. 
Istället resonerar man kring materialoptimering utifrån ekonomi, resurser, erfarenhet, risk och 
till viss del miljöpåverkan. Cusumano (NCC, 2019) poängterar att betongen i vissa fall kan vara 
mer hållbar än trä;  
 

Det är ju just det, att när det gäller att bygga hållbart så är just det unika projektets förutsättningar 
jätteviktigt, för det handlar väldigt mycket om transporter och förutsättningar för olika materialval så vi 
tänker mer det här, optimerade byggnader och rätt material på rätt plats. Det finns ju faktiskt tillfällen då 
faktiskt betongen kan vara med hållbar än trä (Cusumano, NCC, 2019).  

 
Rasmussen (JM, 2019) konstaterar att trä som byggmaterial saknar en del tekniska attribut som 
kan garantera en långsiktig hållbarhet. Trots att de (JM) arbetar med betongbranschen ser han 
det inte som omöjligt att de kommer börja mer byggnader i trä;  
 

vi jobbar med betongindustrin för att få ner CO2-utsläppen i deras produktion, så vi har en del testprojekt 
tillsammans med dem för att få ner CO2. Sedan har ju trä många fördelar, självklart ur ett CO2 perspektiv, 
klimatavtryck. Men vi har hittills inte kunnat se att vi kan göra lika hållbara och fuktsäkra lösningar vid 
byggande i trä […]Utifrån ekonomiska perspektiv är ju trä intressant, så klart, om man kan lösa alla de 
andra tekniska frågorna med långsiktig hållbarhet och att inte få fuktskador, att få samma ljudstandard och 
så vidare. Så vi tittar på träbyggande, vi har inte själv byggt mycket i trä vad gäller flerbostadshus, men vi 
håller på att studera det för att se om vi skall genomföra något testprojekt så småningom (Rasmussen, JM, 
2019).  

 
En medarbetare på Finansdepartementet belyser att regeringen framför allt strävar efter ett 
hållbart byggande, de vill dock öka träbyggandet. ”Regeringen tycker att ett hållbart byggande 
är viktigt oavsett material. Man har ändå sagt att man vill öka träbyggandet” (Anonym, 
Finansdepartementet, 2019).   
 
Men betongen verkar fortfarande vara ett material som dominerar den svenska marknaden. 
Cusumano (NCC, 2019) belyser bland annat betongens ekonomiska fördelar;  
 

Vi ser att det är ett billigt material, det är ett ganska förlåtande material om man säger så, det krävs inte 
jättestor noggrannhet, så det är inte millimeterprecision i hur man lägger i armering och sådär så det är ett 
tryggt material som vi har lång erfarenhet av. Och ekonomiskt också då, vi är duktiga på det, det blir 
kostnadseffektivt helt enkelt när vi får bygga med betong” (Cusumano, NCC, 2019). 
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Löfsjögård (Svensk betong, 2019) påpekar betongs roll i det svenska samhällsbyggandet och 
att materialet har inneboende tekniska egenskaper.  
 

Vi tycker ju att betong är ett väldigt viktigt material för samhällsbyggande och har varit med väldigt länge. 
Det är ett väldigt lämpligt material att bygga olika typer av konstruktioner med. Betong är ju då ett material 
som är långsiktigt hållbart och har många egenskaper som passar just då man ska bygga flerbostadshus. 
Det är ett material som har en väldigt lång livslängd. Det är ett naturligt material som är oorganiskt. Det 
vill säga det tål fukt och kan inte mögla. De egenskaperna betongen har de håller då den kvalitén över tid. 
Det är ett material som inte kan brinna. Betongen kan då inte heller sprida bränder och det hjälper till 
förenkla för brandmännen. Det är snabbare återuppförande av verksamheter etc (Löfsjögård, Svensk 
betong, 2019). 

 
Det finns också en önskan från fler av respondenterna att konsulter så som till exempel 
arkitekter ska föreslå trä oftare än vad som görs idag. Brundin & Qvillberg (HSB, 2019) 
konstaterar till exempel att; ”vi skulle gärna se att arkitekterna gav oss mer hållbara alternativ. 
Vi ska såklart bli bättre kravställare till våra arkitekter också, men de är ju experter så det vore 
intressant om de började erbjuda oss sådana lösningar”. I sammanhanget belyser dock Risberg 
(Sweco, 2019) att; ”arkitekterna har varit duktiga på att föreslå trä. Konstruktörer och 
entreprenören har ett ansvar” (Risberg, Sweco, 2019). Cusumano (NCC, 2019) upplever också 
att arkitekter är duktiga på att föreslå trä men menar att dem (NCC) är en viktig aktör för att 
öka träbyggandet. På frågan hur ofta trä föreslås menar Risberg (Sweco, 2019) att de har en bit 
kvar. De förespråkar till exempel en ökad utbildning internt. Han utvecklar samtidigt att 
branschen har svängt och att trä föreslås oftare idag än tidigare. Risberg (Sweco, 2019) 
uppskattar att trä föreslås i omkring 30 procent av projekten i jämförelse med 10 procent 
tidigare. Trots detta menar han att mer kan göras tidigt i byggskedet: ”ett perspektiv som jag är 
mest besviken i hela branschen är – det är en sak när man bygger huset, men sen då? I 
projekteringsskedet av en byggnad så kan man göra betydligt mer” (Risberg, Sweco, 2019). 
Cusumano (NCC, 2019) belyser komplexiteten i vilka konsulter som anlitas. Hon förespråkar 
ett kunskapslyft och att konsulter skaffar sig större erfarenhet med trä;  
 

Vi märker ju att det går ju liksom inte kan anlita vilken konsult som helst om du ska göra ett flerbostadshus 
i trä, till exempel, utan då måste du ju ha akustiker och brandspecialister som är nischade och har erfarenhet 
av trä, för det är ett känsligt material  […] Och sedan är det en kultur också som måste förändras, det är en 
annan produktionsmetodik och produktionsfilosofi, man måste vara mer noggrann och försiktig när man 
bygger med trä (Cusumano, NCC, 2019). 

 
Lähtinen (LUKE, 2019) påpekar dock att trä är ett bra material med goda ekologiska 
egenskaper;  
 

From the perspective of ecological sustainability, I think (and there is also scientific evidence) that wood 
is a very good material, when originating from sustainably managed forests and processed, e.g., in Nordic 
countries where corporate responsibility (e.g., working safety, equality of workers) is at internationally high 
level (Lähtinen, LUKE, 2019). 
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Dessutom tror Fredholm (SCA, 2019) att trä, inom en 15-års period, kan komma att utgöra 50 
procent av allt material avsett för byggande i Sverige.   
 
5.4.1 Analys av arkitektur och projektering (materialval) 
Vid val av material inför en projektering framkommer olika bilder från de olika aktörerna. Det 
går också att uppfatta att det längs kedjan finns ett gemensamt intresse för att oftare bygga i trä 
(ex: Cusumano, NCC, 201); Silfverhielm, AIX, 2019). Intresset bygger framförallt på träets 
miljömässiga egenskaper, samt en intuitiv känsla kring hälsoaspekterna som också 
framkommer (Cusumano, NCC, 2019; Hemström et al., 2011). Samtidigt kan sägas att för de 
aktörer som har ekonomiska incitament så väger miljöfrågorna utan yttre kravställning kring 
en mer tvingande omställning relativt lätt. Desto viktigare då i ett system där nationella krav 
inte ställs är konsulternas övertygande och rådgivning för att skapa trygghet i att trä är ett 
konkurrenskraftigt material ur alla aspekter. Konsulternas och rådgivarnas roll blir här att öka 
sin kunskap, samla erfarenhet och sannolikt även delta i nära konstellationer med byggherrarna 
mot en gemensam vision (ex: Risberg, Sweco, 2019). Byggherrarnas primära incitament, det 
vill säga kostnadseffektiviteten, måste rådgivarna också kunna hantera på ett trovärdigt sätt. 
Särskilt då både forskning (ex. Gosselin et al., 2017) och branschen påtalar trä, ur ett 
helhetsperspektiv, som ett ekonomiskt konkurrenskraftigt val. När incitamenten står i motsats 
till varandra, det vill säga när det material som miljömässigt och långsiktigt gynnar 
allmänheten, men inte ekonomiskt konkurrenskraftigt för företagen, så är en snabb förflyttning 
inte sannolik. Endast tvingande regler, där branschen får nya, men samma, premisser att 
konkurrera på lika villkor (men utifrån allmänhetens behov av miljöåtgärder) så kan ett 
paradigmskifte ta fart. Enligt Sterner et al. (2019) är detta den snabbaste och billigaste 
branschövergripande lösningen på klimatproblemen. Detta behöver gissningsvis inte vara 
mindre lönsamt för företagen, men utgår ifrån en övergripande ny förutsättning.  
 
Det kan utifrån dagens verklighet tyckas vara en onödigt komplicerad väg att gå när rådgivare, 
hållbarhetsstratger, konstruktörer och kalkylatorer enträget skall övertyga byggherrar och 
beställare om nödvändigheten kring branschens behov av att hantera koldioxidfrågan. Genom 
agenda 2030 har branschen fått uppdraget men än så länge ur ett marknadsmässigt frivilligt 
perspektiv. Men det sagt så är det idag den praktiska verkligheten. Hela kedjan av konsulter 
och rådgivare behöver alltså bli bättre på att bygga upp kunskap och erfarenhet för att 
betryggande kunna argumentera för en utveckling där miljömässiga och sociala värden står på 
agendan. Samtidigt försvåras deras arbete av att betong och stålindustrin spenderar mer pengar 
än träindustrin för att göra allmänheten mer medvetna om deras produkter (Mahapatra & 
Gustavsson, 2009).  
 
Byggbranschen upplever inte att rådgivare har den kunskap som krävs idag för att driva en 
hållbar utveckling (ex: Brundin & Qvillberg, HSB, 2019). Forskningen redogör också för denna 
problematik (Roos et al., 2008).  
 
Konsultsidan i sin tur, utrycker frustration över byggherrarnas ovilja att på allvar sätta andra 
värden på agendan än de ekonomiska och organisatoriska (Risberg, Sweco, 2019). Något som 
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också bekräftas av forskningen (Roos et al., 2008). Här anas en brist på förståelse för varandras 
olika roller. Arkitekterna verkar behöva övertyga mer kring sitt konstruktionskunnande om trä 
(Brundin & Qvillberg, HSB, 2019) samt det ekonomiska kunnandet. Eventuellt kan det handla 
om en kunskapsbrist i detta segment. Det kan också skönjas att det finns ett mått av brist på 
självförtroende och att byggherrarna välkomnar ett större ansvarstagande från arkitekter. 
Sammanfattningsvis summerar forskningen att byggherrar och huvudentreprenörer är de 
viktigaste aktörerna vad gäller val av material (Hurmekoski et al., 2015b; Roos et al. 2010). I 
kombination med betongens institutionaliserade position som bland annat Hurmekoski et al., 
(2015b) poängterar är det inte förvånande att utvecklingen är relativt långsam och utan mer 
kraftfulla insatser, eller kraftfulla ekonomiska incitament, fortsatt kommer att bromsa en 
utveckling.  
 
5.5 Transport  
Transporter av olika byggmaterial har, utifrån miljöhänseende, potential att utvecklas. Flera 
respondenter påpekar materialens skillnad i vikt och avstånd som viktiga faktorer när det gäller 
transport av byggnadsmaterial.  
 

Du har ju olika tyngd i de olika materialen och sedan har du ju lite olika avstånd och sedan har du 
möjligheter att klimatkompensera och jobba med frakter […] det du kan säga är att du kan göra mycket 
inom det området och att det är ju inte självklart vad som blir det bästa. Om du tar materialkonkurrensen 
mellan betong och trä, så är det väl lite de enskilda situationerna som avgör hur det kommer se ut. Var 
geografiskt det ligger och så vidare (Brege, Linköpings universitet, 2019). 

 
Om man tittar på hur mycket koldioxidutsläpp som genereras per sektor så handlar det om att både 
byggnation är väldigt högt och transport är väldigt högt. Och om man tänker på att trä är ett lättviktsmaterial 
och du kan lasta mer per lastbil, kan man få ner transporterna med 80 procent (Szyber, Stora Enso, 2019).  

 
Szyber (Stora Enso, 2019) konstaterar också att det finns ekonomiska aspekter i att minska 
antalet transporter till och från byggplats;  
 

Ju färre transporter som är, ger en ekonomisk faktor. Det krävs inga transporter utifrån byggavfall heller 
eftersom vi gör all håltagning och ursparning för installationer, alltså vi förbereder elementen så långt det 
går i fabrik. Vidare återvinner vi allt spill i fabriken och gör bl.a. pellets (Szyber, Stora Enso, 2019).  

 
Vidare exemplifierar Holmlund (Lindbäcks, 2019) att de fraktar 100 husvolymer per gång på 
båt till Lund och Malmö istället för att skicka partierna två och två på lastbil.  
 
Löfsjögård (Svensk betong, 2019) framhäver samtidigt att betongtransporter inte behöver 
innebära större utsläpp då betongen oftast transporteras kortare sträckor.   
 

Sedan är betong oftast också ett lokalt producerat material. Med korta transporter av ballastmaterial för 
tillverkningar tillsammans med korta transportavstånd till byggarbetsplats. Framför allt när det gäller 
platsgjuten betong eftersom den inte kan transporteras så långt innan man måste gjuta. Prefab kan ju 
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transporteras längre då. Tillverkningen finns på väldigt många orter i Sverige vilket är effektivt och bidrar 
till kortare transporter (Löfsjögård, Svensk betong, 2019). 

 
5.5.1 Analys av transport 
Globalt sett är transportindustrin den näst största föroreningskällan (Krasny et al., 2017) och i 
Sverige utgör byggtransporter och främst anläggningstransporter en stor del av 
godstransporterna (Sveriges byggindustrier 2009). Då trä är ett lätt element (Riala & Ilola, 
2014) kan koldioxidutsläppen för transporter minskas vid trätransporter jämfört med betong. 
Träproducenterna i studien förespråkar också lättheten hos träelementen (Szyber, Stora Enso, 
2019). Utifrån dessa aspekter förefaller trä vara det naturliga materialet att välja för att minska 
utsläppen vid transport av byggmaterial. Samtidigt förespråkar betongbranschen (Löfsjögård, 
Svensk betong, 2019) och forskning (Li & Liang, 2011) betongens lokala anknytning. Även 
transportfrågan blir komplex när det handlar om närhet till materialet, vikt, respektive val av 
transportmedel. Så korta transporter som är möjligt, oavsett material är en enkel analys att dra. 
Brege (Linköpings universitet, 2019) hävdar att det enskilda fallet bestämmer vilket 
transportmedel och material som är mest hållbart. Dessutom påvisar forskning att en ökad 
globalisering kraftigt ökar på utsläpp från transportsektorn (Krasny et al., 2017). Här kan ett 
resonemang föras kring att det största globala bidraget för minskade utsläpp är att i första hand 
öka det inhemska användandet av trä då vår absoluta närhet till råvaran är en stor fördel. Särskilt 
ur perspektivet att råvarans kapacitet trots allt är begränsad.   
 
Sammantager leder detta fram till att det krävs en omställning till en större helhetsbild och ökat 
miljlöansvarstagande, även inom transportsektorn. Byggtransporter behöver minska sina 
utsläpp för att kunna möta de transportmål som är satta i till exempel Agenda 2030 för en hållbar 
utveckling. En mer utbyggd kapacitet av trävaror i Sverige skulle bidra till att minska antalet 
transporter samtidigt som närheten till byggplatser skulle öka. 
 
5.6 Anläggning 
Flera respondenter poängterar att en lång anläggningstid, med mycket väntan, är 
kostnadsineffektivt. Därav förespråkas prefabricering som ett sätt att korta anläggningstiden på 
byggplats.  
 

Vi har skapat möjligheten i vår nya produktionslina att skapa ännu större element. Ju större element ju färre 
lyft på site, detta ledet till färre infästningar och det går då snabbare på site. Så det har ju varit en 
kundfeeback. Vi anpassar vår produktion utifrån vad vi ser ger mer kundnytta. Alla vill att det ska vara så 
klart som möjligt när grejerna kommer på site, för på site börjar pengarna rulla. Så man måste hitta det som 
är kostnadseffektivt. […] Om man tittar på hur snabbt man monterar det, vilket är en hög kostnad på den 
svenska marknaden eftersom att vi har en hög kostnad för byggarbetarna och att ha en etablering, så det går 
snabbare att montera prefabricerat material (Szyber, Stora Enso, 2019).  

 
De stora problemen när det gäller lite större byggprojekt, det är tidsschemat och logistiken kring 
tidsschemat, att det är så oerhört mycket väntetider. Det är så många intressenter inblandade och det går 
inte bara ’just in time’ utan det är väldigt mycket väntande på byggarbetsplatserna (Fredholm, SCA, 2019).  
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Fredholm (SCA 2019) belyser också att korslimmat trä (KL-trä) har blivit en mer standardiserad 
teknik som inte skiljer sig mycket åt från andra material. Han pekar på att en ökad prefabricering 
leder till att hela byggprocessen blir snabbare och anläggningstiden på byggplatsen blir kortare. 
Vidare tror att det i framtiden kommer att krävas en mer komprimerad byggprocess.  
 

Vi tror att snabbheten i byggandet kommer bli oerhört viktigt och ännu viktigare framöver. Vi har en 
urbanisering i världen där städer blir större och större och de blir mer och mer tätbebyggda och den här 
typen av byggen stoppar ju upp logistiken i hela stan. Så att kunna korta byggtider kommer att bli viktigare 
i framtiden (Fredholm, SCA, 2019). 

 
Även Löfsjögård (Svensk betong, 2019) påpekar vikten av en kort byggnadsprocess även vad 
gäller prefabricerade betongelement.  

 
Men vill man till exempel ha ännu kortare tid på byggarbetsplatsen och att det är viktigt att den tiden 
minimeras, då används ofta prefabricerade betongelement. Elementen förtillverkas och på plats går de 
snabbt att montera vilket gör att man driftar upp en våning på kort tid. Finns olika system men drygt en 
våning i veckan kan monteras (Löfsjögård, Svensk betong, 2019). 

 
En ökad förflyttning från det traditionella byggandet på plats till en ökat prefabricerat byggande 
leder också till en förflyttning av vilka yrken och kompetenser som behövs. Flera respondenter 
påtalar avsaknaden av fler yrkesgrupper. Åkesson (Södra, 2019) menar tillexempel att det 
saknas montörer; ”Man skulle kunna säga att det är en bristvara på duktiga trämontörer. Att det 
är en kompetensuppbyggnad som byggbranschen behöver förbättra”. 
 
Risberg (Sweco, 2019) uppger att han konstruktörer ofta har en konservativ inställning till trä 
som material. Han säger; ”Konstruktören har jag upplevt som en stoppkloss. Där det har funnits 
träpolicy så har det funnits konservativa konstruktörer som har satt stopp”.  
 
En representant på Finansdepartementet (Anonym, Finansdepartementet, 2019) upplever att det 
finns brist på arbetskraft inom hela byggbranschen; ”man kan säga att vi har en brist på 
byggarbetare och ingenjörer inom hela byggbranschen, brist på arbetskraft är ett av hindren för 
ökat bostadsbyggande. Med mer industriellt byggande så breddar man också arbetsmarknaden”.  
 
Junkers (Skanska, 2019) menar att det finns en avsaknad av antalet leverantörer som kan 
montera trämaterialet vilket sedermera påverkar kostnaden för bygget.  
 

Jag kan tänka mig att det kan bero på att tillgången på leverantörer, både tillverkare och montörer, är för 
liten vilket medför att prissättningen kan variera beroende på tillgång och efterfrågan. Om den som skall 
köpa en stomme måste säkra upp för ett högre pris på grund av osäkerheter resulterar detta i en högre kalkyl. 
(Junkers, Skanska, 2019). 
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5.6.1 Analys av anläggning 
Inom anläggning påvisar trä vinster redan idag. Bland annat konstaterar Hurmekoski (2015b) 
att träets lätta egenskaper förenklar anläggningsprocessen via enklare grundarbete, minskade 
transporter samt lättare lyft och monteringar. Vidare har forskningen visat på fördelar i att 
bygghastigheten ökar vid användandet av prefabricerat trä där byggprocessen blir tystare och 
byggarbetarna får ett ökat välmående både on-site och off-site (Riala & Ilola, 2014). Flera 
respondenter bekräftar forskningens bild kring träets möjligheter till att minska 
anläggningstiden (ex. Szyber, Stora Enso, 2019; Fredholm, SCA, 2019). Den förkortade 
anläggningstiden vid prefabricerade element är något som omfattar både betong och trä. Det 
finns dock stor potential för ett ökat träbyggande om det prefabricerade träbyggandet kan vara 
snabbare och hälsosammare än det prefabricerade betongbyggandet.  
 
Det prefabricerade och industriella byggandet kan dock skapa utmaningar i och med förändrade 
yrken (Anonym, Finansdepartementet, 21019). Brege et al. (2017) påvisar att det kan finnas 
problem när det industriella förhållningssättet möter den traditionella byggprocessen. Det tas 
upp av bland annat Åkesson (Södra, 2019) som pekar på bristen av duktiga trämontörer. Ny 
teknik kräver annan och kanske mer avancerad utbildning är traditionellt. Utifrån detta 
resonemang framträder ett annat viktigt område som riskerar att bli en flaskhals för ökat 
träbyggande i Sverige om den inte parallellt hanteras på regional och nationell nivå. Till 
exempel behöver högskolorna och universiteten i Sverige vara förberedda för denna utveckling 
för att kunna möta en förändrad bransch.   
 
5.7 Boende och välmående 
Det framkommer ingen ensidig uppfattning kring huruvida något material skulle vara bättre för 
människors hälsa än något annat utifrån intervjuerna. Fredholm (SCA, 2019) är ändå av 
uppfattningen att trä ett bra material ur hälsoperspektivet.  
 

Jag skulle vilja framhålla hälsoaspekten av att bo i trähus i förhållande till att bo i andra typer av hus men 
det är väl någonting som man kan säga inte är så fullständigt utrett än så länge vilka hälsoaspekter det har. 
Men det finns en hel del intressanta studier som kanske var och en för sig som man var och en för sig 
kanske inte kan dra några 100 procentiga slutsatser av, men det finns väldigt mycket intressanta indikationer 
(Fridholm, SCA, 2019).  

 
Brundin & Qvillberg (HSB, 2019) menar också att trä som byggmaterial inte är något som 
kunden efterfrågar. De undersökningar som HSB gjort pekar däremot på vikten av att ansvar 
för miljöfrågor.   
 

Vi gör väldigt mycket undersökningar. Vi frågar ju våra intressenter, vi frågar vad de tycker och vad de 
tycker är viktigt, vad de vill att vi ska satsa på. Vi gjorde en sådan undersökning förra året, där det fanns 
fritextsvar. Nu var det en konsult som samlade in och sammanställde dem, men hon lyfte inte en enda 
kommentar om trä. Det var inget som lyftes av något flertal. Men däremot fanns jättemånga svar om att ta 
ansvar för miljöfrågor (Brundin & Qvillberg, HSB, 2019). 
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Cusumano (NCC, 2019) hänvisar till studier som visar på att det kan finnas en positiv känsla 
att bo i trähus. Utifrån NCC byggprogram menar hon dock att de boende uppvisar en efterfrågan 
som är materialoberoende.  
 
Intervjustudierna ger ingen entydig bild kring uppfattningen att enbart trä skulle ge en god 
boendekvalité. Bland annat belyser Löfsjögård (Svensk betong, 2019) betongens goda 
egenskaper; ”Betong är en tung stomme vilket gör att med betong fås en god ljudkomfort i 
husen och uppfyller på ett enkelt sätt ställda ljudkrav. Det ger god boendekvalité med hög 
ljudkomfort samtidigt som betong inte brinner och tål fukt” (Löfsjögård, Svensk betong, 2019). 
 
Osäkerheten kring leverantörer är något som Junkers (Skanska, 2019) lyfter som ett argument 
till varför betong används flitigare i till exempel ytterväggar. Han påpekar att Skanska känner 
sig tryggare med att använda betong för att leverera hälsosamma produkter. ”Om man inte 
fuktsäkrar byggnaden ordentligt så kan det uppstå mögel i konstruktionerna. Och mögel är ju 
inte bra för människor” (Junkers, Skanska, 2019). 
 
På HSB Stockholms hemsida går det att läsa; ”vi fortsätter att utveckla vårt sätt att bygga nya 
bostäder, med sunda material och minskade utsläpp från våra fastigheter. Men vi utvecklar 
också tryggheten kring köpet och förvaltningen av ditt boende. Allt syftar till att skapa det goda 
boendet” (HSB, u.å.). De framkommer också i samtalen med bostadsföretaget att kunderna inte 
själva förväntas prioritera materialet vid ett bostadsköp.  
 

Det man ska ha med sig när man pratar om kunder just när det kommer till att köpa bostad så är det oceaner 
i skillnad från att köpa dagligvaruprodukter. För det är ett så himla stort och dyrt köp så det kunden utgår 
ifrån är läge och pris. De två aspekterna kan aldrig konkurrera med. Det andra får man lite på köpet (Brundin 
& Qvillberg, HSB, 2019).  

 
5.7.1 Analys av boende och välmående 
Då vi lever i en tid med bostadspriser som har mångdubblats och belåningsgraden hos hushållen 
ökat, kan det anses orimligt att ansvaret för att bostäderna ska vara hälsosamma och 
miljövänliga ska ligga på slutkundens. Redan i bostadsbolagens egen marknadsföring går det 
att läsa att en hälsosam och miljömässigt klok bostad är deras ingång (HSB u.å). Forskningen 
påvisar just att slutkonsumenten oftast inte drivs av miljöaspekten vid bostadsköp (Toppinen, 
2017). Samtidigt påvisar annan forskning att informationsspridning av trä, som ett relativt nytt 
material när det introduceras i stadsbilden, kan vara av stor betydelse (Høibø et al. (2018). 
Brundin & Qvillberg (HSB, 2019) menar att kunder inte prioriterar miljöaspekter vid 
bostadsköp utan utgår från säljarens ansvar. Man skulle kunna resonera kring att en 
ansvarstagande bostadssektor, inte minst med kommunala bostadsbolag och kooperativa 
bostadsbolag, redan beskriver att de gör det bästa materialvalet för sina kunder (HSB, u.å.). Att 
kunderna utöver det löftet skall vara ännu mer insatta än branschen, för att själva kunna syna 
både löfte jämfört med produkten är ett tveksamt förhållningssätt. Återigen kan vi se hur 
marknadsekonomin pressar både säljare och köpare till sådana marginaler att andra aspekter än 
den egna ekonomin inte går att mäkta. Att gå i bräschen och göra rätt men uppfatta att man 
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dessutom tar en risk i ny teknik gör ekvationen hos de flesta omöjligt. Sammantaget pekar inget 
på att det är slutkunden som ska driva denna utveckling.  
 
5.8 Livslängd och förvaltning  
I dagsläget är det enligt Rasmussen (JM, 2019) vissa tekniska lösningar kopplat till livslängd 
och förvaltning som hindrar ett ökat långsiktigt hållbart träbyggande. 
 

Jag ser inga egentligen hinder för trä om man löser alla tekniska frågor, och då inkluderar det också att 
hålla fukt borta, och att det långsiktigt känns hållbart och inte skapar en massa garantiproblem. Annars så 
ser jag väl inga större hinder för att bygga mer i trä. Men betongindustrin har en utmaning, och lyckas de 
få ner CO2 utsläppet på sin produkt så konkurrerar de med trä ur ett hållbarhetsperspektiv också 
(Rasmussen, JM, 2019). 

 
Junkers (Skanska, 2019) förespråkar ett klimatneutralt, materialoberoende, byggande. Det 
innebär enligt honom materialoptimering och att materialet kräver så lågt underhåll som 
möjligt.  
 

Jag är inte helt säker på att vi bara skall säga att vi ska bygga mer i trä, utan ett viktigt syfte för oss är att 
hitta ett klimatneutralt sätt att bygga. Och att det också blir klimatneutral när man bor där, gör allt underhåll 
och sedan demonterar det i ett slutskede. Då gäller det att tänka till, hur utnyttjar vi materialen på bästa 
sätt? Rätt material på rätt plats pratar vi om (Junkers, Skanska, 2019).  

 
I sammanhanget poängterar Löfsjögård (Svensk betong, 2019), som representerar 
betongbranschen,  att betong kräver ett lågt underhåll och har lång livslängd.   
 

Sen har man ett väldigt litet underhållsbehov av en betongstomme. Materialet håller länge, när vi i 
betongbranschen pratar om livslängd då är det ett 100-års perspektiv som vi minst  tittar på. Vid jämförelser 
mellan material och egenskaper behöver de utvärderas ur ett livscykelperspektiv. Det är också så att 
betongens egenskaper som brand, fukt och ljud, det klarar betongen i sig själv (Löfsjögård, Svensk betong, 
2019).  

 
5.8.1 Analys av livslängd och förvaltning 
Utifrån intervjustudien påvisar bland annat JM (Rasmussen, JM, 2019) och Skanska (Junkers, 
Skanska, 2019) en osäkerhet kring materialens tekniska attribut. Förvaltningsperspektivet 
beskrivs som en viktig del i materialvalet. Dagslägets osäkerhet kring träets långsiktiga 
hållbarhet blir därför en viktig aspekt som talar emot en snabb förflyttning mot ökat 
träanvändande inom flerbostadsbyggandet.  
 
Här skulle man kunna tro att en vetenskaplig analys av den nya träteknikens livslängd, som ger 
en hög garanti, borde vara möjlig och därigenom att branschen finner en gemensam syn på 
träets hållbarhet. Om det är så att det är omotiverade rädslor och överdrivna riskbedömningar 
som stannar upp utvecklingen (både byggbolagens egna riskbedömningar samt finanssektorns 
bedömningar) så kan denna kunskapsbrist vara en nyckelfaktor att komma åt för ett ökat 
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träbyggande. Löfsjögård (Svensk betong, 2019) och forskning (Li & Liang, 2011) belyser 
betongens låga behov av underhåll. Om det är så att det finns en reell risk att den nya 
träteknikens livslängd är begränsad jämfört med betong så behöver vi ändå förstå till vilken 
omfattning vi pratar om. Utan detta är en jämförelse av det mest hållbara materialet svårt. Detta 
kan man se i dagens LCA-analyser som använder sig av olika livslängd för trä respektive 
betong. De olika intresseorganisationerna använder sig antingen av LCA-analysernas 
tidsspann, respektive ifrågasätter dem (ex: Löfsjögård, Svensk betong, 2019). För att kunna 
analysera materialen behöver branschen vara tydliga med vilka tidsspann som används vid 
jämförelser samt vad som ligger bakom att just dessa tidsspann används. Skulle betong till 
exempel anses ha dubbel så lång livslängd som trä så måste alltså trä lyckas kompensera för det 
under en halv livslängd. Risken finns att vi annars i praktiken i dag jämför äpplen med päron. 
 
Ett ytterligare steg i detta resonerande, om det är en mycket låg nivå av osäkerhet som ligger 
till grund för trä som materialval på grund av livslängd, skulle kunna vara att vi med kollektiva 
medel kan vara med och försäkra byggbranschens risktagande vad gäller en kortare livslängd 
än vi kan förutspå. Ett sådant förhållningssätt skulle kunna leda till att vi kommer längre i en 
nödvändig förflyttning inom klimatfrågan och prioriterar den som överordnad den marginella 
risk kring livslängd som de nya träprodukterna idag innebär. Utifrån Agenda 2030 (UN, 2016b) 
är det till och med möjligt att föra ett resonemang att riskerna att inte agera kraftfullt i 
klimatfrågan nu är större än eventuella risker som ligger flertalet decennier fram i tiden.   
 
5.9 Demontering och återbruk & förbränning och förmultning 
Den generella uppfattningen utifrån intervjuerna verkar vara att en återanvändning av materialet 
är att förespråka. Bland annat är Jentzen (Plockhugget, 2019) en av dem som framhåller 
återbruksargumentet.  
 

Det bästa är ju naturligtvis om man kan återanvända materialet i en ny byggnad. I någon annan långlivad 
form. Annars kan man väl säga att det är väl bra om man kan hålla så rena material som möjligt. Kombinerar 
man material så är de ju ofta svåra att återanvända. Det är ju samma sak om man tänker att man ska 
energiåtervinna den så är det bättre ju renare material det är (Jentzen, Plockhugget, 2019).  

 
Junkers (Skanska, 2019) tror att återanvändbara byggklossar är något som kan bidra till ett ökat 
återbruk av byggmaterial. Han ser detta som ett område med utvecklingspotential; 
 

Än så länge är ju rivning inte någon stor sak för Skanska. Visst händer det att vi får projekt där det ingår 
att vi ska riva någon del, men det är fortfarande ganska liten volym. Min personliga tro är att det kommer 
utvecklas riktigt duktiga rivningsföretag som lär sig hur man demonterar hus och kan ta tillvara på 
materialet […] Det här kommer växa. Det är klart att någon gång i framtiden skulle det kunna bli så att vi 
i branschen utvecklar standardiserade byggklossar, som man projekterar in från början och bygger med, 
och som sedan går att demontera och återanvända (Junkers, Skanska, 2019). 
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Enligt Ekblom (White arkitekter, 2019) krävs en större kunskap om träts ursprungliga 
egenskaper. Enligt henne finns mycket gammal kunskap som behöver återinföras i processen 
där det är viktigt att bygga med hög kvalité som gör att byggnader kan stå en längre tid.  
 
5.9.1 Analys av demontering och återbruk & förbränning och förmultning 
Den ramlagstiftning som är satt av EU (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG) 
förespråkar en ökad grad av återbruk. Detta är något som också Jentzen (Plockhugget, 2019) 
och Junkers (Skanska, 2019) förespråkar. Fördelarna med att återbruka material är centrala i 
den cirkulära ekonomin (Brennan et al. 2015) och i fortsättningen också för att minska den 
globala uppvärmningen (Xu et al., 2019). Hur processen, affärsmodellen och konstruktionen av 
trä, vars hållfasthet är intakt, ser ut är dock svår att överblicka. I teorin har rena trämoduler en 
stor potential att klara av detta pussel (exempelvis timmerhus) jämfört med till exempel den 
platsbyggda armerade betongen. Om denna del av kedjan skulle kunna hanteras får vi ett 
ytterligare viktigt moment inom den cirkulära ekonomin.   
 
För att vinna fördelar utifrån ett förenklat återbruksperspektiv finns dock arkitektoniska 
utmaningar att redan idag konstruera byggnader med tanke på denna framtida marknad. En 
marknad som branschen förutspår kommer växa (Junkers, Skanska, 2019). Fokus bör dock i 
första skedet ligga på att bygga hus som kan stå länge. Något som till exempel Ekblom (White 
arkitekter, 2019) påpekar. Jentzen (Plockhugget, 2019) tar upp att renare material är bättre i 
återbrukshänseende. Detta är att problemområde som kan diskuteras i sammanhanget; hur rena 
är de återbruksbara träprodukterna idag? Det prefabricerade byggandet med till exempel 
korslimmat trä skapar restprodukter (till exempel: lim) som i sig inte är återbruksbara produkter. 
En lösning på detta skulle kunna öka träets potential ytterligare. I jämförelse med betong har 
trä i dagsläget ändå goda förutsägningar att återbrukas på ett hållbart sätt.  
 
5.10 Sammanfattande analys  
Analysen spänner över byggproduktionskedjan ur ett cirkulärt perspektiv. Hela kedjan behöver 
därigenom analyseras utifrån förutsättningen att den är hållbar i sig, liksom att varje del av 
kedjan är hållbar. I det cirkulära systemet finns det inte ett begränsat tidsperspektiv; kedjan 
behöver vara reproducerbar inom det faktum att råvaran inte sinar eller utarmar andra system 
över tid. Analysen redogör för dagsläget, utifrån incitament och hinder, och försöker peka på 
vilka åtgärder som behövs för att uppnå det verkligt hållbara och cirkulära systemet. 
  
Träbyggandets kedja börjar i skogsbruket. I en svensk kontext finns en del grundförutsättningar 
som är goda för att trä skall kunna var ett förstahandsval när det är funktionsmässigt lämpligt; 
stora delar av landmassan är täckt av trä, vi har en historisk koppling och vi kan skapa ny lokal 
ekonomisk utveckling. Studierna visar dock att denna del av kedjan är mycket komplex och att 
utmaningarna här är väldigt stora. Det handlar om hur vi hanterar våra skogar, hur vi avverkar 
och i vilken takt en välmående skog kan hantera avverkning utifrån biologisk mångfald, 
motståndskraft och näringskedjor. 
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Som en direkt fortsättning på detta resonemang följer analysen kring hur den utvunna råvaran 
används idag. Genom vilka produkter gör naturresursen störst nytta? I dagsläget är råvaran 
begränsad och en obegränsad ökning av trä som byggmaterial är inte heller nödvändigtvis 
hållbart, men, frågan hamnar i ett annat perspektiv om man ser till att majoriteten av skogen 
idag går till massa. Att även ta i beaktande träprodukternas potential (jämfört med andra mer 
uppblandade material) att kunna återvinnas bortom byggnadens livslängd och brukas i nya 
konstruktioner, kan begränsa avverkningsgraden. Det ställer i sin tur krav på träprodukternas 
framställan och inblandning av till exempel lim, ytbehandling och så vidare. I dagsläget styrs 
en fördelning mellan olika träprodukter inte av hållbarhetsaspekter och strategiska beslut, utan 
av marknadspriser. 
  
Under förutsättning att träet konstateras vara ett hållbarhetsmässigt förstahandsval behöver 
träets unika egenskaper hanteras på bästa sätt igenom en planering av bostadsbyggandet.    
De kommunala detaljplanerna samt arkitekters och konstruktörers arbete behöver medvetet 
skapa en ändamålsenlig och långsiktig stadsbyggnad och arkitektur tillsammans med 
byggherrar, under rådande ekonomiska premisser. Här uppfattas ökad kunskap, tidsenliga 
regelverk och samarbeten som nyckeln till viljan för ett ökat träbyggande. 
  
Att arbeta lokalt har inte minst en påverkan vad gäller transporter och transporters påverkan på 
miljön och belastning av infrastrukturen. Att minimera transporter och att vid transport välja 
rätt färdmedel blir självklarheter, men att särskilt gynna träbyggande i skogsrika kommuner 
framstår särskilt intressant. Kommuner med en naturlig koppling till skogen och träförädlingen 
har utöver detta, stora incitament där träbyggandet kan utveckla den lokala ekonomin, 
förankringen och ortens identitet. Att rikta sitt bostadsbyggande mot trä, genom till exempel 
träbyggnadsstrategier, kan därför ses som ett intressant verktyg för att gynna området ur ett 
större hållbarhetsbegrepp, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, där koldioxidfrågan snarast är en 
faktor bland många. 
  
Det mest hållbara bygget kan tänkas vara det hus som används väl, uppskattas och därför står 
länge. Där det industriella byggandet kan skapa effektivitet i produktionsskedet måste också 
den platsanpassade och specifika arkitekturen tas i beaktande över tid. Många indikationer 
pekar också på att bostadens material spelar in i människors välmående och hälsa, och att 
naturmaterialet trä uppvisar positiva effekter jämfört med andra vanligt förekommande 
material. Kvalitet blir en avgörande hållbarhetsfaktor. 
  
I en tid av förtätning i våra samhällen blir anläggningsfrågan viktig. En kortare byggtid, med 
renare och säkrare byggplatser sparar både påverkan på det befintliga samhället, infrastruktur 
och ekonomi. Här påvisar trä som byggmaterial stora konkurrensfördelar, men kräver också en 
utvecklad yrkeskår som behärskar en process som utgår ifrån trä. 
  
I den hållbara kedjan behöver materialet slutligen återinföras i systemet. Kretsloppets 
näringskedja i alla dess beståndsdelar är cirkulär. 
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Nedan exemplifieras dagens hållbara träbyggande i min definition av hela produktionskedjan 
(se Figur 7). Utifrån intervjuer och tidigare forskning har det framkommit en bild kring vilka 
delar som kan uppfattas som hållbara, något hållbara och icke hållbara (i dagsläget). Detta är 
min bild utifrån intervjuer och tidigare forskning som inkluderats i studien. Figuren skall därför 
endast ses som ett försök att hjälpa läsaren förstå komplexiteten i den givna diskursen. Bildens 
cirkel är uppdelad i olika färger vilka representerar hur hållbar de olika delarna i kedjan kan 
anses vara. Orange motsvara att delen inte kan anses hållbar idag, gul motsvarar att delen kan 
anses till viss del vara hållbar och grön kan anses vara hållbar i dag.  
 

 
Figur 7. Min analys av träbyggandets hållbara kedja från vagga till vagga i dagsläget (skapad av 
författaren).  
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6. DISKUSSION 
 
Ett ökat träbyggande kan vara en av de viktigaste omställningarna som den svenska 
byggbranschen i vår tid stått inför. De goda ekologiska förutsättningarna som träbyggandet har 
kan också påverka Sveriges möjligheter att nå de miljömål som är satta utifrån Agenda 2030. 
Genom att arbeta med alla delar längs med produktionskedjan för att de ska bli mer hållbara 
(alla delar kan alltid bli mer hållbara) ges förutsättningar för att bostadsbyggandet generellt ska 
bli mer hållbart.  
 
Ett ökat träbyggande är dock inte detsamma som att allt ska byggas i trä. Den största vinsten är 
att bygga med rätt material på rätt plats, med ökat miljötänk och även ökat träbyggande (så 
länge inte betongindustrin kan visa på förbättrade ekologiska förutsättningar). Genom att skapa 
en branschöverskridande medvetenhet och kunskap kring materialoptimering utifrån 
ekologiska premisser kan det verkliga hållbara byggandet ta form.  
 
Träbyggandets största utmaning är kopplat till skogsbruket och den biologiska mångfalden. Det 
skulle vara eftersträvansvärt att finna lösningar som både ger ett hållbart byggande men även 
bevarar den biologiska mångfalden. Detta är en enorm utmaning för både skogs- och 
byggindustrin i Sverige. 
 
Det finns samtidigt stor potential för det industriella träbyggandet att decentralisera 
byggsektorn och därmed öka dess marknadsandelar på landsbygden. Detta skulle kunna 
innebära en större demokratisering av byggsektorn där alla delar av landet kan inkluderas.  
 
Sammantaget framkommer att många av problemen inom byggsektorn och det hållbara 
träbyggandet är kopplat till det nuvarande ekonomiska samhällssystem som dominerar globalt. 
Statliga kravställningar och regelverk som skapar förutsättningar att bedriva verksamheter som 
inte enbart styrs av ekonomiska premisser kan skapa större förutsättningar att möta olika 
miljömål. Det sämsta alternativet är att fortsätta i den långsamma takt som marknaden hittills 
visat att den kan hantera utifrån satta bostadsbyggnadsmål. Detta leder till fortsatt ökade 
utsläpp. Vidare, kan det således innebära en global ekologisk katastrof som bostadsbyggandet 
i allra högsta grad varit delaktig i.  
 
Under studiens gång har jag flera gånger funderat i termer av att anonymisera samtliga av de  
respondenter som medverkat i studien. Jag har dock hela tiden återkommit till att studien får ett 
större djup i att faktiskt använda respondenternas namn/yrke och arbetsgivare. Jag upplever att 
det skapar en större trovärdighet över arbetet som utförts. Samtidigt har jag varit medveten om 
det etiska dilemma som detta kan skapa då intervjupersonerna också kan ha personliga åsikter 
som inte överensstämmer med arbetsgivarens tankar. Min förhoppning är att de många åsikter 
som de olika respondenterna haft (som presenterats i studiens resultatdel) kan bidra till att skapa 
en bild över hur byggsektorn fungerar och vad som påverkar arbetet.  
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Utifrån vad som har framkommit i den här studien skulle en fördjupad bild över politikers och 
beslutsfattares möjligheter att styra den hållbara utveckling kunna vara ett komplement till 
denna uppsats. Således skulle framtida studier kunna riktas mot beslutsfattares inflytande i 
produktionskedjan för ett ökat hållbart bostadsbyggande. 
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7. SLUTSATS  
 
Vilka styrkor och förbättringsområden går att identifiera i dagens produktionskedja av 
hållbart träbyggande i Sverige?  
 
Ökat träbyggande påvisar goda förutsättningar att bidra till ett mer hållbart byggande. En 
framstående styrka som lyfts fram av forskningen är det industriella byggandet och dess många 
fördelar. Både forskning och intervjuer påvisar dess potential vad gäller bland annat kvalité, 
effektivitet, kostnad samt resurshållning av material.  
 
Kopplat till det industriella byggandet blir anläggstiden effektivare och arbetsklimatet 
hälsosammare på byggplats då träkomponenter används. Då detta innebär en förflyttning från 
de traditionella yrkena behöver universitet och högskolor följa med i utvecklingen för att utbilda 
nya yrkesgrupper och därmed utnyttja områdets fulla potential.  
 
Hälsoaspekter och människors välmående i förhållande till trä som material har också förmågan 
att vara avgörande för ett ökat träbyggande. Både forskning och intervjuer (om än inte helt 
belagt) pekar på träets goda egenskaper kopplat till människors hälsa.  
 
Ett annat argument uppkommer inom möjligheten för återbruk av träelementen. De goda 
förutsättningar träprodukter har för att återbrukas är argument som talar till träts fördel. Ett ökat 
återbruk kan minska på den stora mängd bygg- och rivningsavfall (främst från betongprodukter) 
som produceras årligen vilket därmed borde anses vara en av träbyggandets styrkor. Huruvida 
dagens produktion av de sammansatta träprodukterna är lämpliga för återbruk är dock inte helt 
belagt. De rena träelementen är lämpliga för återbruk redan idag. 
 
Samtidigt tycks träbyggandet, inom ett marknadsekonomiskt drivet system, stöta på stora 
utmaningar längs kedjan. En betydande utmaning återfinns i utvinningsfasen där skogsbrukets 
hantering av den ekologiska mångfalden utmanas av de ekonomiska drivkrafterna. I det 
tidsperspektiv som Agenda 2030 utgår ifrån, och det nuläge som forskningen samt intervjuerna 
blottlägger, så känns ekvationen svår. Marknadens drivkrafter verkar inte, utan övergripande 
strategisk och långsiktig styrning enligt forskningen, kunna hantera skogens långsiktiga 
varande som livsviktig biotop. Intressant är att detta förhållningssätt inte bara drabbar de 
grundläggande ekologiska förutsättningar för en hållbar planet, utan även en kontinuerlig 
avkastning av träråvaran; även marknadens långsiktiga ekonomiska förtjänster utarmas om inte 
skogens livskraft kan hanteras. Vissa av dessa ekonomiska förluster sker över lång tid, i form 
av en utarmad skog med sämre avkastning av sitt naturliga överskott, men även på kortare sikt 
där skogsbrukshållningen drabbas av stora ekonomiska förluster vid till exempel bränder. 
 
Men, samtidigt är det en mindre del av trävaruutvinningen som används till just träbyggande. 
Huvuddelen av den utvunna träråvaran används idag till massa eftersom den produkten i 
marknadsmässiga termer betingar ett högre värde. Det finns goda argument för att just 
träbyggnadsprodukter är en hållbar variant av råvaran, då den är långsiktig och under den tid 
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byggnaden står, till och med binder koldioxid, och ny skogsplantering kan skapa en 
koldioxidsänka. Massa används istället till kortlivade produkter i systemet. Även här behövs 
det en övergripande strategi utifrån de stora systemfrågorna i till vad vi använder 
naturresurserna.  
 
Ett hållbart skogsbruk som prioriterar långsiktiga träbyggnadsprodukter, framför kortsiktigare 
produkter, och som dessutom kan hantera en utvinning som optimerar träets inneboende 
egenskaper för sitt specifika användningsområde har däremot en potential att bli ekologiskt 
hållbart. Ett exempel skulle vara att gå mot ett mer selektivt skogsbruk där kalhyggebaserad 
avverkning frångås och skogen används mer optimalt. Ett sådant förhållningssätt skulle skapa 
helt nya förutsättningar för ett hållbart skogsbruk inom träbyggandet.  
 
Utifrån detta grundläggande perspektiv kan träbostadsbyggandet i Sverige anses vara hållbart 
först när skogsbruket ingår i en långsiktig helhet.  
 
Vilka incitament och hinder finns inom bostadsbyggandet idag för ett ökat byggande i 
trä?  
 
Det enskilt största incitamentet, som tydligt framkommer vid intervjustudiet (och som 
forskningen tidigare visat), för att välja trä framför andra material är dess möjliga goda 
ekologiska egenskaper. Här tillkommer också tydliga incitament vad gäller hälsoaspekter, 
renare och kortare byggen samt andra arkitektoniska och byggnadsmässiga kvalitéer (som 
redogörs för av till exempel arkitekter). Dessutom skapar träbyggande i nya former möjligheten 
att gynna lokala ekonomier.  
 
De största hindren för att välja trä framför till exempel betong, som framkommer i intervjuerna, 
handlar bland annat om osäkerhet kring materialets tekniska egenskaper (fukt, akustik och 
brand). Dagens standarder utgår också ifrån betong, vilket gör det problematiskt när 
normvärdena skall översättas till ett nytt material. Dessa regelverk bör sannolikt ses över utifrån 
varje materials för- och nackdelar för att de tekniska egenskaperna för trä inte skall bedömas 
som en brist.  
 
Dessutom framkommer en generell branschöverskridande kunskapsbrist kring hur materialet 
används vid byggande av flerbostadshus samt vanan att använda konventionella material och 
tekniker, bland annat utifrån byggbolagens upparbetade samarbeten och organisationer. Utan 
starka ekonomiska incitament eller nya regelverk (till exempel nationella kravställningar, eller 
kommunala kravställningar) verkar kända ekologiska hållbarhetsargument stå sig ganska svaga. 
 
Vilka åtgärder krävs för en övergång mot ett mer hållbart bostadsbyggande i trä? 
 
I ett dagsläge, utan kraftfull politisk styrning och därmed en stor systemförändring, måste vi 
också kunna resonera kring ett byggande som ändå kan bli mer hållbart. Oavsett om hållbart 
träbyggande i ett cirkulärt perspektiv inte idag kan anses verkligt hållbart är det ändå en 
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nödvändighet att både bostadsbyggandet och träbostadsbyggandet fortsätter ett arbete mot att 
bli mer hållbart. En pragmatisk hållning här kräver också att område för område behöver stora 
samtidiga förändringar. En förflyttning mot ett mer hållbart bostadsbyggande (träbyggande) 
kräver alltså i första hand att skogsbruket blir långsiktigt hållbart, vilket skulle innebära att trä 
framstår som ett starkt hållbart alternativ.  
 
Den äkta cirkulära kedjan kräver hållbarhet i stort och kan sannolikt bara uppnås när 
produktionskedjan (vi) dessutom hittat en närhetsprincip, inte minst med tanke på transporter. 
Utöver detta krävs att kunskapen kring träbyggande ökar hos alla aktörer längs med kedjan för 
att kapaciteten skall finnas för ett utförande.  
 
Slutligen kan det återigen poängteras att endast globala och nationella paradigmskiften i 
styrning och regelverk förefaller på den korta tiden, som Agenda 2030 utgår ifrån, kunna lyckas 
med den omställning som krävs. I intervjustudiet framkom också att flera respondenter 
välkomnade ett strängare regelverk när det gäller att skapa ett hållbart bostadsbyggande. 
Marknadskrafter behöver konkurrera på samma, och hållbara villkor, som styr i en riktning som 
gynnar alla långsiktigt, och där har den politiska styrningen en avgörande roll att skapa en 
rättvis och hållbar spelplan. Att invänta marknadens egna förflyttning utifrån andra argument 
än ekonomiska framkommer inte i studien som en möjlig väg. En övergång mot en ökad 
cirkulärt förhållningssätt kan vara den strategi som gör bostadsbyggandet i Sverige mer hållbart. 
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BILAGA 1 – Intervjuguide  
 
Skogsbolag och förädlingsindustrin  
Kan du beskriva din roll? 
 
Hur ser ni på hållbart skogsbruk 
Vad anser ni är hållbart byggande? 
Vad behöver förbättras för att påskynda utvecklingen mot hållbart byggandet?  
 
Vad anser ni om trä som material? 
Vad begränsar träbyggandet? 
 
Hur ser er kapacitet ut idag? 
Hur ser den framtida kapaciteten ut?  
Hur ser era leveranstider ut?  
 
Vem har den viktigaste rollen när det gäller ett ökat träbyggande? 
Är det någon aktör som försvårar ett ökat träbyggande? 
Vilka kompetenser behövs, vart finns bristerna?  
Vad är er åsikt om kommuner med träbyggnadsstrategier? Är dessa mer intressanta för er?  
 
Hur ser ni på framtiden? 
 
 
Kommuner 
Kan du beskriva din roll? 
 
Vad anser ni är hållbart byggande? 
Vad behöver förbättras för att påskynda utvecklingen mot hållbart byggandet?  
 
Varför har ni valt att utforma en träbyggnadsstrategi? Och hur fungerar den i praktiken? 
Vad finns det för fördelar med att ha en träbyggnadsstrategi? Vilka är problemen att genomföra 
en sådan?  
Hur ser dagsläget ut när det gäller träbyggande i er kommun?  
 
Vad anser ni om trä som material? 
Vilka är era incitament för att bygga i trä?  
Vad begränsar träbyggandet? 
 
Vem har den viktigaste rollen när det gäller ett ökat träbyggande? 
Är det någon aktör som försvårar ett ökat träbyggande? 
Ser ni på något sätt att regeringens inriktning på ett ökat träbyggande påverkar er på något sätt?  
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Hur ser ni på framtiden? 
 
 
Statliga organ och branschorganisationer  
Kan du beskriva din roll? 
 
Vad anser ni är hållbart byggande? 
Vad behöver förbättras för att påskynda utvecklingen mot hållbart byggandet?  
Ur hållbarhetsperspektiven, hur ser ni på trä kontra betong?  
 
Vad anser ni om trä som material? 
Vad begränsar träbyggandet? 
Vad är er syn på kommuner som har träbyggnadsstrategier?  
 
Vem har den viktigaste rollen när det gäller ett ökat träbyggande? 
Är det någon aktör som försvårar ett ökat träbyggande? 
 
Hur ser ni på framtiden? 
 
 
Konsultbolag  
Kan du beskriva din roll? 
 
Vad anser ni är hållbart byggande? 
Vad behöver förbättras för att påskynda utvecklingen mot hållbart byggandet? 
Ur hållbarhetsperspektiven, hur ser ni på trä kontra betong?   
 
Planerar ni i stora delar i materialet trä? Om inte, vad beror det på? 
Vad anser ni om trä som material? 
Vad begränsar träbyggandet? 
 
Vem har den viktigaste rollen när det gäller ett ökat träbyggande? 
Är det någon aktör som försvårar ett ökat träbyggande? 
Hur uppfattar ni att era kunder resonerar i val av material? 
 
Hur ser ni på framtiden? 
 
 
Byggbolag  
Kan du beskriva din roll? 
 
Vad anser ni är hållbart byggande? 
Vad behöver förbättras för att påskynda utvecklingen mot hållbart byggandet?  
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Hur anser ni att betong och trä konkurrerar ur ett hållbarhetsperspektiv? 
Vad anser ni om kommuner som har träbyggnadsstrategier? Hur påverkar det er?  
 
Vilket material använder ni främst? Varför? 
Hur stor kunskap har ni i att bygga i trä?  
 
Vad anser ni om trä som material? 
Vad begränsar träbyggandet? 
 
Vem har den viktigaste rollen när det gäller ett ökat träbyggande? 
Är det någon aktör som försvårar ett ökat träbyggande? 
 
Hur ser ni på framtiden? 
 
 
Bostadskooperativ och kommunala bostadsbolag 
Kan du beskriva din roll? 
 
Vad anser ni är hållbart byggande? 
Hur ser ni att betong och trä konkurrerar ur hållbarhetsperspektiven (ekonomiska, ekologiska, 
sociala)? 
Vad behöver förbättras för att påskynda utvecklingen mot hållbart byggandet?  
Vilket ansvar har ni i frågan? 
 
Vilka material förvaltar/bygger ni mest med idag? 
Vad anser ni om trä som material? 
Vad begränsar träbyggandet? 
 
Vem har den viktigaste rollen när det gäller ett ökat träbyggande? 
Är det någon aktör som försvårar ett ökat träbyggande? 
Ser ni att regeringens inriktning mot ett ökat träbyggande påverkar er på något sätt?  
 
Hur ser ni på framtiden? 
 
 
Forskning och akademi (skogsbruk) 
Kan du beskriva din roll? 
 
Hur ser du på hållbart skogsbruk? Bedrivs det ett hållbart skogsbruk i Sverige idag?  
Hur väl anser du att skogsindustrin idag hanterar den biologiska mångfalden? 
Hur kompatibelt är dagens hållbara skogsbruk med den ekologiska hållbarheten?  
Hur ser den svenska skogens kapacitet ut idag?  
Vad går naturresursen till idag?  
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Avverkas det på ett hållbart sätt?  
 
Vad anser du är hållbart byggande? 
Vad behöver förbättras för att påskynda utvecklingen mot hållbart byggandet?  
 
Vad anser du om trä som material? 
Vad begränsar träbyggandet? 
 
Vem har den viktigaste rollen när det gäller ett ökat träbyggande? 
Är det någon aktör som försvårar ett ökat träbyggande? 
 
Hur ser du på framtiden? 
 
 
Forskning och akademi (byggande i trä) 
Kan du beskriva din roll? 
 
Vad anser du är hållbart byggande? 
Vad behöver förbättras för att påskynda utvecklingen mot hållbart byggandet?  
 
Vad anser du om trä som material? 
Vad begränsar träbyggandet? 
Är industriellt byggande en förutsättning för ett ökat träbyggande i Sverige?  
 
Vem har den viktigaste rollen när det gäller ett ökat träbyggande? 
Är det någon aktör som försvårar ett ökat träbyggande? 
Hur tror du att regeringens inriktning mot ett ökat träbyggande påverkar byggsektorn?  
 
Hur ser du på framtiden? 
 
 
 
 
 

 
 


