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Sammanfattning
Den ökande medvetenheten av byggindustrins klimatpåverkan har gjort att politiker, företag och
kommuner i Sverige börjat leta efter mer klimatvänliga byggmaterial. Den ökande
medvetenheten medför att nya metoder och tekniker utvecklas inom byggsektorn för att
utveckla en mer hållbar statsutveckling.
Genom samarbeten kan större och mer komplexa utmaningar behandlas samtidigt som fler
intressen kan tillgodoses. Samarbeten mellan marknadens aktörer medför en större
kunskapsspridning samtidigt som partnerskap kan utveckla konkurrensfördelar på den hårt
konkurrensutsatta byggmarknaden.
Syftet med denna studie är att identifiera faktorer eller drivkrafter som gör att privata och
offentliga aktörer vill ingå samverkansformen public-private partnership med inriktning mot
byggsektorn. Ambitionen med studien är att förstå hur samverkan, genom ökad träbyggnation,
kan leda till en mer utvecklad och hållbar statsutveckling. Upplevda för- och nackdelar med
samverkansformen undersöks samt vilka resultat som förväntas ur samarbetet med inriktning
mot byggsektorn i Sverige.
Studien baseras på kvalitativa intervjuer med representanter från kommuner, företag och
universitet. De aktörer som valdes till denna studie arbetar aktivt med träbyggnationsfrågor och
är involverade i större träbyggnadsprojekt runt om i Sverige. Detta var ett starkt kriterium vid
val av respondenter till intervjuerna. Anledningen till att kvalitativa intervjuer används i studien
grundas på att frågorna är för komplexa för att kunna besvaras via en kvantitativ
undersökningsmetod. Till skillnad från kvantitativa undersökningsmetoder möjliggör kvalitativa
intervjuer personliga och utförliga svar på en komplex frågeställning samtidigt som intervjuer
ger möjlighet till följdfrågor.
Resultatet från studien visar att olika aktörer har olika drivkrafter att vilja ingå samverkan.
Samverkansformen public-private partnership medför att fler intressen kan tillgodoses samtidigt
som komplexa utmaningar såsom klimatfrågan kan bemötas. Viktigt i detta samarbete är en
ömsesidig tillit mellan de olika aktörerna för att utveckla konkurrensfördelar som den enskilda
aktören ej kan utveckla på egen hand. Denna samverkansform medför en ökad
kunskapsspridning mellan aktörerna samtidigt som samarbetet skapar värde för både företag,
allmänhet och kommun.
Genom kommunernas ökande efterfrågan av träbyggnation ökar konkurrensen på
byggmarknaden samtidigt som samverkansformer måste ingås för att möta komplexa
utmaningar som samhället ställs inför. Samarbetet medför en ökad tillit mellan marknadens
aktörer samtidigt som kunskap och erfarenhet om träbyggnation ökar. Genom denna
samverkansform kan träbyggandet utvecklas samtidigt som marknaden förändras. Detta leder
enligt respondenterna till en mer hållbar statsutveckling samtidigt som fler intressen kan
tillgodoses. De största nackdelar och svårigheter som framkommer genom denna
samverkansform beskrivs som brist på kunskap, att mindre företag har svårt att konkurrera mot
större företag samt att det finns för få aktörer på marknaden.

Nyckelord: byggindustrin, byggmaterial, byggprojekt, hållbarhet, klimat, kvalitativ,
samarbete, semistrukturerad intervju, träbyggnation
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Summary
The increasing awareness of the construction industry's climate impact has led politicians,
companies and municipalities in Sweden to start searching for more climate-friendly building
materials. This increasing awareness causes new methods and techniques to develop in the
construction sector aimed at more sustainable urban development.
Through cooperation, bigger and more complex challenges can be addressed while more
interests can be met. Collaborations between market actors lead to greater dissemination of
knowledge, while partnerships can develop strong competitive advantage in the highly
competitive construction market.
The purpose of this study is to identify factors or drivers that makes private and public actors
to enter public-private partnerships with a focus on the construction sector. The aim of this
study is to understand how cooperation, through increased wood construction, can lead to
more developed and sustainable urban development. The advantages and disadvantages of the
collaborative form are discussed and what results are expected from the cooperation with the
construction sector in Sweden.
This study is based on qualitative interviews with representatives from municipalities,
companies and universities. The actors chosen for this study are actively involved in wood
construction issues and are involved in major wood construction projects around Sweden.
This was a strong criterion for the selection of respondents to the interviews. The reason why
qualitative interviews are used in the study is based on the complexity of the questions to be
answered. Unlike quantitative survey methods, qualitative interviews enable personal and
comprehensive answers to a complex issue while interviewing allows for additional questions.
The results from the study show that different actors have different driving forces to want to
collaborate. The partnership-public-private partnership enables more interests to be met while
meeting complex challenges such as climate issues. Important in this collaboration is mutual
trust between the various actors in order to develop competitive advantages that the individual
actor cannot develop on its own. This collaborative form leads to an increased dissemination
of knowledge between the actors, while the cooperation creates value for both companies, the
public and the municipality.
The municipalities' growing demand for wood construction increases competition in the
construction market, while collaborative forms need to be addressed to meet the complex
challenges facing society. The cooperation entails increased trust between market actors while
increasing knowledge and experience about wood construction. Through this collaborative
approach, wood construction can develop while the market is changing. According to
respondents, this leads to a more sustainable urban development while at the same time
raising more interests. The main drawbacks and difficulties arising from this form of
cooperation are described as lack of knowledge, that smaller companies find it difficult to
compete against larger companies and that there are too few actors in the market.

Keywords: building materials, climate, construction, construction industry, cooperation,
project, qualitative, semi structured interview, sustainability, wood construction
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Förord
Detta är ett examensarbete inom skogsindustriell ekonomi som skrivs som ett avslutande arbete
på Jägmästarprogrammet. Arbetet skrivs på Sveriges lantbruksuniversitet på institutionen för
skogens produkter i Uppsala. Jägmästarprogrammet innefattar 5 års hundraprocentiga studier
som startar med 3 år i Umeå. Studenterna får därefter välja inriktning varpå företagsekonomi
erbjuds i Uppsala de sista 2 åren på Jägmästarprogrammet.
Att skriva detta självständiga arbete har varit mycket lärorikt och roligt. Jag har genom detta
arbete fått möjlighet att träffa nya människor och samtidigt använda den kunskap som jag
utvecklat under mina år på jägmästarprogrammet. Jag fick genom detta arbete en god insikt i
samverkansformen public-private partnership inom byggsektorn samt en förståelse för hur
marknadens aktörer ser på trä som byggmaterial. Då jag läser en skoglig utbildning var det
mycket intressant att få en inblick i hur trä som byggmaterial används i Sverige.
Jag vill börja med att tacka min handledare på Sveriges lantbruksuniversitet Cecilia MarkHerbert som alltid varit tillgänglig och villig att svara på frågor löpande under hela arbetet. Det
är mycket uppskattat att kunna diskutera med en intresserad och kunnig handledare och du har
visat stort engagemang och stöd under hela arbetets gång. Stort tack!
Ett stort tack riktas till de företag, kommuner och universitet som visat stort intresse för min
studie och avvarat tid för att svara på intervju. Det var intressant att få en inblick i hur ni arbetar
mot ökad träbyggnation i Sverige och genom samarbeten utvecklar en hållbar statsutveckling.
Jag visste att träbyggnation i Sverige var en het fråga och genom intervjuerna upplevde jag ett
stort engagemang kring träbyggnation vilket jag upplevde som både glädjande och lärorikt.
Slutligen vill jag tacka de i min närhet som uppmuntrat, stöttat och agerat bollplank under
arbetets gång.

Fredrik Sjöström
Uppsala 2017-10-29
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1 Inledning
Detta första kapitel beskriver studiens bakgrund samt vilket problem som ligger till grund för
att detta ämne valts att studeras vidare. Läsaren presenteras för studiens syfte samt vilka
frågeställningar och avgränsningar som används i arbetet. Slutligen presenteras en illustrativ
figur över arbetets olika delar och struktur.

1.1 Bakgrund
Nittonhundratalet kännetecknas av en ökad befolkningstäthet samt en ekonomisk tillväxt
världen över vilket bidragit till en ökad förbränning av fossila bränslen. På senare tid har
medvetenhet kring växthusgasernas påverkan på den globala uppvärmningen ökat vilket
medfört ett större ansvarstagande hos politiker, myndigheter och företag. Detta resulterar i att
alternativa material, metoder och teknologier utvecklas för att försöka minska denna
klimatpåverkan (Belz & Peattie, 2012).
Sedan början av 1800-talet har urbaniseringen i Sverige ökat markant vilket medfört stora
utmaningar för samhället (SCB, 2015a). Denna urbanisering resulterar i att samhälleliga
problem och utmaningar förflyttas in till storstäderna samtidigt som efterfrågan av bostäder
stadigt växer (Wendick, SVT Nyheter, 2016). För att möta denna bostadsfråga tillsammans
med den omdiskuterade klimatfrågan behövs samarbeten mellan marknadens aktörer. Dessa
samarbeten kan benämnas som olika samverkansformer där aktörer arbetar tillsammans för att
möta många olika intressen, samtidigt som aktörerna bidrar till en mer långsiktigt hållbar
stadsutveckling. Dessa komplexa frågor och problem kan den enskilda aktören inte lösa på
egen hand utan samverkansformer måste ingås. Genom samarbeten utvecklas nya produkter
och lösningar för att möta dessa komplexa utmaningar (Åstrand & Sannestad, 2015).
Användande av träprodukter inom byggsektorn har många fördelar och intresset för
träbyggande har på senare tid ökat (Roos et al. 2009). En stor och talande fördel för trä som
byggmaterial är den miljömässiga effekt som materialet medför. Träd binder koldioxid under
sin fotosyntes samtidigt som det är ett förnyelsebart material (Nilsson, 2017). Produktionen av
träprodukter är dessutom energisnål där koldioxidutsläppen är betydligt lägre jämfört med de
konkurrerande materialen, stål och betong. Att använda trä som byggmaterial bidrar på så vis
till en ökad långsiktig hållbarhet (Bergkvist, 2015). Andra fördelar med trä som byggmaterial
är den snabba och billiga byggprocess som materialet medför (Nilsson, 2017). Lättare
material så som trä medför billigare transporter samt lägre energiåtgång vid byggprocessen
(IVA, 2014).

1.2 Problembakgrund
Bygg- och fastighetssektorn bidrar till en stor miljöpåverkan världen över (IVA, 2014). Därav
får beslut som fattas inom byggsektorn en stor påverkan på samhället vi lever i (Bergkvist,
2015). Enligt en rapport från IVA (2014, 7) framkommer att utsläppet av växthusgaserna som
härstammar från byggsektorn var lika stora som utsläppen från Sveriges alla personbilar år
2012. Enligt rapporten bidrog byggsektorn i Sverige till cirka 10 Mton utsläpp av koldioxid
under 2012. Av dessa härstammar 4 Mton från småhusbyggnation och resterande 6 Mton från
anläggningsprojekt. I rapporten från IVA (2014, 12) studeras ett byggprojekt i betong där det
framkommer att cirka 84 % av projektets klimatutsläpp utgörs av framställningen av
byggmaterial medan transport och arbetsprocesser står för de resterande 16 %. Betong och
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armering utgör hela 50 % av dessa koldioxidutsläpp och är dagens vanligaste material vid
byggnation av anläggningar.
Viktiga faktorer för utvecklingen av samhällets hållbarhetsarbete är enligt Bergkvist (2015)
samarbete, kommunikation samt kunskapsnivå. Vid komplicerade kapitalintensiva byggprojekt
blir därför samarbeten viktiga. Här kan risk och kunskap fördelas mellan olika aktörer för att
effektivisera byggprocessen och minimera livscykelkostnaderna (Sveriges Kommuner och
Landsting, 2009). Det har dock riktats stark kritik mot olika samverkansformer sedan dessa
utvecklats och en ökad skepticism mot att involvera vinstdrivande privata företag i de allmännas
intressen. Samtidigt har olika fackföreningar varit starkt kritiska då de anser att
anställningsvillkor försämras samt att arbetstillfällen för de lokala byggföretagen kan minska
(Bovaird, 2004). Det som skiljer traditionellt byggande jämfört med samverkanslösningar är att
samarbetet ofta sträcker sig över hela byggprocessens livscykel (Sveriges Kommuner och
Landsting, 2009).

1.3 Syfte
Syftet med detta arbete är att identifiera faktorer som gör att offentliga och privata aktörer vill
ingå ett public-private partnership inom byggsektorn. Den underliggande ambitionen är att
förstå hur samarbete kan leda till en mer utvecklad och hållbar statsutveckling genom ökad
byggnation i trä. Arbetet fokuseras på upplevda för- och nackdelar som public-private
partnership medför samt vilka resultat som kan förväntas ur denna samverkansform med
inriktning mot byggsektorn i Sverige.

1.4 Forskningsfrågor
Frågor av speciellt intresse i studien är;


Vilka fördelar finns i att använda trä som byggmaterial och hur har träbyggnationen
utvecklats i Sverige historiskt?



Hur har public-private partnership som samverkansform utvecklats över tid?



Vilka upplevda för- och nackdelar finns med samverkansformen public-private
partnership?



Vilka resultat kan förväntas av public-private partnership som samverkansform?

Dessa frågeställningar riktar arbetet mot dess syfte och besvaras i analys- och diskussionskapitlet.
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1.5 Avgränsningar
För att sortera bland en uppsjö av data och litteratur krävs det att arbetet avgränsas. Dessa
avgränsningar behövs för att rikta arbetet mot dess syfte för att därefter kunna presentera de
slutsatser som framkommit i studien.
Public-private partnership innebär att det sker en upphandling mellan den skattefinansierade
offentliga aktören och den vinstdrivna privata aktören. Denna samverkansform medför
således att samarbetet kan implementeras inom flera olika områden som exempelvis inom
sjukvården, byggsektorn eller annan infrastruktur. Detta arbete fokuseras mot public-private
partnership inom byggsektorn i Sverige samt hur detta samarbete leder till en ökad
hållbarhetsutveckling genom en ökad byggnation i trä. Därav undersöks för- och nackdelar
inom denna samverkansform med inriktning mot byggsektorn. Det kan alltså finnas andra
fördelar och nackdelar med denna samverkansform inom andra verksamhetsområden, dock
behandlas inte dessa i denna studie.

1.6 Struktur
Detta första kapitel ger en grundläggande bakgrund till problemformuleringen samt syftet
med arbetet. Problemformuleringen grundas på den pågående diskussionen om människans
miljöpåverkan samtidigt som allmänhetens medvetenhet ökar i Sverige vilket leder till större
krav på myndigheter och företag. Figur 1 ger en övergripande bild av arbetets olika delar och
struktur.

1.
Inledning

2. Teori

3. Metod

4. Empiri

5. Resultat

6. Analys

7.
Diskussion

8.
Slutsatser

Figur 1. Illustrativ bild över arbetets olika delar och struktur.

1 Inledning: presenterar studiens problembakgrund, syfte och frågeställningar. Läsaren får i
detta kapitel en bild över vad som undersöks i studien samt vilka avgränsningar som ligger till
grund för studiens resultat.
2 Teori: teorikapitlet ger en förklaring till samverkansformen public-private partnership samt
vilka drivkrafter som ligger till grund för att detta samarbete kan uppstå. Här presenteras även
två modeller över samverkansformen (Figur 2 & 3) vilka används genomgående i detta arbete.
3 Metod: presenterar vilken ansats som används i studien, vilka enheter som valts att studeras
(unit of analysis) samt hur data samlats in till studien.
4 Empiri: I empirikapitlet görs en litteraturundersökning med framförallt vetenskapliga
publikationer så som artiklar och examensarbeten inriktade mot public-private partnership. En
central del i arbetet är den ökande efterfrågan av trä som byggmaterial och därav inriktas
arbetet mot byggindustrins utveckling i Sverige.

3

5 Resultat: I detta kapital presenteras de resultat som framkommit från de kvalitativa
intervjuerna.
6 Analys: i detta kapitel analyseras de resultat som framkommit ur litteraturundersökningen
samt genom de kvalitativa intervjuerna. Dessa resultat behandlas vidare under
diskussionskapitlet.
7 Diskussion: resultat som framkommit ur studiens empiri, resultat och analys diskuteras. I detta
kapitel kommer frågeställningarna behandlas och besvaras.
8 Slutsatser: De slutsatser som framkommit genom studien presenteras i arbetets sista kapitel.
Här besvaras studie syfte samt ger förslag till fortsatt forskning på området.

4

2 Teori
Detta kapitel behandlar samverkansformen public-private partnership med inriktning mot
byggindustrin. Läsaren får genom detta kapitel en förklaring till begreppet public-private
partnership samt vilka drivkrafter som ofta leder till att samverkan ingås. För att ge läsaren
en illustrativ bild över hur public-private partnership fungerar presenteras två olika modeller
vilka används genomgående i detta arbete.

2.1 Samhällets utveckling mot ökad efterfrågan av samarbeten
Sedan FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio år 1992 har efterfrågan av samarbeten
mellan organisationer och företag ökat. Partnerskap mellan företag, internationella
organisationer, offentliga institutioner och icke-statliga organisationer har idag blivit allt
vanligare vilket medfört ett större ansvarstagande hos marknadens aktörer. En av
förklaringarna till att företag väljer att inrikta sig mot partnerskap är den ökade
medvetenheten hos företagets intressenter. Marknadens ökade krav på hållbar utveckling och
ansvarstagande har medfört att samarbeten måste ingås för att tillgodose allmänhetens
intressen. Frågor av mer komplex karaktär såsom klimat och hållbar utveckling kräver att
samarbeten ingås då den enskilda aktören inte kan möta dessa komplexa utmaningar på egen
hand (LaFrance & Lehmann, 2005).
Enligt Nidumolu et al. (2014) har uppmärksamheten kring jordens klimatförändring ökat
vilket bidragit till ett mer utvecklat hållbarhetsarbete från företag och intresseorganisationer.
Samtidigt som medvetenheten för dessa större och mer komplexa frågor ökar efterfrågas
samarbeten i en större utsträckning på marknaden. Pinkse & Kolk (2012) beskriver
klimatpolitiken som mycket komplex där den enskilda aktören inte kan möta dessa stora
frågor på egen hand utan samarbeten måste ingås. Endast genom samarbeten mellan aktörer
och intressenter kan dessa stora frågor som berör klimatförändringar och hållbar utveckling
behandlas. Samarbeten mellan offentliga, privata och ideella aktörer genererar att de olika
parternas styrkor kan utnyttjas och därigenom medföra en möjlighet att möta dessa komplexa
utmaningar (Pinkse & Kolk, 2012).
Waddock (1991) beskriver rollen av samarbeten som;
”the voluntary collaborative efforts of actors from organizations in two or more
economic sectors in a forum in which they cooperatively attempt to solve a problem
or issue of mutual concern that is in some way identified with a public policy agenda
item” (Waddock, 1991, s.483)
Med denna definition understryks vikten av ett delat ansvar mellan aktörerna i ett partnerskap
för att på så vis kunna möta sådana komplexa utmaningar som den enskilda aktören ej kan
möta på egen hand. Målet med samarbetet är genom denna definition att tillgodose många
olika intressen, samtidigt som komplexa utmaningar och politiska mål möts (Pinkse & Kolk,
2012).
Waddock (1991) beskriver sociala samarbeten som frivilliga där aktörerna arbetar för att
uppnå likväl de allmännas intressen som aktörens eget intresse. På så vis kan samarbeten
gynna flera olika intressenter, samtidigt som den enskilda aktörens mål kan uppfyllas.
Engagemanget hos företag som ingår partnerskap påverkas av den upplevda delaktigheten
samt samarbetets uppnådda resultat. En viktig del i ett samarbete är aktörernas delaktighet där
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ett stort värde ligger i att kunna tillföra värde till samarbetet samtidigt som gemensamma och
enskilda mål uppnås (Waddock, 1991, s 484).

2.2 Drivkrafter att ingå samarbete
Företag har genom större ansvarstagande fått en bredare roll i samhället samtidigt som olika
samverkansformer utvecklats för att möta mer komplexa utmaningar. Enligt LaFrance &
Lehmann (2005) finns flertalet olika drivkrafter som gör att olika aktörer vill ingå
partnerskap. Dessa drivkrafter är nära relaterade till aktörens enskilda intressen och därav har
olika aktörer olika drivkrafter att ingå samarbeten. Tabell 1 visar en beskrivning över de
förutsättningar som beskrivs som betydande för att partnerskap ska efterfrågas och ingås av
olika aktörer.
Tabell 1. Drivkrafter hos olika aktörer att ingå ett partnerskap (LaFrance & Lehmann, 2005, s218-219)
Aktör
Regeringar (nationella
och lokala)

Drivkrafter att ingå partnerskap





Icke statliga
organisationer (NGO)







Internationella
organisationer (IO)





Genom partnerskap med organisationer, nationer och den privata sektorn
kan utvecklingsmål uppnås.
I utvecklingsländer har regeringen ansvarat för befolkningens tillgång till
vatten, mat, skydd och makt under många år. Genom samverkansformer
kan detta ansvar delas med andra aktörer och organisationer för att
tillfredsställa befolkningen med dessa livsnödvändiga tjänster.
Besitter vanligen stora resurser i form av kunskap, ekonomisk styrka,
information samt arbetskraft som kan användas till ett framgångsrikt
samarbete med andra organisationer.
NGO vill vanligen vara delaktiga i beslut som fattas inom olika projekt
för att säkerställa att sociala och miljömässiga mål uppfylls. Därav kan
NGO efterfråga samarbete för att på så vis kontrollera projektets mål och
syfte. Vissa projekt kan vara vinstbaserade utan att allmänhetens
intressen tillgodoses, därav kan NGOs medverkan få betydande resultat
för att fler intressen kan tillgodoses.
Besitter vanligen stor expertis på många olika området och har kunskap
kring vad som efterfrågas för att möta allmänhetens intressen.
NGO har aktörer som är involverade och som kan påverka politik samt
bidra med övervakning av projektens genomförande.
NGO kan möta den efterfrågan av expertis som kan uppstå vid
genomförande av större projekt samtidigt som alla de berörda aktörers
intressen ska uppfyllas likväl allmänhetens.
Internationella organisationer, såsom FN, har ett stort intresse av att
utveckla miljömål samt främja en hållbar utveckling. Därav finns en stor
efterfrågan från IO att ingå i olika projekt och partnerskap.
Internationella organisationer besitter stor kunskap i frågor som berör
miljö, ekonomi och utveckling. Denna specialitet efterfrågas då ramverk
för partnerskap utvecklas.
För att möta stora komplexa problem såsom klimatfrågor krävs det att
partnerskap ingås med exempelvis regering och privat sektor. I dessa
samarbeten spelar IO en betydande roll då de besitter expertis samtidigt
som de vill tillgodose allmänhetens intressen.
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Privat sektor






Privata företag kännetecknas som vinstorienterade, därav kan
partnerskap efterfrågas om företaget ser potential till en ökad avkastning
genom samarbetet.
Genom samarbeten kan företaget visa ansvarstagande vilken stärker dess
varumärke mot allmänhet och intressenter. Därav kan den privata
sektorn lockas att ingå partnerskap som kan generera en högre
kundtillfredsställelse samt ökad avkastning.
Privata aktörer tillhandahåller vanligen stor kunskap, arbetskraft och
erfarenhet vilket partnerskap ofta efterfrågar.

Samverkansformer medför enligt Glasbergen (2011) att hierarkin mellan privata och
offentliga aktörer går från lodräta till mer horisontella relationer. Denna samverkansmetod
medför att den privata aktören övertar en del av den statliga aktörens ansvar för allmänna
frågor. Privata initiativ och innovativa lösningar behövs för att möta större och komplexa
frågor och samtidigt ta tillvara på de möjligheter som marknaden utvecklar.
En samverkansprocess kan delas in i olika steg vilka avgör hur ett samarbete utvecklas. Ett
framgångsrikt samarbete gynnar många olika intressen och denna samverkansprocess kan
enligt Glasbergen (2011) delas in i 5 olika steg vilka visas i Figur 2. Det ska tilläggas att
stegen i Figur 2 presenteras i en idealiserad form, där stegens ordning kan variera i
verkligheten. Steg 1-3 fokuserar på de interna interaktionerna mellan olika aktörer i
samarbetet medan steg 4 och 5 fokuseras på de externa interaktionerna (Glasbergen, 2011).

Figur 2. Illustrerar en idealiserad form av ett samarbetets utveckling (Glasbergen, 2011. s.4).

1. Building Trust
Första byggstenen i ett framgångsrikt samarbete är att bygga ett ömsesidigt förtroende mellan
de olika aktörerna. I ett samarbete kan aktörerna vara beroende av varandra för att kunna möta
alla de utmaningar som den privata och offentliga aktören ställs inför. Dessa samarbeten
grundas i att skapa mervärde och därav beskrivs tillit mellan aktörerna som mycket viktigt.
Denna tillit måste skapas och uppkommer inte spontant. Vid dessa samverkansmetoder måste
därför regler formuleras som reglerar att varje aktörs åsikt beaktas samt att alla parter
respekteras, oavsett status eller makt (Glasbergen, 2011).
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2. Creating Collaborative advantage
I samverkansformer ska många intressen tillgodoses samtidigt som utmaningar ska bemötas.
Varje aktör i samverkansformen har egna intressen vilka är viktiga att uppfylla. Därav måste
samarbetet generera värde för alla involverade aktörer för att skapa fördelar att ingå
partnerskap.
För företag kan samverkansformer exempelvis ingå i dess konkurrensstrategi. Genom att ingå
partnerskap kan företagets rykte förbättras hos dess intressenter. För regeringar kan ett
partnerskap ge möjlighet att möta större komplexa utmaningar genom att utnyttja
kompetenser från privata aktörer och intresseorganisationer.
Partnerskap ska således generera fördelar för dess olika aktörer, det ska dock tilläggas att ett
partnerskap ska generera fördelar som aktören inte kan utveckla på egen hand. Detta är en av
drivkrafterna i ett partnerskap, att generera konkurrensfördelar för varje aktör genom att ingå
samverkan (Glasbergen, 2011).
3. Constituting a rule system
Ett regelsystem kan användas inom ett partnerskap för att exempelvis undvika missförstånd,
för att samordna och för att bestämma hur oförutsedda problem eller händelser ska behandlas.
Detta regelsystem kan utspelas som exempelvis en certifiering, en uppförandekod eller ett
miljömärke. Ett regelsystem är även viktigt för att strukturera olika problemdefinitioner eller
skyldigheter som de olika aktörerna har i partnerskapet. I detta regelsystem kan aktörens olika
uppgifter definieras samt hur beslutprocesser, övervakning och verkställande ska fördelas
inom samarbetet.
Detta tredje steg i samverkansprocessen innebär att samarbetet regleras genom ett
regelsystem. Hur aktörerna förhåller sig till reglerna beskrivs påverka de två första stegen i
samverkansprocessen, bygga förtroende och utforma gemensamma konkurrensfördelar.
Genom detta regelsystem frångås voluntarismen i samverkansformen och blir således ett
åtagande. Det framgår dock att vissa samarbeten, där ett högt förtroende verkar mellan de
olika aktörerna, endast använder övergripande regler och regleringar. En hög grad av
förtroende kan alltså medföra ett mindre behov av strikta avtal och regleringar (Glasbergen,
2011).
4. Changing a market
Steg 4 fokuseras på större och mer övergripande mål vilka samarbetet strävar mot att uppnå.
Exempel på sådana mål kan vara en ökad hållbarhet på en viss marknad. Genom att möta
ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor kan samarbeten medföra en mer hållbar
utveckling. Genom certifieringar kan marknaden styras vilket grundas i att miljömässiga,
ekonomiska och sociala aspekter tillgodes samtidigt som detta bidrar till en hållbar
utveckling. Ska marknaden förändras måste samverkansformer användas för att på så vis
kunna tillgodose fler intressen och samtidigt möta större och mer komplexa frågor. Dessa
komplexa frågor kan vara sådana som regeringar inte har möjlighet att möta på egen hand
utan måste samverka med exempelvis intresseorganisationer eller privata företag (Glasbergen,
2011).
5. Changing the political order
Genom samverkan kan en del av den offentliga aktörens ansvar och makt förflyttas över till
den privata aktören. Enligt Glasbergen (2011) har partnerskapen utvecklat nätverk som
påverkar styrningen av samhället. Denna politiska makt som överförts till privata och
offentliga aktörer medför att samverkansformer kan påverka och samordna åtgärder som kan
leda till förändringar i samhället och på marknaden.
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Partnerskap medför att marknadens aktörer blandas och samordnas för att möta komplexa
utmaningar samtidigt som samarbete skapar mervärde. Beroende på område och utmaningar
som ska behandlas så organiseras och samverkar en skara av aktörer som arbetar inom ett
specifikt område. Därav kan samverkan organisera rätt aktörer till rätt utmaningar som ska
lösas. Partnerskap kan på så vis utveckla en ny miljö där hållbarhetsaspekter kan diskuteras.
Genom dessa diskussioner och lösningar som framkommer kan samhällsförvaltningen
förändras på ett strukturerat sätt. Detta medför att stora komplexa frågor om exempelvis
hållbarhet kan mötas. Det ska dock tilläggas att partnerskapens framgång ofta är starkt
beroende av offentliga aktörer samt regeringens politik och policys (Glasbergen, 2011).

2.3 Public-private partnership
Public-private partnership, PPP, kan beskrivas som ett samarbete mellan den vinstdrivna
privata sektorn och den skattefinansierade offentliga sektorn (Hallström et al. 2014). Enligt
Åstrand & Sannestad (2015) kan ett PPP definieras som en långsiktig avtalsrelation mellan
offentliga och privata aktörer där projektets risk fördelas mellan de aktörer som ingått
samarbetet (Åstrand & Sannestad, 2015). Detta samarbete medför att resurser och intressen
blandas för att på så vis uppfylla mål som gynnar alla partner som berörs, den privata aktörens
intressen likväl allmänhetens. Denna samverkansform mellan offentliga och privata aktörer
har funnits under en längre tid där historik tyder på att samarbetet ofta leder till ökad
effektivitet och innovationsutveckling vilket bidrar till förbättrade städer utifrån ett
hållbarhetsperspektiv (Dutta, 2012). Samarbetet medför dessutom nya metoder och
förhållningssätt som uppkommer från en förbättrad kommunikation och informationsdelning
mellan aktörerna (Bovaird, 2004).
Public-private partnership inom byggsektorn har sedan FN:s miljömöte i Rio de Janeiro år
1992 ökat markant (Bondesson & Erlingson, 2012). En av anledningarna till att denna form
av samverkan ökat beror på att icke-vinstdrivande organisationer och privata företag insett att
ett bra samarbete kan gynna bägge parter och fler intressen (Rotter & Özbek, 2010).
Samverkansformen PPP har i Europa ökat från 2 projekt under 1990 värda 1387 miljarder
EUR till 118 projekt år 2009 värda 15 750 miljarder EUR (Hallström et al. 2014, s.12). Under
1993 lämnades en proposition över till riksdagen vilken utgjorde grunden för det första
public-private partnership inom Sverige. Med denna proposition möjliggjordes att statliga
projekt delvis kunde byggas och finansieras av privata aktörer (Edmark, 2016).
Enligt Hallström et al. (2014) beskrivs målet med public-private partnership som att genom
samverkan hantera offentliga investeringar på ett effektivt sätt. Detta görs genom att utföra
projektet med ett livscykelperspektiv samt höga kvalitativa standarder. Den privata aktören
ingår ett kontrakt med en offentlig aktör för att utföra exempelvis projektion, konstruktion,
underhålla eller äga och finansiera en anläggning under en tidsbestämd period.
Det finns flertalet olika branscher som använder sig av PPP som samverkansform och
exempel på dessa branscher är byggindustrin samt annan infrastruktur (Edmark, 2016). Figur
3 är hämtad från Andersson & Sirén (2009, s.10) och den beskriver hur denna
samverkansform kan se ut inom byggsektorn där ägande och genomförande delar figuren i två
olika steg. I steg 1 sker en upphandling mellan en offentlig aktör och en, eller flera, privata
aktörer. Den privata aktören ansvarar för byggnation, finansiering och förvaltning av
anläggningen vilket inkluderas i steg 2 ”genomförande”. Den offentlig aktör kan exempelvis
vara en kommun eller ett landsting och den privata aktören, som ansvarar för projektets
genomförande, kan vara en lokal byggherre.
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Figur 3. Enkel modell som beskriver en offentlig-privat samverkan inom byggsektorn (Andersson & Sirén 2009,
s.10).

Enligt artikeln från Sveriges kommuner och Landsting (2009) skiljer sig samverkanslösningar,
såsom PPP, inom byggsektorn från traditionella byggprojekt. En av skillnaderna är att
samarbetet ofta sträcker sig över hela byggprojektets livscykel. Här lyfts vikten av tydliga regler
och gränsdragningar fram som avgörande för ett fungerande samarbete samtidigt som riskerna i
projektet måste klarläggas för bägge parter. Enligt Andersson & Sirén (2009) sprids ofta
riskerna i dessa samverkansformer mellan de olika aktörerna för att på så vis effektivisera
byggprojektet och minska dess livscykelkostnader. Att risken och ansvaret läggs över på de
aktörer som har bästa förutsättningar att uppfylla de krav som ställs beskrivs som viktigt för ett
fungerande samarbete. Risker kopplade till planering och ansvar för olika tillstånd ligger
vanligen hos den offentliga aktören medan operativa och finansiella risker ofta förs över till den
privata.

2.4 Förutsättningar att ingå i public-privat partnership inom
byggsektorn
Enligt Hallström et al. (2014) finns flertalet tänkbara faktorer till att ett public-private
partnership utvecklas mellan privata och offentliga aktörer. Ett ökat behov av kunskap,
effektivitet eller ett förbättrat resursutnyttjande är några av dessa orsaker vilka ofta delas in i
olika typer av drivkrafter eller motiv för att denna samverkansform uppstår (Hallström et al.
2014).
1. Ökad effektivitet: Då kunskap tillsätts i form av privata aktörer tenderar
byggprocessen att effektiviseras. Den risk som är kopplad till projektet flyttas ofta
över till den privata aktören vilket tenderar att effektivisera byggprocessen. Den
privata aktören är vinstdriven vilket medför en stark medvetenhet kring projektets
kostnader. Blir projektet försenat ökar kostnaden för den privata aktören vilket denne
vill undvika. Därav blir dessa byggprojekt som utförs genom PPP sällan försenade då
kostnadsmedvetenheten är hög hos den privata aktören (Åstrand & Sannestad, 2015).
Att arbeta mot gemensamma intressen medför ett stöd för den offentliga aktören inom
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exempelvis riskhantering, avtalskonstruktion och uppföljning av projektet (Hallström
et al. 2014).
2. Finansiella drivkrafter: Ersättning till den kontrakterade privata aktören sker
kontinuerligt över livscykeln så länge denne lever upp till de kontrakterade
bestämmelserna, exempelvis kvalitetskrav. Detta ger en trygghet då kostnaderna som
uppstår för den offentliga aktören är förutbestämda och förutsägbara under en längre
tidsperiod. Ersättningen baseras vanligen på investerings-, förvaltnings-, och
finansieringskostnader som projektet medför (Hallström et al. 2014).
3. Innovation: Längre kontraktstider kan medföra nya tillvägagångssätt samt en
optimering av livscykelkostnaden genom tekniska innovativa lösningar. Detta
möjliggörs genom att den privata aktören får ansvaret för projektets hela livscykel i
kombination med en ökad kunskapsöverföring. Exempelvis kan ett dyrare materialval
väljas om detta sänker drifts- och underhållskostnader vilket i sin tur medför en lägre
livscykelkostnad. Flertalet studier har undersökt innovationsutvecklingen som
uppkommer genom PPP. Resultaten visar att innovativa lösningar inom byggstrategi,
finansiering samt organisering av projekten uppkommit ur denna samverkansform
(Hallström et al. 2014).
4. Riskspridning: PPP medför att ansvarsfördelningen och riskspridningen fördelas
mellan offentliga och privata aktörer. Genom samarbetet kan risken flyttas över till
den aktören som är bäst lämpad att hantera denna (Åstrand & Sannestad, 2015).
5. Mjuka värden: Att angripa de så kallade mjuka värdena såsom sociala eller
miljömässiga frågor är andra anledningar till att företag och icke-vinstdrivande
organisationer vill ingå denna typ av samverkan. Genom detta samarbete ökas
mervärdet av en produkt eller tjänst och kan på så vis tillgodose många olika intressen
(Bondesson & Erlingson, 2012).

2.5 Fördelar med public-private partnership
Som tidigare behandlats så finns flertalet olika drivkrafter som gör att aktörerna vill ingå ett
public-private partnership. En av dessa drivkrafter är att samarbetet mellan den offentliga och
privata aktören ofta leder till innovativa lösningar. Genom långa kontraktstider på uppemot 40
år och som sträcker sig över hela projektets livscykel så uppstår möjligheter att utveckla nya
tillvägagångssätt (Andersson & Sirén, 2009). Eftersom den privata aktören är vinstdriven
eftersträvas en kostnadseffektivitet kring projektet vilket medför en önskan att utveckla,
förbättra samt skapa nya lösningar kring eventuella problem (Sveriges Kommuner och
Landsting, 2009). Dutta (2012) menar att public-private partnership genererar en större
spridning av kunskap och information vilket bidrar till en bredare arbetskultur där innovativa
lösningar och kreativitet växer fram. Detta möjliggörs genom de längre kontraktstiderna och
storskaliga projekt som vanligen ligger utanför den privata aktörens traditionella kapacitet.
Bondesson & Erlingson (2012) presenterar flertalet viktiga aspekter med PPP som
samverkansform. För att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftig på en marknad,
framförallt inom byggsektorn, krävs det att företaget strävar efter att vara specialister inom
sitt verksamhetsområde. Då företaget ofta ansvarar för vissa specifika områden i en
produktionskedjan uppstår en expertis. Denna kunskap och information genererar effektivitet
vilket ger en av alla förklaring till att public-private partnerships ofta uppstår. Genom
samarbetet kan varje aktör inrikta sig mot de områden de är bäst lämpade att hantera samtidigt
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som information och kunskap sprids mellan aktörerna. Enligt en rapport från Sveriges
kommuner och landsting (2009) är just arbetskraft och kunskap de viktigaste faktorerna till att
kommuner och landsting vill upprätta ett samarbete med de lokala byggherrarna för att på så
vis få in expertis inom vissa områden.

2.6 Nackdelar med public-private partnership
Public-private partnership har varit kraftigt ifrågasatt sedan denna samverkansform slog
igenom, inte bara i Sverige utan även i andra länder. Enligt Bovaird (2004) har den politiska
kontrollen över beslutsfattandet gjort att fackföreningar varit starkt kritiska till denna
samverkansform då de fruktar att anställningsvillkor försämras samtidigt som en minskning
av arbetstillfällen kan uppstå. Allmänhetens och serviceanvändares kritik har istället riktats
mot vinstdrivet som finns hos de privata aktörerna i detta samarbete. Enligt Andersson (2008)
måste en ömsesidig förståelse mellan de olika parterna finnas för att det ska kunna uppstå ett
välfungerande samarbete. Den vinstmaximering som finns hos den privata aktören leder till
effektivitet vilken kan gynna den skattefinansierade offentliga aktören, därav måste en
acceptans och förståelse finnas för denna samverkansform.
Det som utmärker denna samverkansform är att den ekonomiska risk som medföljer projektet
ofta flyttas över till den privata aktören (Edmark, 2016). Därav ställs stora krav på att en
riskanalys måste upprättas för att inventera vilka risker projektet medför. En central del med
detta samarbete är att riskerna fördelas mellan de aktörer som är bäst lämpade att hantera
dessa (Andersson & Sirén, 2009). Den offentliga aktören anger vilka risker som projektet
medför och därefter lägger de privata aktörerna sitt bud i vetskap om dessa.
Konsekvenser som kan uppstå vid bristande riskallokering är att projektet försenas med
ökande kapitalkostnader som följd. Inträffar dessa händelser sker ofta en ny omförhandling
mellan parterna vilken kan medföra utdragna och kostsamma processer (Hallström et al.
2014). Enligt en artikel från Sveriges kommuner och landsting (2009) kan otydliga
definitioner av processerna bli faktorer för utdragna diskussioner. Dessa oklarheter kan
därmed leda till förseningar av projektet samt budgetöverdragningar som i sin tur kan ha
påverkan på kärnverksamheten i anläggningen, exempelvis sjukhus eller skolor.
Enligt Hallström et al. (2014) finns en växande kritik och skepticism kring effektiviteten av
ett PPP. Enligt kritikerna är det svårt att jämföra projekt som utförts genom PPP med andra
projekt vilket försvårar möjligheten att dra några eventuella slutsatser kring samarbetets
effektivitet. De intressenter som promotar PPP menar att samarbetet medför effektivitet,
ekonomisk kontroll samt innovativa lösningar. Motståndarna däremot hävdar att denna
samverkan ofta leder till ökade kapitalkostnader, överskott av privata vinster samt komplexa
avtal.
För att dessa samarbeten skall bli framgångsrika är resultatet av projektet ofta starkt
förknippad med förväntningar, helhetsintryck, engagemang från parterna samt tydliga
riktlinjer och avtal. Ett public-private partnership bör därför ses som en levande process som
utvecklas över en lång tid (Rotter & Özbek, 2010).
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3 Metod
I detta kapitel presenteras vilken ansats som används i denna studie. I kapitlet presenteras
även författarens tillvägagångssätt för datainsamling, kvalitetssäkring samt val av enhet vilka
analyseras vidare i arbetet. Kapitlet avslutas med att presentera de avgränsningar som
använts i studien.

3.1 Undersökningens mål
Arbetets huvudsakliga mål är att undersöka för- och nackdelar med trä som byggmaterial
samt hur samverkansformen public-private partnership, riktat mot byggindustrin, utspelas i
praktiken. Ambitionen med detta arbete är alltså inte framhäva negativa effekter av
samarbeten utan istället peka på hur denna samverkansform kan leda till ett framgångsrikt
samarbete som gynnar en hållbar statsutveckling i Sverige.

3.2 Ansats
Enligt Almqvist et al. (2011) finns det i huvudsak tre olika tillvägagångssätt, ansatser, för att
inhämta information om verkligheten. Dessa definieras ofta som deduktiv, induktiv och
abduktiv ansats. De olika ansatserna skiljer sig mot varandra och beroende på vilken ansats
som används behandlas relationen mellan teori och empiri olika vilket illustreras i Figur 4.
Skillnaden mellan dessa olika ansatser kan beskrivas som hur mottagliga de är för ny
information.

Figur 4. Illustrativ bild över de olika tillvägagångssätten i forskning (Hörte, 2010, s.12).

Den abduktiva ansatsen innebär ett samspel mellan den deduktiva och induktiva ansatsen. Vid
denna ansats formuleras ett hypotetiskt mönster utifrån ett specifikt fall som forskaren valt att
undersöka. Här utgår forskaren från det resultat som framkommit för att därefter formulera en
teori som behandlas i empirin (Almqvist et al. 2011).
Deduktiv och induktiv ansats kan beskrivas som varandras motsatser. Den induktiva ansatsen
innebär att forskaren utgår från ett specifikt fall eller händelse vilket behandlas i ett
empirikapitel för att därefter formulera generella slutsatser som framkommit ur studien.
Genom dessa slutsatser och observationer kan forskaren sedan utforma en teori.
I den deduktiva ansatsen används istället en befintlig teori som referensram för det område
som valts att undersöka. Teorin används sedan i en speciellt fall för att på så vis kunna
jämföra resultat med verklighet (Joelsson & Sundberg, 2017).
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I detta arbete används en abduktiv ansats. Anledningen till att denna ansats används i studien
beror på att public-private partnership sträcker sig över en längre tidshorisont. Därav finns
ingen befintlig teori utan endast ögonblicksbilder över detta samarbete. Med den abduktiva
ansatsen kan forskaren växelvis gå mellan empiri och teori i en iterativ process. Därav kan de
resultat som framkommer ur studien jämföras och analyseras med befintlig teori samt
bakgrundsempirin. Till skillnad från induktiv och deduktiv ansats så utgår den abduktiva
ansatsen från studiens resultat för att därefter analyseras växelvis med arbetets teori och
empiri.

3.3 Litteraturgenomgång
I detta arbete används framförallt sekundära data så som vetenskapliga publikationer,
studentarbeten och vetenskapliga artiklar. Denna data samlas in genom aktiva sökningar i
olika sökmotorer så som SLUs bibliotek, Epsilon och Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).
Med dessa sökmotorer kan tidigare forskning på området lokaliseras och användas till denna
studie. Det finns mycket information på områden och därav har avgränsningar och
kombinerade sökord använts för att på så vis kunna effektivisera och lokalisera tillförlitlig och
relevant litteratur. Sökord som använts i sökmotorerna presenteras i Tabell 2 där olika
kombinationer av sökorden har genererat relevant litteratur i form av vetenskapliga artiklar
och publikationer.
Tabell 2. Lista över sökord som använts i olika sökmotorer
PPP

public-private partnership

offentlig-privat samverkan

träbyggnation

partnership

prefabricering

statsutveckling

byggsektorn

klimatsmart byggande

byggmaterial

samverkansform

hållbarhet

samverkan

cooperation

samarbete

träbyggande

bostadsbyggande

träbyggnadsstrategier

Inom ramen för litteraturstudien används ett flertal olika källor vilka kan delas in i;




Vetenskapliga publikationer kopplade till träbyggnation, hållbar statsutveckling samt
samverkansformen public-private partnership.
Kommuners träbyggnadsstrategier, miljöprogram, publikationer och debatter kopplade
till träbyggnation och hållbar statsutveckling i Sverige.
Internetbaserade källor kopplade till public-private partnership samt byggnation i trä.
Exempel på dessa källor är nyheter, tidningar samt uttalanden från kommuner och
företag.

Den inhämtade informationen anses vara relevant för att ge en övergripande förståelse för hur
ett public-private partnership fungerar. Arbetets syfte är att undersöka upplevda för- och
nackdelar med samverkansformen PPP. Därför krävs en grundlig litteraturundersökning för
att lokalisera tillförlitlig litteratur som berör denna samverkansform. Den inhämtade
litteraturen används för att koppla public-private partnership mot träbyggnation i Sverige samt
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hur detta förnyelsebara material kan bidra till en mer hållbar och utvecklad statsutveckling
genom ökad byggnation i trä.
Sekundär data behandlas framförallt i teori- och empirikapitlet för att därefter tillsammans
med primärdata föras in i en analys och diskussion som inriktar sig mot att besvara arbetets
syfte och forskningsfrågor.

3.4 Datainsamling
För att samla in material till denna studie används i huvudsak två olika metoder för
datainsamling, litteraturundersökning och kvalitativa intervjuer. Vetenskapliga publikationer
är sekundära data medan intervjuer är primärdata. Andra källor som flitigt använts i detta
arbete är internetbaserade källor såsom kommuners och företags hemsidor. Även debatter och
nyheter har varit av intresse för att på så vis kunna följa utvecklingen av kommunernas arbete
samt få en bild över vilka framtidsplaner kommuner och företag har.
3.4.1 Kvalitativ datainsamling
Den andra metoden som används för datainsamling i denna studie är kvalitativa intervjuer
med kommuner, universitet och företag. De aktörer som valdes till denna studie arbetar aktivt
med träbyggnationsfrågor och är involverade i större träbyggnadsprojekt runt om i Sverige.
Detta var ett starkt kriterium vid val av respondenter till intervjuerna.
En kvalitativ intervju kan förklaras som ett strukturerat samtal där ett syfte ligger som grund
för frågorna som respondenten ställs inför. Genom dessa intervjuer kan frågeställaren få en
god uppfattning om hur människor värderar och upplever olika saker (Kvale & Brinkman,
2014). Med kvalitativa intervjuer kan respondenten besvara frågor med utförliga personliga
svar utan att bli styrd av den som intervjuar. Detta beskrivs som en styrka med intervjuer och
nödvändig då den som intervjuar efterfrågar personliga svar på en komplex frågeställning
(Denscombe, 2010).
Anledningen till att kvalitativa intervjuer används i denna studie grundas på att frågorna är för
komplexa för att kunna besvaras via en kvantitativ undersökning, såsom en enkät. Till
skillnad från kvantitativa metoder medför kvalitativa intervjuer mer utförliga svar som ger
möjlighet till följdfrågor.
Det finns två olika typer av intervjuer, strukturerad och semistrukturerad. Det som skiljer dessa
åt är hur frågorna är utformade och ställs av frågeställaren. Genom strukturerade intervjuer
ställs frågorna utifrån ett framarbetat intervjuschema som beskriver i vilken ordning frågorna
ska ställas. Fördelen med denna typ av intervju är att frågeställaren enkelt kan jämföra
respondenternas svar vid intervjusummeringen (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer
utgår ifrån en intervjuguide med ett tema där frågorna kan ställas i varierad ordning beroende på
respondentens svar. Frågeställaren utgår alltså från ett visst tema eller område som innefattas av
frågor istället för mer exakta och detaljerade frågor. Semistrukturerade intervjuer medför
således att utformningen och strukturen på intervjuerna kan skilja sig mellan intervjutillfällena
(Nilsson, 2017).
I denna studie används semistrukturerade intervjuer. Frågorna i intervjun grundades på arbetets
syfte och frågeställningar. För att inte påverka eller styra respondentens svar utformades öppna
frågor där respondenten fick möjlighet att ge utförliga och personliga svar. Intervjuguiden
återfinns i Bilaga 1 där frågorna delades in i tre olika kategorier; träbyggnation, samarbeten och
framtidsperspektiv.
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3.4.2 Etiska aspekter
Varje respondent kontaktades via telefon för att förfrågas om de ville delta i en intervju till
denna studie. I detta samtal beskrevs studiens syfte samt vilken typ av frågor som skulle
ställas under intervjun. Därefter skedde kontakt via mail där datum för intervju bokades. I
denna mailkontakt beskrevs vilken kategori av frågor som intervjun innefattar samt en
uppskattning av hur lång tid intervjun beräknades ta. Inför varje intervju beskrevs syftet med
studien för respondenten samt hur intervjun kommer summeras och användas i arbetet.
Efter godkännande av respondenten spelades intervjun in för att intervjuaren på så vis kan
sammanställa svaren i efterhand. Genom en inspelning kan frågeställaren fånga upp svar som
missats under intervjun för att i efterhand korrigera intervjusummeringen. Genom inspelning
minskar även risken för missförståelse av respondentens svar samt att materialet försummas.
Efter intervjun sammanställdes alla svar och respondenten fick godkänna hur summeringen av
intervjun skulle gå till samt hur materialet används i studien.

3.5 Val av respondenter
Detta arbete behandlar vikten av samverkansformer inom byggsektorn samt hur detta
partnerskap kan bidra till en mer utvecklad och långsiktigt hållbar statsutveckling. För att
välja ut offentliga och privata aktörer till denna studie var ett kriterium att dessa aktivt arbetar
med träbyggnation i Sverige samt att kommunen utvecklat sin egen plan eller strategi för att
öka byggnationen i trä. I Tabell 3 visas en översikt över vilka aktörer som kontaktades och
som ville delta i en intervju. Det framgår även när och hur denna intervju genomfördes.
Tabell 3. Visar en samanställning av de kvalitativa intervjuer som genomförts med olika representanter från
företag, kommuner och universitet
Representant från

Intervjuform

Datum för
intervju

Datum för
validering

Valideringsform

Kommun

Träff

17-09-20

17-10-03

Skriftlig och muntlig

Kommun

Träff

17-09-20

17-10-03

Skriftlig och muntlig

Företag

Telefon

17-09-26

17-09-26

Muntlig

Kommun

Telefon

17-09-26

17-09-26

Muntlig

Universitet

Telefon

17-09-27

17-09-27

Muntlig

Företag

Telefon

17-09-27

17-09-27

Skriftlig och muntlig

Företag

Telefon

17-09-29

17-09-29

Muntlig

Företag

Telefon

17-10-02

17-10-02

Muntlig

Kommun

Telefon

17-10-03

17-10-03

Skriftlig och muntlig

Kommun

Telefon

17-10-03

17-10-03

Skriftlig och muntlig
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Genom kommunens marknadsföring i form av hemsidor och publikationer finns mycket bra
material att ta del av. Dessutom arbetar vissa kommuner aktivt för att sprida hållbarhetsarbetet
vidare genom att delta i olika seminarium och träffar för Sveriges ledande bolag inom
byggsektorn. Detta var också ett kriterium vid val av respondenter, att dessa genom sin
marknadsföring ville sprida hållbarhetsarbetet vidare i Sverige.
Kommunerna i denna studie lokaliserades genom att söka på internet efter
träbyggnadsstrategier i Sverige och därefter kontakta dessa för intervju. Ett kriterium vid val
av kommun var att dessa ska ha varit verksamma inom träbyggnation under flera år för att på
så vis fått en god överblick över samverkansformens för- och nackdelar samt hur de ser på trä
som byggmaterial. I det framtagna intervjuunderlaget finns en fråga som tydliggör vilka
företag och universitet som kommunen samarbetar med. Det ska tilläggas att kommunerna
som kontaktades visade stort intresse för denna studie och gärna delade med sig av
kontaktpersoner till de företag och universitet som ingår i kommunens samarbete. På detta vis
kunde företag som aktivt arbetar med träbyggnation lokaliseras och kontaktas för intervju. Ett
starkt kriterium vid val av företag var att dessa samarbetar med någon kommun samt att
företaget aktivt arbetar med trä som byggmaterial.

3.6 Databearbetning
Resultaten från de kvalitativa intervjuerna behandlas i resultatkapitlet. Respondenternas svar
redovisas i löpande text i resultatkapitlet och därav anonymiseras varje aktörs svar. Efter alla
intervjuer bearbetades och samanställdes alla respondenters svar. Beroende på
respondenternas svar så ställdes frågorna i samtliga intervjuer i liknande ordning. Detta
underlättade samanställningen av respondenternas svar. Svaren från intervjuerna skiljdes
något från varandra beroende på vilken aktör som intervjuades. Detta anses som positivt för
studien då resultatet kan beskriva en bredare bild över de frågor som ställdes och samtidigt
spegla verkligheten på ett bra sätt.
Resultatkapitlet har liknande struktur som i intervjuguiden (Bilaga 1). Då frågorna under
intervjuerna ställdes i liknande ordning kunde respondenternas svar skrivas upp i punktform
vid samanställningen och därefter utveckla samtliga svar i löpande text. Vid de tillfällen då
respondenterna svarade lika på någon av frågorna framhävs detta i texten som ”en majoritet
av respondenterna menar” eller ”några av respondenterna framhäver”. Detta görs för att
understryka att fler av respondenterna tycker lika i vissa frågor.
Resultaten som framkommit från de kvalitativa intervjuerna jämförs därefter med den teori
som behandlats i kapitel 2. Detta görs i ett analyskapitel. Frågorna i intervjun är anpassade
utifrån teori, forskningsfrågor samt studiens syfte och därav kan resultatet från intervjuerna
jämföras med den teori som behandlats i kapitel 2 i analyskapitlet.

3.7 Kvalitetssäkring
Källor såsom examensarbeten samt vetenskapliga artiklar bedöms som trovärdiga och har
använts flitigt i denna studie. Dessa vetenskapliga publikationer har lokaliserats och hämtats
genom aktiva sökmotorer i SLUs bibliotek samt Epsilon vilka är tillförlitliga platser att
inhämta vetenskaplig litteratur ifrån. I dessa sökmotorer har artiklar och studentarbeten
granskats före publicering och därav bedöms dessa källor som trovärdiga.
Nyheter och kommuners hemsidor används som underlag för diskussion kring arbetets
frågeställningar. Dessa källor är till viss del trovärdiga, därav har en viss försiktighet använts
till dessa källor genomgående i detta arbete. I elektroniska källor såsom företagets eller
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kommuners hemsidor väljer marknadsföraren ofta vad som ska förmedlas till dess
intressenter, därav denna kritiska förhållning till dessa källor.
De kvalitativa intervjuerna genomfördes med representanter från kommun, företag och
universitet. De representanter som intervjuades hade en stark koppling till träbyggnation där
deras arbetsuppgifter starkt knöt an till antingen planering, utförande eller forskning om
träbyggnation. Därav anses resultatet spegla verkligheten på ett tillfredsställande sätt vilket
anses som positivt för denna studie. De svar som framkommit av intervjuerna visar en bred
bild över dels samverkansformen PPP men även hur träbyggnationen utvecklas i Sverige.
Efter intervjun sammanställdes alla svar och respondenten fick godkänna hur summeringen av
intervjun skulle utföras. Valideringen skedde antingen muntligt i direkt samband med
intervjun eller skriftligt där en samanställning av intervjun skickades till respondenten som
fick godkänna. Detta gjordes dels för att undvika missförstånd av respondentens svar men
även för att ge respondenten en möjlighet att korrigera alternativt utveckla sina svar.

3.8 Avgränsningar
För att rikta arbetet mot dess syfte krävs avgränsningar. Avgränsningarna hjälper författaren
att rikta insamlingen av data för hitta relevant material. Denna avgränsning delas in i
empiriavgränsning, metodavgränsning samt teoriavgränsning vilka presenteras nedan.
3.8.1 Empiriavgränsningar
Public-private partnership innebär att det sker en upphandling mellan den skattefinansierade
offentliga aktören och den vinstdrivna privata aktören. Denna samverkansform medför
således att samarbetet kan implementeras inom flera olika områden som exempelvis inom
sjukvården, byggsektorn eller annan infrastruktur. Detta arbete fokuseras mot public-private
partnership inom byggsektorn i Sverige samt hur detta samarbete leder till en ökad
hållbarhetsutveckling genom en ökad byggnation i trä. Därav undersöks för- och nackdelar
inom denna samverkansform med inriktning mot byggsektorn. Det kan alltså finnas andra
fördelar och nackdelar med denna samverkansform inom andra verksamhetsområden, dock
behandlas inte dessa i denna studie.
3.8.2 Metod för datainsamling
Datainsamlingen sker dels genom en litteraturundersökning bland tidigare rapporter och
vetenskapliga studier som berör samverkansformen public-private partnership samt genom
kvalitativa intervjuer med företag, kommuner och universitet. Den insamlade data från
litteraturundersökningen presenteras i teori- och empirikapitlet. Resultat från de kvalitativa
intervjuerna presenteras i resultatkapitlet. Den insamlade data kommer sedan jämföras och
behandlas i ett analys- och diskussionskapitel för att därefter formulera de slutsatser som
framkommit ur studien i kapitel 8, slutsatser.
De kvalitativa intervjuerna avgränsas från de företag och kommuner som inte arbetar aktivt
med trä som byggmaterial. I denna studie fanns intresset av att intervjua de kommuner och
företag som samverkar för en ökad byggnation i trä. Därav var det endast de aktörer som
samarbetar genom public-private partnership för ökad träbyggnation som ingick i denna
studie.
För att sortera bland en stor mängd data väljs endast litteratur som berör samverkansformen
public-private partnership. Denna samverkansform kan som tidigare nämnts tillämpas inom
en rad olika verksamhetsområden och därav inriktas datainsamlingen mot sådana artiklar som
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behandlar public-private partnership inom byggindustrin. Artiklar, debatter och annan
litteratur som riktas mot träbyggande i Sverige används för att få en förståelse kring för- och
nackdelar med trä som byggmaterial. Även litteratur som berör historik kring träbyggnation
används för att öka förståelsen kring samhällets historiska utveckling mot en mer hållbar
samhällsutveckling.
För att få in material och data till teori- och empirikapitlet används olika sökmotorer såsom
SLUs studentbibliotek, Epsilon och Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Handledaren har
till denna studie delat ut en stor mängd material i form av artiklar och vetenskapliga
publikationer vilka används i framförallt empiri- och teorikapitlet.
3.8.3 Teori
Som tidigare nämnts kan denna samverkansform implementeras på en rad olika
verksamhetsområden. Därav avgränsas teorin i denna studie till public-private partnership
inom byggindustrin i Sverige. En av anledningarna till att verksamhetsområden för denna
samverkansformen avgränsas i teorikapitlet beror på att upplevda för- och nackdelar med
public-private partnership kan variera beroende på vilket område som samverkansformen
används.
I teorikapitlet presenteras två modeller för public-private partnership. Dessa modeller
illustrerar samverkansformen med inriktning mot byggindustrin och används genomgående i
denna studie.
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4 Empirisk bakgrund
I detta kapitel presenteras en kort bakgrund till Europas och Sveriges utveckling mot ökad
träbyggnation samt hur bostadsmarknaden i Sverige ser ut idag. Därefter behandlas för- och
nackdelar med trä som byggmaterial samt presenterar några av de kommuner i Sverige som
genom sina träbyggnadsstrategier marknadsför sitt arbete mot en hållbar statsutveckling.

4.1 Europas utveckling mot ökad träbyggnation
Den globala uppvärmning som påverkar stora delar av världen till följd av ett ökat utsläpp av
växthusgaser har medfört en större medvetenhet bland myndigheter, företag och allmänhet.
Som Belz & Peattie (2012) behandlar i boken ”Sustainability Marketing” medför en ökad
befolkningstäthet samt den globala tillväxten en större användning av fossila bränslen. Dessa
effekter på det globala klimatet har gjort att sökandet av alternativa och långsiktigt hållbara
material ökat. Teknologier och metoder har utvecklats för att försöka angripa dessa miljöhot
och minska utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid.
Enligt Svensson (2015) är USA ledande inom träbyggnation och beskrivs som ett av världens
största träbyggnadsländer där större delen av 2-6 våningshus byggs med trä som
stommaterial. I Europa har träbyggnationen blivit alltmer populär då materialet medför
klimatfördelar, effektiva byggande samt färre byggnationsfel då byggelement kan
prefabriceras. Det är framförallt klimatfördelarna som gjort att materialet blivit alltmer
omtalat och ökat i popularitet. I Europa har satsningar gjorts under de senaste åren i bland
annat Finland, Frankrike, Norge, Tyskland och Italien för att öka landets träbyggnation
(Svensson, 2015).
Intresset av att använda trä som byggmaterial har på senare tid ökat globalt sett (Roos et al.
2009). Detta ger ett skogsbeklätt Sverige bra förutsättningar för att bredda sin marknad inom
bygg- och skogssektorn (Skogsindustrierna, 2017). En ökad diskussion om byggindustrins
miljöpåverkan har gjort att allt fler länder och regeringar börjat fokusera på alternativa
material så som trä. England, Norge och Kanada är några av de länder som fokuserat på att
bygga höghus i trä och som framgångsrikt utvecklat träbyggnadsprojekt de senaste åren (CNN
Style, 2016).

4.2 EU:s miljömål
EU har formulerat både kortsiktiga och långsiktiga mål för att reducera länders
klimatpåverkan samt utveckla en hållbar energipolitik. Ett långsiktigt mål som EU formulerat
är att minska växthusgasutsläppen med 80-90 % fram till år 2050. Kortsiktiga mål som
formulerats i två olika ramverk behandlar mål fram till 2020 samt mål fram till år 2030.
År 2008 beslutades en klimat- och energipolitik fram till år 2020 i EU (Regeringskansliet,
2017). Mål som formulerades var bland annat att reducera utsläppen av växthusgaserna med
30% fram till år 2020. År 2014 beslutades om en ny klimat- och energipolitik som sträcker sig
fram till år 2030 där de formulerade målen enligt Sveriges Riksdag (2014/15:FPM47) är att;




Minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 %
Effektivisera energianvändningen om minst 27 %
Energianvändningen skall utgöras av minst 27 % förnyelsebar energi på EU-nivå
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I byggsektorn påverkas således både produktion och drift av byggprojekten genom dessa nya
direktiv. Produktionen påverkas genom att nya material och metoder måste utvecklas för att
minska utsläppen av växthusgaser samt effektivisera energianvändningen vid upprättandet av
byggnader. Bostäderna som upprättas måste vara resurs- och energieffektiva för att reducera
miljöpåverkan under byggnadens hela livscykel (svenskt trä, 2017).

4.3 Sveriges rådande bostadsbrist
Enligt Boverket (2015) sker i dagsläget en omfattande befolkningsökning i Sverige. Enligt
Boverkets prognos kommer befolkningen i Sverige öka markant fram till 2025 samtidigt som
behovet av bostadsbyggande kraftigt kommer öka, framförallt inom storstadsregionerna
Stockholm, Malmö och Göteborg (Boverket, 2015. s. 83). Behovet av nya bostäder i Sverige
beräknas till 710 000 bostäder fram till år 2025. Med denna prognos bedöms en genomsnittlig
årstakt av nyproduktion om 88 000 bostäder per år behövas fram till år 2020 för att möta
denna ökande bostadsbrist i Sverige (Boverket, 2016. s.13).
Med hjälp av en enkät som skickats ut till samtliga kommuner i Sverige år 2017 har boverket
presenterat en sammanställd bild över hur kommunerna upplever bostadsbristen. Det framgår
i rapporten att 255 av 290 kommuner upplever ett underskott av bostäder inom kommunen
(Boverket, 2017a). Under 2015 var det enligt SCB (2015b) 63 av 290 kommuner som
upplevde en rådande bostadsbrist inom kommunen.
Dessa siffror tyder på att fler kommuner upplever en ökad bostadsbrist i landet och att denna
snabbt förändrats under de senaste tre åren. Figur 5 är hämtad från Boverket (2017b) och visar
en sammanställning av påbörjade byggprojekt från år 2008 till 2017. Boverket har även gjort
prognoser av förväntade byggprojekt för år 2018.

Figur 5. Illustrativ bild över påbörjade byggprojekt i Sverige från år 2008 till år 2017 (Boverket, 2017b).

Under 2017 påbörjas enligt Boverket (2017b) cirka 72 000 nya byggnadsprojekt i Sverige.
Denna produktion är långt ifrån den reviderade prognos som Boverket (2016) tog fram där det
framgick att behovet av nyproduktion uppgår till 88 000 nya bostäder per år fram till år 2020
för att möta bostadsbristen i landet. Det ska även tilläggas att långt ifrån alla påbörjade
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byggprojekt färdigställs under samma år de påbörjas. Figur 6 visar en sammanställning över
färdigställda lägenheter från år 1938 till år 2016. Under 2016 färdigställdes enligt SCB
(2017a) 42 441 lägenheter i Sverige. Detta är den högsta noteringen sedan år 1992 då 57 319
lägenheter färdigställdes (SCB, 2017a).
Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938-2016 och ombyggnad 1989-2016

Figur 6. Sammanställning av färdigställda lägenheter från år 1938 till år 2016 ( SCB, 2017a).

Enligt Boverket (2016) beräknas 95 000 lägenheter bli färdigställda under 2016-2017.
Jämförs detta med det prognosticerade behovet om 88 000 lägenheter per år är alltså
produktionen långt efter det rådande behovet. Därav riskerar problemet med bostadsbristen i
Sverige att öka ytterligare under den närmsta framtiden (Boverket, 2016).
För att möta dagens bostadsbrist krävs enligt Tomas Nord, intervjuad i Nytt från Martinsons
2013, att byggandet av bostadsrätter måste utökas kraftigt. Lösningen på bostadsfrågan är,
enligt Tomas Nord, industriellt träbyggande. Med industriellt byggande kan bostäder byggas
mer effektivt samtidigt som byggkostnader minskar. Nyproduktion är ofta dyrt samtidigt som
höga hyror medföljer de nya projekten, därav beskrivs höga kostnader som ett överhängande
problem på dagens bostadsmarknad. Ett annat problemen inom byggindustrin är avsaknaden
av kunnig och lokal arbetskraft. Bristande erfarenheter och stora pensionsavgångar medför
brist på arbetskraft vilket slår hårt mot inte bara byggindustrin men även den ökande
bostadsbristen. Genom industriellt byggande kan projekten prefabriceras vilket medför
snabbare processer samtidigt som mindre resurser krävs (Nytt från Martinsons, 2013, s.6).

4.4 Fördelar med trä som byggmaterial
Trä som byggmaterial har med sina många fördelar en stark konkurrenskraft gentemot andra
byggmaterial. Trähus kan byggas snabbare och effektivare jämfört med andra byggmaterial och
byggmetoder. Samtidigt är trä ett förnyelsebart material vilket medför ett mer miljövänligt
alternativ där utsläppet av växthusgaser under byggnationsfasen reduceras (Forskning &
Framsteg, 2009).
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4.4.1 Klimat
Skog binder koldioxid under dess tillväxt och beskrivs som jordens gröna lunga (ATL, 2013).
Enligt Riksskogstaxeringen (2017) har virkesförrådet i Sverige succesivs ökat under de
senaste 100 åren och idag finns cirka 3445 miljoner skogskubikmeter i Sverige. Skogsmark
utgör cirka 27 miljoner hektar av Sveriges yta vilket motsvarar 58% av landets totala areal.
Enligt ATL (2013) beror skogens upptagningsförmåga av koldioxid på dess tillväxt. För att
maximera koldioxidupptagningen krävs således en hög tillväxt vilket korrelerar med skötseln
av skogen.
Idag regleras brukandet av Sveriges skogar i skogsvårdslagen. Enligt skogsvårdslagen
(1979:429) ska skogen brukas så att den långsiktigt kan generera en god avkastning, även för
kommande generationer, samtidigt som biologisk mångfald ska bevaras. Lagarna är grundade
i att skogen ska skötas långsiktigt hållbart där hänsyn ska tas till natur, kultur, rennäring,
rekreation och många andra intressen som skogen genererar. Genom skogsvårdslagen
(1979:429) finns krav om att markägaren måste återplantera skog efter avverkningar, om den
produktiva marken är outnyttjad eller om skogens tillstånd inte är tillfredsställande med
hänseende till markens potential.
Enligt Bergkvist (2015) framhävs flertalet positiva faktorer med att använda trä som
byggmaterial. Den genomgående största fördelen med trä är de miljömässiga fördelar som
materialet medför. Trädet binder koldioxid under sin fotosyntes och denna lagras i veden
under trädets hela livslängd. Därigenom binds kol och lagras i träbyggnader som har en
livslängd på upp till 100 år (Bergkvist 2015). Restprodukter från exempelvis träbyggnation
eller gamla träbyggnader kan sedan återanvändas till bioenergiproduktion vilket i sin tur kan
ersätta dagens fossila bränslen (Naturvårdsverket, 2016).
Träbyggnation medför en minskning av koldioxidutsläpp i byggnationsfasen med 40%
jämfört med andra konkurrerande material, såsom betong (Brege et al. 2017). Träprodukten
kräver enligt Bergqvist (2015) en lägre energiåtgång vid tillverkning. En metod som vanligen
används för att jämföra olika material är att använda en så kallad Livscykelanalys (LCA).
Denna mätmetod sträcker sig över produktens hela livscykel och används för att studera
vilken miljöpåverkan ett material har, från tillverkningsfasen till avfallshantering, med hänsyn
till alla påverkande faktorer (Andersson, 2016). Enligt Bergqvist (2015) utgör byggmaterialet
10-15% av all energi som en byggnad förbrukar under sin livscykel. Transporter, produktion
och byggnation utgör cirka 2,2 % av den energi som byggnaden förbrukar under hela sin
livslängd. Därav är det av största vikt att välja rätt byggmaterial vid byggnation då detta
påverkar byggnadens energiåtgång i stor utsträckning.
I en studie utförd av Larsson et al. (2016) undersöks klimatpåverkan vid en nybyggnation av
ett hus i massivt trä med hänseende till koldioxidutsläpp samt energiåtgång. Studien grundas i
en livscykelanalys där alla olika faktorer inkluderas samt bostadens fortsatta underhåll och
energiåtgång i 50 år framåt. Enligt denna studie får byggnaden en total klimatpåverkan om
drygt 719 kg CO2-ekv/m2 Atemp 1 sett till byggnadens 50-åriga livscykel. Byggnationsfasen
stod för 265 kg CO2-ekv/m2 Atemp vilket motsvarar cirka 38 % av byggnadens totala

1

(CO2-ekv/m2) Koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Atemp innebär den invändiga arean för våningsplan,
källarplan och vindsplan som värms upp till minst 10oC. Detta är en mätdefinition som används för att mäta
energiåtgången i en byggnad (Boverket, 2014).
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klimatpåverkan sett över hela livscykeln. Av dessa 265 CO2-ekv/m2 Atemp stod produktion av
material för 78 %, markarbete 8 %, transporter 6 % och byggproduktion 8% (Larsson et al.
2016. s. 36). I detta projekt byggdes även ett garage i anslutning till träbyggnaden vilket
medförde missvisande siffror för själva träbyggnaden. Räknas garaget bort från tidigare
nämnda siffror stod byggnationsfasen av träbyggnaden för 163 kg CO2-ekv/m2 Atemp.
Jämförs studien av Larsson et al. (2016) med en annan snarlik studie av Liljenström et al.
(2015) där en livscykelanalys utförts på ett större byggprojekt i betong visar det sig att
klimatpåverkan från de olika byggprojekten skiljer sig markant. Klimatpåverkan under
byggnationsfasen av betongbyggnaden uppgick till 359 CO2-ekv/m2 Atemp sett över
byggnadens 50-åriga livscykel. Av dessa 359 CO2-ekv/m2 Atemp stod materialproduktion för
84 %, transporter 3 % och byggprocessen 13 %.
Sammanfattande bild över studien utförd av Larsson et al. (2016) och Liljenströms et al.
(2015) presenteras i Tabell 4. Jämförelsen mellan dessa två projekt har tidigare gjorts i
Larsson et al. (2016, s.52) och siffrorna i Tabell 4 är även hämtade från denna jämförelse.
Tabell 4. Jämförande bild över två tidigare studier som undersökt miljöpåverkan under byggnationsfasen för trä
respektive betong som byggmaterial. Siffror hämtade från Larsson et al. (2016, s.52)
Byggprojekt med trästomme
(Larsson et al. 2016)

Byggprojekt med betong
(Liljenströms et al. 2015)

CO2-ekv/m2 Atemp

CO2-ekv/m2 Atemp

Produktion av material

134

304

Transport

12

12

Byggnationsfasen

18

43

Total

163

359

Jämförs dessa byggprojekt kan det konstateras att under byggnationsfasen skiljer sig de olika
materialen sett till utsläpp av växthusgaser. Det är betydligt högre energiåtgång vid byggnation i
betong och som därigenom får en större miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Båda dessa
studier använder sig av livscykelanalyser och har undersökt samma klimatpåverkande faktorer
vilket har gjort dessa studier jämförbara. Enligt Larsson et al. (2016) spelar val av el- och
fjärrvärmemix en betydande roll för byggnadens utsläpp av växthusgaser då energiåtgång är
starkt korrelerat med fossila utsläpp. Idag produceras cirka 80% av jordens energi genom
förbränning av fossila bränslen. Därav får energieffektiva byggnader ett lägre utsläpp av
växthusgaser sett till hela livscykeln (Forskning & Framsteg, 2009).
Med siffror från Tabell 4 kan konstateras att trä som byggmaterial genererar en lägre
klimatpåverkan under byggnationsfasen jämfört med betong. Den största skillnaden i dessa två
projekt synes i produktionsfasen där trä är betydligt mer energisnål och där klimatpåverkan mer
än halverades jämfört med byggnaden av betong. Materialval får därav en betydande effekt för
byggnadens klimatpåverkan. Trä som byggmaterial genererar ett betydligt lägre koldioxidutsläpp
inom byggindustrin (Larsson et al. 2016).
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4.4.2 Byggmaterialets fysiska egenskaper
Trä som byggmaterial är ett betydligt lättare material jämfört med dess konkurrenter samtidigt
som trä kan bära tunga vikter i förhållande till sin egen vikt (Skogsindustrierna, 2017). Detta
lätta material medför enligt Svensson (2015) att byggnader kan upprättas på platser som
tidigare exkluderats då dessa platser ansetts som ej byggbara. Detta medför således att städer
kan utvecklas och bli tätare samtidigt som materialet medför billiga transporter och kortare
byggnationstider genom prefabricering.
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2013) medför trä som byggmaterial att nya
metoder och arbetssätt utvecklas inom byggbranschen. Materialets fysiska egenskaper medför
en möjlighet till att effektivisera byggprocessen och att det ineffektiva platsbyggeriet med stål
och betong kan reduceras (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). En viktig och omtalad
egenskap med trä är att materialet är flexibelt där ändringar kan göras sent i byggprocessen.
Detta är en omtalad nackdel med andra byggmaterial såsom betong där ändringar under
byggprocessen blir mer komplicerade och omfattande (Roos et al. 2009).
4.4.3 Prefabricering
Något som på senare tid blivit omtalat och som ökat i popularitet inom byggindustrin är
prefabricering (Christensen, 2007). Prefabricering innebär att tillverkningen av husets olika
delar är förflyttad från den plats där huset skall upprättas till en mer kontrollerad miljö såsom
en fabrik eller produktionsanläggning. I denna produktionsanläggning tillverkas byggnadens
delar och stommar längs produktionskedjor för att sedan transporteras till byggarbetsplatsen
för montering. Dessa byggnadsdelar brukar benämnas som moduler eller byggsatser som
smidigt kan monteras på den plats där huset ska upprättas.
Enligt Nilsson (2017) medför prefabricering en minskad risk för fuktskador i byggmaterialet.
Förklaring till detta är att byggnationen av moduler sker i en industriell kontrollerad miljö
istället för där huset ska positioneras. Därav exponeras husdelarna för fukt och vind endast
vid monteringsstadiet på plats. Fuktskador är en omtalad risk vid byggprojekt, framförallt vid
träbyggnation, därav krävs resurser för att minska denna risk genom att exempelvis skydda
materialet under leverans samt montering. Risken för fuktskador är dock överhängande även
vid prefabricering då leveranser ofta är planerade sedan långt tillbaka oavsett vilket väder det
är under denna dag. Därav finns fortfarande en överhängande risk för fuktskador även vid
prefabricering. Ett motargument till detta är effektiviteten med prefabricering jämfört med
traditionellt byggande. Upprättandet av huset går snabbare med prefabricerande delar vilket
minskar risken för materialets exponering för väder och vind.
En annan viktig fördel är att byggprojektet effektiviseras och blir på så vis billigare jämfört
med traditionellt byggande (Nilsson, 2017). Prefabricerade husdelar tillverkas längs
produktionskedjor i en fabrik vilket medför att monteringen och tillverkningen av huset
kräver färre arbetstimmar vid byggarbetsplatsen där huset skall upprättas. Genom färre
arbetstimmar och effektivare byggande minskar således byggarbetarnas traktamente vilket
medför lägre kostnader i projektet (Nilsson, 2007). När byggtiden blir kortare samtidigt som
kostnaderna reduceras uppstår en möjlighet att tillverka fler bostäder under en kortare
tidsperiod. Detta är en stor fördel då bostadsbristen i Sverige växer (Brege et al. 2017).
Mohammad & Youssef (2012) beskriver byggbranschen som en bransch där risk för olyckor
och skador är stor. Vanliga problem inom byggbranschen är höga bullernivåer, damm,
fallskador och onormala arbetsställningar. Enligt en studie gjord av Nilsson (2017) medför
prefabricering bättre arbetsmiljöer för byggarbetarna då husbyggnationen förflyttas till en
kontrollerad industriell miljö. I en fabrik kan bullernivåerna sänkas, produktionen blir
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energisnål och mängden oergonomiska lyft reduceras. Minskad exponering av damm samt
färre arbetstimmar på farliga stegar och ställningar är andra fördelar som prefabricering
medför jämfört med traditionellt byggande.
Förutom en ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö och en mindre klimatpåverkan medför även
prefabricering en minskning av den sysselsättningsmässiga obalans som omtalas i landet. En
diskussion som blivit allt hetare är att städerna blir överhettade och befolkningen på
landsbygden minskar till följd av den kraftiga urbaniseringen. Genom prefabricering flyttas
produktionen av städerna ut till landsbygden vilket medför en jämnare sysselsättningsgrad
mellan stad och land. Då byggprocessen flyttas till en kontrollerad fabriksmiljö ändras också
arbetarnas profil, från snickare till maskinoperatörer. Detta möjliggör en bredare rekrytering
och fler jobbmöjligheter för de som bor på landsbygden. Genom detta påstående bygger
landet staden samtidigt som Sverige försöker uppnå EUs miljömål 2030 om en minskad
klimatpåverkan från industrin (Brege et al., 2017).

4.5 Nackdelar med trä som byggmaterial
Trä som byggmaterial medför många fördelar såsom klimatfördelar, förbättrade arbetsmiljöer
samt att materialet möjliggör en snabbare och effektivare byggprocess. Dock framkommer
vissa utmärkande nackdelar med trä som byggmaterial. Roos et al. (2009) menar att kunskap
och erfarenhet är två viktiga faktorer för att kunna minska motståndet av trä som
byggmaterial. Därav krävs en ökad kunskap för att kunna möta utmaningar och samtidigt
utveckla tekniker och metoder för att reducera byggmaterialets nackdelar.
4.5.1 Ljudisolering
Enligt Roos et al. (2009) nämns träets ljudisoleringsförmåga som en nackdel jämfört med
betong, framförallt mellan olika våningsplan i höghus. Detta medför således att metoder och
tekniker måste tas fram för att minska dessa stegljud och öka ljudisoleringsförmågan. Några
av metoderna som beskrivs som nödvändiga är grövre bjälklag och väggar för att öka
ljudisoleringen i träbyggnader. Enligt Forskning & Framsteg (2009) används vanligen större
balkar mellan olika våningar tillsammans med gummilister för att minska de upplevda
fotstegen från de boende.
Vid utvecklandet av Sveriges städer är det enligt Giang & Moroz (2013) vanligt att byggnader
upprättas i bullerutsatta områden, intill järnvägar eller bilvägar. Därav ställs stora krav på
ljudisoleringsförmågan i dagens byggnader, framförallt i storstäderna. Detta är en utmaning
vid dagens träbyggnation då ljudisoleringen skiljer sig markant från exempelvis
betongbyggnader. För att möta dessa utmaningar och reducera ljudtransmissionen i
träbyggnader har nya metoder och tekniker utvecklats. Grövre bjälkar i kombination med att
golv- och takkonstruktionen separeras är en omtalad metod som medför en minskad
ljudtransmission mellan olika våningar. Även olika isoleringsmaterial utvecklas samtidigt
som luftspalter i väggarna kan användas för att reducera ljudtransmissionen mellan olika
lägenheter och rum. Det framkommer dock stora skillnader mellan trä och betong som
byggmaterial, speciellt då ljudisoleringsförmågan diskuteras. Därför måste nya tekniker och
metoder utvecklas vid träbyggande för att möta dagens ljudkrav och samtidigt kunna
konkurrera med andra material såsom betong.
4.5.2 Stabilitet
En omtalad fördel med betongbyggnader är dess stabilitet. Stabilitet beskrivs som en stor
konkurrensfördel vid val av byggmaterial för höghus. För att bygga stabila höghus i trä krävs
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grova dimensioner på bärande bjälkar för att klara, inte bara stabilitetskraven, utan även
kraven om stegljud och brandcellsgräns (Blom & Thored, 2016).
Enligt Hellsborn & Nilsson (2010) har betong och stål en densitet på 2 300 kg/m3 respektive 7
800 kg/m3 medan trä endast har en densitet om 500 kg/m3. Det krävs alltså en större volym av
trä om detta material skall nå upp till samma hållfasthet som stål och betong. Det ska dock
tilläggas att betong väger betydligt mer än trä vilken gör att volymen av byggmaterialen i
höghus inte skiljer sig i samma grad som materialens densitet. Byggnader påverkas
framförallt av horisontella vindar vilket gör att byggnadens vikt påverkar dess stabilitet.
Dessa horisontella vindar medför således att en stabil grundplatta är ett måste vid byggnation
av höghus. Att använda en grundplatta av betong vid trähusbyggnation är därför vanligt för att
öka byggnadens stabilitet.
4.5.3 Känslighet för fukt
Trä är ett organiskt material som löper större risk att angripas av svampar och insekter jämfört
med exempelvis betong. Detta beskrivs som en stor nackdel för trä som byggmaterial. Trä kan
brytas ner av mikroorganismer och därav måste materialet behandlas och lagras på rätt sätt
(Giang & Moroz, 2013). Enligt Afshar & Alaoui (2016) kan fuktskador i trähus leda till att
byggnadens konstruktion och bärande förmåga reduceras samtidigt som mögel, som ofta
bildas vid fuktskador, kan leda till hälsobesvärför de boende.
Gran och tall som är dagens vanligaste byggmaterial vid träbyggnation, har olika egenskaper
vad gäller vattenupptagningsförmågan. Granens vattenupptagning sker långsamt genom både
splintveden och kärnan. Tall (Furu) suger däremot åt sig vatten betydligt snabbare än gran
där skillnaderna är störst i splintveden. Kärnveden hos furu har en lägre upptagningsförmåga
generellt sett vilket lämpar sig bra till exempelvis fönsterpanel för att på så vis minska risken
för rötangrepp. Genom trädslagens olika egenskaper för vattenupptagningsförmåga lämpar sig
de olika träslagen bäst till olika användningsområden. Gran används vanligen som
konstruktionsvirke, till utvändiga ytskikt samt lister. Furu används som invändig panel,
snickerier och fönsterpanel. Det ska dock tilläggas att dessa material kräver behandling för att
motstå fukt- och rötangrepp, framförallt vid exponerade ytor (Svenskt Trä, 2013).
Enligt Forskning & Framsteg (2009) måste byggmaterialet skyddas mot regn under både
transport och byggnationsfasen. Därav krävs resurser i form av stora tält och presenningar för
att hålla byggarbetsplatsen torr samtidigt som byggmaterialet måste skyddas. Detta medför
således extrakostnader vid byggprojekten men genererar samtidigt fördelar genom bättre
arbetsmiljöer för byggarbetarna. Dessa tält medför enligt Giang & Moroz (2013) en miljö där
luftfuktigheten kan kontrolleras för att på så vis reducera risken för fuktskador och mögel.
Byggnationsfasen börjar därför vanligen med att uppföra ett tält för att därefter påbörja
byggnationen.
4.5.4 Brandsäkerhet
Trä har enligt Afshar & Alaoui (2016) en antändningstemperatur som ligger mellan 230-260
C där olika trädslag och densitet påverkar antändningstemperaturen. Trä som byggmaterial
beskrivs som mer förutsägbart vid ett brandförlopp jämfört med stål och betong som kan
kollapsa utan förvarning. Betong klassas enligt boverket som ett obrännbart material till
skillnad från trä som klassas som ett brännbart material.
O

I en studie av Eriksson et al. (2016) har en uppföljning gjorts i samarbete med 30 olika
företag som mellan åren 1998-2014 uppfört hus i materialet trä. Denna uppföljning
innefattade 188 olika byggprojekt med totalt 10 264 bostäder inkluderade. Enligt statistik från
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har totalt 22 brandincidenter
rapporterats under perioden 1998-2014 i flerbostadshusen. I ett av dessa fall har
stommaterialet haft påverkan på brandförloppet. Av dessa 22 incidenter har ingen människa
omkommit, dock har rökskador rapporterats i två av brandincidenterna. Slutsatserna av
uppföljningen var att moderna träbyggnader uppvisar på lägre andel brandincidenter jämfört
med rikssnittet för flerbostadshus (Eriksson et al., 2016).
Det beskrivs enligt Svensson (2015) att trä som byggmaterial är mer förutsägbart vid bränder
jämfört med betong samtidigt som olika byggkonstruktioner av dagens trähus gör dessa
mycket brandsäkra. Brandsäkerheten i bostadsbyggnader är mycket viktigt och ett starkt
kriterium vid val av byggmaterial. Brandrisken som finns i träbyggnaden var enligt Hellsborn
& Nilsson (2010) orsaken till att höghus i trä blev förbjudet i Sverige. Idag finns tre olika
brandklasser för byggnader vilka delas in i klass 1, 2 och 3. För höghus som är över tre
våningar och som används som flerbostadshus måste byggnationen utföras efter brandklass 1
som är den strängaste av dessa tre klasser. I denna klass finns tydliga krav om
brandfunktionen i den bärande delen av byggnaden samt om de väggar som ska skilja
brandcellerna åt (Hellsborn & Nilsson, 2010).
Ska Sverige öka träbyggnationen i landet måste byggnaderna vara brandsäkra. Det är därför
av stor vikt att forskning på området fortsätter utveckla nya metoder och tillvägagångssätt för
att bibehålla användningen av trä som byggmaterial.

4.6 Sveriges utveckling mot ökad träbyggnation
År 1994 blev det åter tillåtet att i Sverige använda trä som bärande material i byggnader som
är högre än två våningar (Sveriges Riksdag, Ds 2004:1). Detta förbud har enligt Nord &
Brege (2013) varit en begränsande faktor för att utveckla industrins och byggherrarnas
kunskap om trä som byggmaterial. Genom denna kunskapsbrist hos byggherrarna har lokal
arbetskraft varit en bristvara vid större träbyggnadsprojekt. Bristen på kunnig lokal arbetskraft
har medfört en bristande efterfrågan av träbyggnader i Sverige (Nord & Brege, 2013).
År 2002 kom ett förslag från Näringsdepartementet att utveckla en strategi för ökad
träbyggnation i Sverige. Detta intresse från staten grundades i att öka konkurrensen inom
byggsektorn genom att främja en ökad användning av trä som byggmaterial. Denna strategi
förväntades frambringa innovativa produkter inom träbyggnation, 2000 nya jobb inom
träindustrin samt göra Sverige ledande inom träbyggande. Denna strategi utvecklades för att
möta den komplexa urbaniseringsfrågan samtidigt som regeringen efterfrågade en hållbar
statsutveckling genom ökad byggnation i trä. Regeringens intresse grundades i att utveckla
produkter och system för att bättre etablera trä som byggmaterial på den marknaden där stål
och betong länge varit marknadsledande (Näringsdepartementet, 2004).
Enligt Regeringen (2014, s.2) bor cirka 85 % av Sveriges befolkning i städer och tätorter.
Denna urbanisering har ökat under en längre tid varav nya lösningar på bostadsfrågan måste
behandlas. Den starka urbaniseringen medför enligt Regeringen (2014) stora problem för
samhället samtidigt som möjligheter kan urskiljas. För att utveckla långsiktigt hållbara städer
behövs energi- och resurseffektiva alternativ samtidigt som människors välbefinnande
värdesätts högst. Genom att möta dessa utmaningar finns möjligheten för företag och
myndigheter att skapa nya teknologier och metoder för att utveckla en hållbar statsutveckling.
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En hållbar statsutveckling beskrivs som en levande process som ständigt förändras (Regeringen,
2014). Denna process förändras beroende på lokala och regionala förutsättningar med hänsyn
till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Beroende på stadens geografiska läge, täthet,
storlek och struktur måste insatser och planering anpassas utefter de lokala förutsättningarna
som råder i staden eller tätorten. Därigenom måste utmaningar kopplade till miljömässiga,
ekonomiska och sociala frågor behandlas samtidigt som utvecklingspotentialen som den ökande
urbaniseringen medför måste tas tillvara. Genom att skapa ett integrerat synsätt kan dessa
utmaningar och möjligheter behandlas där Regeringen (2014) beskriver samhällsplanering och
byggande som en central roll för en hållbar statsutveckling. Byggande och planering har en stor
övergripande roll som tenderar att samordna och organisera en verksamhet till en fysisk enhet.
Enligt SCB (2017b) sker i dagsläget en mycket stark byggtillväxt i Sverige. Många
byggprojekt medför en hög sysselsättningsgrad för byggherrarna och indikatorer på marknaden
spår en fortsatt hög sysselsättningsgrad under 2017. Den begränsade faktorn för byggindustrin
beskrivs som brist på kunnig och lokal arbetskraft.
Den rådande bostadsbristen i landet, framförallt inom storstadsregionerna, kräver att kommuner
måste utvecklas och aktivt arbeta för att möta de problem som urbaniseringen medför. En ökad
befolkningstillväxt i storstäderna innebär en stor påfrestning för byggsektorn där följderna blir
en hög bostadsbrist. Enligt Boverket (2017a) angav 255 av 290 kommuner att de upplever en
rådande bostadsbrist inom kommunen. Denna upplevda bostadsbrist medför att fler kommuner
arbetar för att ta fram riktlinjer för att kunna möta detta bostadsproblem inom kommunen. Med
bostadsbristen som grund behövs riktlinjer för bostadsförsörjningen samt att nya material och
tekniker tas fram (Boverket, 2017a).
Fortsättningen av detta kapitel inriktas mot två av Sveriges kommuner som framtagit och aktivt
arbetar med träbyggnadsstrategier och miljömål. För att ge läsaren en övergripande bild över
hur Sverige arbetar mot ökad träbyggnation presenteras därför två av landets ledande
kommuner inom träbyggande och hur de formulerat sina träbyggnadsstrategier.
4.6.1 Växjö kommuns miljömål & träbyggnadsstrategi
Sedan början av 1990-talet har Växjö kommun aktivt arbetat för att öka användningen av trä
som byggmaterial med klimatfrågan som grund för denna satsning. Enligt Växjö kommuns
träbyggnadsstrategi finns ett mål om att Växjö ska bli helt fossilfritt år 2030 och vill därmed bli
en förebild för andra kommuner och länder (Trästad Sverige, 2016). Växjö kommun har under
de senaste åren utvecklat sitt träbyggande inom kommunen vilket är resultatet av den
träbyggnadsstrategi som togs fram under 2005. Genom de mål som formulerats av kommunen
medföljer stora utmaningar såsom efterfrågan av kunnig arbetskraft samt effektivitet kring
projekten. Enligt Hallström et al. (2014) eftersträvas bland annat effektivitet genom publicprivate partnership. Detta formuleras även av Växjö kommuns träbyggnadsstrategi (2013) som
menar att lokala entreprenörer med stort engagemang är av största vikt vid utvecklandet av
hållbarhet genom träbyggnation. Med denna träbyggnadsstrategi blev kommunen först i Sverige
med att bygga ett 8-våningshus i materialet trä (Skogsindustrierna, 2017).
Växjö kommun har under de senaste 20 åren utvecklat sitt arbete mot hållbarhet genom
träbyggnation. I deras byggstrategi presenteras ett mål för år 2020 där kommunen vill att 50%
av all nybyggnation inom kommunen skall vara träbaserad (Växjö kommuns
träbyggnadsstrategi, 2013. s.5). Detta mål medför stora utmaningar såsom svårigheter att mäta
livscykel- samt entreprenadkostnader. Med begränsad konkurrens bland entreprenörerna menar
kommunen i sin strategi att kostnaderna för arbetskraft och kunskap kan komma att öka. En
annan omfattande utmaning med trähus är att försöka minimera ljud och vibrationer mellan
29

olika våningar vilket är en av flera anledningar till att betong och stål behåller sin
konkurrenskraft gentemot trä som byggmaterial (Växjö kommuns träbyggnadsstrategi, 2013).
För att möta alla de utmaningar som kommunen ställs inför vid en ökad träbyggnation krävs
arbetskraft med kunskap samt en ökad effektivitet. Detta medför att samarbeten eftersträvas
genom public-private partnership. Genom en annons från Trästad Sverige (2016) lyfts vikten av
arbetskraft och lokala samarbeten fram. Kommunen efterfrågar således samarbeten med lokala
byggherrar och företag för att kunna uppnå de mål som utformats i Växjö kommuns
byggstrategi och miljömål. Det framgår i kommunens träbyggnadsstrategi att ett bra samarbete
och en tydlig dialog med marknadens aktörer skapar möjligheter till ökad träbyggnation i
kommunen genom public-private partnership (Växjö kommuns träbyggnadsstrategi, 2013).
Under juli 2017 fick Växjö ta emot priset ”European Green Leaf Award 2018”. Detta är ett pris
som varje år tilldelas den stad som aktivt arbetar med miljöfrågor samt engagerar sig för att
generera en grön tillväxt (SVT nyheter, 2017).
4.6.2 Skellefteå kommuns träbyggnadsstrategi
Skellefteå kommun utvecklade sin träbyggnadsstrategi år 2014. I kommunens strategi beskrivs
deras aktiva arbete med att utveckla en hållbar statsutveckling genom ökad träbyggnation.
Sverige har en stor tillgång på träråvara vilket beskrivs som Sveriges viktigaste naturtillgång.
För att möta komplexa utmaningar såsom klimatfrågan samt målen om att bli koldioxidneutralt
år 2050 är träråvaran en väldigt viktig komponent som kommunen anser ska nyttjas.
Skellefteå har sedan början av 1990-talet arbetat aktivt med trä som byggmaterial och beskrivs
idag som en av Sveriges ledande kommuner inom träbyggnation. Kommunen beskriver i sin
träbyggnadsstrategi att de arbetar för att bidra till ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt
utvecklande av Sveriges städer.
Skellefteå kommuns träbyggnadsstrategi bygger på tre kategorier; Klimat, Näringsliv och
Samhälle. Samarbetet mellan kommun, näringsliv och akademi beskrivs i träbyggnadsstrategin
som viktig och som bidragit till en mer hållbar statsutveckling genom ökad byggnation i trä.
Detta samarbete framhävs som betydande för utvecklingen av företag, produkter och tjänster
vilka alla behövs för att arbeta klimatsmart och möta de utmaningar som finns inom
träbyggnation. Samarbetet mellan privat och offentlig aktör möjliggör att fler intressen möts
samtidigt som klimatfrågan tas på stort allvar. I träbyggnadsstrategin framgår att kommunen
arbetar som aktiv beställare av projekt, företaget besitter teknik och kunnande och akademin
arbetar med forskning och utveckling. Genom detta samarbete vill kommunen bidra till att
utveckla en mer hållbar statsutveckling där fler intressen kan tillgodoses och där klimatfrågan
ligger som grund för strategin (Skellefteå kommuns träbyggnadsstrategi, 2014).
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5 Resultat
I detta kapitel presenteras fallstudien, som till stor del är baserad på kvalitativa intervjuer. I
denna studie intervjuades representanter från kommun, företag och universitet för att få en
övergripande bild av aktörernas arbetsfördelning i samverkansformen public-private
partnership samt vilka för- och nackdelar de upplever med samverkansformen. Under
intervjuerna fick respondenterna även svara på vilka för- och nackdelar de upplever med trä
som byggmaterial samt hur företagets/kommunens framtidsutsikter ser ut.

5.1 Presentation av respondenterna
Första punkten i intervjuguiden var att varje respondent fick presentera sig samt beskriva vad
deras tjänst innefattar. Respondenternas olika befattningar listas nedan uppdelat i kommun,
företag och universitet.
5.1.1 Kommun
Respondenternas befattningar;






Respondent A: Politiker, sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott - specialuppdrag
träbyggande.
Respondent B: Verksamhetsutvecklare träbyggnation - specialuppdrag att promota
byggande i trä samt stötta företag och universitet vid träbyggnationsprojekt.
Respondent C: Projektledare för statsutveckling - ansvar för kommunens större
statsutvecklingsprojekt.
Respondent D: Miljöstrateg, samhällsutveckling – arbetar med kommunens miljö- och
hållbarhetsarbete kopplat till statsutvecklingen
Respondent E: Utvecklingsstrateg – arbetar aktivt, tillsammans med andra medarbetare
på kommunen, med att utveckla kommunens träbyggnadsstrategier.

5.1.2 Företag
Respondenternas befattningar;





Respondent F: Företagsledare. Arbetar framförallt med projekt kopplade till
träbyggnation.
Respondent G: Verksamhetsledare för utvecklingsföretag kopplade till träindustrin.
Arbetar aktivt med att sprida information, utveckla företag samt att stimulera samverkan
mellan olika företag.
Respondent H: Projektchef. Arbetar tidigt i processen med exempelvis anbud,
kontakter samt stöttning vid träbyggnationsprojekt.
Respondent I: Processledare. Arbetar aktivt med träbyggande samt att utveckla en
innovationsmiljö för företag som bygger i trä.

5.1.3 Universitet
Representanten från universitet har en tjänst som innefattar;


Respondent J: Forskare på området: träbyggnation.
Arbetar med att utveckla nya strategier och metoder vid träbyggnation för att dels
effektivisera byggprocessen men även för att möta de utmaningar som materialet
medför såsom fukt, brand och vibrationer med mera.
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5.2 Respondenternas upplevda fördelar med trä som byggmaterial
Respondenterna fick svara på frågan om vilka fördelar de ser med trä som byggmaterial.
Denna öppna fråga möjliggjorde utförliga och personliga svar. Majoriteten av respondenterna
anser att de största fördelarna med trä som byggmaterial är de miljömässiga fördelar som
materialet medför, möjlighet till prefabricering samt att konkurrensen inom byggindustrin
ökar.
Sammanställning av respondenternas upplevda fördelar med trä som byggmaterial:
 Förnyelsebart material
Den fördel som majoriteten av respondenterna understrykte var att trä är ett förnyelsebart
material som medför klimatmässiga fördelar. Respondenterna menar att skog agerar som en
kolsänka i naturen samtidigt som materialet är långsiktigt hållbart. Koldioxiden som träden
omvandlar i sin fotosyntes binds i träbyggnaderna och är på så vis uppbundet under hela
byggnadens livslängd. Detta är en stor fördel jämfört med byggprojekt i betong där utsläppen
av växthusgaser är betydligt större menar respondenterna.
 Ökad hållbarhet inom byggsektorn
Genom ökad träbyggnation upplever framförallt respondenter från kommunerna att trä som
material medför en ökad hållbarhet inom byggsektorn. De anser att trä som byggmaterial
medför ett mindre utsläpp av växthusgaser samtidigt som det är ett förnyelsebart material som
växer i Sveriges skogar. De kommuner som ingått i studien är lokaliserade i de delar av
Sverige där en stor tillgång på råvara finns. De anser att råvaran ska tas tillvara och användas
till träbyggnation för att på så vis utveckla en mer hållbar byggsektor.
 Lätt material
Trä är ett lättare material jämfört med betong vilket medför billigare transporter samt att det
blir lättare att förflytta olika byggnadsdelar. Trä som byggmaterial medför genom sin låga
vikt en möjlighet till prefabricering samt enklare transporter till byggarbetsplatsen. Detta
minskar påverkan på byggarbetsplatsens omgivning och trafik.
 Starkt material i förhållande till dess vikt
Trä väger mindre jämfört med de konkurrerande byggmaterialen, stål och betong. Detta
material är därför lättare att transportera och medför fördelar såsom prefabricering. Trä är ett
starkt material samtidigt som det väger betydligt mindre än betong. Detta medför att trähus
väger mindre men samtidigt kan behålla en god hållfasthet. Det framkom dock att en stark
grundplatta är nödvändig vid träbyggnation då materialet är betydligt lättare än betong. Detta
medför att kombinationer av olika byggmaterial tillämpas vid projekt gjorda i trä. Betong är
fortfarande det bästa material som grundplatta anser flertalet respondenter.
 Prefabricering
En av de största fördelarna som framkom ur intervjuerna var att materialet medför en
möjlighet till prefabricering. Enligt samtliga respondenter medför prefabricering en bättre
arbetsmiljö för byggarbetarna då produktionen av byggmoduler sker i en kontrollerad
fabriksmiljö. Detta medför att byggarbetarnas exponering för farligt stendamm reduceras
samtidigt som oergonomiska lyft minskar. Det framkommer även att tiden vid
byggarbetsplatsen förkortas samt att större delen av monteringsarbetet sker inomhus.
Prefabricering medför, enligt en majoritet av respondenterna, mindre trafikstörningar runt
byggarbetsplatsen samt att byggprocessen effektiviseras. Det framkommer enligt några av
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respondenterna att prefabricering medför en minskad risk för byggfel då flertalet kontroller av
modulerna utförs före dessa skickas ut till byggarbetsplatsen för montering. Enligt
respondenter från företag upplevs byggprocessen som enklare med de färdigtillverkade
byggdelarna som prefabriceras jämfört med projekt av betong.
 Effektiva byggprocesser
Projekt utförda med materialet trä kräver en lägre energiåtgång jämfört med andra
konkurrerande byggmaterial. Genom prefabricering samt lättare transporter kräver projekten
en lägre energiåtgång vilket leder till ett lägre koldioxidutsläpp. Det framkom även att tiden
vid byggarbetsplatsen reduceras betydligt och att prefabricerade husmoduler kan medföra en
snabbare byggprocess.
 Studier som visar att människor mår bättre i träbyggnader
Två av respondenterna (A och B) från kommunerna har läst studier som visar på att
människor mår bättre av att leva i träbyggnader jämfört med betonghus. Det ska tilläggas att
denna känsla uppstår vid synligt trä inom byggnaden.
 Möjlighet till justeringar i efterhand
Enligt både kommuner och företag medför träbyggnader en möjlighet till på- och
ombyggnationer. Materialet medför även att justeringar kan göras långt in i byggprocessen.
Trädets fysiska egenskaper gör det enklare att i efterhand installera exempelvis el och kablar,
vilket är betydligt mer komplicerat i betongstommar.
 Ökad konkurrens på byggmarknaden
Representanter från de olika kommunerna anser att en ökad konkurrens på byggmarknaden
behövs för att dels öka hållbarheten inom byggsektorn men även för att minska
byggkostnaderna. Betong som byggmaterial har under en lång tid haft en mycket liten
konkurrens från andra material. Trä som byggmaterial medför således en ökad konkurrens
inom byggsektorn vilket i sin tur medför en ökning av aktörer på marknaden. Detta är en
fördel då konkurrensen ökar och kostnaderna tenderar att minska. Det framgår även att en
ökad träbyggnation ger en möjlighet för företagen att utvecklas, vilket anses som positivt.
 Stor tillgång på råvara
Sverige är ett skogsbeklätt land där en stor mängd råvara finns att tillgå. Respondenter från
framförallt kommuner anser att denna stora mängd råvara bör användas till träbyggnation. Då
efterfrågan av träprodukter ökar påverkas marknaden positivt i många anseenden samtidigt
som hållbarheten inom byggsektorn ökar.
 Många aktörer inom skogssektorn
Genom en ökad efterfrågan av trä som byggmaterial påverkas träindustrin positivt. Enligt
respondenterna finns många aktörer inom träindustrin vilka påverkas positivt av ökad
träbyggnation då efterfrågan av träprodukter ökar. Genom denna ökande efterfrågan gynnas
på så vis företag, inte bara inom byggsektorn, utan även inom skogsindustrin positivt.
 Fler arbetstillfällen (landet bygger staden)
Flertalet av respondenterna, framförallt från kommunerna, menar att en ökad träbyggnation
medför fler arbetstillfällen utanför storstäderna. Genom prefabricering förflyttas produktionen
av projekten ut från städerna till landsbygden vilket medfört att begreppet ”landet bygger
staden” uppkommit. Detta anses som mycket positivt då fler arbetstillfällen utanför städerna
uppkommit samtidigt som byggprocessen i staden kortas.
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5.3 Respondenternas upplevda nackdelar med trä som byggmaterial
Respondenterna fick svara på en öppen fråga om vilken nackdel eller svårighet de ser med trä
som byggmaterial. Detta möjliggjorde personliga och genomtänkta svar med motivering.
Svaren skiljde sig inte anmärkningsvärt mellan de olika aktörerna. Majoriteten av
respondenterna var överens om att ostabilitet, bristande kunskap och stegljud var de största
nackdelarna med trä som byggmaterial.
Sammanställning av respondenternas upplevda nackdelar med trä som byggmaterial:
 Ostabilitet
Trä är ett lätt material jämfört med betong. Höga hus kräver stabilitet vilket förklarar
betongens popularitet och samtidigt trämaterialets nackdel. Flertalet av respondenterna ansåg
att kombinationer av dessa material behövs i projekten. Det är vanligt att använda betong som
grund vid träbyggnationsprojekt för att öka byggnadens stabilitet.
 Stegljud
Ett omtalat problem med träbyggnader är det upplevda stegljudet mellan olika våningsplan i
träbyggnader. Respondenter från både kommun och företag upplever detta som en stor
nackdel med trä som byggmaterial. Det ska dock tilläggas, enligt en majoritet av
respondenterna, att forskning på området utvecklas successivt varpå denna nackdel minskat
de senaste åren. Nya metoder och tekniker tas fram för att försöka reducera dessa stegljud,
exempel på dessa är att fylla väggarna med singelgrus.
 Motstånd mot nytt byggmaterial
Betong har varit marknadsledande under de senaste 150 åren. Detta har medfört att
byggherrarna har stor kunskap kring byggandet med betong och stål. Därav finns enligt några
av respondenterna en ökad skepticism mot det relativt nya materialet trä. Enligt en av
respondenterna från kommunerna upplevdes ett motstånd från byggherrarna vid
framställningen av den nya träbyggnadsstrategi. Detta bemöttes genom seminarier samt
diskussioner mellan kommunen och de lokala företagen.
 Kunskapsbrist
Träbyggnation är relativt nytt inom Sverige jämfört med andra byggmaterial såsom stål och
betong. Detta medför att byggföretagen och leverantörerna måste utveckla nya lösningar och
tekniker för att kunna bygga effektivt i trä. Detta grundas på en kunskapsbrist på marknaden
där hantverkarna behöver en ökad erfarenhet kring materialet för att kunna effektivisera
träbyggandet. Några av respondenterna anser att träbyggnation inte är mer effektivt jämfört
med projekt i betong. Respondenten menar att byggherrarna måste anpassa många av
byggnadens delar för hand under byggprojektets gång. Därav krävs en viss
hantverksskicklighet hos byggherren för att kunna genomföra projektet.
 Få leverantörer på trämarknaden
Det finns få leverantörer på trämarknaden vilket anses som en nackdel då långa väntetider på
moduler och träkonstruktioner kan uppstå. Detta medför att byggprojekt kan försenas vilket är
en av anledningarna till att en växande efterfrågan av fler aktörer inom produktionssektorn
utvecklats. Det framgick från flertalet respondenter att fler stora aktörer är på väg in på
marknaden. Södra skogsägarna och Stora Enso är några av de aktörer som enligt
respondenterna börjat inrikta sig mot träbyggnation och som börjat, eller kommer börja,
leverera korslimmade trästommar. Tidigare har den stora aktören av korslimmat trä varit
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Martinsson varpå konkurrensen varit låg på området. Att fler aktörer är på väg in på
marknaden beskrivs som mycket positivt för att reducera väntetiderna på byggmaterial och
samtidigt öka konkurrensen på marknaden.
 Ökat underhållsarbete
Trä är ett levande material där röta och insektsangrepp kan uppkomma. Trä är ett levande
material som absorberar vatten vilket medför att materialet kan, vid kontakt med väta, ändra
sin hållfasthet och form. Enligt en majoritet av respondenterna medför materialet en ökad
kostnad i form av underhåll och olika behandlingar för att motverka dessa problem. Det
framkommer även i intervjuerna att materialet måste skyddas vid byggnationsprocessen vilket
kräver mer planering.
 Kräver mer isolering
Enligt en av respondenterna kräver trähus mer isolering för att svalka på sommaren och
samtidigt reducera ljudtransmissionen mellan de olika våningsplanen. Detta anses som en
nackdel då detta medför merarbete vid träbyggnation. Det framkommer att nya metoder är
under utveckling för att minska denna nackdel, exempel på detta är att använda singelgrus
som isolering.

5.4 Vilka utmaningar som respondenterna upplever med trä
som byggmaterial
De utmaningar som respondenterna upplever med byggmaterialet trä listas nedan;
 Överhettad marknad
Den ökande efterfrågan av limträbalkar och andra prefabricerade delar medför en stor
påfrestning på marknaden. Den svaga konkurrens på området och det låga antalet av aktörer
som producerar byggelement i trä kan medföra att marknaden blir överhettad. Det framgår
dock att fler aktörer är på väg in på marknaden vilket anses som mycket positivt. Då
marknaden blir överhettad och efterfrågan av byggelement kraftigt ökar kan byggprojekt bli
försenade vilket ses som negativt.
 Brand
Brand anges som en av utmaningarna kring träbyggnation. Det utförs mycket forskning på
området vilket gör att fler tekniker tas fram för att öka brandsäkerheten i träbyggnader. Dock
behövs mer forskning på området för att förändra uppfattningen om att trä som byggmateriel
är mer brandfarligt än andra byggmaterial.
 Fukt
Fukt uppges som en av de utmaningar som finns med trä som byggmaterial. Materialet kräver
olika behandlingar för att motstå väta för att på så vis skydda materialet från att mögla och
ruttna. Detta är ett område där forskning tillämpas och beskrivs behövas för att minska denna
nackdel.
 Ljud/akustik
För att öka konkurrenskraften i byggmaterialet trä krävs det, enligt respondenterna, nya
metoder och tekniker för att minska stegljuden mellan olika våningsplan. Detta har enligt en
majoritet av respondenterna varit en utmaning där forskning tillämpats för att utveckla nya
metoder. Det konkurrerande materialet betong är stabilt och tungt vilket medför mindre
upplevda stegljud. Därav har det varit en stor utmaning att försöka konkurrera med trä som
byggmaterial.
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 Brist på lokal kunskap
Enligt respondenter från kommunerna medför detta nya byggmaterial en skepticism och en
ovana bland byggherrarna. Betong har haft monopol på marknaden i över 150 år vilket
medfört en stor kunskap om betong som byggmaterial hos byggherrarna. Genom större
träbyggnationsprojekt och en ökad användning av trä som byggmaterial kan erfarenhet och
kunskap utvecklas på marknaden. Den lokala kunskapen bland byggherrarna beskrivs som en
kostnadsdrivare då fler kunniga aktörer behövs för att effektivisera byggprocessen. Det ska
även tilläggas att kommunerna ser att kunskapen ökar successivt på marknaden i takt med att
fler träbyggnationsprojekt utförs. Det framkommer även i intervjuerna att en viss tröghet finns
i kring utbildningarna i Sverige. Dessa utbildningar upplevs som ej anpassade för dessa nya
byggsystem och byggmaterial.
 Stabilitet och stegljud
Enligt respondenterna är en av utmaningarna vid träbyggnation att öka husets stabilitet.
Betong är ett stabilt material medan trä är ett levande material med lägre stabilitet. Det har
enligt respondenterna utvecklats nya tekniker och metoder för att dels öka stabiliteten i
byggnaden men även för att reducera stegljuden mellan våningsplan. Då betong är ett stabilt
och tungt material används detta vanligen som grundmaterial vid trähusbyggnation. Det
framkom även att en ökad mängd isolering krävs för att öka stabiliteten och samtidigt öka
ljudupptagningsförmågan mellan våningar. Isoleringsmaterial som börjat användas är
gummimattor samt grus inne i väggarna. Det krävs dessutom grova diametrar på bjälkarna i
träbyggnader för att öka ljudupptagningsförmågan och samtidigt öka stabiliteten. Enligt
respondenterna måste metoder utvecklas för att kombinera olika byggmaterial såsom stål,
betong och trä för att kunna möta dessa utmaningar med stabilitet och stegljud men samtidigt
bygga effektivt.
 Mäta livscykelkostnader
Det framkom från några av respondenterna att det finns en svårighet att mäta livscykelkostnader
för projekten. Därav är det svårt att påstå att trä som byggmaterial är billigare än betong. Enligt
en av respondenterna medför träbyggnation större kostnader då en okunskap om byggmaterialet
finns samtidigt som byggprocessen kräver merarbete i form av isolering, underhåll och
merarbete vid modulmontering. Det framgår enligt en av respondenterna att prisfrågan måste
viktas mot klimatfrågan. Trä är ett betydligt miljövänligare alternativ vilket respondenten menar
väger upp för de ökade kostnaderna.

5.5 Arbetsfördelningen vid större träbyggnadsprojekt
Kommunen kan vara antingen beställare av byggprojekt eller försäljare av den kommunala
marken. När kommunen är beställare kan denna styra vilka byggmaterial som ska användas
och hur projektet ska genomföras. Vid dessa projekt har kommunen även ett ansvar för
skötsel och underhåll av fastigheterna framgent. Går kommunen in i dessa samarbeten som
markförsäljare kan kommunen endast påverka den privata aktören genom att ställa krav på
byggmaterial. Detta beskrivs som kommunens enda verktyg för att kunna styra den privata
aktören vid markförsäljning, att ställa krav på att marken ska användas till träbyggnation.
Beroende på vilken roll kommunen har i samarbetet kan alltså kommunen påverka projekten i
olika stor omfattning. En vanlig detalj vid upphandlingsfasen är att den privata aktören och
universitetet tecknar ett samarbetsavtal vilket leder till att forskning kan utföras vid
byggprojekten. Detta är alltså ett krav som kommunen kan ställa för att den privata aktören
ska få utföra byggnationen.
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De privata aktörerna ansvarar för projektets genomförande och kan endast ställa eventuella
krav vid upphandlingsfasen. De privata byggherrarna kan arbeta åt kommunen eller köpa upp
kommunal mark för att därefter utföra byggnationsprojektet. Det framgick från intervjuerna
att företagen har ett starkt samarbete med sina leverantörer. Genom dessa samarbeten kan
byggprocessen flyta på smidigt och effektivt. Genom detta samarbete mellan olika företag och
kommuner uppstår en vin-vin situation där fler intressen kan tillgodoses samtidigt som varje
aktör tjänar på samarbetet.
Universitet och forskningsinstitut ingår samarbeten för att kunna utföra forskning på diverse
olika områden. Majoriteten av respondenterna inom kommunen menar att forskning behövs
och därav utförs många av projekten med så kallade ”öppna böcker”. Med detta menas att den
privata aktören måste genomföra en ”öppen byggprocess” så att forskning ska kunna
genomföras på området genom att följa projektets arbetsgång. Enligt respondenterna gynnas
de privata aktörerna av denna forskning då nya metoder och tekniker tas fram som ska
effektivisera träbyggnationsprocessen.

5.6 Upplevda fördelar med samarbeten vid större träbyggnadsprojekt
Det framkommer från intervjuerna att ett stort intresse finns i att bygga inom de olika
kommunerna och därav vill många aktörer ingå samverkan. Genom samarbetet mellan
kommun och företag kan företagen utvecklas till specialister samtidigt som kommunen driver
klimatfrågan framåt. Denna klimatfråga är enligt en majoritet av respondenterna den drivande
faktorn till att trä som byggmaterial på senare tid ökat. Denna samverkan medför således ett
ställningstagande från kommunen samtidigt som näringslivet gynnas av en ökad efterfrågan
av träbyggnation. Kommunen kan därför, enligt en majoritet av respondenterna, påverka
marknaden i stor utsträckning genom att förespråka trä som byggmaterial. Detta medför att
fler intressen kan tillgodoses samtidig som klimatfrågan ligger som grund för denna satsning.
Byggande av trähus högre än två våningar blev lagligt år 1994. Detta är alltså en relativt ny
byggmetod som utvecklats på senare tid. Därav behövs ny forskning på området för att kunna
effektivisera och samtidigt möta de utmaningar som byggmaterialet medför. En majoritet av
respondenterna anser samverkan som positiv då forskning kan utföras under byggprojektets
gång och därav öka kunskap och erfarenhet kring träbyggnation. Samverkansformen medför
således att privata företag och forskare arbetar mycket nära varandra i kommunens projekt
vilken anses som positivt för den framtida utvecklingen. Denna forskning leder till att
innovativa lösningar kopplade till träbyggnation utvecklas för att dels undersöka nya metoder
och tekniker men samtidigt öka kunskapen av materialet. Det framgår från en av
respondenterna att det företag som vågar ha ett öppet arbetssätt för att gynna forskningen
också tenderar att bli marknadsledande. Genom denna samverkan ökar på så vis
innovationstakten samtidigt som det uppstår en möjlighet för företagen att utvecklas till
specialister. Detta anser flertalet respondenter som positivt då innovativa lösningar
framkommer ur denna samverkan samtidigt som kunskap och erfarenhet kring träbyggnation
successivt ökar.
En annan upplevd fördel är att större byggprojekt tenderar att skapa en lojalitet mellan olika
företag samtidigt som en ökad tillit uppstår mellan kommun och privata aktörer. Enligt en av
respondenterna kan fler företag tvingas samarbeta vid större byggprojekt för att kunna utföra
projektet effektivt och samtidigt kunna tillgodose varandras styrkor. Respondenten menar att
detta leder till en ökad lojalitet mellan den privata marknadens aktörer. Detta anses som
viktigt då större träbyggnationsprojekt behöver kompetens i form av fler aktörer för att kunna
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utföras. Det ska även tilläggas att denna marknad tvingar mindre företag att utvecklas för att
kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. Här spelar aktörens kunskap och
erfarenhet en betydande roll där samarbeten kan vara lösningen för fortlevnad.

5.7 Upplevda svårigheter/nackdelar med samarbeten vid större
byggprojekt
En av representanterna från företagssidan underströk vikten av att ha kunniga och erfarna
ledare vid större byggprojekt. Detta är enligt respondenten en svårighet i samarbetet då det
varje år sker stora pensionsavgångar samtidigt som få utbildar sig till exempelvis
byggtekniker i landet. Respondenten menar att digitaliseringen kommer utvecklas ytterligare i
branschen vilket kommer kräva en ökad kunskap. Därför menar respondenten att bra
utbildningar behövs för att dels kunna öka kunskapen på marknaden men samtidigt producera
kunniga byggledare.
En annan utmaning som framkommit under intervjuerna är att små företag kan bli ”klämda”
om de inte följer utvecklingen. Detta är, enligt några av respondenterna från företagen, en
överhängande risk då större företag kan utföra en bredare marknadsföring och samtidigt
utvecklas genom större byggprojekt. Vid träbyggnation sker större delen av byggnationen
inne i en fabrik där prefabricerade moduler produceras. Detta görs vanligen utanför staden
varpå namnet ”landet bygger staden” uppkommit. En majoritet av respondenterna menar
därför att satsningar måste göras som gynnar de mindre företagen, framförallt de som är
verksamma utanför städerna.
Ett fåtal av respondenterna beskriver en viss svårighet i att utveckla innovationsprojekt då
bostadsmarknaden i dagsläget är överhettad i Sverige. Detta medför en stor press på
byggherrarna som vill hinna färdigt med sina projekt i tid vilket medför att forskningen på
området kan bli lidande. Problemet får som följd att forskning får tillämpas på de mindre
konkurrensutsatta områdena, såsom fukt eller brand, för att inte påverka byggnationen. En
annan svårighet i samarbetet kan, enligt en av respondenterna, vara att dela med sig av
erfarenheter och resultat mellan de olika aktörerna. En öppenhet i byggprojekten beskrivs som
viktigt då utvecklingen sker snabbt på området och innovationstakten på marknaden ökar.
Därav kan denna öppenhet och kunskapsspridning gynna fler aktörer på marknaden.
Representanter från kommunen menar att det finns en svårighet i att mäta projektens
livscykelkostnader. Det är även svårt att få in anbud från de privata aktörerna vilket beskrivs
som en upplevd brist på lokal kunnig arbetskraft. Detta medför att entreprenörspriserna
tenderar att öka då konkurrensen beskrivs som låg. En ökad konkurrens mellan privata aktörer
på marknaden medför ett större antal anbud vilket kan leda till lägre produktionskostnader.
Det ska dock tilläggas att kommunerna har en långsiktig vision för klimat och miljö varpå
träbyggandet främjas.

5.8 Respondenternas framtidssyn på trä som byggmaterial i
Sverige
Respondenter från kommunerna vill utveckla en hållbar statsutveckling där deras största
fokus i byggstrategin riktas mot klimatfrågan. Detta har medfört en stor efterfrågan av
alternativa byggmaterial som kan konkurrera med stål och betong för att därigenom påverka
byggindustrin till mer hållbar. Samtliga respondenter tror på en ljus framtid för träbyggnation
och marknaden för trä som byggmaterial tros öka de kommande åren. För att utveckla
träbyggnationen menar en majoritet av respondenterna att forskning måste tillämpas på de
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områden där trä har svårigheter att konkurrera med exempelvis betong. Dessa områden
beskrivs som fukt, stabilitet och akustik mellan olika våningsplan. En majoritet av
respondenterna menar att kombinationer av material kan vara den framtida lösningen för att
dels reducera klimatpåverkan och samtidigt leva upp till de krav som marknaden ställer.
Kommunernas träbyggnadsstrategier leder till en större efterfrågan av trä som byggmaterial
vilket medför att fler aktörer vågar ta steget in på marknaden. För att möta dagens behov av
byggmaterial och efterfrågan av kunnig arbetskraft krävs enligt respondenterna en konkurrens
på marknaden. Genom denna konkurrens kan projektkostnaderna reduceras samtidigt som
erfarenheten ökar. En stor fördel med trä som byggmaterial är att detta möjliggör
prefabricering av byggnadens olika delar. Det framkommer dock att leverantörerna
överbelastas vilket kan resultera i försenade byggprojekt. Genom denna ökande efterfrågan av
trä som byggmaterial utvecklas marknaden samtidigt som fler aktörer vågar inrikta sig mot
träbyggande. Det krävs fler aktörer på marknaden för att möta dagens behov och därav
välkomnas denna konkurrens, från framförallt kommunens sida. För företagen medför denna
konkurrens en vilja att specialisera sig och samtidigt utvecklas för att gripa marknadsandelar.

5.9 Vad upplevs som begränsande för träbyggande i allmänhet?
En majoritet av respondenterna beskriver brist på kunskap och erfarenhet som den största
begränsande faktorn för träbyggande i Sverige. Brand, akustik, fukt och stabilitet beskrivs som
områden där kunskap måste utvecklas. Detta måste göras genom en bredare forskning på området
för att därigenom utveckla nya metoder och tekniker som motverkar träbyggandets begränsande
faktorer.
En annan begränsande faktor som framkommit från intervjuerna är att byggprojekten i trä upplevs
som dyrare jämfört med de konkurrerande materialen stål och betong. Däremot menar en
majoritet av de respondenter från kommun och företag att en helhetssyn måste användas för att
kunna vikta klimatfrågan mot byggmaterialets kostnader. Trä som byggmaterial medför lägre
klimatpåverkan jämfört med betong vilket understryks i intervjuerna, dock upplevs trä som
byggmaterial dyrare. En förklarande faktor till den upplevda ökande kostnaden sammanlänkas till
den tidigare nämnda bristen på kunskap. Kunskapsbrist hos byggherrar medför ökade kostnader
dock måste denna ökande kostnaden viktas mot samhällsnyttan som materialet medför.
Betong har varit marknadsledande på marknaden i många år samtidigt som materialet medför
många fördelar gentemot trä. När marknaden efterfrågar mer miljövänliga material försöker även
betongindustrin att anpassa sina produkter efter marknadens efterfrågan. Detta beskrivs som en
begränsande faktor för trä som byggmaterial, att betongtillverkarna utvecklar sina produkter och
metoder för att behålla konkurrenskraften på marknaden genom att bli mer klimatvänligt.
Akustik lyfter flertalet av respondenterna fram som en stor begränsande faktor för trä som
byggmaterial. Betongbyggandet har under många år haft väldigt liten konkurrens på marknaden,
på grund av dess många fördelar. Stegljuden mellan olika våningsplan upplevs som minimala
jämfört med träbyggnader. Därav är just stegljuden i trähus ett område där forskning tillämpas för
att försöka utveckla nya tekniker och metoder för att reducera ljudtransmissionen mellan olika
våningsplan. Det framgår från intervjuerna att kombinationer av olika byggmaterial såsom trå, stål
och betong kan vara den framtida lösningen för att utveckla byggtekniker som möter klimatfrågan
samtidigt som byggnaden lever upp till marknadens efterfrågan.
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6 Analys
I detta kapitel analyseras de resultat som framkommit från de kvalitativa intervjuerna med
studiens teoretiska ramverk som presenterades i kapitel 2
.
Studien syftar till att undersöka för- och nackdelar med samverkansformen PPP i kombination
med de möjligheter som träbyggnation kan medföra. I denna analys undersöks om det resultat
som framkommit från de kvalitativa intervjuerna skiljer sig från det teoretiska ramverk från
kapitel 2. Strukturen i analysen liknar den struktur som använts i teorikapitlet. Frågorna i
intervjun är anpassade utifrån teori, forskningsfrågor samt studiens syfte och därav kan
resultatet från intervjuerna jämföras med den teori som behandlats i kapitel 2.

6.1 Efterfrågan av samarbeten inom byggsektorn
Enligt LaFrance & Lehmann (2005) har en ökad medvetenhet hos marknadens intressenter
utvecklat ett större ansvarstagande bland marknadens aktörer. För att möta mer komplexa
frågor, såsom marknadens ökande krav på hållbar utveckling, måste samarbeten ingås. I
kombination med en ökad medvetenhet bland marknadens aktörer och en ökad oro för
klimatförändringen har, enligt Pinkse & Kolk (2012), en ökad efterfrågan av samarbeten
mellan offentliga, privata och ideella aktörer utvecklats på marknaden. Genom dessa
samarbeten kan de olika aktörernas styrkor nyttjas vilket möjliggör att större frågor kan
bemötas. Den enskilda aktören kan inte möta dessa större och mer komplexa frågor på egen
hand varpå samarbeten efterfrågas.
Resultatet från de kvalitativa intervjuerna visar att frågor av mer komplex karaktär, såsom
klimatpåverkan eller hållbar utveckling, driver företag, kommuner och universitet till
samverkan. Majoriteten av respondenterna beskriver klimatfrågan som den grundläggande
drivkraften att använda trä som byggmaterial vilket ökar efterfrågan av samarbeten på
marknaden. Den privata aktören är enligt Hallström et al. 2014 vinstdriven och besitter
kunskap vilken kommunen efterfrågan i form av arbetskraft och erfarenhet. Kommunen vill,
enligt studiens resultat, tillgodose de allmännas intressen och samtidigt bemöta klimatfrågan
på ett effektivt sätt vilket medför en ökad efterfrågan av samverkan med privata aktörer. För
att möta dessa komplexa frågor måste nya material och metoder utvecklas varpå kommuner
stödjer forskningsinstitut och universitet finansiellt för att främja forskning på olika områden
såsom träbyggnation. Denna forskning tillämpas på olika områden för att effektivisera
träbyggnationen vilket bidrar till en hållbar statsutveckling.
Enligt Waddock (1991) beskrivs samarbeten som frivilliga där vikten av ett delat ansvar
mellan de olika aktörerna understryks. Genom denna ansvarsfördelning öppnas möjligheten
att bemöta komplexa frågor som aktörerna inte kan möta på egen hand. Dessa sociala
samarbeten syftar till att bemöta de allmännas intressen likväl den enskilda aktörens. En
viktig faktor i samarbeten beskrivs som aktörens upplevda delaktighet i projekten där ett stort
värde finns i att kunna tillföra samarbetet nytta. Resultatet från de kvalitativa intervjuerna
visar att samarbeten efterfrågas för att kunna möta större och mer komplexa frågor och
samtidigt ge konkurrensfördelar för de aktörer som ingår samarbetet. Det framkommer i
intervjuerna att samarbeten tillgodoser fler olika intressen där varje aktör gynnas av
samverkan. Kommunen vill tillgodose de allmännas intressen och de privata företagen ges
möjlighet att bemöta efterfrågan från dess intressenter samtidigt som företaget kan utvecklas
till specialister genom denna samverkan. Resultatet visar att den enskilda aktörens intressen
tillgodoses i större träbyggnadsprojekt vilket beskrivs som viktigt. Det framgår även att den
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upplevda delaktigheten i dessa samarbeten är stort och att respondenterna genom samverkan
dels kan möta komplexa frågor samtidigt som marknaden förändras till mer hållbar genom
ökad träbyggnation.

6.2 Drivkrafter för att ingå i samverkan
Enligt LaFrance & Lehmann (2005) finns många olika drivkrafter som gör att olika aktörer
vill ingå samverkan. Dessa drivkrafter är nära relaterade till aktörens enskilda intressen och
därav har olika aktörer olika drivkrafter att ingå samverkan. Varje aktör ska således gynnas av
att ingå partnerskap där samarbetet ska generera värden som den enskilda aktören inte kan
utveckla på egen hand. Regeringar, NGO, IO och privata aktörer som ingår samverkan har
alla olika målsättningar med partnerskapet. Gemensamt är dock att samverkan kan möjliggöra
att fler intressen tillgodoses och samtidigt medföra att den enskilda aktörens mål uppfylls.
Glasbergen (2011) presenterar en modell (Figur 2) som är uppdelad i 5 olika steg vilka
beskriver hur ett samarbete kan utvecklas. I denna modell beskrivs förtroendet mellan
samarbetets olika aktörer som mycket viktigt för att kunna skapa konkurrenskraft och fördelar
genom samverkan. Samarbetet ska skapa mervärde och fördelar för varje aktör och därigenom
locka till partnerskap. Därav är ett ömsesidigt förtroende mellan samarbetets olika parter av
stor vikt för att genom samarbetet skapa konkurrensfördelar som gynnar många intressen och
samtidigt möjliggöra att större och mer komplexa frågor kan bemötas.
Resultatet från studien visar att kommuner, företag och universitet har olika drivkrafter att
ingå samverkan. Dessa aktörer har olika målsättningar och därav är det av stor vikt att
partnerskapet uppfyller dessa. Kommunen har större och mer övergripande mål i sin
träbyggnadsstrategi där de vill tillgodose allmänhetens intressen och samtidigt möta
klimatfrågan på ett effektivt sätt. Endast genom denna samverkan, såsom PPP, kan dessa
intressen behandlas och resultatet från intervjuerna visar att kommunerna är starkt positiva till
ett nära samarbete med näringslivet. Partnerskap beskrivs möjliggöra att större och mer
komplexa frågor såsom bostadskrisen, klimatfrågan samt en hållbar statsutveckling kan
bemötas. Samarbetet möjliggör att större frågor kan behandlas vilket beskrivs som den största
drivkraften för kommuner att vilja ingå partnerskap med privata företag och universitet.
Flertalet av studiens respondenter understryker vikten av ett tillit mellan de olika aktörerna i
partnerskapet. För att utveckla ett framgångsrikt samarbete krävs lojalitet mellan aktörerna för
att dels kunna utföra projekten effektivt men samtidigt uppfylla den enskilda aktörens
intressen.
Resultatet från intervjuerna visar att forskning efterfrågas för att öka kunskapen och
erfarenheten av träbyggnation samt effektivisera byggprocessen. Forskning utvecklar nya
tekniker och metoder för att dels öka träbyggandets effektivitet men samtidigt bidra till en
mer utvecklad och hållbar byggsektor. Denna forskning tenderar gynna både företag och
kommuner genom att möjliggöra att deras intressen kan bemötas och samtidigt stärka
träbyggandets marknadsandelar. Resultatet visar att forskning tillämpas under de pågående
projekten där företag och universitet arbetar mycket nära varandra. Denna forskning som
utvecklas på området beskrivs som en stor drivkraft för kommunen då detta medför att
klimatfrågan och bostadsfrågan kan bemötas på ett effektivare sätt.
Företagen i studien understryker att samarbeten generar fördelar som möjliggör att dess
intressen och mål kan uppfyllas. Den ökande efterfrågan av stora träbyggnadsprojekt ger
företagen möjlighet att specialisera sig vilket medför en stor konkurrenskraft på marknaden.
Enligt LaFrance & Lehmann (2005) vill företag ingå samverkan om de ser en potential till
ökad avkastning. En annan drivkraft beskrivs som möjligheten att genom samverkan visa
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ansvarstagande mot dess intressenter. Detta kan starkt kopplas till resultatet i studien där de
intervjuade företagen understryker vikten av att dels utvecklas och angripa marknadsandelar
men även att visa ansvarstagande mot marknadens intressenter. Genom företagens
respondenter understryks vikten av ett ömsesidigt förtroende i dessa samverkansformer. För
att kunna utföra projekten effektivt och behålla konkurrenskraft måste ett förtroende finnas
mellan företag och kommuner men även mellan olika företag. Det framgår från resultatet att
företag kan behöva samarbeta med andra företag för att dels öka kompetensen runt
byggprojekten men även för att behålla sin konkurrenskraft. Det framgår från resultatet att
företagen är positiva till att forskning utförs inom träprojekten. Genom forskningen gynnas
företagen då detta medför en ökad effektivitet och kunskap kring byggmaterialet vilken
stärker deras konkurrenskraft.
Sista steget i Glasbergens (2011) modell beskriver att det sker en ansvarsfördelning mellan
samarbetets olika aktörer. Genom public-private partnership kan marknadens aktörer blandas
och samordnas för att bemöta komplexa utmaningar. Genom denna samverkansmodell
organiseras rätt aktörer för utmaningarna och endast genom samverkan och diskussioner kan
dessa utmaningar lösas.
Resultatet från studien kan alltså starkt kopplas till Glasbergens (2011) modell som visar de
olika stegen för att uppnå ett framgångsrikt partnerskap. Enligt Glasbergen (2011) kan en
marknad förändras genom samverkansformer. Detta visas även i träbyggnadsindustrin där
bostadsministern i Sverige förespråkar trä som byggmaterial och därav har efterfrågan av
träbyggnation ökat på marknaden. Kommunerna i studien beskriver att marknaden förändrats
genom att alltfler kommuner efterfrågar ökat träbyggande. Genom samverkan med privata
aktörer kan frågor av mer komplex karaktär mötas vilket även marknadsförs i deras
träbyggnadsstrategier. Här understryks vikten av ett nära samarbete mellan kommuner och
näringsliv för att skapa mervärde genom träbyggnation.

6.3 Public-private partnership inom byggsektorn
PPP innebär enligt Åstrand & Sannestad (2015) en långsiktig avtalsrelation mellan offentliga
och privata aktörer där projektets risk fördelas mellan de olika aktörerna. Detta samarbete
medför enligt Dutta (2012) att resurser och intressen blandas för att uppfylla mål som gynnar
alla berörda parter. Bovaird (2004) menar att samarbeten medför nya metoder och
förhållningssätt som uppkommer från en förbättrad kommunikation och informationsdelning
mellan olika aktörer.
Resultatet visar att fler intressen kan mötas genom samarbeten samtidigt som projektets risk
fördelas mellan de olika aktörerna. Den privata aktören ansvarar vanligen för byggprojektets
genomförande varpå den finansiella risk som medföljer projektet ofta flyttas över till
företagen. Denna samverkan medför långa kontraktstider samtidigt som forskning tillämpas i
samband med byggprojekten. Detta medför en kunskapsspridning samtidigt som innovativa
lösningar och metoder uppstår. Genom dessa samarbeten ökar kunskapen och erfarenheten
bland såväl privata som offentliga aktörer vilket leder till en förbättrad kommunikation och
informationsspridning. Resultatet visar därmed en stark koppling till Bovaird (2004) som
menar att informationsspridningen förbättras genom samarbeten. Dutta (2012) menar att
resurser och intressen blandas för att uppfylla mål som gynnar många olika intressen vilket
även detta styrks av studiens resultat. Genom samverkan kan mer komplexa frågor mötas
samtidigt som både den privata, offentliga och allmänhetens intressen kan tillgodoses.
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Enligt Figur 3 från Andersson & Sirén (2009, 10) kan PPP som samverkansform delas in i två
olika steg. Steg 1 beskrivs som ”ägande” där den offentliga aktören kan vara exempelvis
kommun, landsting eller regering. Ägare från den privata aktören kan exempelvis vara en
byggentreprenör eller driftentreprenör. Detta steg beskrivs innebära vem som äger och
ansvarar för projektet i sin helhet. Steg 2 beskrivs som ”utförande” och vanligen ansvarar en
privat aktör för detta steg i byggprojektet. Steg 2 innefattar vem som ska utföra exempelvis ett
byggprojekt och som ansvarar för att byggandet blir klart i tid samt att projektet utförs utefter
vad som överenskommits med ”ägaren” i steg 1.
Resultatet från intervjuerna visar att den offentliga aktören, som i denna studie innefattas av
kommuner, vanligen ansvarar för byggprojektet. Enligt respondenterna kan kommunen ingå
samverkan på två olika sätt. Antingen ansvarar kommunen för byggprojektet och därigenom
planerar och sedan anlitar privata aktörer för att utföra projektet. Kommunen beskrivs då som
”ägare” eller beställare av ett byggprojekt. Enligt några av respondenterna i studien kan
kommunen även agera som markförsäljare. Kommunen säljer en del av den kommunala
marken till en privat aktör som får använda marken till byggprojekt. Kommunen kan alltså
vara involverad i byggprojektet på två olika sätt beroende på hur kommunen väljer att kliva in
i samarbetet, antingen som markförsäljare eller som beställare av byggprojekt. Detta kan
kopplas till modellen från Andersson & Sirén (2009, 10) där kommunen beskrivs som ”ägare”
av byggprojektet. Det ska dock tilläggas att kommunen blir mindre delaktig i
träbyggnationsprojekten då de endast agerar som försäljare av den kommunala marken. När
kommunen är försäljare av mark kan denna endast ställa krav vid upphandlingsfasen att
träbyggnation skall utföras på den sålda marken. Den privata aktören blir alltså bunden till
träbyggnation även om denna köper den kommunala marken.
Det framgår från resultatet att den privata aktören ”utför” projekten på uppdrag av
kommunen. Det ska dock tilläggas att den privata aktören kan vara ”ägare” av byggprojekten
om denne valt att köpa marken av kommunen och blir därmed även ansvarig för
byggprojektet samt dess underhåll framöver.
Något som inte finns med i modellen från Andersson & Sirén (2009, 10) är att universitet och
forskningsinstitut i allra högsta grad finns med i samverkansformen PPP vid träbyggnation.
När kommunen beställer byggprojekt av den privata aktören får denna skriva under ett
samarbetsavtal med universitetet. Därigenom sker forskning fortlöpande under byggprocessen
där företag och universitet arbetar mycket nära varandra vilket kommunen ställt krav om vid
byggprojektets start. Den privata aktören kan endast framföra krav och åsikter i
upphandlingsskedet och vet på så vis redan från projektets start vad som förväntas av dem och
projektet.
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2009) skiljer sig byggprojekt utförda genom PPP
gentemot traditionellt byggande. Skillnaden är att samarbetet ofta sträcker sig över hela
byggprojektets livscykel. Här lyfts även vikten av tydliga regler och gränsdragningar fram
som avgörande för ett fungerande samarbete samtidigt som riskerna i projektet måste
klarläggas för alla parter. Enligt en av respondenterna från kommunsidan så upplevs inte
samarbetet mellan kommun och företag som ett avtal utan mer som ett ”naturligt samarbete”.
Det framkom dock att det sker en upphandlingsfas samt att privata aktörer får ge ett anbud på
kommunens kommande projekt. Det framkom även att den privata aktören måste godkänna
att forskning kommer utföras under byggprocessens gång. Resultatet visar att tydliga regler
och ett ömsesidigt förtroende är viktigt i dessa samarbeten vilket även lyfts fram från Sveriges
kommuner och Landsting (2009).
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Enligt Hallström et al. (2014) finns flertalet olika förutsättningar eller motiv för olika aktörer
att ingå samverkan vid träbyggnationsprojekt. Ett av motiven är att samverkansformen kan
generera en ökad effektivitet. Enligt Åstrand & Sannestad (2015) ökas effektiviteten vid ett
PPP på grund av att risken som ofta medföljer projektet flyttas över till den privata aktören.
Den privata aktören beskrivs som vinstdriven och kostnadsmedveten vilket tenderar att
effektivisera projektets genomförande. Den privata aktören beskrivs som kunnig och erfaren
vilket behövs för att effektivisera byggprocessen.
Enligt respondenter från företagssidan förflyttas den finansiella risk som ofta medföljer
projekten över till den privata aktören. Företaget är, i denna samverkansform, ansvarig för
byggprojektets genomförande och därav förflyttas denna finansiella risk över till den privata
aktören. Studiens resultat visar att det finns delade åsikter kring byggprojektets effektivitet.
Vissa respondenter upplever träbyggandet som mer effektivt då materialet ger möjlighet till
prefabricering samt lättare transporter. En av respondenterna menar dock att träbyggnation
ställer större krav på byggarbetarna då detta material kräver en större hantverksskicklighet
samt att bygglösningar ständigt måste utvecklas vid byggprojekten. Det framgår dock från
resultatet att samtliga respondenter anser att arbetsmiljöerna blir betydligt bättre vid
träbyggnation samt att prefabricering medför mindre arbetstimmar vid byggarbetsplatserna.
Prefabricering medför således en effektiv arbetsmiljö samtidigt som energiåtgången
reduceras. Detta material medför således en reducering av byggindustrins klimatpåverkan
vilket alla respondenter är ense om.
Det framgår från studiens resultat att det finns en kunskapsbrist kring träbyggnation. Trä är ett
relativt nytt byggmaterial jämfört med betong vilket medfört att kunskap och erfarenhet måste
utvecklas på marknaden. Enligt respondenterna har vissa företag utvecklats till specialister
inom träbyggnation, dock beskrivs kunskapen som en begränsande faktor för träbyggnation i
Sverige. Detta skiljer sig alltså från Åstrand & Sannestad (2015) som menar att
byggprocessen effektiviseras genom kunnig arbetskraft i form av privata aktörer. Marknaden
måste enligt respondenterna utvecklas där forskning behövs för att hitta nya metoder och
tekniker samtidigt som kunskapen om byggmaterialet måste ökas.
Enligt Hallström et al. (2014) medför samverkansformer, såsom PPP, att nya innovativa
lösningar utvecklas. Längre kontraktstider medför nya tillvägagångssätt samt tekniska
lösningar som kan effektivisera byggprocessen. Resultatet från de kvalitativa intervjuerna
visar att forskning efterfrågas och tillämpas vid träbyggnationsprojekten. Forskningen medför
en ökad kunskap kring byggmaterialet samtidigt som innovativa lösningar uppkommer i
samband med denna ökande erfarenhet. Enligt respondenterna finns en kunskapsbrist kopplad
till träbyggnation i Sverige. Det framkommer dock att fler och fler företag specialiserar sig
mot träbyggnation vilket är en effekt av kommunernas efterfrågan av trä som byggmaterial.
Detta har medfört att nya produkter och lösningar utvecklats samtidigt som forskning på
området tillför information samt utvecklar nya produkter och metoder.
Bondesson & Erlingson (2012) menar att PPP möjliggör att mjuka värden kan tillgodoses
samtidigt som mer komplexa utmaningar kan bemötas genom samverkansformen. Genom
samverkan ökas mervärdet av en produkt eller tjänst och kan därigenom tillgodose många
olika intressen. Resultatet från studien styrker detta påstående där samtliga respondenter
menar att samverkansformen genererar mervärde genom ökad byggnation i trä. Resultatet
visar att kommunens träbyggnadsstrategier bygger på klimatfrågan som grund samtidigt som
näringslivet gynnas av en ökad efterfrågan av byggprojekt. En ökad efterfrågan av
byggprojekt i trä medför enligt respondenterna en ökad sysselsättningsgrad samtidigt som trä
som byggmaterial medför en möjlighet till att ”landet bygger staden” genom prefabricering.
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Större och mer komplexa utmaningar medför att samverkan måste ingås då den enskilda
aktören inte behärskar att möta dessa på egen hand. Exempel på dessa större utmaningar är
den upplevda bostadsbristen i Sveriges kommuner. Kommunerna klarar inte att möta denna
bostadsbrist på egen hand utan måste samarbeta med företag och forskningsinstitut för att
denna fråga ska kunna behandlas. Därigenom gynnas även allmänheten av denna samverkan
då både klimathoten samt bostadsbristen påverkar samhällets omgivning negativt.

6.4 Fördelar kontra nackdelar med public-private partnership
Bondesson & Erlingson (2012) menar att samverkansformen public-private partnership
genererar en ökad expertis bland framförallt de privata aktörerna. Denna expertis lyfts fram
som nödvändig för att företag ska behålla sin konkurrenskraft på den konkurrensutsatta
marknaden som råden inom byggindustrin. Denna expertis medför kunnig arbetskraft som
kommuner efterfrågar vilket beskrivs som en av förklaringarna till att samverkan ofta ingås.
Intervjuerna i studien visar på liknande resultat som framhävs av Bondesson & Erlingson
(2012). Majoriteten av respondenterna menar att de företag som är verksamma och samarbetar
med de kommuner som efterfrågar träbyggnation besitter kunskap. Denna kunskap skapar
stora konkurrensfördelar gentemot andra företag samtidigt som en lojalitet mellan privata och
offentliga aktörer utvecklas. Respondenterna menar att de företag som varit verksamma på
området under en längre tid har utvecklat expertis vilket tillsammans med forskning driver
utvecklingen av träbyggnation framåt.
En fördel som framhävs av Andersson & Sirén (2009) är att långa kontraktstider kan medföra
att innovativa lösningar utvecklas. Den långa kontraktstiden, som ofta sträcker sig över
projektets hela livscykel, medför att nya tekniker och metoder utvecklas genom den ökande
kunskapen. Även Dutta (2012) menar att PPP medför en större spridning av kunskap och
erfarenhet mellan de olika aktörerna i samverkansformen. Samverkansformen PPP kan enligt
Andersson & Sirén (2009) leda till innovativa lösningar vilket bekräftas av resultatet från
studiens kvalitativa intervjuer. Genom längre kontraktstider samt ett ökat klimatfokus från
marknadens aktörer med livscykelperspektiv skapas en strävan efter nya material och metoder
för att utveckla träbyggnationen och därigenom skapa en långsiktigt hållbar statsutveckling.
Kommuner beskrivs som drivande i klimatfrågan då de utvecklat träbyggnadsstrategier med
stort fokus på klimatfrågan. I kommunernas byggprojekt utförs forskning för att utveckla
metoder och tekniker som dels kan effektivisera byggprojekten genom ökad kunskap men
även minska klimatpåverkan i byggsektorn. Det framgår även att samarbetet skapar en tillit
mellan dels företag och kommuner men även mellan olika företag. Genom denna tillit och
lojalitet kan marknadens aktörer samarbeta medan kunskapsspridningen ökar mellan de olika
aktörerna. Denna samverkan för ökad träbyggnation kan enligt respondenterna leda till att
byggsektorn förändras till mer hållbar samtidigt som företagen gynnas och utvecklas av
samarbetet, vilket även beskrivs av Glasbergen (2011).
Enligt Bovaird (2004) har fackföreningar varit starkt kritiska mot samverkansformen PPP då
de hävdar att anställningsvillkor försämras samtidigt som arbetstillfällen minskar. Det
framgår även att allmänheten varit skeptiska mot att involvera den vinstdrivna privata aktören
i de allmännas intressen. Resultatet från intervjuerna visar att kommunerna värnar om
näringslivet och de framtagna träbyggnadsstrategierna pekar på att företag och allmänheten
gynnas av samarbetet. Enligt respondenterna i intervjuerna medför PPP att marknaden
utvecklas genom en ökad efterfrågan av träbyggnation. Trä som material medför möjligheter
till prefabricering vilket både förbättrar arbetsmiljön men även genererar fler arbetstillfällen
på landsbygden. Produktionen av husmoduler sker, genom prefabricering, utanför
storstäderna i kontrollerade fabriksmiljöer varpå uttrycket ”landet bygger staden” uppkommit.
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Kommuner menar således att deras ökande efterfrågan av trä som byggmaterial genererar fler
rekryteringsmöjligheter samtidigt som stora och komplexa frågor kan mötas genom denna
samverkan. Genom denna samverkan tvingas företag att utvecklas för att behålla sin
konkurrenskraft vilket i sin tur gynnar utvecklingen av byggsektorn. Denna utveckling av
marknaden medför, enligt respondenterna, ett ökat krav på kunskap och effektivitet vilket
genererar ett mer effektivt byggande som gynnar den hållbara utvecklingen.
Enligt Hallström et al. (2014) menar motståndarna till samverkansformen att kapitalkostnader
kan öka, det bildas ett överskott av privata vinster samt att samverkansformen medför
komplicerade avtal. Resultatet från intervjuerna visar att den finansiella risken förflyttas till
den privata aktören i samverkansformen. Detta medför att privata företag måste utvecklas för
att kunna behålla sin konkurrensfördel på marknaden. Samtidigt medför denna utveckling fler
innovativa lösningar och metoder för att effektivisera byggandet. Respondenterna i studien
upplever inte att avtalen blir komplexa.
Hallström et al. (2014) beskriver att motståndare ifrågasätter samverkansformens effektivitet
där dessa hävdar att svårigheter finns i att jämföra traditionella byggprojekt med de byggprojekt
som utförs genom samverkansformen PPP. Resultatet visar att det finns en delad mening kring
effektiviteten kring träbyggande. Några av respondenterna anser att byggprojekt i trä blir dyrare
samtidigt som större krav ställs på byggherrens kunskap och hantverksskicklighet. Detta medför
således att byggprocessen i trä inte upplevs som mer effektiv utan istället tillför merkostnader
vid byggprojekten. Andra respondenter anser att byggmaterialet trä kan generera en ökad
effektivitet genom prefabricering och därmed medföra billigare byggprojekt. Dock menar en
majoritet av respondenterna att en helhetsperspektiv måste användas för att väga fördelar mot
nackdelar vid träbyggnationsprojekt. En ökad byggnation i trä genom samverkan genererar inte
bara bostäder utan även nytta för klimatet varpå olika nyttor måste vägas mot varandra. Det
framgår även att arbetsmiljön avsevärt förbättras där byggarbetarna utsätts för mindre risker och
exponering av exempelvis stendamm och oergonomiska lyft.
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7 Diskussion
I detta kapitel behandlas de forskningsfrågor som presenterats i kapitel 1.
Forskningsfrågorna behandlas med resultat- och analyskapitlet som grund för diskussionen.
Detta kapitel syftar till sammankoppla inledning och bakgrundsempiri med resultat och
analys för att därigenom kunna föra en diskussion kring de forskningsfrågor som formulerats
i kapitel 1.
I detta diskussionskapitel behandlas studiens forskningsfrågor vilka presenterats i kapitel 1.
Kapitlet syftar till att behandla forskningsfrågorna genom att sammankoppla resultat och
analys med bakgrundempiri och inledning. Forskningsfrågorna som behandlas i denna studie
är;


Vilka fördelar finns i att använda trä som byggmaterial och hur har träbyggnationen
utvecklats i Sverige historiskt?



Hur har public-private partnership som samverkansform utvecklats över tid?



Vilka för- och nackdelar upplevs med samverkansformen public-private partnership?



Vilka resultat kan förväntas av public-private partnership som samverkansform?

7.1 Sveriges utveckling mot ökad träbyggnation
Resultatet från de kvalitativa intervjuerna visar att efterfrågan av trä som byggmaterial stadigt
ökat under de senaste åren. År 1994 blev det i Sverige åter tillåtet att bygga högre hus i
byggmaterialet trä där några av Sveriges kommuner var tidiga med att utveckla
träbyggnadsstrategier. De kommuner som ingick i denna studie är lokaliserade i de delar av
Sverige där tillgången på råvara är stor. Detta kan vara en av anledningarna till att dessa tidigt
visade intresse av att använda trä som byggmaterial. Majoriteten av respondenterna beskriver
klimatfrågan som den grundläggande faktorn till att användningen av trä som byggmaterial
ökat samt att Sveriges marknad för träbyggnation snabbt utvecklats. Byggsektorns
klimatpåverkan beskrivs enligt IVA (2014) som mycket omfattande där utsläppen av
växthusgaser framförallt utgörs av valet av byggmaterial där betong medför betydligt större
utsläpp av växthusgaser jämfört med trä. Respondenterna som ingick i denna studie var alla
eniga om att trä är ett förnyelsebart material som medför stora klimatfördelar varpå intresset
för träbyggnation ökat.
Några av respondenterna från kommunerna menar att politiker som förespråkar trä som
byggmaterial haft stor inverkan på träbyggnationen i Sverige. Efter de nya miljö- och
energimål som utformats av EU år 2014 har populariteten för träbyggnation stadigt ökat.
Eftersom marknadens fokus inriktats mot klimatfrågan har fler kommuner valt att övergå till
mer träbyggnation, och därav har marknaden för bostadsbyggande förändrats till mer hållbar.
Byggmaterialet trä medför, genom dess klimatfördelar, en möjlighet att utveckla en hållbar
statsutveckling samtidigt som andra mer komplexa frågor kan bemötas. Bostadsbristen i
Sverige är en av dessa komplexa frågor där en ökad urbanisering medfört en större
bostadsbrist i framförallt storstäderna. Här har kommuner en stor möjlighet att bemöta denna
utmaning genom samarbete och ökad träbyggnation. Genom träbyggnation kan fler intressen
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mötas samtidigt som samarbeten medför en ökad kunskap och möjliggör att komplexa
utmaningar kan bemötas.
Enligt Nord & Brege (2013) har en begränsande faktor för träbyggnation varit bristen på lokal
och kunnig arbetskraft. Resultatet från intervjuerna visar att aktörer på marknaden varit starkt
kritiska till detta nya material varpå kommunerna bemötts av ett motstånd. Detta motstånd
beskrivs enligt respondenterna grundas på en okunskap hos byggherrarna och som bemöts
med möten och seminarier. Att bemöta denna skepticism på marknaden är viktigt för den
framtida träbyggnationen. Genom ökad efterfrågan av träbyggnation kan detta motstånd
reduceras då kunskapen om materialet ökar samtidigt som marknaden förändras till ett ökat
fokus på en hållbar utveckling. Det framgår från studiens resultat att kunskapen ökar då fler
byggprojekt utförs och därigenom utvecklas en expertis på området. Denna expertis medför
att utvecklingen av träbyggnationen ökat i Sverige sedan år 1994.
En viktig del för att utveckla samhällets hållbarbete är enligt Bergkvist (2015) goda
samarbeten, en ökad kunskapsnivån samt förespråka en bättre kommunikation mellan
marknadens aktörer. Sveriges Kommuner och Landsting (2009) beskriver samarbeten vid
större byggprojekt som mycket viktiga där risk och kunskap kan spridas mellan de olika
aktörerna. Resultatet från studien visar en positiv syn på samverkansformen PPP. En av
anledningarna till att denna samverkansform ökat i popularitet är att fler intressen kan mötas
samtidigt som detta samarbete medför att komplexa utmaningar kan mötas. Studien pekar på
att samverkan måste ingås för att dels öka kunskapen kring träbyggandet och samtidigt
utveckla en hållbar statsutveckling genom ökad byggnation i trä.

7.2 Fördelar kontra nackdelar med trä som byggmaterial
Den största fördelen med trä som byggmaterial, och som tidigare behandlats i studien, är att
trä beskrivs som ett förnyelsebart material. Materialet medför enligt Forskning & Framsteg
(2009) miljövänliga alternativ inom byggsektorn vilket leder till en ökad hållbarhet. Trä
binder koldioxid under sin tillväxt vilket medför en kolsänka i naturen. Jämförs trä med
dagens vanligaste byggmaterial betong, beskrivs trä medföra stora klimatfördelar då utsläppen
av växthusgaser reduceras markant. Jämförande studier utförda av Brege et al. (2017) och
Larsson et al. (2016) visar att trä som byggmaterial reducera utsläppen av växthusgaser med
upp till 50% jämfört med dagens vanligaste byggmaterial betong. Respondenterna i studien
understryker denna klimatfördel med trä som byggmaterial samtidigt som
träbyggnadsstrategierna utvecklas för att möta den stora klimatfrågan. För att utveckla en
långsiktigt hållbar statsutveckling krävs nya material och metoder för att reducera
klimatpåverkan från byggsektorn. Därav anses kommunernas träbyggnadsstrategier som
positiva för byggindustrin då dessa angriper klimatfrågan samtidigt som marknaden förändras
till mer hållbar.
Trä som byggmaterial möjliggör att moduler kan prefabriceras vilket lyfts fram som en stor
fördel i litteraturundersökningen och som bekräftas av respondenterna i studien.
Prefabricering medför framförallt bättre arbetsmiljöer för byggarbetarna samtidigt som
begreppet ”landet bygger staden” framkommit. Denna byggmetod medför således att fler
arbetstillfällen möjliggörs för de som bor på landsbygden vilken även framhävs av
respondenterna i studien. Arbetsmiljön blir enligt respondenterna betydligt bättre då
tillverkningen av husmoduler sker i kontrollerade fabriksmiljöer. Efter tillverkning
transporteras modulerna till byggarbetsplatsen för montering. Genom prefabricering reduceras
således störningar runt byggarbetsplatsen och medför samtidigt en effektiv byggprocess.
Enligt Nilsson (2017) medför prefabricering en minskad risk för att byggmaterielat exponeras
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för fukt. Fukt beskrivs som en stor nackdel och svårighet med trä som byggmaterial då röta
och mögel kan utvecklas i byggnaderna till följd av fuktskador. Genom prefabricering kan
genom detta påstående från Nilsson (2017) byggmaterialets nackdelar reduceras.
Enligt litteraturen som behandlas i studien beskrivs ljud och stabilitet som begränsande
faktorer för trä som byggmaterial, vilket även framhävs av intervjuerna. Enligt Forskning &
Framsteg (2009) och Roos et al. (2009) krävs nya metoder och tekniker för att leva upp till de
krav som marknaden ställer på träbyggnadens ljudisolering och stabilitet. Nya metoder och
tekniker som framkommit är grövre diametrar på bjälkar samt olika isoleringsmaterial.
Genom den ökande efterfrågan av träbyggnation kan nya material och metoder utvecklas
successivt och enligt respondenterna efterfrågas forskning för att stärka byggmaterialets
konkurrensfördelar. När hus upprättas i bullerutsatta områden ökar, enligt Giang & Moroz
(2013), kraven på ljudisoleringen i byggnaden. Detta medför således att nya material och
metoder utvecklas för att reducera denna nackdel med trä som byggmaterial. Det framgår från
intervjuerna att gummimattor, singelgrus och grövre bjälkar är några av de metoder som
används för att dels öka stabiliteten i byggnaderna men även för att reducera de upplevda
stegljuden. Dessa nackdelar kan sammanlänkas med den upplevda okunskap som finns på
marknaden. Det framgår från respondenterna att kunskapsbrist är en begränsande faktor för
träbyggnationen i Sverige samtidigt som ett motstånd finns bland marknadens aktörer. Denna
okunskap kan beskrivas vara orsaken till att detta motstånd uppstått. Därav efterfrågar
respondenterna forskning på området samtidigt som fler träbyggnadsprojekt kan utveckla en
ökad erfarenhet av byggmaterialet. Det framhävs även att en ökad konkurrens på marknaden
kan medföra billigare byggprocesser samtidigt som kunskapen ökar. Genom kombinationer
av olika byggmaterial kan de enskilda nackdelarna reduceras. En majoritet av respondenterna
menar därför att kombinationer av material kan vara den framtida lösningen för att dels
reducera klimatpåverkan och samtidigt leva upp till de krav som marknaden ställer.
Det ska tilläggas att kommunerna och företagen som valdes till denna studie är starkt
inriktade mot träbyggnation och som kommit långt i sitt utvecklande av träbyggnadsstrategier.
Detta kan vara en av förklaringarna till att trä som byggmaterial upplevs som mycket positivt
i denna studie. Det ska även tilläggas att annan jämförande litteratur och studier visar att trä
som byggmaterial generellt ökar i Sverige och att marknaden ser klimatfördelarna med detta
nya byggmaterial som mycket positivt.

7.3 Upplevda fördelar och svårigheter med samverkansformen
public-private partnership
Samarbeten kan enligt Hallström et al. (2014) medföra innovativa lösningar, riskspridning
samt att mer komplexa frågor kan bemötas. Dutta (2012) menar att samarbeten mellan privata
och offentliga aktörer medför en kunskapsspridning vilket tenderar leda till att nya lösningar
och kreativitet växer fram. Resultatet i studien kan starkt kopplas till Dutta (2012) och
Hallström et al. (2014) där respondenterna menar att samarbetet leder till en ökad kunskap
vilket medför att nya tekniker och metoder för träbyggnation utvecklas. Samarbetet leder till
att företag utvecklar en specialitet vilket stärker dess konkurrensförmåga samtidigt som en
ökad efterfråga av trä som byggmaterial medför en ökad konkurrens på marknaden. Den
offentliga aktören kan genom dessa samarbeten bemöta större och mer komplexa frågor
såsom klimatproblematiken samt bostadsbristen. Respondenterna lyfter fram vikten av att
innovativa lösningar måste utvecklas för att öka Sveriges träbyggnation. Därav efterfrågar
kommunerna forskning på sina projekt för att dels öka kunskapen på områden men även för
att utveckla en effektivitet runt träbyggnationen. En nackdel som framkommer från
respondenterna är att bostadsmarknaden är överhettad vilket medför att forskningen vid
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projekten blir lidande. Byggarbetarna är pressade att hinna färdigt med byggprojekten vilket
medför att forskningen får inriktas på mindre utsatta områden. Detta beskrivs som en nackdel
då forskning behövs för att utveckla träbyggnationen i Sverige.
Respondenterna i studien menar att det är svårt att jämföra effektiviteten kring ett projekt
utfört genom PPP med andra byggprojekt. Några av respondenterna menar att ökade krav på
byggarbetarens hantverksskicklighet uppkommer samtidigt som den finansiella risk flyttas
över till den privata aktören i samverkansformen PPP. Några av respondenterna menar att
byggmaterialets fysiska egenskaper medför en ökad effektivitet då moduler kan prefabriceras
i en industriell miljö.
Resultatet från intervjuerna stämmer väl överens med vad Hallström et al. (2014) behandlar i
sin rapport. Det framgår från denna rapport att det finns delade meningar om effektiviteten i
projekt utförda genom samverkansformen PPP med andra byggprojekt. Enligt Hallström et al.
(2014) menar motståndare till samverkansformen att vinstdrivna privata aktörer inte ska
involveras i de allmännas intressen. Däremot är samtliga respondenter eniga om att genom
denna samverkansform möjliggörs att större och mer komplexa frågor kan mötas.
Respondenterna anser således att samarbeten mellan kommun, företag och forskningsinstitut
behövs för att utveckla marknaden till mer hållbar.

7.4 Drivkrafter som motiverar offentliga och privata aktörer att
ingå samarbeten
Resultatet från studien visar att fler parter kan gynnas av samarbeten samtidigt som fler
intressen kan tillgodoses. Samverkansformen PPP medför att intressen blandas och att
styrkorna hos varje aktör kan utnyttjas för att därigenom utveckla en hållbar statsutveckling.
Resultatet kan kopplas till LaFrance & Lehmann (2005) som menar att olika aktörer har olika
drivkrafter att ingå samverkan beroende på den enskilda aktörens intressen och mål. Waddock
(1991) beskriver sociala samarbeten som frivilliga där fler intressen och kunskaper kan delas
mellan samarbetets olika aktörer. Resultatet från intervjuerna visar att drivkrafterna skiljer sig
mellan de privata och offentliga aktörerna. Den privata aktören är vinstdriven och ett
samarbete kan medföra att specialitet och konkurrenskraft utvecklas vilket gynnar företagen.
Den offentliga aktören kan genom samarbetet öka träbyggnation inom kommunen vilket
möjliggör att mer komplexa utmaningar kan mötas. Detta samarbete möjliggör således att en
mer utvecklad och hållbar statsutveckling kan utformas genom ökad träbyggnation. En viktig
del i dessa samarbeten är, enligt Dutta (2012), att alla parter ska gynnas och att samverkan ska
utveckla fördelar som aktören inte kunnat utveckla på egen hand. Resultatet från studien kan
kopplas till Dutta (2012) där respondenterna anser att marknaden utvecklas samtidigt som
samarbetet gynnar fler intressen, de allmännas likväl företagens.
Rotter & Özbek (2010) menar att samarbetet kan bli framgångsrikt endast om resultatet från
projektet lever upp till de förväntningar och helhetsintryck som finns hos samarbetets aktörer.
Samarbetet bör därför ses som en levande process som utvecklas över lång tid. Detta
understryks av studiens resultat där respondenterna menar att de intressen och förväntningar
som finns hos varje aktör måste uppfyllas för att samarbetet ska fortleva. Samarbetet
framhävs som en levande process där vikten av ett ömsesidigt förtroende är betydande för en
fungerande samverkan. Resultatet från studien kan kopplas till Glasbergen (2011) som menar
att samarbetet bygger på en tillit mellan de olika aktörerna. Detta partnerskap ska generera
fördelar för varje enskild aktör som denna inte kunnat utveckla på egen hand.
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Glasbergen (2011) menar att ett framgångsrikt samarbete utvecklar en ansvarsfördelning
mellan privata och offentliga aktörer vilket möjliggör att en marknad kan påverkas och styras.
Genom denna samverkan kan aktörer blandas och samordnas för att möta komplexa
utmaningar och samtidigt skapa mervärde genom partnerskap. Resultatet från studien kan
starkt kopplas till Glasbergen (2011) där respondenterna från kommunen menar att denna
samverkan leder till att mer komplexa utmaningar kan mötas samtidigt som näringslivet
gynnas av en ökad efterfrågan av träbyggnation. Företagen upplever samarbetet som
framgångsrikt då detta leder till en ökad kunskap och specialitet vilket i sin tur medför
konkurrensfördelar. Denna samverkan genererar således ett mervärde där fler intressen kan
tillgodoses samtidigt som klimat- och bostadsfrågan kan mötas genom ökad byggnation i trä.
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8 Slutsatser
I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit av studien. Kapitlet börjar med att
påminna läsaren om studiens syfte för att därefter presentera de slutsatser som framkommit
genom studien. Kapitlet avslutas med att presentera förslag till fortsatt forskning på det
behandlade området.
Studiens slutsatser baseras på de resultat som framkommit från de kvalitativa intervjuerna
tillsammans med den genomförda litteraturgenomgången. Genom resultat- och
diskussionskapitlet har insamlad data behandlats för att i detta kapitel kunna framföra de
slutsatser som framkommit genom studien.

8.1 Studiens slutsatser
Syftet med detta arbete är att identifiera faktorer som gör att offentliga och privata aktörer
vill ingå ett public-private partnership inom byggsektorn. Den underliggande ambitionen är
att förstå hur samarbete kan leda till en mer utvecklad och hållbar statsutveckling genom
ökad byggnation i trä. Arbetet fokuseras på upplevda för- och nackdelar som public-private
partnership medför samt vilka resultat som kan förväntas ur denna samverkansform med
inriktning mot byggsektorn i Sverige.
Resultatet från studien visar att det finns olika drivkrafter för olika aktörer att vilja ingå
samverkan. Public-private partnership medför att fler intressen kan tillgodoses samtidigt som
samverkansformen möjliggör att komplexa utmaningar kan behandlas. För att utveckla ett
framgångsrikt samarbete måste varje aktör gynnas av partnerskapet och aktörens intressen
tillgodoses. Samarbetet ska således medföra fördelar för varje enskild aktör för att samarbetet
ska kunna fungera. Ett ömsesidigt förtroende mellan aktörerna beskrivs som en viktig del vid
utvecklandet av framgångsrika samarbeten. Samarbetet ska även skapa mervärde för alla
inblandade aktörer. Public-private partnership ska således uppfylla den privata aktörens
intressen likväl allmänhetens.
Träbyggnation beskrivs reducera klimatutsläppen inom byggsektorn och kan därigenom
utveckla en mer hållbar statsutveckling. Resultatet visar att trä som byggmaterial har många
fördelar där möjlighet till prefabricering, klimatfördelar samt en ökad konkurrens på
byggmarknaden framhävs som mest betydande. Nackdelar med trä som byggmaterial beskrivs
som bristande kunskap, sämre ljudisoleringsförmåga samt ostabilitet jämfört med andra
konkurrerande material såsom betong.
Respondenterna och litteraturundersökningen beskriver delade åsikt kring effektiviteten av
träbyggnadsprojekt utförda genom PPP jämfört med en traditionell byggprocess. Det
framkommer dock att trä som byggmaterial medför en möjlighet till prefabricering vilket
tenderar att effektivisera byggprocessen samtidigt som arbetsmiljön betydligt förbättras.
Samverkansformen public-private partnership medför att fler intressen kan blandas samtidigt
som mer komplexa frågor och utmaningar kan bemötas. Respondenterna menar att klimatoch bostadsfrågan kan bemötas genom denna samverkansform samtidigt som näringslivet
gynnas av en ökad efterfrågan av träbyggnation. Genom kommunernas ökande efterfrågan av
träbyggnation ökar konkurrensen på byggmarknaden samtidigt som samverkansformer måste
ingås för att möta komplexa utmaningar som samhället ställs inför. Samarbetet beskrivs
medföra en ökad tillit mellan marknadens aktörer samtidigt som kunskap och erfarenhet om
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träbyggande ökar. Genom denna samverkansform kan träbyggande utvecklas samtidigt som
marknaden förändras. Detta leder, enligt respondenterna, till en mer hållbar statsutveckling
samtidigt som fler intressen kan tillgodoses.
De största nackdelar och svårigheter som framkommer genom denna samverkansform
beskrivs som brist på kunskap, mindre företag får svårare att konkurrera på marknaden samt
att det finns för få aktörer på marknaden. Denna brist på kunskap förklaras med hänseende till
att trä som byggmaterial i flervåningshus är relativt nytt på marknaden men även att mer
forskning och utbildningar behövs för att utveckla kunnig arbetskraft och öka erfarenheten
kring detta nya material. När marknaden förändras och efterfrågar träbyggnation i större
utsträckning blir de få aktörer som finns på marknaden överbelastade vilket medför
förseningar i projekten. Det framkommer från intervjuerna att större aktörer är på väg in på
marknaden vilket anses som mycket positivt för att utveckla träbyggnationen i Sverige och
därigenom utveckla en hållbar statsutveckling.

8.2 Förslag till fortsatt forskning
Denna studie inriktar sig mot public-private partnership inom byggsektorn. En av de
avgränsningar som gjordes tidigt i arbetet var att inrikta arbetet mot träbyggnation i Sverige
vilket medfört att respondenter valdes utefter deras utveckling mot ökad träbyggnation. Ett
förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka de kommuner som valt att inte inrikta sig
mot träbyggnation. En sådan studie kan ge nya insikter om byggmaterialet och
samverkansformen vilket skulle kunna jämföras med denna studie. Det hade varit intressant
att jämföra hur dessa kommuner och företag formulerar för- och nackdelar med dels trä som
byggmaterial men även med samverkansformen public-private partnership.
Ett annat förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka de mindre företagens utveckling
i de kommuner där efterfrågan av träbyggnation markant ökat. En sådan studie skulle vara
intressant för att få perspektiv kring hur de mindre företag har drabbats och anpassats av en
förändrad efterfrågan på marknaden. Har de övergått till träbyggnation och hur har de behövt
anpassa sitt arbetssätt för att kunna konkurrera mot de större företagen?
En utökad studie om upphandlingsfasen mellan privata och offentliga aktörer skulle vara
intressant för att få en djupare förståelse kring hur projekten och samverkan ingås. Genom en
sådan studie skulle de olika drivkrafterna för samverkan kunna kartläggas för de olika
aktörerna samt vilka förväntningar och resultat som förväntas från projektet. Dessa
förväntningar kan skilja sig mellan de olika aktörerna då olika aktörer har olika intressen att
ingå samverkan.
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Bilagor
Bilaga 1. Intervjuunderlag
Frågeställare: Fredrik Sjöström
Stort tack för att ni vill vara med och delta på en intervju till denna studie. Intervjun är
uppdelad i tre olika kategorier av frågor; Träbyggnation, Samarbeten & Framtidsperspektiv.
Beräknad tid för intervjun är cirka 30-40 minuter beroende på respondentens svar.
Syftet med studien:
Syftet med detta arbete är att identifiera faktorer som gör att offentliga och privata aktörer
vill ingå ett public-private partnership inom byggsektorn samt hur detta samarbete kan leda
till en mer utvecklad och hållbar statsutveckling genom ökad byggnation i trä. Arbetet
fokuseras på upplevda för- och nackdelar som public-private partnership medför samt vilka
resultat som kan förväntas ur denna samverkansform med inriktning mot byggsektorn i
Sverige.


Avtal om intervjusummering



Kort presentation om vilket befattning ni har samt vad er tjänst innefattar.

Träbyggnation
1. Kan ni berätta lite om hur företaget/kommunen utvecklats över tid för att inrikta sig
mot ökad träbyggnation.
Företagsstrategi/Träbyggnadsstrategi
Miljömål
Historia
2. Vilka fördelar/nackdelar upplever ni (som kommun/företag) med trä som
byggmaterial jämfört med konkurrerande material såsom stål och betong?
Prefabricering?
Miljömässiga effekter?
Effektivitet (kostnader, tid, arbetsmiljö)
Annat?
3. Vilka utmaningar finns i att använda trä som byggmaterial?
Politiska, regleringar (höghus, lag hävdes 1994, bärande stommar)
Råvara
Lokal kunskap
Kostnader (dyrare/billigare material att använda?)
Annat?
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Samarbeten (Public-private partnership)
4. Vilka företag/kommuner/universitet samarbetar ni med vid större träbyggnadsprojekt
och hur ser arbetsfördelningen ut i era samarbeten?
-

Planering?
Finansiering?
Utförande?
Underhåll?
Avtalstid?

5. Vilka fördelar upplever ni med dessa samarbeten?
(5.1 vilka fördelar upplever ni med samarbeten mellan privata, offentliga och
akademiska aktörer vid större träbyggnadsprojekt?)
-

Effektivitet/kostnadseffektivt?
Kunskapsspridning?
Innovation?
Lokal arbetskraft?
Annat?

6. Har ni upplevt några svårigheter/nackdelar med dessa samarbete?
(Har ni upplevt några nackdelar/svårigheter med de samarbeten som ni ingår idag?)
-

Mäta entreprenadkostnader?
Informationsspridning?
Komplexa avtal?
Kunnig arbetskraft?
Annat?

Framtidsperspektiv
7. Hur ser framtidsplanerna ut inom företaget/kommunen med hänseende till
träbyggnation?
-

Efterfråga lokala samarbeten?
Större projekt?
Råvaruförsörjning?

8. Har ni upplevt att fler kommuner/företag tar efter ert framgångsrika arbete och hur tror
ni träbyggandet kommer utvecklas i Sverige framöver?
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9. Vad begränsar byggande i trä i allmänhet, som ni ser det?
-

Konstruktion?
Ljudisolering?
Kunskap?
Erfarenhet?

10. Finns det något mer ni vill tillägga? Finns det frågor som ni tycker saknas i denna
intervjun och som skulle vara av intresse för denna studie?

Stort tack för att ni ville vara med på en intervju om kommunens/företagets/universitetets
arbete i denna studie!

Får jag återkomma om fler frågor dyker upp?
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