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Abstract 

The purpose of this study was to illustrate the perception on 

multi-storey construction with structural timber of four 

categories of respondents connected to three specific case 

studies in Sweden. A qualitative approach was implemented 

with interviews of the respondents in order to investigate 

perceptions of mainly problems and attitudes. Results from the 

study showed a positive attitude towards wood as a general 

building material as well as a structural frame-work material 

for multi-storey buildings from all categories of respondents. 

Problems were mostly mentioned from respondents in phases 

of planning and production. The most commonly mentioned 

problems were the lack in experience and knowledge, the costs, 

the weather protection and the strictness regarding moisture. 

The end-users stated commonly that they did not experience 

any issues. Although the most commonly mentioned perception 

of problems was the flutter in the structure from wind. From the 

perception of estate managing, the frame-work material did not 

matter too much. The estate managing had to adapt to given 

condition no matter what type of material. Wood in the frame-

work did not present more problems than any other material. 

Additional findings showed that a majority of respondents in all 

groups of stakeholders shared the perception that the method 

will have a positive growth and development for the future. 

When considering sustainability aspects it was a common 

perception that wood frames offer benefits in environmental 

sustainability and social sustainability for both work and living 

environment. Research limitations from this study constituted 

of the small selection and limited range of case studies and, 

derived from this, the small amount of interview respondents. 

Practical implications from the study showed that focus on 

problem solving should be about increasing experience and 

knowledge in the building sector and increasing cost 

effectiveness. The study presented perceptions from informed 

respondents from different categories involved in three 

different case studies. The results of this study can be used to 

present, confirm and invalidate current perceptions of problems 

with multi-storey buildings with structural timber. This in order 

to establish future measures for development. 
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Fo rord 

Den här rapporten omfattar ett examensarbete på 15 högskolepoäng vid Högskolan i 

Halmstad. Den utgör den avslutande delen av vår utbildning på Byggingenjörsprogrammet 

med inriktning byggkonstruktion och projektering som omfattar 180 högskolepoäng.  Arbetet 

genomfördes under perioden januari till maj 2016 och riktar sig till alla berörda inom 

området. 

Vi vill tillägna ett stort tack till vår handledare Bengt Hjort som har hjälpt och stöttat oss 

genom hela vår studie. Vi vill även tacka alla involverade respondenter för deras medverkan 

och engagemang. 

  



 

 

Sammanfattning 

Under mitten av 1990-talet blev det återigen tillåtet att bygga högre än två våningar i trä vilket 

inneburit en ökning av träbyggandet för flervåningshus i landet. 

Den här studien syftade till att belysa uppfattningar om flervåningshus med trästomme inom 

fyra olika kategorier; projektering, byggproduktion, boende och förvaltning. Intentionen var 

att kartlägga inställning och uppfattning om problem och om utveckling som finns relaterade 

till flervåningshus med trästomme samt synen på hållbarhetsaspekter. Dessutom om det fanns 

likheter eller skillnader i aktörernas uppfattningar inom de olika kategorierna. Arbetet 

omfattade tre olika fallstudier plus ett kompletterande fall, med byggnader placerade i tre 

orter i södra Sverige. En kvalitativ studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer. 

Överlag fanns en mycket positiv inställning till trä och till flervåningshus med trästomme. 

Flera olika uppfattningar om problem uppträdde och de mest frekvent förekommande inom 

projektering och byggproduktion var Brist i erfarenhet, Brist i kunskap i byggsektorn, Inte 

billigare än betong, Noggrannhet med fukt samt Väderskyddet. Bland de boende var det 

vanligast upplevda problemet svaj i byggnaderna från vind. Dock än mer vanligt var 

uppfattningen om att det inte förekom några problem. Den uppfattningen fanns även inom 

förvaltningskategorin. Det påvisades även att lite skiljer sig i arbetet mellan trä- och 

betonghus. Stommaterialet spelade liten roll för förvaltningsarbetet och att stommen var i trä 

utgjorde inte mer problem än för alternativa material.  Majoriteten av respondenterna trodde 

på en positiv utveckling och en ljus framtid för flervåningshus med trästomme. 

Beroende på vilken roll respondenterna hade i fallstudierna fanns olika men även lika 

uppfattningar om vad som kan vara problem. Det visade sig att inställning och tron på 

utveckling var mest lika över aktörsgrupperna. Däremot så fanns det både lika och olika 

uppfattningar om problem för flervåningshus med trästommar.  

En Slutsats blev att utmaningarna för att lösa problem för framtiden inte handlade om 

tekniska svårigheter utan mer om kunskap, erfarenhet och ekonomi. Genom att bygga mer 

utvecklas kunskap och erfarenhet inom byggbranschen. För att fler ska våga borde kanske den 

ekonomiska delen vara tydligare och kostnadseffektivare gällande trästommar. Detta genom 

bland annat att fler tillverkare och leverantörer kommer in på marknaden. Slutsatsen för de 

boende resulterade i att alla är positiva till trä som byggmaterial och metoden att bygga högt i 

trä. Alla de boende trivdes dessutom i sina bostäder och för många spelade materialet i 

stommen roll i deras beslut om boende. Slutsatser för förvaltning redovisade att de påverkas 

lite av vilket material som finns i stommen.  
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1. Inledning 
Följande avsnitt innehåller bakgrund om ämnet och läget idag kompletterat med tidigare 

forskning för att ledas vidare till den här studiens problembeskrivning och syfte och 

målsättning. 

1.1 Bakgrund 

Under 1874 infördes en byggnadsstadga i Sverige som resulterade i ett förbud mot att uppföra 

träbyggnader högre än två våningar (Fredberg, 1922). Tillgången till trä på den här tiden var 

mycket god vilket medförde att materialet användes omfattande inom husbyggande. Den 

bakomliggande orsaken till förbudet var de förödande stadsbränder som orsakades till följd av 

industrialismens befolkningsökning och expansion av städerna (Björk & Reppen, 2000). Det 

kom att dröja 120 år innan det gjordes ändringar i den gällande byggnormen vilket gjordes 

1994 i Boverkets konstruktionsregler (BKR). Efter ändringarna i lagstiftningen var det nu 

återigen tillåtet att uppföra träbyggnader högre än två våningar (boverket.se). 

1.2 Dagsläget 

Det har sedan lagändringen skett en ökning av antalet flervåningshus i trä i landet. Enligt 

Statistiska Centralbyrån, SCB, i en rapport från 2014, stod flerbostadshus med trästomme för 

8,9 % av det totala byggandet av flerbostadshus. Marknadstillväxt för flervåningshus med 

trästomme är troligast i Sverige jämfört med Tyskland och Storbritannien (Mahapatra, 

Gustavsson & Hemström, 2012). Oavsett om träbyggandet kommer att öka eller minska så är 

nästan 9 % en betydlig del av marknaden. Detta innebär att det finns ett behov av att 

identifiera problemen för att ytterligare främja utvecklingen för metoden. 

1.3 Miljöläget  

Förutom marknadstrender så finns där andra aspekter att ta hänsyn till när det gäller vad för 

byggmaterial som ska användas i framtiden. Sverige står för miljömässiga utmaningar nu och 

i framtiden. Enligt Riksdagens vision ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 

från och med år 2050 (miljömål.se). Ett åtagande som kommer att kräva åtgärder i alla delar 

av samhället. 

I Statistiska Centralbyråns rapport Utsläpp av växthusgaser 2008-2013 per sektor, tusen ton 

koldioxidekvivalenter ser man att byggsektorn endast minskat sina utsläpp av växthusgaser 

med 3,6 % från 2008 till 2013. En jämförelse kan göras med bland annat 

tillverkningsindustrins minskning av utsläppta växthusgaser med 19,2 %, transportindustrins 

minskning med 17,2 % och hushållens minskning med 13,9 %. Det går att se en tydlig 

skillnad jämfört mellan olika sektorer och rapporten visar hur lite utsläppen minskar ifrån 

byggsektorn. 

Det är frekvent påvisat att trästomme bidrar till minskade utsläpp av växthusgasen koldioxid 

jämfört med betongstomme (Garcia, Lippke, Briggs, Wilson, Bowyer & Meil, 2005); 
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(Gustavsson, Sathre & Pingoud, 2005); (Sathre & Gustavsson, 2009). Detta talar för en trolig 

framtida ökad användning av metoden och ett ökat byggande av flervåningshus med 

trästomme för att kunna sänka utsläppen av växthusgaser och komma närmre Sveriges 

miljömål. 

1.4 Tidigare forskning 

Mahapatra, Gustavsson och Hemström (2012) redovisade en negativ uppfattning om 

trästomme i flervåningshus bland yrkesprofessionella i byggsektorn i Tyskland, 

Storbritannien och Sverige. Det grundade sig i aspekter som ljud och akustik, osäkerhet kring 

kostnader, få aktörer på marknaden och svårigheter att säkra stomstabiliteten. 

Roos, Woxblom och McCluskey (2010) visade att både arkitekter och byggnadsingenjörer 

erkänner trä som ett dugligt konstruktionsmaterial men konstaterade även att deras 

uppfattning av problemen med materialet i stommar var röta, brand, instabilitet och 

ljudtransmission i byggnaden. Roos et al. (2010) visade även andra intressenters attityd till trä 

som byggmaterial där entreprenörer, byggherrar och ingenjörer påvisade en mer negativ än 

positiv inställning. Arkitekter, träleverantörer och små entreprenörsfirmor påvisade tvärtom 

en mer positiv än negativ inställning. Ytterligare visade Roos et al. (2010) att de intressenter 

med mest makt över valet av material är de intressenter som har mest negativ inställning till 

materialet och byggmetoden. 

Xia, O’Neill, Zou, Skitmore och Chen (2014) sammanställde de största problemen/hindren 

från perspektiv av fem olika aktörsgrupper (byggarbetare, entreprenör, projektör, beställare 

och regering) i Australien. För flervåningshus med trästomme var framförallt de tre 

faktorerna; Brandrisken, Den begränsade medvetenheten om ny teknologi för trä och 

Underhållskostnader de största problemen och hindren utifrån dessa aktörgruppernas 

uppfattning.  

Vad gäller de boende så finns en svensk undersökning som gjordes med hyresgäster bosatta i 

flervåningshus av trä som visade att en stor majoritet föredrar att bo och vistas i byggnader av 

trä. Undersökningen visade att 84 % av de boende ansåg att trä var bättre och gav en fräschare 

och behagligare atmosfär än betong. (Walford, 2006). Samtidigt visar Roos et al. (2010), 

byggnadsingenjörers och arkitekters uppfattning, att de boende har en neutral inställning till 

materialet i byggnaden och att pris/hyra, läge samt skick på lägenheten var de viktiga 

aspekterna. Dock redovisar Mahapatra et al. (2012) i en studie utförd i Storbritannien, 

Tyskland och i Sverige att de boende hade uppfattningen om att det fanns ljudproblem. 

Uppförandet av en byggnad kan göras på flera olika sätt med flera olika val av material eller 

kombination av material. Vilka material som används har en påverkan på till exempel miljön 

genom energiförbrukning, vattenförbrukning, hur mycket avfall som bildas samt utsläpp av 

växthusgas. Valet av material i byggnaden och främst i stomsystemet påverkas av faktorer 

som kostnad, tid för uppförandet, stabilitet, miljöpåverkan, leveranstid och tillgång (Castro-

Lacouture, Sefair, Flórez, & Medaglia, 2009; Hemström, Mahapatra & Gustavsson, 2011). 

Genom att jämföra trä med andra stommaterial som betong och stål kan tydliga fördelar visas, 

exempelvis att det är lätt att uppföra, att det finns mindre behov av tunga maskiner och 
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utrustning samt det estetiska intrycket och lättheten att modifiera designen. För de som bor i 

hus med trästomme finns också ett belägg för ökat välbefinnande med hänsyn till 

levnadsbekvämlighet och inneklimatet i bostaden (Bayne & Taylor, 2006; Gold & Rubik, 

2009; Nolan, 2011; Walford, 2006). 

Det finns för- och nackdelar med allt, så även med byggnadsmaterial och metoder. Olika 

lösningar kan vara olika lämpliga för olika projekt. När man listar nackdelar för trä som 

stommaterial i flervåningshus finns det återkommande problem. Bristande kunskap och 

kunskapsluckor i metoden är ett exempel på ett av de största problemen (Gosselin, Lehoux, 

Cimon & Blanchet, 2015). Det förmodas större risk och mer osäkerhet i att projektera och 

hantera metoden på grund av att metoden inte är väletablerad och relativ ny i jämförelse med 

alternativa metoder med stål- och betongstomme (Gosselin et al. 2015; Knowles, 

Theodoropoulos, Griffin & Allen, 2011; Xia et al. 2014). (O’Connor et al. 2004; Bayne & 

Taylor 2006; Bysheim & Nyrud 2009) visar även att brist i erfarenhet och kunskap försvårar 

för arkitekter och ingenjörer i att förespråka metoden och materialet. 

En annan nackdel som är aktuell och vanligen förekommande är svårigheten att bedöma den 

initiala kostnaden samt underhållskostnader. Hur stor den initiala kostnaden blir för ett projekt 

med stomme av limträbalkar tillhör ett av de största problemen eller hindren för 

flervåningshus (Laguarda Mallo & Espinoza, 2015). Ett av de vanligast upplevda problemen 

är underhållskostnaden. Xia et al. (2014) visar att underhållskostnaden är ett av de mest 

nämnda upplevda problemen/hinderna för flervåningshus med trästomme bland inblandade 

aktörer. Sammankopplat med underhåll finns ett tredje problem i samband med trästomme för 

flervåningshus, nämligen materialets hållbarhet. Särskilt bland ingenjörer finns det en oro för 

röta och det anses vara ett av de stora problemen hos dessa aktörer (Roos et al. 2010; 

O'Connor & Gaston, 2004) 

1.5 Problembeskrivning 

Sammantaget finns det studier som lägger vikt vid problemen med flervåningshus med 

trästomme och studier om olika uppfattningarna om problemen samt attityder och inställning. 

Kunskapsluckor i ämnet består av avsaknad av samlad information där fokusen ligger på 

problemen. Uppfattningar med huvudfokus på problemen från projektering till 

byggproduktion till boende och sist förvaltning är något den här studien kan bidra med. Samt 

likheter och skillnader i uppfattningar inom byggbranschen. Även otydligheter i uppfattning 

från de som bor i byggnaderna är en kunskapslucka i ämnet. Det finns en del studier att ta del 

av som påstår olika i frågan om problem. Dessutom glöms förvaltarna ofta bort i 

sammanhanget av inblandade aktörer. Användarnas och förvaltarnas uppfattning tillsammans 

med de yrkesprofessionella är en viktig del för den här studien. 

1.6 Syfte och målsättning 

Studien ska belysa uppfattningar om flervåningshus med trästomme relaterade till fyra olika 

områden; projektering, byggproduktion, boende och förvaltning. 
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Målsättningen är att belysa följande frågeställningar: 

· Vilken inställning till trä som byggnadsmaterial har personer inom projektering, 

byggproduktion, boende och förvaltning? 

· Vilka uppfattningar om problem finns hos personer inom kategorierna? 

· Hur är synen på hållbarhetsaspekter för ämnet inom de olika kategorierna? 

· Vad är uppfattningen om utveckling för framtiden? 

· Finns det signifikanta skillnader i aktörernas uppfattning eller tvärtom? 

Studien ska genom dessa frågeställningar kartlägga framförallt olika uppfattningar av problem 

som finns med flervåningshus med trästomme från de valda kategorierna. Rapporten baseras 

på uppfattningar från aktörer och är en studie för vidare utvecklingsarbete med träbyggandets 

aktuella problem och den aktuella synen från de som varit och är involverade i flervåningshus 

med trästomme. 

1.7 Metod 

Vald metod för studien har varit fallstudier där det genomförts semistrukturerade intervjuer 

med fyra olika kategorier av aktörer. 

1.8 Avgränsning 

Arbetet behandlar byggnader med trästomme med minst fyra våningar och avgränsas till 

flerbostadshus i södra Sverige byggda efter år 1994. Studien belyser olika byggsystem och 

byggmetoder. Avgränsning sker också genom att studien omfattar tre förvalda färdigställda 

flervåningshus med trästomme, de så kallade fallstudierna. Avgränsning sker även genom 

valet att studera fyra olika kategorier av respondenter som vi valt till att vara personer inom 

projektering, byggproduktion, boende och förvaltning. 
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2. Byggsystem och byggmetoder 
Följande kapitel kommer förklara allmänt om olika byggsystem och byggmetoder för 

träbyggnation. 

2.1 Byggsystem 

Här följer tre olika typer av byggsystem för trästommar. 

2.1.1 Pelar-balkstomme 

Detta system är lämpligt att använda i byggnader med stora öppna ytor som till exempel i 

parkeringshus, kontorslokaler, industribyggnader och affärslokaler. Systemet tillåter stora 

spännvidder och är en bärande konstruktion som sällan förekommer i bostadshus på grund av 

ekonomiska faktorer. Utfackningsväggarna som utgör klimatskärmen är vanligtvis tillräckligt 

kraftiga för att klara laster som uppkommer i bostadshus. Försök till att separera den bärande 

stommen och klimatskalet är en kostnadsfråga och inte den mest effektiva lösningen 

(Engström, Lessing, Lidelöw & Stehn, 2015) 

Horisontella laster som påverkar byggnaden överförs via väggskivor och strävor genom 

byggnaden ner till grunden i byggsystemet. De bärande elementen placeras vanligtvis vid 

trapphus eller fasader för att göra minimal påverkan på planlösningen. Det är främst 

kontinuerliga balkar som används i byggnader med stora spännvidder och bjälklagsplattorna 

som placeras på balkarna är bärande i en eller två riktningar. De bärande delarna som 

koncentreras till pelarna kräver inget stort utrymme, då pelarna har hög bärförmåga trots ett 

litet tvärsnitt (träguiden.se). 

2.1.2 Massiv trästomme 

Systemet är uppbyggt av fingerskarvade lameller av exempelvis furu eller gran med en 

fuktkvot på 9-12% som limmas och pressas ihop i flera skikt till element av önskad 

dimension. En produkt som tillverkas är bland annat korslimmade skivor, så kallade KL-

skivor som resulterar i en styv skiva som tar upp horisontella laster och ger ökad 

formstabilitet i en konstruktion (Hellsborn & Nilsson, 2010).  

2.1.3 Lättbyggnadsteknik  

Denna konstruktionsmetod kallas även för regelsystem och används främst i mindre trähus, 

till exempel villor, men kan även tillämpas i flerbostadshus. Det är uppbyggt av antingen 

reglar och bjälklag i massivt trä eller sammansatta profiler av exempelvis limträ, I-balkar eller 

fackverk (Giang & Moroz, 2013). 

I detta byggsystem kommer de ingående delarna och materialet att utgöra element i 

byggnaden och levereras vanligtvis uppmärkta och färdigkapade till byggarbetsplatsen. 

(entreprenadföretagen.se). 
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2.2 Byggmetoder 

Valet av produktionsmetod som görs i början av varje projekt grundar sig på olika faktorer 

som påverkas av storleken på projektet, tillgång till arbetskraft, hur lång den beräknade 

byggtiden kommer att bli och under vilken årstid projektet är aktivt (träguiden.se). 

2.2.1 Platsbyggt 

Byggnader som uppförs bräda för bräda kallas i dagligt tal för lösvirkeshus eller platsbyggt 

hus. Möjligheterna och tillvägagångssätten att bygga hus är idag många och i förhållande till 

nyare byggmetoder så finns det både fördelar och nackdelar med att använda just 

platsbyggnation. Tidsaspekten är viktig i ett byggprojekt och platsbyggda hus tenderar att ha 

en längre byggtid jämfört med projekt där prefabriceringsgraden på byggelementen är högre. 

Det tar tid att bygga stommen och resning av denna vid platsbyggnation samt att lägga tak för 

att få ett tätt klimatskal som skyddar resten av byggnaden mot väder och vind (mittbygge.se). 

Det finns större möjlighet till ett specialanpassat hus genom att bygga det på plats. Det 

innebär även att man som kund inte behöver välja att tillämpa tillverkarens principlösningar. 

Genom att anlita ett husföretag som gör stora inköpsvolymer och har en god relation och ett 

stort nätverk av leverantörer kan det löna sig rent ekonomiskt trots att det anses bli dyrare att 

anlita en arkitekt som ritar huset. Därför förknippas vanligtvis många lösvirkeshus med dyra 

prislappar och prefabricerade hus som mer kostnadseffektiva men de tydliga skiljelinjerna 

mellan de olika byggsystemen börjar suddas ut och är på väg att förändras i samband med 

utvecklingen inom de olika systemen (mittbygge.se) 

Den traditionella byggmetoden som innebär att bygga och konstruera en byggnad på plats är 

den äldsta metoden. Transport av virke och diverse material som behövs i projektet sker till 

byggarbetsplatsen där sedan bjälklag och väggar byggs upp och fogas samman på plats och 

resning av element kan ske manuellt beroende på storlek (Swedish wood, 2012).  

2.2.2 Prefabricerade planelement 

Prefabricerade planelement utgörs av byggnadsdelar som exempelvis tak, bjälklag eller 

väggar. Dessa förtillverkas och sätts ihop i fabrik och levereras därefter till arbetsplatsen för 

att monteras med övriga delar av byggnaden (Giang & Moroz, 2013).  

Jämfört med platsbyggda element är byggförloppet avsevärt kortare då prefabricerade 

planelement används och processen att resa stommen är kortare beroende på projektets storlek 

(setra.com).  

2.2.3 Prefabricerade volymelement 

Prefabricerade volymelement kan ses som en vidareutveckling av de plana elementen. 

Metoden går ut på att i fabrik montera ihop exempelvis bjälklag, tak och väggar till 

volymmoduler som utgör hela rum. I samband med transport till byggplatsen finns det regler 

gällande mått på modulerna vilket måste tas hänsyn till under tillverkningen. Väl framme på 
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arbetsplatsen monteras modulerna ihop till fullständiga byggnader (Giang & Moroz, 2013); 

(Hellsborn & Nilsson, 2010). 

Det är en snabb och smidig metod att bygga med moduler som innefattar alltifrån 

väggbeklädnad och golv till fullbordat badrum och köksinredning med vitvaror. I samband 

med extremt hög färdigställandegrad i fabrik blir byggtiden kort (setra.com).  
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3. Metod 
Syftet med detta arbete har varit att kartlägga och redovisa uppfattningar hos olika aktörer. 

Detta har gjorts genom intervjuer med respondenter tillhörande fyra olika kategorier 

relaterade till tre olika fallstudier i form av uppförda flervåningshus. 

Valet av metoden att använda intervjuer i en kvalitativ infallsvinkel motiverades genom att 

studien handlar om uppfattningar och olika aktörers åsikter (Denscombe, 2010). Intervjuerna 

genomfördes i en semi-strukturerad variant då vi hade givna frågor till de olika kategorierna 

av respondenter men var ändå beredda på att ställa följdfrågor om så krävdes. Varje intervju 

skedde också med en person åt gången (Denscombe, 2010). 

Valet att koppla intervjuerna till olika färdigställda objekt motiverades genom den begränsade 

tid som fanns för studien och dels genom behovet av mer djupgående studier vilket förutsattes 

kunna uppnås genom specifika fallstudier som Xia et al. 2014 uttrycker.  

De objekt som valdes var Ejdern (Örkelljunga), Klaräpplet (Varberg), Portvakten (Växjö). 

Valet motiverades av deras geografiska läge i förhållande till författarnas hemort, ett avstånd 

av max 13 mil. Det ansågs vara en stor fördel för studien med närbelägna objekt. Detta gav 

möjlighet att kunna komma nära respondenterna och utföra många intervjuer personligen med 

respondenterna samt även få möjlighet till att besöka byggnaderna i sig för att ge författarna 

en egen uppfattning om husen. 

De specifika intervjukategorierna projektering, byggproduktion, boende och förvaltning 

valdes med hänsyn till tidigare litteratur. Både med hänsyn till vilka kategorier som ansetts 

viktiga i tidigare studier och med hänsyn till vilka kategorier som ofta utlämnats. 

Projekteringssidan och byggproduktion har i tidigare studier ansetts som oerhört viktiga 

aktörer. De har fått utrymme i många studier som behandlar uppfattningar om flervåningshus 

med trästomme. Roos et al. (2010) visar till exempel uppfattningar från byggnadsingenjörer 

och arkitekter och Xia et al. (2014) visar uppfattningar från byggarbetare, projektörer, 

regering, beställare och entreprenör. 

Slutanvändarna av byggnaden och deras uppfattningar brukar dock inte tas med i studier i 

samband med till exempel de som projekterar och de som producerar byggnaderna. De får 

antingen ytterst liten plats i tidigare studier eller ingen alls. Varken de som bor i lägenheterna 

eller förvaltarna får någon plats att dela med sig om uppfattningar tillsammans med de “stora” 

aktörerna varken hos Roos et al (2010 eller Xia et al (2014). 

Genom detta motiverades valet att ta två kategorier som förekommer ofta i tidigare studier för 

att kunna jämföra denna studie på något vis med äldre studier (projektering och 

byggproduktion). Valet av de två ytterligare kategorierna motiverades genom deras vanliga 

frånvaro i andra tidigare studier (boende och förvaltning).  

I Tabell 1 ges en översikt över samtliga respondenter och deras koppling till kategori 

respektive objekt. 
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Tabell 1 Visar samtliga intervjuade respondenter. 

 Ejdern, 
Örkelljunga 

Kv Klaräpplet, 
Varberg 

Portvakten,  
Växjö 

Wälludden,  
Växjö 

Projektering Respondent 1 
 

Respondent 2 
 

Respondent 3 
 

 

Byggproduktion Respondent 4 
 

Respondent 5 
 

Respondent 6 
 

 

Boende Respondent 7 
 

Respondent 8 
 

Respondent 9 
 

Respondent 10 
 

Boende Respondent 11 
 

Respondent 12 
 

Respondent 13 
 

Respondent 14 
 

Förvaltning Respondent 15 
 

Respondent 16 
 

Respondent 17 
 

 

 

Urvalet av respondenter skedde genom att personer inom projektering, byggfas och 

förvaltning valdes i mån av tillgänglighet och med förutsättning att de varit eller är delaktiga i 

våra objekt/fallstudier för sin respektive intervjukategori. Respondenterna inom kategorin 

boende valdes genom att slumpvis ringa telefonnummer som var registrerade på aktuell 

adress. Därefter blev de som först svarade och som dessutom ville och kunde vara med, 

utvalda till intervjurespondenter. 

3.1 Material 

Till intervjuerna användes det tre olika frågeformulär. Ett frågeformulär för projektering och 

byggproduktion och ett vardera för boende och förvaltning. För intervjufrågorna se Bilaga 1-

3. Samtliga intervjuer spelades in.  

3.2 Procedur 

Intervjuerna skedde med respondenterna tillhörande kategorierna projektering, 

byggproduktion och förvaltning på plats på respektives företag. Dock med undantag för två av 

intervjuerna som utfördes per telefon. Intervjuerna med de som bor i byggnaderna skedde 

genom telefonintervjuer av praktiska skäl då det förenklade intervjuarbetet synnerligen. 

Dessutom gjorde det respondenterna tryggare med intervjuerna då de inte behövde bjuda in 

främlingar i sina hem. Ett undantag var en boende som vi intervjuade på plats i närheten av 

den boendes hem. Fallstudierna bestod av tre olika objekt, men det lades också till två 

kompletterande intervjuer med boenden från ett annat äldre objekt, Wälludden i Växjö. Detta 

för att eventuellt kunna notera skillnader i uppfattning från de boende i ett äldre hus jämfört 

med nyare. 

I förväg fick respondenter veta vad intervjun handlade om för att kunna säkerställa att 

frågorna besvaras i rätt kontext. Intervjuerna spelades in och sammanställdes genom 

transkribering i dokument. Det sammanställda materialet skickades sedan till berörda 

respondenter för godkännande (Denscombe, 2010). När materialet hade fått godkänt från alla 

respondenter så tolkades intervjuerna i en kvalitativ analys. Analysen resulterade i nyckelord 
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och nyckelfraser om uppfattningar. Det analyserade materialet sorterades och ställdes samman 

som ett resultat. 

3.3 Studerade objekt - Fallstudier 

3.3.1 Kvartersområdet Ejdern 

Väster om Hjälmsjön i Örkelljunga centrum ligger kvartersområdet Ejdern. Ett område som i 

framtiden är planerat att utifrån energi, hälsa och förnyelse utvecklas som ett livsstilsboende. 

År 2009 stod flervåningshuset på Ejdern klart med 24 lägenheter fördelat på sex våningar. 

Arkitekt samt totalentreprenör för detta projekt var Åsbohus AB. Innerväggar, ytterväggar och 

takstolar tillverkades i Åsbohus egen fabrik i Örkelljunga. Det kommunala bostadsbolaget 

Örkelljungabostäder var kund i projektet och Martinsson Byggsystem KB levererade 

stommarna (åsbohus.se; martinsons.se). 

3.3.2 Kvarter Klaräpplet 

I Varbergs nya stadsdel Göingegården med närhet till stad och hav finns kvarteret Klaräpplet. 

Huset som stod klart i 2013 och består av 12 bostadsrätter utfört i fyra våningar och kallas för 

”Möjligheternas hus”.  Dess namn grundar sig på att kunderna erbjuds att välja mellan ett 

antal varierade lägenhetsalternativ i tre olika storlekar 66, 78 samt 92 kvadrat meter. 

Kunderna får även välja antal rum i lägenheten och hur planlösningen ska se ut. Derome Mark 

och Bostad har utvecklat ett nytt byggsystem och därigenom tagit fram en ny typ av 

trästomme som ska göra det möjligt med öppen planlösning i lägenheterna. Stommarna 

prefabricerades i fabrik och levererades av A-hus AB, som ingår i Deromegruppen, till 

arbetsplatsen där de monterades. Fredblads arkitekter AB skapade byggnadens utformning i 

samråd med beställaren Derome Mark och Bostad AB. Ambitionen var att upprätta ett projekt 

med låg klimatpåverkan med kortare byggtid och ett mer kostnadseffektivt alternativ. 

Entreprenör för detta projekt var bland annat Bravida AB, A-hus och NBAB 

(deromemarkbostad.se; byggfaktadocu.se). 

3.3.3 Portvakten 

Mellan Växjösjön och Trummen i träbyggandets stad Växjö finns två stycken åtta-våningshus 

som till en början bestod av 64 hyresrättslägenheter vilka stod klara år 2009 på området 

Portvakten. Under senare år valde Hyresbostäder i Växjö AB som beställde och ägde husen 

för att sälja byggnaderna vilka då omformades från hyresrätter till bostadsrätter som nu ägs av 

bostadsrättsföreningen och förvaltas av Riksbyggen. Arkitekt för detta projekt var BSV i 

Värnamo och NCC var entreprenör. Bygget färdigställdes inom loppet av 11 månader och är 

utformat som ett passivhusprojekt där första våningen i byggnaderna är utförd i betong och 

övriga våningar består av KL-skivor från Martinsons Byggsystem AB. Energikontoret sydost 

var med som projekteringssamordnare och teknisk koordinator i detta EU-projekt (Engström, 

Eriksson, Gustafsson, Serrano & Wik, 2012). 
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3.3.4 Wälludden 

I Växjö finns det första flervåningshuset byggt med trästomme i landet. Projektet utfördes i 

två etapper och den första etappen består av 36 hyresrättslägenheter fördelat i två byggnader 

på fyra respektive fem våningar och byggdes mellan 1995-1996. Byggnaden består av 

element som tillverkades i en fältfabrik på byggarbetsplatsen. Den andra etappen byggdes 

mellan 1998-1999 och består av 27 hyres- och bostadsrätter fördelat i två byggnader på två 

respektive fyra våningar. Två-våningshuset består av åtta bostadsrätter var och byggdes som 

elementhus medan fyra-våningshuset utgörs av hyresrätter och platsbyggdes med 

fabrikstillverkade planelement, bland annat Södra semibjälklag. Trapphuset i byggnaden 

utfördes helt i trä precis som hisschaktet och stommarna som består av limträ. Detta projekt 

fick Växjö bostadspris år 2001 (tinawikarkitekter.se) 

Beställaren av objektet var Södra Skogsägarna och Skanska med byggentreprenören Skanska 

Sydöst. Konstruktörerna var Tomas Alsmarker och Kurt Henriksson samt Skanska Teknik i 

Malmö. Arkitekt för etapp 1 var Mattsson & Wik Arkitektkontor och etapp 2 var Tina Wik 

Arkitektkontor (tinawikarkitekter.se). 

 

 

Figur 1 Visar Ejdern i Örkelljunga. Fotograf: Isabelle Pålsson 
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Figur 2 Visar Klaräpplet i Varberg. Fotograf: Niklas Lindén 

Figur 3 Visar Portvakten i Växjö. Fotograf: Isabelle Pålsson 
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4. Resultat 
Här presenteras resultatet från intervjuerna med respondenterna inom alla fyra kategorier. 

4.1 Resultat från Projekteringskategorin 

Projekteringskategorin består av tre respondenter från byggsektorn som varit involverade på 

olika sätt i projekteringen för våra tre fall studier. Nedan följer en sammanställande tabell med 

information om de olika respondenterna. 

Tabell 2 Visar allmän information om respondenter inom projektering. 

 Respondent 1, Ejdern Respondent 2, 
 Portvakten 

Respondent 3, 
Klaräpplet 

Respondent inom 
projektering 

Befattning: 
Konstruktör/VD 
 
År inom byggsektorn: 
36 år 

Befattning: Projektledare, teknisk 
koordinator för Portvakten 
 
År inom byggsektorn:  
35 år 

Befattning: 
Konstruktör 
 
År inom 
byggsektorn: 9 år 

4.1.1 Respondenternas inställning till trä 
De problem som nämnts vid intervjuer med respondenterna i projekteringskategorin är: 

1. Inte billigare än betongstomme 

2. Brist på erfarenhet 

3. Noggrannhet med fukt 

4. Brist i kunskap 

5. Över åtta våningar - oekonomiskt 

6. Fåtal Leverantörer 

7. Inte standardiserat 

8. Stegljud 

9. Infästningar 

Respondent 1 menar att det är lätt att tro att det ska vara billigare att bygga med trä jämfört 

med betong men att så inte är fallet idag. Förklaringen är att det kostar mycket med 

väderskyddet som krävs för träbyggnation. Respondent 2 beskriver vikten av att skydda 

träbyggnationen med väderskydd och att det är ännu viktigare att göra så för trä än för betong. 

Detta bidrar då till en högre investeringskostnad för trä jämfört med betong menar respondent 

2, men betonar att det kanske rör sig om enstaka procent i dagsläget. Respondent 3 tror inte att 

det är generellt billigare att bygga i trä jämfört med till exempel betong i nuläget. 

Alla respondenter tror också att det finns lite erfarenhet av att bygga flervåningshus och att 

det är ett problem. Respondent 1 tycker att man ska vara försiktig med att använda projektörer 

utan erfarenhet av trä, dessutom att det krävs erfarenhet för att kunna projektera trähus. 

Respondent 2 tycker att vanan av att bygga flervåningshus med trästomme är liten vilket ger 

ett större motstånd, som i sin tur gör det till ett problem. Vidare tycker Respondent 2 att 

byggbranschen måste ta steget och våga börja jobba med trä och lära sig om det på så vis. 

Respondent 3 har uppfattningen att lite erfarenhet är ett problem som påverkar ämnet. 
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Respondent 3 beskriver att utbudet av tillverkare är dåligt och att träbyggandet inte är lika 

standardiserat som det är för betongbyggandet. Det går inte att gå in och titta i färdiga tabeller 

för trä och välja ett bjälklag. Respondent 3 menar att detta bidrar till osäkerhet för vad det 

kommer att kosta och beror på att erfarenheten och vanan med att bygga flervåningshus med 

trästomme är liten. 

Det tredje vanligaste ämnet som nämns i 2 av 3 intervjuer inom projekteringskategorin är 

noggrannheten med fukt. Det beskrivs som ett problem i och med vikten av att det inte får 

komma in någon fukt i stommen. Respondent 1 menar att trä i förhållande till fukt är ett 

problem, men också att det inte blir några problem om det byggs på rätt sätt. Respondent 1 

tror att det har fuskats en del med väderskydd men säger att det inte får göras. Det blir 

problem med fukt direkt om man bygger när det är blött. Respondent 2 står för uppfattningen 

om att hur fukt hanteras är något av det viktigaste för träbyggnader. Det går inte att slarva 

eller att gå några genvägar menar Respondent 2 och det skulle resultera i katastrof att få in 

fukt i stommen. 

Det fjärde vanligast nämnda problemet i projekteringskategorin är kunskapsbristen i ämnet. 

Respondent 2 nämner att det finns stora kunskapsluckor i ledet i byggprocessen från aktuell 

forskning och hela vägen ner till snickaren. Respondent 2 tycker även att kunskapsbrist inom 

ämnet är ett hinder för utvecklingen för framtiden. Respondent 3 beskriver att kunskapen är 

begränsad vad gäller flervåningshus med trästomme och att det påverkar byggbranschens 

generella inställning till materialet och metoden. Vidare resonerar Respondent 3 att trä som 

stommaterial förmodligen ofta väljs bort på grund av kunskapsbristen. 

Det femte vanligast nämnda problemet är att över åtta våningar blir byggnader med 

trästomme för oekonomiska jämfört med alternativa stommar. Respondent 1 tror på en 

marknad och en utveckling för flervåningshus med trästomme på upp till åtta våningar men 

inte högre än så. Är de högre anser Respondent 1 inte att det finns mycket plats på 

marknaden. Respondent 3 tycker att åtta våningar är en ekonomisk gräns och kallar det för 

“En ekonomisk spärr”. Dels genom att det blir en högre brandklass och så väl som genom att 

ju högre man bygger desto mer stabiliserande element krävs. 

En av tre respondenter, Respondent 3, nämner att ett problem är att det bara finns ett fåtal 

leverantörer av trästommar och trästomsystem. Vilket på så sätt ofta gynnar betongstomme 

istället eftersom det är ett välkänt material och att valet ofta faller på det som redan är bekant. 

Respondent 3 beskriver också att trästommar inte är standardiserat på samma sätt som betong, 

vilket gör projekteringen mer omfattande för trä än jämfört med betong som är betydligt mer 

standardiserat. Respondent 3 menar att det förenklar mycket att ha en tabell att gå in och titta i 

där möjlighet finns att välja ett färdigt bjälklag, som det kan vara för betongstomme till 

exempel. 

Respondent 3 nämner även stegljud som ett problem. Stegljud genom bjälklag är fortfarande 

ett problem, vilket beror på den låga massan i trästommar. Kontra detta så påstår dock 

Respondent 1 och Respondent 2 att de har uppfattningen av att stegljud inte längre är problem 

för moderna flervåningshus med trästomme. 
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Respondent 3 nämner även att det kan finnas problem med infästningar. Detta menar 

respondenten beror på att om man använder sågat virke med förhållandevis slanka profiler, 

vilket ger begränsade möjligheter att sätta ihop saker. 

I övrigt tycker respondent 1, 2 och 3 att förebyggande för brand i flervåningshus med 

trästomme inte är några problem. 

4.1.3 Respondenternas uppfattning om arbetsmiljön 
När det ställdes frågor om arbetsmiljön för projekt med trästomme så var uppfattningen 

entydigt positiv bland alla respondenter inom projekteringskategorin. Alla respondenter sa att 

de såg bara fördelar och inga nackdelar med arbetsmiljön. Respondent 1 uppfattade 

arbetsmiljön som bättre och överlägsen en konventionell byggarbetsplats. Respondent 2 

beskriver arbetsmiljön som den bästa arbetsplatsen som personen skådat och att det ur 

arbetsmiljösynpunkt inte kan bli bättre. Respondent 3 tycker att det fysiska arbetsklimatet är 

bra för att det är väderskyddat och att man inte behöver stå ute i regnet. Ingen av 

respondenterna hade exempel på nackdelar med arbetsmiljön på ett bygge av ett 

flervåningshus med trästomme. 

4.1.4 Respondenternas uppfattning om utveckling för framtiden 
Alla tre respondenter tror på en positiv utveckling för framtiden. Respondent 1 tror på en 

positiv utveckling för trä, stål och betong och tycker inte det finns några hinder för trä som 

stommaterial i flervåningshus mer än att betongindustrin är så stark i dagsläget. Respondent 2 

tror att trästomme till flervåningshus kommer att komma mer och mer och Respondent 3 

menar att det finns ett stort intresse och att det är många som vill jobba med det. Vilket 

kommer till att gynna en positiv utveckling. 

 

4.2 Resultat från Byggproduktionskategorin 

I kategorin byggproduktion ingår tre respondenter som har varit delaktiga under produktionen 

av byggnaderna som de tre fallstudierna omfattar. Följande tabell innehåller sammanställd 

information om respondenterna. 

 

 

Tabell 3 Visar allmän information om respondenter inom byggproduktion. 

 Respondent 4, Ejdern Respondent 5, 
 Portvakten 

Respondent 6, 
Klaräpplet 

Respondent inom 
byggproduktion 

Befattning: 
 Platschef 
 
År inom byggsektorn: 
35 år 

Befattning:  
Projektchef 
 
År inom byggsektorn:  
27 år 

Befattning: 
Projektledare 
 
År inom byggsektorn: 
20 år 
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4.2.1 Respondenternas inställning till trä 
Inom kategorin byggproduktion finns även en enbart positiv inställning till trä som 

byggnadsmaterial. Respondent 4 menar att det är ett fantastiskt material att jobba med. Även 

Respondent 5 anser att det finns fördelar med trä och yttrar att det är ett naturligt och 

lättbearbetat byggmaterial. Det underlättar möjligheten till att göra justeringar i konstruktioner 

i jämförelse med betong. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till materialets fuktkänslighet, 

enligt Respondent 5. Likaså bedömer Respondent 6 att det finns många fördelar med 

materialet; både miljöfördelar men även viktfördelar då trä innebär lättare konstruktioner än 

vad exempelvis betong gör. Samtliga respondenter har generellt sett en positiv inställning till 

trä i samband med flervåningshus.  

4.2.2 Respondenternas uppfattning om problem 
De problem som nämnts inom kategorin byggproduktion är: 

1. Väderskydd 

2. Brist i kunskap 

3. Brist på erfarenhet 

4. Inställning 

5. Rörelser i stommen 

6. Fåtal Leverantörer 

7. Inte billigare än betong 

8. Plats på bygget 

Samtliga respondenter nämner att det finns vissa problem i samband med användningen av 

väderskydd. Respondent 4 menar att det blir svårare ju högre upp man kommer på grund av 

dess vindkänslighet samt svårigheter i förankring av ställning. Även att skyddet till viss del 

låser utformningen av byggnaden och att det inte finns oändligt med möjligheter att anpassa 

skyddet. Respondent 5 delar åsikt med Respondent 4 gällande utformningen och menar att det 

går an att använda väderskydd så länge huset är fyrkantigt. Så fort det bli icke-kvadratiska 

former finns det risk för att det inte går att lösa på ett bra sätt. Hela konceptet med att bygga i 

trä faller om man inte kan skydda materialet vid produktion, anser Respondent 5. Respondent 

6 är inne på samma spår som Respondent 4 gällande förankring av ställningen och menar att 

det är lättare vid betongstomme då ställningen förankras direkt i stommen. Respondent 6 

beskriver att vid trästomme byggs hela ställningen först och sedan lyfts 

konstruktionselementen på plats, vilket gör att hela ställningen måste staga upp sig själv. 

Därför är extra plats runtomkring bygget av behov då ställningen vanligtvis är bredare för att 

klara stagningarna. Respondent 6 menar att då blir totalkostnaden en aning högre för 

trästommar än för betongstommar. 

Respondent 4 ser problematik i att det byggs för få flervåningshus med trästomme vilket 

bidrar till en kunskapsbrist inom byggsektorn. De stora företagen är inkörda i sina system och 

bygger inte flervåningshus med trästomme i den bemärkelsen. Vidare menar Respondent 4 att 

de företagen inte har personer som vill eller kan ta sig an den typen av system. Respondent 5 

menar istället att kunskapen finns trots att man inte har den själv från början. 
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Ett annat problem som Respondent 6 nämner handlar om erfarenhetsbrist och att det finns en 

viss osäkerhet gällande huselement hos en del entreprenörer. Betongstomme har använts 

mycket förut och de flesta vet vad som väntar både vad gäller kostnad och utförande. Vidare 

menar Respondent 6 att rädslan för att missa allt för mycket i tid och kostnad i entreprenaden 

påverkar beslutet och att det därför är viktigt att få beställaren att känna sig trygg och våga 

prova en första gång och ta del av en helt ny marknad.  

Respondent 5 menar att erfarenheten bakåt i tiden med att bygga höga hus i trä inte är så stor 

och att det kan uppdagas problem med befintliga byggnader med trästomme när det har gått 

en tid. Jämförelsevis har det byggts mer med betong och stål vilket gör att erfarenheten är 

större. 

Inställningen är enligt Respondent 4 inte direkt positiv bland de stora företagen och det är ett 

bekymmer. Respondent 4 anser att företagens organisationer, utrustning och anställda är 

inriktade på att bygga andra typer av hus med andra material än trä.  

Respondent 5 berättar att trämaterialet krymper efter en tid trots att angivna krav uppfylls vid 

leverans. Vidare menar respondenten att det går att åtgärda men att det är viktigt att vara extra 

noga vid planering och projektering. Det påverkar bland annat avloppsstammen i byggnaden 

men går att lösa i form av muffar som gör att det kan röra sig mer. Dessutom menar 

Respondent 5 att det i Sverige finns ett fåtal leverantörer som kan leverera de högre husen, 

vilket innebär att beställaren måste vara beredd på att betala mer för en byggnad i trä än 

betong och stål.  

Uppfattningen om att trä inte är billigare än betong, antyder Respondent 5 kan bero på lite 

konkurrens hos leverantörer. Vidare delar Respondenten 5 och 6 uppfattningen om att 

kostnaden för tält/väderskydd gör det dyrare att bygga med trä än jämfört med betong. Utöver 

det anser Respondent 6 också att produktions- och montagetiden kortas och att 

etableringskostnader och andra kostnader runt omkring gör att de sparar mycket pengar på att 

bygga i trä i jämförelse med betong. Respondent 6 uttrycker också att betong istället för trä i 

stommen kan vara lite billigare men de jobbar för att vidareutveckla och göra träsystemet mer 

effektivt. 

 

Slutligen menar Respondent 6 att ett bekymmer kan vara möjligheten till att ställa av material 

på byggplatsen. Antalet transporter kan bli många och materialflödet stort till 

byggarbetsplatsen under monteringsveckan och det är viktigt att ha plats till att ställa av 

materialet, om man inte använder just-in-time leveranser. Respondent 6 menar att det 

självklart går att lösa men att det krävs eftertanke och planering. 

4.2.3 Respondenternas uppfattning om arbetsmiljön 
Resultatet visar att samtliga respondenter har en positiv inställning till arbetsmiljön för projekt 

med trästomme. Två av tre upplever generellt bara fördelar; dock menar Respondent 4 att 

gipshanteringen kan bli mer omfattande. Utöver det anser Respondent 5 och 6 att det inte 

finns några nackdelar. Samtliga påpekar att det ger en torrare och renare arbetsplats vilket 
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grundar sig i användning av väderskydd. Respondent 5 antyder att väderskydd är en stor hjälp 

som gynnar det fysiska arbetsklimatet vilket är till fördel för alla inblandade. Återigen 

påpekades det av både Respondent 5 och 6 att trä som material är mer lätthanterat men även 

att det ger en tystare arbetsmiljö. Vidare tror Respondent 6 att det också blir en säkrare 

arbetsplats.  

4.2.4 Respondenternas uppfattning om utveckling för framtiden 
Samtliga respondenter inom kategorin tror på en positiv framtida utveckling. Respondent 4 

tror att utvecklingen kommer att ta fart både gällande miljö och pris, men att väderskydd och 

inställningen inom branschen till viss del kan bromsa upp utvecklingen. Dock ser Respondent 

4 en ökning då deras produktion har ökat den sista tiden. Den problematik som finns med att 

bygga ännu högre hus kan säkert lösas men Respondent 4 är dock osäker på om det kan göras 

till konkurrenskraftigt. 

Respondent 5 upplever också att det finns en större efterfrågan av att bygga i trä från 

beställaren sida och då gäller det att hitta leverantörer på marknaden så att man inte är bunden 

till ett fåtal. Respondentens företag letar leverantörer på den internationella marknaden för att 

undersöka vilket utbud som finns. Enligt Respondent 6 finns det fördelar med att använda trä 

bland annat vid förtätning av städer. I befintlig stad är det lättare att förtäta med påbyggnad av 

ytterligare våning med träkonstruktion istället för en konstruktion i betong, på grund av de 

lättare lasterna som materialet för med sig. En faktor som också är till fördel med att bygga i 

trä är tiden enligt Respondent 6, som menar att det går att spara in många timmars arbete 

genom att optimera byggtiden för ett projekt. Det leder i sin tur till att ekonomin stramas åt 

vilket främst beställaren normalt sett märker av. Respondent 6 säger att de själv jobbar för att 

driva utvecklingen framåt och menar att det borde vara en växande marknad. Det kommer att 

bli mer ekonomiskt fördelaktigt så länge bevis finns att trä blir billigare än betong, när folk 

väl inser att det går att tjäna pengar på det kommer bollen att rulla fortare och fortare. Vidare 

menar Respondent 6 att det går att se samband mellan ekonomin och erfarenheten, ju fler som 

vågar ta steget desto större blir konkurrensen och desto mer pressas priserna. På så sätt blir 

ekonomin bättre för varje år som går. 

4.3. Resultat från respondenter som bor i husen 

De tre olika fallstudierna omfattar sex stycken respondenter som bor i de aktuella 

byggnaderna. Ytterligare har två stycken kompletterande respondenter boende i ett hus på 

Wälludden i Växjö intervjuats och bidragit till studien. Nedan följer en sammanställande 

tabell med allmän information om intervjurespondenterna och om lägenheterna som de bor i. 
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Tabell 4 Visar allmän information om respondenter inom boende och om deras bostad. 

 Ejdern Klaräpplet Portvakten Wälludden 

Respondenter som 
bor i huset 

Respondent 7 
Ålder: 20 
 
Typ av lägenhet: 
2a, 57,5 kvm 
 
Antal boende: 1 
 
Våning: 4, överst 
 
År bosatt i 
lägenhet: 1 

Respondent 8 
Ålder: 61 
 
Typ av lägenhet: 
3a, 78 kvm 
 
Antal boende: 2 
 
Våning: 4, överst 
 
År bosatt i 
lägenhet: 3 
 

Respondent 9 
Ålder: 29 
 
Typ av lägenhet: 
4a, 94,5 kvm 
 
Antal boende: 2 
 
Våning: 2 
 
År bosatt i 
lägenhet: 1 
 

Respondent 10 
Ålder: 57 
 
Typ av lägenhet: 
3a, 87 kvm 
 
Antal boende: 2 
 
Våning: 4 
 
År bosatt i 
lägenhet: 3 
 

 Respondent 11 
Ålder: 77 
 
Typ av lägenhet: 
3a, 70 kvm 
 
Antal boende: 2 
 
Våning: 2 
 
År bosatt i 
lägenhet: 3,5 
 

Respondent 12 
Ålder: 68 
 
Typ av lägenhet: 
4a, 92 kvm 
 
Antal boende: 2 
 
Våning: 2 
 
År bosatt i 
lägenhet: 2,5 
 

Respondent 13 
Ålder: 26 
 
Typ av lägenhet: 
4a, 98 kvm 
 
Antal boende: 4 
 
Våning: 6 
 
År bosatt i 
lägenhet: 4 

Respondent 14 
Ålder: 68 

Typ av lägenhet: 
3a, 59 kvm 

Antal boende: 2 
 
Våning: 3 
 
År bosatt i 
lägenhet: 10 
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Överlag tycker inte de boende att det finns mycket problem. Dock kan man se på enstaka 

intervjuer att vissa områden uppfattas som problem. Det tydligaste och mest nämnda 

problemet är svaj/vibrationer i byggnaden som är ett resultat av blåst och vind. Respondent 7 

menar att ibland kan allt börja rista och det känns som en jordbävning och Respondent 8 

tycker att svajet kan bli obehagligt. Det ska dock noteras att även om problem med 

svaj/vibrationer i byggnaden är mest nämnt som problem så är det bara två av åtta 

respondenter som upplever det så. Alltså en andel på 25 %. I sådant fall var det oftare nämnt i 

intervjuerna att det inte fanns några problem, en andel på 37,5 %, alltså tre av åtta upplever 

inga problem. 

Dock ska det inte glömmas bort att det finns andra problem som nämnts. Respondent 14 

beskriver att ljudtransmissionen genom bjälklagen är ett problem. Det går igenom stegljud 

och Respondent 14 tycker att det verkar vara för dåligt isolerat med hänsyn till ljud genom 

golv och tak.  

Respondent 7 upplever problem med fukt i lägenheten. Det beskrivs som fuktigt i lägenheten, 

vilket bland annat gör det svårt för astmatiker som är på besök. Respondent 7 upplever även 

problem med drag ifrån fönster och balkongdörr samt att det blåser in. 

Respondent 9 anser att värmen i lägenheten kan vara ett problem på sommaren. Det kan bli 

mycket varmt och det är svårt att få en lagom inomhustemperatur. Det beskrivs av 

respondenten att risken finns att få en innetemperatur på 36 grader Celsius. 

Till sist så upplever Respondent 12 att en installation inne i lägenheten gör att det blir oljud i 

sovrummet. Det beskrivs som ett FTX-aggregat som inte byggts in ordentligt och 

ljudisolerats, vilket i sin tur skapar resonansljud in till sovrummet. 

När det gäller inställning till trä som byggmaterial är den positiv hos alla åtta respondenter. 

Respondenterna nämner att det är ett material för framtiden, att det ser trevligt ut och att det 

känns naturligt och friskt. De nämner även att det känns bättre i trähus än i betonghus och att 

känslan är mjukare. 

När respondenterna sedan får frågan om de är medvetna om att de bor i ett flervåningshus 

med trästomme så är sju av åtta respondenter tydligt medvetna om detta och endast en 

respondent hade ingen aning om det. 

Vid vidare fråga om huruvida stommaterialet spelade någon roll när de valde att bo i 

byggnaderna eller att köpa lägenheterna så var det en betydande faktor för tre av åtta 

respondenter. För 37,5 % av respondenterna så var trästommen betydande i deras val av 

bostad.  

Fyra av fem av de som upplever problem nämner bara ett problem. En av fem nämner tre 

olika problem, så 87,5 % av de som upplever problem upplever endast ett problem med sitt 

boende. 
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4.4 Resultat från förvaltningskategorin 

Tre respondenter inom förvaltning av fallstudierna har intervjuats. Det fanns ingen med direkt 

ansvar gällande förvaltning för Klaräpplet, dock fann man en fastighetsskötare som varit 

delaktig i mindre yttre skötsel av Klaräpplet och mer förvaltningsarbete av Glasäpplet, som är 

en tvillingkonstruktion till Klaräpplet.  Nedan följer en sammanfattande tabell med allmän 

information om respondenterna. 

Tabell 5 Visar allmän information om respondenter inom förvaltning. 

 Respondent 15, 
Ejdern 

Respondent 16, 
 Portvakten 

Respondent 17, 
Klaräpplet/Glasäpplet 

Respondent inom 
förvaltning 

Befattning: 
Förvaltare 
 
År inom förvaltning: 

Befattning: 
Förvaltare 
 
År inom förvaltning:  
5,5 år 

Befattning: 
Fastighetsskötare 
 
År inom förvaltning: 
12 år 

 

4.4.1 Respondenternas inställning till trä 

Både respondent 15 och 17 har överlag en positiv inställning till materialet. Respondent 15 

anser att fastigheter i trä blir mer levande, ger karaktär och ger en annorlunda akustik än i ett 

betonghus. Respondent 16 anser sig inte ha någon direkt inställning utan påpekar att val av 

stommaterial är ovidkommande utifrån tycke så länge konstruktionen håller ur last- och 

hållbarhets synpunkt.  

4.4.2 Respondenternas uppfattning om problem 

Respondent 15 anser att förvaltare kommer i sista hand gällande byggprojekt. För att utföra ett 

bra jobb som förvaltare måste man ta problemen som de kommer oavsett hur huset är 

konstruerat. Enligt respondent 15 och 17 behandlas ett flervåningshus med trästomme inte 

annorlunda i jämförelse med andra fastigheter och det faktum att stommen är av trä försvårar 

inte deras arbete på något sätt. Vidare menar respondent 15 att det istället handlar om att ta 

hänsyn till olikheter i underhållsplanen och anpassa arbete efter det. Det utförs liknande 

kontroller av fastigheterna; dock kan ålderspåverkan, placering samt området runt omkring 

göra inverkan på arbetet, menar Respondent 15.  

Förvaltning handlar om att undvika problem enligt Respondent 15. Det krävs större hänsyn 

och mer eftertanke i samband med materialet men problemen yttrar sig främst på de yttre 

delarna av byggnaden vid tillbyggnad eller renovering. Vidare är det ingen belastning utan det 

krävs endast mer eftertanke då det till viss del inte är möjligt att utföra liknande arbeten på ett 

flervåningshus i trä som på ett traditionellt hus. Dock ger livstidsunderhållet ett mer 

omfattande arbete enligt Respondent 15. 

Ett problem som Respondent 15 nämner med att bygga flervåningshus med trästomme, är 

politikerna. Behovet av bostäder finns men att ge förslag på tomter och placering av 

byggnaderna samt de beslut som ska tas innan klartecken ges tar tid. 
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Respondent 16 menar att ett bekymmer som förvaltare påverkas av inom byggbranschen är 

konsekvenserna av en dålig entreprenad. Vidare anser respondenten att de största felen begås i 

utförandeskedet i form av slarv till följd av tidsbrist. Respondent 16 menar även att det krävs 

större utrymme och dimensioner för trä i konstruktionen än för andra material i liknande hus.  

Respondent 17 nämner att det kan vara problem med att konstruktionen rör sig i form av att 

träet krymper med tiden och att det kan leda till sprickor i gipsen i byggnaden. Dock menar 

respondenten att det bara är kosmetiska skador som går att rätta till och anser inte att det är 

något stort problem. Utöver det upplever respondent 17 inga andra problem med en stomme 

av trä i flervåningshus. 

4.4.3 Respondenternas uppfattning om utveckling för framtiden 

Önskan om en god framtid inom området finns hos Respondent 15. Respondenten menar dock 

att efterfrågan av att snabbproducera stommarna är större än vad som är möjligt med trä som 

byggmarknaden ser ut idag. Följaktligen ser framtiden för trästommar i flervåningshus mindre 

ljus ut enligt Respondent 15. Dock menar respondenten att råvaran trä finns att tillgå både i 

nationellt och internationellt. 

Respondent 16 menar att det kommer att existera en form av marknadsandel för trästommar i 

framtiden och tror även att trä som stommaterial är en intressefråga inom branschen. Dock 

menar respondenten att stomvalet är irrelevant för slutkonsumenten att pris, plats och det 

estetiska påverkar deras val av bostad i större grad. Slutligen nämner Respondent 16 att 

inställningen hos konsulter och entreprenörer inom byggbranschen bromsar utvecklingen. 

Respondent 17 ser inga hinder som skulle kunna bromsa upp utvecklingen för flervåningshus 

med trästomme i framtiden. 

4.5 Erhållna resultat – en sammanfattande redogörelse 

Tabell 6-11 nedan visar resultaten för studien. Resultaten är valda att presenteras genom hur 

vanligt nämnda, i procent, inställning olika uppfattningar och åsikter är.  

Tabell 6 Visar inställning till trä som byggnadsmaterial och stommaterial för flervåningshus. 

 

 

Intervjukategorier Positiv Inställning [%] Negativ Inställning [%] Likgiltig [%] 

Projektering 100 0 0 

Byggproduktion 100 0 0 

Boende 100 0 0 

Förvaltning 67 0 33 

Alla kategorier 91,75 0 8,25 
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Tabell 7 Visar uppfattningar om problem från projektering och byggproduktion. 

Problem med 

trästomme för 

flervåningshus 

Nämnt i intervju 

 

Alla kategorier [%] 

Nämnt i intervju 

 

Inom Projektering [%] 

Nämnt i intervju 

 

Inom Byggproduktion [%] 

Brist i erfarenhet i 

byggsektorn 83 100 67 

Inte billigare än betong 
67 100 33 

Noggrannhet gällande 

fukt 50 100 0 

Brist i kunskap i 

byggsektorn 50 67 33 

Väderskyddet 50 0 100 

För få leverantörer 33 33 33 

Över åtta våningar blir 

oekonomiskt 33 67 0 

Rörelser i stommen 33 33 33 

Inställningen i 

byggsektorn 17 0 33 

Stegljud 17 33 0 

Platsbrist 17 0 33 

Infästningar 17 33 0 
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Tabell 8 Visar de boende i fallstudiernas uppfattningar om problem om sin bostad. 

 

Tabell 9 Visar inställning samt medvetenhet om stommen och hur betydande stommaterialet varit för den boende. 

 

Tabell 10 Visar synen på hållbarhetsaspekten arbetsmiljö från projektering och byggproduktion. 

 

Tabell 11 Visar uppfattning om utveckling för framtiden från projektering, byggproduktion och förvaltning. 

Utveckling för framtiden Nämnt i intervju 

Inom Projektering 

[%] 

Nämnt i intervju 

Inom Byggproduktion 

[%] 

Nämnt i intervju 

Inom Förvaltning [%] 

Tror på positiv utveckling 
100 100 33 

Erbjuder miljöfördelar 

100 67 - 

 

Problem med trästomme för flervåningshus Nämnt i intervju [%] 

Problem med lyhördhet/dålig ljudisolering 12,5 

Problem med svaj/vibrationer 25 

Problem med fukt 12,5 

Problem med drag 12,5 

Problem med temperatur 12,5 

Oljud från installationer 12,5 

Inga upplevda problem alls 37,5 

 

JA 

[%] 

NEJ 

[%] 

Positiv Inställning till trä som byggnadsmaterial 100 0 

Medvetenhet om trästomme i egen byggnad 87,5 12,5 

Trästomme - betydande faktor vid val av bostad 37,5 62,5 

Arbetsmiljö med 

trästomme 

Nämnt i intervju 

Båda kategorierna [%] 

Nämnt i intervju 

Inom Projektering [%] 

Nämnt i intervju 

Inom Byggproduktion [%] 

Mycket bra 

arbetsmiljö 100 100 100 

Bara fördelar inga 

nackdelar 83 100 67 

Det finns nackdelar 17 0 33 
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Av de svar som respondenterna från kategorierna projektering och byggproduktion gett så 

visar det att inställningen till trä är enbart positiv. Alla respondenter har en positiv inställning 

till trä som byggnadsmaterial både generellt och som stommaterial för flervåningshus. De 

boende är också samtliga av samma positiva inställning. Två av tre respondenter inom 

kategorin förvaltning har en positiv inställning och en har varken positiv eller negativ 

inställning. Tabell 6 visar inställningen från de olika kategorierna och även inställningen över 

alla kategorierna. 

Tabell 7 sammanfattar uppfattning om problem för projektering och byggproduktion och visar 

att det vanligast nämnda problemet är Brist i erfarenhet i byggsektorn, följt av Inte billigare 

än betong och delad tredjeplats tillfaller Noggrannhet gällande fukt, Brist i kunskap i 

byggsektorn och Väderskyddet.  

Tabell 8 åskådliggör problemen som upplevs av de boende i deras lägenheter. Det vanligast 

nämnda var svajet i byggnaden på grund av vind. Det tydligaste och vanligast nämnda här är 

dock att det inte upplevs problem alls. Det här var det vanligast nämnda bland de boende. 

De som bor i lägenheter i flervåningshus med trästomme har även de en entydigt positiv 

inställning till trä som byggnadsmaterial som tabell 9 visar. Utöver inställningen så ligger 

medvetenheten om stommaterialet på 87,5 % av respondenterna. Endast en respondent var 

omedveten om stommaterialet i byggnaden som personen bodde i. Trästommen var också för 

37,5 % av respondenterna en betydande faktor för dem när de valde sin bostad. 

I tabell 10 visas uppfattning av arbetsmiljö från projektering och byggproduktion där alla 

respondenter tycker att arbetsmiljön på ett bygge av ett flervåningshus med trästomme är 

mycket bra. Även fem av sex respondenter ser enbart fördelar och inga nackdelar med 

arbetsmiljön och endast en respondent tycker att det finns en nackdel och menar att det är 

mycket gipshantering och ett tungt arbete på så vis. I övrigt nämns också fördelar som att det 

är torrare, renare och tystare på arbetsplatsen. 

Uppfattning om utveckling för framtiden presenteras i tabell 11 som visar att de flesta tror på 

en positiv utveckling. Vidare nämner flera respondenter miljöfördelarna som materialet och 

stomsystemet bidrar till och att detta är en viktig faktor för positiv framtida utveckling.  
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5. Analys 
Nedan följer analyser av resultatet och är uppdelat för de olika kategorierna för en enklare 

överskådlighet. 

5.1 Projektering och byggproduktion  

Analys av resultat presenteras här från både projektering och byggproduktion. 

5.1.1 Inställning projektering och byggproduktion 

Det intresse och engagemang som finns gällande trä bland respondenter inom projektering 

och byggproduktion som framgår av denna studie, skiljer sig en del från tidigare studie av 

Roos et al. (2010). Den visar att de aktörer som har störst inverkan i val av material är mest 

negativa, däribland personer från byggproduktion. Resultatet som redovisas i den här studien 

visar en mer positiv inställning till metoden och materialet och att träintresset verkar växa 

inom byggbranschen, så även hos personer från byggproduktion. 

5.1.2 Problem 

De vanligast nämnda problemen var inom projektering och byggproduktion Brist i erfarenhet 

och Brist i kunskap i byggsektorn. Resultat från vår studie bekräftar vissa resultat i många 

andra studier (Hemström et al. 2011; Roos et al. 2010; Xia et al. 2014). En bekräftelse på 

resultaten från denna studie att brist i erfarenhet och kunskap är ett problem ges även i resultat 

från studier som (O’Connor et al. 2004; Bayne & Taylor 2006; Bysheim & Nyrud 2009) där 

det specifikt påtalas att brist i erfarenhet och kunskap försvårar för arkitekter och ingenjörer i 

att förespråka metoden och materialet. 

En annan vanligt nämnd uppfattning om problem är ekonomin i metoden. Problemet Inte 

billigare än betong finns representerat från både projektering och byggproduktion. 

Uppfattningen om det här skiljer sig något bland respondenterna då vissa tror det är dyrare 

med trä med några enstaka procent och andra tror att det är lika dyrt i jämförelse med betong. 

Då det uttrycks som ett problem för respondenter så formulerades problemet som Inte 

billigare än betong. Resultatet från denna studie bekräftar resultat från studien av Mahapatra 

och Gustavsson (2009) där det inte kunde konkluderas att det är billigare att producera 

flervåningshus med trästomme än jämfört med flervåningshus med betongstomme. Resultatet 

från denna studie bekräftar även resultat från studien av O’Connor et al. (2004) där kostnaden 

är listad som ett problem. Även Mahapatra et al. (2012) visar i sin studie på att de finns 

liknande uppfattningar om problem inom byggbranschen, bland annat osäkerhet kring 

kostnader. 

Också bland de vanligast nämnda problemen är Noggrannhet med fukt och Väderskyddet. 

Dessa två problem har med varandra att göra men presenteras ändå som två olika problem. 

Väderskyddet måste vara på plats på grund av att det inte får regna på träkonstruktionen. På 

det sättet är väderskyddet relaterat till noggrannhet med fukt. Men på ett annat vis så relateras 

problemen med väderskyddet till dels praktiska och utformningsmässiga och dels 

ekonomiska. Det framhålls att det är dyrt. Väderskyddet upplevs som ett problem vilket kan 
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ha att göra med att betongstommar inte behöver den här komplicerade och dyra åtgärden. 

Väderskyddet blir på så sätt ett extra problem än jämfört om man väljer betongstomme 

istället. 

Noggrannhet med fukt benämns som ett problem av flera respondenter. Att detta uppfattas 

som ett problem kan ha att göra med de gångerna som det fuskas och de gångerna som det blir 

fel. Även om det sällan fuskas och sällan blir stora fel så händer det. Detta kan ge förklaring 

varför noggrannheten med fusk anses vara ett problem. Om det slarvas med fuktåtgärder så 

kan det få katastrofala följder. Trä förklaras av många respondenter vara ett känsligare 

material för fukt än alternativa stommaterial. Från respondenterna har det framgått att det inte 

går att ta några genvägar med trästommar. Det är noga och det måste vara noggrant med 

hänsyn till fukt. 

I resultatet från den här studien presenteras nämnda problem. Problem som knappt nämnts 

eller inte nämnts överhuvudtaget kan emellertid också räknas som ett resultat. Problem med 

brand och brandsäkerhet är ett sådant exempel. Det har i liknande studier visats att 

uppfattningar om de största problemen för flervåningshus med trästomme är bland andra 

brand. I Australien var brand det vanligast nämnda hindret/problemet för flervåningshus med 

trästomme enligt Xia et al. (2014). Detta är helt i motsats till vår studie där brand inte 

nämndes som problem eller ett hinder alls bland alla respondenter. Även hos Roos et al. 

(2010) nämndes brand som problem av vissa samtidigt som andra stod för åsikten tvärtemot. 

Hemström et al (2011) visade att brandsäkerheten rankades näst lägst av aspekter inom 

teknisk prestanda för trästommar bland arkitekter. Detta motsätter sig också resultatet från den 

här studiens respondenter både från projektering och från byggproduktion. 

Även problem som är relaterat till ljud lyser med sin frånvaro. Inte lika tydligt som för brand 

då ljudproblem finns representerat ifrån en respondent inom projektering och byggproduktion. 

Dock står alla andra respondenter inom projektering och byggproduktion för uppfattningen 

om att ljud inte är ett problem. Detta kan ställas mot andra studier där ljudproblem verkar ha 

en framträdande plats avseende problem för trästommar (Roos et al. 2010; Hemström et al. 

2011). Angående att ljud inte bidrar till mycket problem stärks ytterligare av 

boenderespondenternas uppfattning då alla utom en boenderespondent inte upplever 

ljudrelaterade problem. 

5.1.3 Arbetsmiljö 

Väderskyddet är överlag en förutsättning för trähus men samtidigt även för den goda 

arbetsmiljön. Dock erkänns det även som ett problem trots att skyddet bidrar till en bättre 

arbetsplats för alla inblandade. Väderskyddet nämns som dyrt och begränsat i sitt utförande. 

Det framkommer i intervjuer att väderskyddet oftast är kvadratiskt och därigenom begränsar 

utformningen på byggnaden. Samtidigt är det ett måste vid byggnation av trä som främst är 

avsett för att skydda materialet vid montering. Men det ger även ett skydd för de som arbetar 

med att uppföra byggnaderna och bidrar på så sätt till ett bättre fysiskt arbetsklimat. 

Respondenternas uppfattningar om fördelar som framkommer i den här studien förstärks 

ytterligare av åsikter från intervjuade respondenter i studien av (Lindholm, 2014). Även 
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Byggindustrin (2013) påvisar att väderskydd är fördelaktigt och att produktiviteten ökar vid 

väderskyddad arbetsplats i jämförelse med oskyddad. 

5.2 Boende 

Analyserat resultat från kategorin boende. 

5.2.1 Inställning 

Ett tydligt resultat på att slutanvändaren trivs i hus med trästomme är att alla boenden är 

positiva till trä som byggmaterial och att alla är nöjda med sina bostäder. Åtminstone i de 

fallen som den här studien uppmärksammar. Det ska förtydligas att ursprungligen så var alla 

boenderespondenter från byggnader inte äldre än från 2009. Alltså förhållandevis moderna 

hus med trästomme. Därför kan det diskuteras huruvida det är den moderna byggnaden som 

kan förklara den goda boendemiljö som slutanvändarna upplever. Alltså att det inte har 

mycket att göra med stommaterialet egentligen. Detta togs dock hänsyn till av författarna och 

ytterligare två kompletterande intervjuer lades till från ett av Sveriges första och äldsta 

flervåningshus i trä byggt efter 1994 års lagändring. Hade det gått att peka på bristande trivsel 

och problem för de boende här så hade det kunnat ligga något i ovan nämnda påstående. 

Däremot så trivdes de boende från Wälludden minst lika bra där som de andra gjorde i de 

modernare husen. Även inställningen bland våra respondenter kombinerat med att de trivs bra 

och att många tycker att trästomme är en fördel visar att stommaterialet spelar roll. 

5.2.2 Problem 

I kategorin av intervjuer med de som bor i byggnaderna så har alla uttryckt att de är mycket 

nöjda med sin bostad. Det upplevs få problem och många av problemen kan gå att härleda till 

annat än stommen. Det problem som dock är vanligast upplevt är att stommen rör på sig. Det 

vanligast nämnda problemet är att stommen svajar i vinden vilket orsakar obehag för vissa av 

de boende. Det är dock inget instabilitetsproblem för stommen. Det kommer att röra på sig 

och det måste kunna röra på sig. 

Utöver de upplevda problemen med svaj så finns det en uppfattning om att det finns problem 

med dålig ljudisolering genom bjälklagen, vilket också kan ha med stomsystemet att göra. Det 

ska dock diskuteras att vad som upplevs som lyhört är subjektivt och beror också mycket på 

vad för grannar man har. 

Övriga problem som nämnts är uppfattningar som har att göra med inneklimat och som inte 

direkt kan härledas till stommaterialet.  

Även om många av problemen från respondenterna inte har med stommen att göra så måste 

de redovisas i resultatet. Detta eftersom studien bland annat handlar om uppfattningar av 

problem och om en person uppfattar något som ett problem så är det ett problem för dem. 

Resultatet från kategorin de boende visade också att det var en vanligare uppfattning att det 

inte fanns problem jämfört med det vanligast nämnda problemet. Detta speglar också den syn 
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och attityd som de boende hade till sina hem. De var mycket positiva och det var sällan 

problem med byggnaderna eller lägenheterna. 

5.3 Förvaltning 

Analys av resultatet från förvaltarkategorin. 

5.3.1 Inställning 

Även inom denna kategori finns en positiv inställning till själva materialet och även vid 

användandet i flervåningshus. Dock menar en av respondenterna att valet av stomme i en 

byggnad spelar lite roll och säger sig ha varken positiv eller negativ inställning till trä som 

stommaterial i flervåningshus.  

5.3.2 Problem 

Enligt de respondenter som har intervjuats inom kategorin förvaltning, så påbörjas deras 

arbete när projekten är avslutade och en byggnad står klar. Genom detta påverkas de inte 

direkt av stomvalet i konstruktionen. Deras arbete handlar mer om helheten på så sätt att 

förvalta de yttre delarna av byggnaden och det som finns runtomkring fastigheten gällande 

eventuellt trädgårdsskötsel samt vad de boende påpekar. De har dock en skyldighet att ta hand 

om hela byggnaden däribland att kontrollera stommen men menar att det är lite som skiljer i 

deras arbete om man jämför träbyggnader med byggnader i betong. Det är istället faktorer 

som geografiskt läge, bebyggelse i omgivningen samt klimatpåverkan som spelar större roll i 

deras arbete. Stomvalet kan i vissa fall indirekt påverka deras verksamhet beroende på om 

stommen är kopplad till de yttre materialen eller konstruktionen på så sätt att det skulle bli 

svårare att göra vissa renoveringar eller tillbyggnader. Det är ett problem som en av 

förvaltarrespondenterna tar upp och menar på att stommen kan påverka husets yttre skikt och 

därmed indirekt påverka deras arbete. Huset uppfattas som en helhet av förvaltarna och de går 

inte in i detalj på stommen om det givetvis inte förekommer direkta problem. Därför är det 

svårt för förvaltarna att skapa sig en uppfattning om problem för stommen i sig i 

flervåningshus. 

Gold och Rubik (2009) menar i sin studie att ett stort underhållsbehov påverkar valet av 

stomme vilket även Xia et al. (2014) relaterar till i sitt arbete och menar att 

underhållskostnaderna är en viktig fråga inom branschen. Underhållskostnader är ingenting 

som har påpekats av respondenterna i den här studien och motsäger tidigare genomförda 

studier i det avseendet. Dock har det nämnts att det kan förekomma rörelser i byggnaden som 

då kan bli ett kosmetiskt problem i byggnaden, som i det stora hela dock inte utgör ett stort 

problem. Uppfattningen om att det inte finns stora problem för förvaltarna i den här studien 

talar för trä som stommaterial i flervåningshus och att det är en metod som fungerar även när 

det gäller efterarbetet för förvaltningen. 

En av respondenterna inom förvaltning menar att en dåligt utförd entreprenad påverkar 

förvaltarnas fortsatta arbete med en byggnad och anser att problem som kan uppstå i 

byggnaderna kan återkopplas till oaktsamhet och nonchalans inom produktionsskedet. Dock 
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menar en av respondenterna inom byggproduktion att det finns möjlighet till att spara in tid i 

projekt där det byggs med trä genom att optimera tiden på bästa sätt. Samtidigt menar en 

annan respondent inom förvaltning att det finns behov av tidspressade projekt och 

snabbproducering av byggnadselement som gör det svårt för trämaterialet att hänga med. En 

av respondenterna inom projektering menar att det finns alltför stora kunskapsluckor i 

byggbranschen, från start till slut, och att det är ett hinder som kan hämma utvecklingen i 

framtiden. Det kan vara så att okunskap i kombination med tidsbrist påverkar kvalitén på den 

färdigställda produkten och att det på så vis kan uppstå problem med en byggnad i trä och 

dess konstruktion. Tider ska hållas i alla led i ett projekt och så fort en del tar längre tid än 

beräknat påverkar det nästa moment vilket kan leda till omfattande extra kostnader i projektet. 

I samband med den tidpress som förekommer kan moment stressas igenom och risken för att 

ett arbete blir slarvigt utfört kan vara stor. Detta kan sedan påverka efterföljande arbete med 

byggnaden som förvaltarna då får ta hand om. 

Det kan uppstå olika problem i olika typer av byggnader. Därför är det av vikt att förvaltaren 

kan göra ett bra jobb och anpassa sig efter vad som behövs göras i en specifik byggnad. Det 

krävs en bra planering från förvaltarens sida i samband med en trästomme för att kunna 

anpassa arbete till rådande omständigheter, menar en av förvaltarrespondenterna. Även att 

respektera olikheter och ta den hänsyn som materialet kräver är av vikt i deras arbete. 

Resultatet som visar att förvaltarna inte uppfattar direkt stora problem med flervåningshus 

med trästomme är ett resultat i sig. 

5.3.3 Utveckling 

Bland förvaltarna uttrycks det att det kan finnas ett ointresse från de boende och förvaltarna 

och att det har en koppling till utvecklingen för flervåningshus med trästomme. De boende 

ska bara vistas i byggnaderna och det är möjligt att de inte tänker så mycket på vad som finns 

innanför väggarna. Det ställningstagandet stärks av studien skriven av Roos et al. (2010) som 

påvisar att uppfattningen från byggnadsingenjörer och arkitekter är att de boende har en 

neutral inställning till materialet i byggnaden och att andra faktorer har större påverkan i valet 

av bostad. Undersökningen gjord av (Walford, 2006) visar däremot att personer som bor i hus 

med trästomme föredrar träbyggnader och att en ansenlig mängd föredrar materialet trä över 

betong. Det finns ett samband mellan undersökningen av Walford, (2006) och det resultat som 

framgår i den här studien. Respondenterna är positiva till materialet och upplever en trevligare 

och mjukare känsla i ett trähus i jämförelse med ett hus av betong. Flera av respondenterna 

anser även att materialet var en viktig faktor som påverkade deras val av bostad. Vilket kan 

ställas mot påståendet bland förvaltarna att slutanvändaren inte är intresserad av materialet i 

stommen. 

5.4 Hållbarhetsaspekter 

Hållbarhetsaspekter är bland det som talar mest för flervåningshus med trästomme. Som 

beskrivs i introduktionen i den här studien så finns det många studier som framhåller 

miljöfördelarna med trä som stommaterial istället för till exempel betong. I den här studien 

framhålls ytterligare hållbarhetsaspekt i form av social hållbarhet avseende arbetsmiljön. Den 
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här faktorn och uppfattningarna om det här var ett av de tydligaste resultaten i studien. 

Indirekt har det även presenterats sociala hållbarhetsaspekter från uppfattningarna av de 

boende. Trivseln och den positiva inställningen bland de boende är genomgående för alla 

respondenter. Om det också blir mer ekonomiskt med trästommar i flervåningshus så har hela 

spektrumet i hållbarhet för metoden uppfyllts: 

 Miljövänligt 

 Socialt hållbart 

 Ekonomiskt hållbart 

 

Det är framförallt ekologiska miljöfördelar som diskuteras i tidigare studier gällande trä. 

Utifrån resultatet från den här studien så verkar även arbetsmiljö och boendemiljö vara en 

betydande fördel. Detta innebär att totalt sett så finns det mycket att vinna gällande hållbarhet 

när man väljer trästomme till flervåningshus.  

5.5 Likheter och olikheter 

Det finns likheter och skillnader emellan aktörerna inom kategorierna projektering och 

byggproduktion där de största skillnaderna finns i problemen: 

 Noggrannhet med fukt 

 Väderskyddet 

Skillnaderna här beror på olikheterna i aktörernas roller. För projektering är noggrannheten 

med projekteringen och planeringen för fuktförhindrande åtgärder i själva byggnaden mer i 

fokus än för byggproduktionen. Detsamma gäller på andra hållet för byggproduktionen med 

väderskyddet. Väderskyddet är inget som direkt påverkar projektörer utan det är något som på 

plats på bygget, påverkar produktionen. Här är det extra tydligt att det finns olika åsikter 

beroende på vilken aktör man frågar och det har just sin förklaring i det ovan nämnda. Olika 

aktörer har olika ansvar och olika roller, vilket kan resultera i olika uppfattningar om problem. 

Detta eftersom personer inom projektering och personer inom byggproduktion har olika insyn 

i processen. 
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6. Diskussion 
Studiens diskussion behandlar metodvalet och allmänt om studien och resultaten. 

6.1 Metoddiskussion 

Metodvalet för en studie påverkar alltid resultatet. Genom att välja att titta på olika byggnader 

och personer kopplade till de här byggnaderna resulterar det i en djupgående studie på ett fåtal 

fall. Valet av en kvalitativ ansats ger ytterligare en dimension av att vara djupgående för 

studien genom att det är ett fåtal personers uppfattning. Det här resulterar i en smal studie där 

det inte går att se den generella uppfattningen utan istället den specifika uppfattningen just här 

och för de här personerna och för de här projekten. Dock blir tillvägagångssättet också 

djupgående på det viset att alla respondenter har erfarenhet och kompetens inom ämnet. Ingen 

gissar och uppfattningarna får en tyngd i studien. Det kan dock finnas en hårfin gräns i vad 

man kallar att en person är insatt i ämnet och har erfarenhet och kompetens i ämnet och om 

personen i fråga är partisk i ämnet. De som jobbar med metoder med trästommar och som har 

uppfört byggnader med trästomme borde ju stå för vad de gör. Alltså kan det diskuteras om de 

kan förväntas vara partiska för metoden och materialet. Om vi har ett företag som projekterar 

och producerar träbyggnader så vilar framgången i deras företag på hur de tror på och 

marknadsför metoden eller materialet. Det ska dock framläggas att ingen människa kan vara 

helt opartisk. Dock är det förmodligen mest till fördel för studien genom att intervjua personer 

med faktisk erfarenhet av ämnet. 

En potentiell nackdel för studien är att objekten som har studerats alla är modernare 

flervåningshus med trästomme. Den äldsta byggnaden där alla kategorier av respondenter 

intervjuats är från 2009. Att inkludera ett bredare spektrum av flervåningshus, baserat på ålder 

hade kunnat bättre gynna studien. Framförallt med avseende på kategorierna boende och 

förvaltning. Detta utfördes i liten skala i studien med två kompletterande intervjuer med 

boenden från ett äldre flervåningshus med trästomme, byggt 1995. Det hade dock varit 

värdefullt med fler fallstudier med flera äldre byggnader och där fler aktörer anknutna till 

byggnaden intervjuats än endast de boende. Valet av modernare studerade objekt kan ha 

påverkat studien. Det kan finnas ett samband mellan att objekten är moderna och den här 

studiens resultat där det inte fanns mycket uppfattningar om tekniska problem. Det kan betyda 

att modernare flervåningshus med trästomme har överkommit många gamla tekniska problem 

som till exempel ljudtransmissioner. 

6.1.1 Vad är problem 

Problem definieras enligt Nationalencyklopedin som en ”svårighet som det krävs 

ansträngning att komma till rätta med”. Det fordras en analytisk begåvning och eftertanke för 

att lösa problem och ordet kan benämnas med synonymt bekymmer. (ne.se) 

Vad en person upplever som ett problem kan i hög grad vara personligt. Det som kan 

upplevas problematiskt för en person behöver per automatik inte upplevas i samma grad eller 

på samma sätt av andra personer. Respondenter inom kategorin projektering belyser en del 



36 

 

problem medan de som jobbar inom byggproduktion till viss del upplever både liknande 

problem så som Brist i erfarenhet, men även andra typer av problem som inte nämns inom 

projekteringskategorin som Väderskyddet och Platsbrist. Respondenterna inom 

byggproduktion kommer i kontakt med materialet och konstruktionen på ett helt annat sätt 

vilket påverkar deras upplevelse och relation till det samt vad de anser är problematiskt inom 

området. På samma sätt ter det sig inom boendekategorin och de respondenter som vistas i 

byggnaderna. De får andra upplevelser och upplever andra problem än de som projekterar, 

monterar samt förvaltar byggnaderna. 

Respondenterna som ingår i studien har olika roller och är aktiva inom olika områden med en 

gemensam nämnare, flervåningshus med trästomme. Beroende på vilken roll respondenterna 

har till byggnaderna så finns det olika uppfattningar om vad som kan vara problem utifrån 

kunskap, upplevelser och personlig åsikt. Men det finns också lika uppfattning om problem 

mellan aktörerna. Detta är ett sätt för studien att visa vad som kan vara problem idag. Om det 

är något som vanligen nämns som problem och som nämns av olika aktörer så är 

sannolikheten stor att det nämnda problemet verkligen är ett problem. Frågan är då vem eller 

vad i så fall som bestämmer vad som är ett problem. Ett teoretiskt problem behöver i själva 

verket inte bli ett praktiskt upplevt problem eller tvärtom. Det är just hur det påverkar 

människor och byggnaden som avgör om det är ett upplevt problem eller inte. 

6.2 Allmän diskussion 

Från respondenter inom alla kategorier framgår en positiv inställning överlag till materialet i 

fråga. Den största motiveringen ligger i deras personliga åsikter som att trä är ett användbart 

material inom varierade områden, ett lättarbetat material med viktfördelar, att det ser trevlig ut 

samt ger typiska naturliga drag. En anledning till att inställningen till trä ser ut som den gör 

bland respondenterna kan förklaras genom att fler människor uppmärksammar miljöfördelar 

som trästommar erbjuder.  

Den positiva inställning och det intresse som finns inom området och som har visat sig i 

studien tyder på att flervåningshus med trästomme kan ha en god framtid. Dock finns det 

några respondenter som avviker från den positiva synen på utvecklingen. De menar på att det 

finns andra faktorer som inställningen hos konsulter och entreprenörer, produktionstakten av 

stommar samt till viss del behovet av väderskydd som kommer att visa sig ha en negativ 

påverkan av utvecklingen. På så sätt bromsas den expansion upp som många av 

respondenterna hoppas på. Resultatet från studien visar att det finns ett stort intresse för höga 

byggnader i trä men att det inte riktigt har fått det engagemang och den uppmärksamhet som 

krävs för att utvecklingen verkligen ska ta fart. 

Tekniska problem nämns inte ofta i studien utan de mest frekvent nämnda problemen har 

erfarenhet, kunskap och ekonomi att göra. Det handlar alltså om problem runt omkring 

metoden mer än problem med själva metoden. Det saknas erfarenhet och kunskap. Ekonomin 

är inte så bra som den borde vara och det krävs extra åtgärder som noggrann planering och 

väderskydd. Det som kan diskuteras baserat på detta är om tekniska svårigheter med själva 

stomsystemet inte är stora problem längre. Moderna flervåningshus har kanske inte fler 
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problem än alternativa stommaterial. Många respondenter har yttrat just detta påstående. Det 

finns inte mer problem än för andra material, men man måste kanske tänka lite annorlunda 

och vara noggrannare med trä som stommaterial. 

Vad för uppfattningar av problem som kommer ut av den här studien går möjligt att relatera 

till hur ung metoden är. Ett nytt sätt att bygga på borde erbjuda många problem att lösa initialt 

och över ganska många år. Det har funnits modernt byggande av flervåningshus med 

trästomme i endast lite över 20 år i Sverige och problemen med att det inte är så 

kostnadseffektivt och att erfarenheten och kunskapen är bristfällig kan vi kanske relatera 

direkt till detta faktum. Det är en ung metod. Det som trästommar oftast jämförs med är 

betong, vilket i sig kan vara en orättvis jämförelse med tanke på de olika utvecklingsstadier de 

både systemen är i. Det kan verka givet att betong som stommaterial borde vara överlägset trä 

på grund av att erfarenheten är större med betong, vilket flera respondenter är inne på. De 

säger att byggbranschen måste börja bygga med trä i flervåningshus. De måste ta sig an 

metoden för att på så vis kunna lösa problemen med brist i erfarenhet, i kunskap och 

problemet med kostnadseffektiviteten. Flera respondenter säger också med tanke på detta att 

det finns många lyckade flervåningshus med trästomme redan och att uppenbarligen går det 

att bygga så. 

Det finns också en annan faktor i problemen med avseende på kostnader. Den generella 

uppfattningen är att trä borde vara billigare än betong. Det nämns som ett problem för 

metoden om den är dyrare än eller kostar lika mycket som betong (O’Connor et al. 2004). Det 

här kan dock ifrågasättas. Trä erbjuder fördelar för miljön (Garcia et al. 2005; Gustavsson et 

al. 2005; Sathre & Gustavsson, 2009). Många erkänner också trä som ett trevligare och 

varmare material (Walford, 2006). Genom att bygga med trä tillför dessutom en bättre 

arbetsmiljö baserat på uppfattningar från den här studien och med stöd från Lindholm, 2014. 

Dessa faktorer borde kunna motivera ett lite högre pris eller åtminstone samma pris som för 

betong. Materialet väger mindre och är mer lätthanterligt. Byggtider kortas och grundläggning 

blir billigare. Intervjuade respondenter tror att kostnaderna kommer bli lägre dels genom att 

fler börjar uppföra sådana byggnader och dels genom att fler leverantörer kommer in på 

marknaden både nationellt och internationellt. Även tidigare studier om potentiellt lägre 

kostnad för trästomme kontra alternativ existerar (Bysheim & Nyrud, 2009; Gosselin et al. 

2015; O'Connor & Gaston, 2004; Roos et al. 2010). 

Av vikt för utvecklingen är att människor inom byggsektorn känner till fördelarna som finns 

samt problemen i dagsläget och för framtiden. Förutom att inse fördelar med något så måste 

problem som ska lösas identifieras och belysas. Detta är en förutsättning för att någonting ska 

kunna utvecklas. 
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7. Slutsats 
De vanligast nämnda faktorer som utgör problem utav 11 totalt påstådda problem från 

projektering och byggproduktion är Brist i erfarenhet i byggsektorn, Inte billigare än 

betongstomme, Brist i kunskap i byggsektorn, Noggrannhet med fukt och Väderskyddet. 

Slutsatsen här blir att utmaningarna för att lösa problem för framtiden framförallt inte handlar 

om tekniska svårigheter utan om kunskap och erfarenhet om ämnet samt ekonomin i det. 

Inställningen till flervåningshus med trästomme var enbart positiv från de båda kategorierna. 

Dessutom trodde alla på en positiv utveckling för framtiden. 

En slutsats av denna studie är att resultatet går emot en del tidigare studier där till exempel 

brand och ljud nämns som stora problem (Roos et al.2010; Xia et al. 2014). I denna studie så 

nämns ljud knappt som problem och brand tas inte upp över huvud taget.  

Slutsatsen för de boende blir att vissa upplever svajet som ett problem men överlag så är de 

boende i både äldre och modernare flervåningshus med trästomme mycket nöjda. 

Förvaltningskategorin erkände att det inte fanns direkta problem för dem genom att det var en 

trästomme i byggnaden. Man anpassar sig till rådande förhållande för byggnaden och 

fastigheten. Slutsatsen för den här kategorin blir att det inte förmedlar problem eller hinder på 

grund av trästommen för förvaltningen. Alltså att det inte finns några begränsningar att 

uppföra flervåningshus med trästomme utifrån förvaltarnas perspektiv. Inställningen till trä 

som byggnadsmaterial bland förvaltarna var positiv varav en av respondenterna inte tyckte 

varken negativt eller positivt om materialet. Tron på utveckling för framtiden var otydlig.  

Hållbarhetsaspekter har varit delaktiga genom hela studien. Studien konkluderar även att 

trästommar i flervåningshus erbjuder sociala hållbarhetsfördelar. Det genom den entydiga 

positiva inställningen till den goda fysiska arbetsmiljön vid en träbyggnation och dessutom 

genom den trivsel som de boende upplever. 

Uppfattningar skiljer sig åt mellan aktörer, men det finns även exempel där uppfattningar är 

lika. Det finns ingen entydig uppfattning om vad som är problem för flervåningshus med 

trästomme. Men det finns samtidigt lika uppfattning om vissa problem. Lika uppfattning finns 

även om tron på utvecklingen för framtiden där största majoriteten av respondenter tror 

likadant.  En positiv inställning går också att se över alla fyra kategorier av respondenter. Det 

går att summeras genom att lika uppfattning finns inom inställningen till materialet och tron 

på utvecklingen för framtiden, och olika uppfattning finns i vad som anses vara problem. 

Begränsningar i den här studien består av det begränsade antal fallstudier och därav det 

begränsade antalet intervjurespondenter. Det hade gynnat studien med fler fallstudier och ett 

mer varierat utbud av fallstudier baserat på ålder, typ, antal våningar, geografiskt läge etc. 

Även andra aktörer representerade som respondenter hade tillfört viktiga uppfattningar från 

till exempel snickare, beställare, leverantör och myndighet. 
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7.1 Vidare forskning  

 Nedan föreslås tre olika förslag för fortsatta studier: 

1. En studie där det tas hänsyn till fler aktörer som inte fått utrymme här som till 

exempel snickare, beställare, leverantör och myndigheter. 

2. En studie med fokus på de boende, slutanvändarna. En omfattande studie med ett 

mycket större antal respondenter från många fler olika byggnader över hela Sverige. 

3. En studie med fokus på flervåningshus och brand. Hur säkra är flervåningshusen om 

det börjar brinna och hur kan byggnaden påverkas i efterhand med hänsyn till 

släckning från sprinklersystem etc.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1.  

Projektörer/platschefer/projektledare 

Namn? 

Företag? 

Vad har Du för befattning? 

Vilken typ av utbildning har Du? 

Hur många år har Du arbetat inom byggsektorn? 

Vad har Du för yrkeserfarenhet av trä som stommaterial? 

Vad är Din inställning till trä som byggnadsmaterial generellt? 

-Och Din inställning till trä i flervåningshus? 

Hur tror Du att byggbranschens inställning är till trä som byggnadsmaterial? 

Vilket anser Du är det, eller de största problemen för flervåningshus med trästomme? 

Vad gäller Din roll i byggsektorn, vilka problem med flervåningshus med trästomme kan uppkomma? 

Hur ser Du på arbetsmiljön när det gäller att arbeta med trä? Fördelar och nackdelar? 

När Du tänker på projektet X, fanns det problem där genom valet av trästomme?   

Hur tror Du att utvecklingen för trä som byggnadsmaterial i flervåningshus kommer att se ut? 
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Bilaga 2. 

Hyresgäster/bostadsrättägare 

Namn? 

Hur gammal är Du? 

Vilken typ av lägenhet bor Du i? 

Hur många bor i lägenheten? 

Hur länge har Du bott i den nuvarande lägenheten? 

Är Du medveten om att Du bor i ett flervåningshus med trästomme? 

Spelade stommaterialet för byggnaden någon roll när Du valde att bo här? 

Vad är Din inställning till trä som byggnadsmaterial? 

Har Du upplevt problem med lyhördhet och dålig ljudisolering i byggnaden eller lägenheten? 

Om ja: Har problemet funnits hela tiden Du bott där eller uppkommit efter en tid? 

Har Du upplevt problem med svaj eller vibrationer i lägenheten? 

Om ja: Har problemet funnits hela tiden Du bott där eller uppkommit efter en tid? 

Har Du upplevt problem med fukt i lägenheten? 

Om ja: Har problemet funnits hela tiden Du bott där eller uppkommit efter en tid? 

Har Du upplevt problem med drag i lägenheten? 

Om ja: Har problemet funnits hela tiden Du bott där eller uppkommit efter en tid? 

Har Du upplevt några andra problem med byggnaden eller lägenheten? 

(Var beredd att följa upp med följdfrågor) 
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Bilaga 3. 

Förvaltare 

Namn? 

Vilket företag jobbar Du på? 

Vad har Du för befattning? 

Hur många år har Du arbetat inom byggsektorn? 

Erfarenhet av att förvalta flervåningshus med trästomme? 

Inställning till trä som stommaterial för flervåningshus? 

Anser Du att det finns en generell inställning bland förvaltare till flervåningshus med trästomme? Vad 

för inställning i så fall? 

Vilket anser Du är det, eller de största problemen generellt för flervåningshus med trästomme? 

Vad gäller Ditt företag, vilket anser Du är det eller de största problemen för Er vad gäller 

flervåningshus med trästomme? 

När Du tänker på X, fanns eller finns det problem på grund av valet av trästomme?   

(Vilket var i så fall problemen för Din del?) 

Hur tror Du att utvecklingen för framtiden för trä som byggnadsmaterial i flervåningshus kommer att 

se ut? 
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