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Sammanfattning
Den svenska byggindustrin är en traditionsbunden sektor där flervåningshus med stomme i trä är
en relativt ny företeelse. Sedan 1994 då nya bygg- och konstruktionsregler infördes har tekniken
för att bygga hus i trä med fler än två våningar, utvecklats till en väl fungerande industriell
process. I samma takt som marknaden för flervåningshus i trä har vuxit har även efterfrågan på
kompetens hos de producerande företagen ökat. Konstruktörer är en grupp som spelar en viktig
roll i byggprocessen med ansvar för statiska beräkningar i byggen och konstruktion av bärande
element. Det har uppmärksammats att konstruktörer har mindre erfarenhet och kunskap om trä
än om de två andra dominerande materialen på marknaden, stål och betong. För att kunna
konkurrera med stål och betong är det därför viktigt att stärka kunskapen kring trä som
konstruktionsmaterial.
Studien syftar till att undersöka hur branschen för träbyggande kan arbeta för att nå ut med
information och kunskap kring träbyggande till konstruktörer. För att uppnå syftet med studien
har konstruktörer intervjuats om deras informationsbehov och vad de behöver, för att
användningen av trä ska öka. En undersökning har även gjorts av utbildningar som riktar sig
mot konstruktion och hur dessa utbildningar är utformade.
I studien har en kvalitativ ansats använts och i kapitel fyra presenteras en sammanfattning av sju
intervjuer med yrkesverksamma konstruktörer. För att besvara frågan om hur utbildningarna är
utformade intervjuades tre respondenter med koppling till olika utbildningar som riktar sig mot
konstruktion. Intervjupersonerna i båda delstudierna valdes ut genom ett strategiskt urval. Syftet
med urvalet av konstruktörer var att få en bild av hur konstruktörer verksamma i konsultfirmor
som riktar sig mot konstruktion upplever trä som konstruktionsmaterial. Syftet med urvalet av
respondenter med koppling till utbildningar inom konstruktion var att få en bild av hur dagens
utbildningar är uppbyggda.
Studiens resultat visar att det finns en osäkerhet kring trä som konstruktionsmaterial bland
konstruktörer. Konkurrerande material upplevs som lättare att rekommendera vid konsultation
och mindre tidskrävande att arbeta med. Det finns vissa åtgärder som branschen bör vidta för att
nå ut med information och kunskap om konstruktioner i trä till konstruktörer. Förslag på sådana
åtgärder är att göra befintlig information mer synlig och lättillgänglig för konstruktörer, rikta
marknadsföring mot konsultfirmor som primärt inte arbetar med trä, skapa kontakt mellan
studenter inom området och branschen, inrätta branschdagar för trä riktade mot konstruktörer
samt arbeta för att företag i branschen ska ta ett större ansvar för framtida kompetensutveckling
genom till exempel trainee-program.
Det finns dock en känsla bland många respondenter i studien att det är andra faktorer än
konstruktörernas specifika kunskaper om trä som påverkar valet av byggnadsmaterial. Om man
vill öka byggandet i trä som helhet bör faktorer som logistik och affärssystem beaktas och
utvecklas parallellt med spridning av kunskap kring träkonstruktioner. Detta skulle sannolikt ha
en större påverkan på valet av byggnadsmaterial i slutänden. För att branschen ska kunna möta
en framtida ökad efterfrågan på flervåningshus i trä är det mycket viktigt att det finns tillgång till
konstruktörer med rätt kompetens, det vill säga som har kunskap om och erfarenhet av
träbyggande.
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Abstract
The Swedish building sector is an industry bound by tradition. Wood-framed buildings more than
two stories high, is a relativity new phenomena. Since 1994 when new construction norms were
introduced, the technique for building multi-level buildings with wood frames has developed into
a well-functioning industrial process. As the market for multi-level buildings in wood has been
expanding, the demand for skilled labour has been rising. Structural engineers are a group that
plays an important part in the process of building. They are responsible for static calculation and
construction of supporting members in buildings. It has been pointed out that structural engineers
have less experience of and knowledge about constructing in wood, compared to constructing in
competing materials such as concrete and steel. To be able to compete with concrete and steel, it is
therefore important to strengthen the knowledge about wood as a construction material in multilevel buildings.
The purpose of this study is to investigate how the wood building sector could reach out with
information and knowledge about wood constructions to structural engineers. To serve this
purpose, educational packages aimed for structural engineers were investigated. Structural
engineers has also been interviewed regarding their need for information and other requirements
they have, to be able to expand the use of wood in buildings more than two stories high.
For the study, a qualitative approach has been used and the main method for data collection has
been interviews. In chapter four, a summary of the ten interviews is presented. Seven interviews
were performed with structural engineers working with multi-story buildings at firms consulting
on the Swedish market. Three interviews were performed with respondents working at a Swedish
university, educating structural engineers. The respondents were obtained through a strategically
based selection. The aim with the selection was to gain a picture of what kind of information and
knowledge structural engineer’s demand regarding wood as a construction material and to
understand how the educational packages are made.
The results of this study show that there is an uncertainty among structural engineers regarding
wood as a construction material. Competing materials are perceived as an alternative which is
easier to recommend to customers and less time-consuming to work with. There are certain
measures that the wood building sector could take to reach out to structural engineers with
information and knowledge about construction in wood. Suggestions on measures are: make
current information more visible and easy to reach, market wood as a construction material,
especially towards consultancy-firms that are not primarily working with wood today, establish
relations between the sector and students, initiate meetings on wood construction aimed for
structural engineers and influence already established companies in the wood building sector to
take responsibility for future development of competencies for example through trainee-programs.
Even though the competence among structural engineers is an important factor to increase
building with wood, there is a sense among many interviewed respondents that other factors are
affecting the use of wood in buildings. Factors like logistics and business models must also be
prioritized if the purpose is to expand the use of wood-framed buildings that are more than two
stories high. On the other hand the possibility to expand the usage of wood in this kind of building
is closely linked to the competences at hand. It is important that the structural engineers can meet
the demand for their skills required by the industry.
Keywords: Industrial construction, multi-story buildings Structural engineers, wood, education

Förord
Det industriella byggandet utvecklas i hög takt och skogsindustriella aktörer närmar sig idag
konsumentnära marknadssegment. Samtidigt står byggsektorn inför en krävande situation med
en stor efterfrågan på bostäder i Sveriges större städer samtidigt som personal och kompetens
anses vara en bristvara för en stor del av sektorn.
Industriellt byggande i trä kan vara svaret på en del av frågan om hur branscherna gemensamt
kan svara mot den stora mängden bostäder av hög kvalitet och låg klimatpåverkan med korta
byggtider som efterfrågas.
Det industriella byggandet kräver olika kompetenser som traditionellt sett kan hänföras till
respektive sektorer: bygg; industri; och trä. Samordning av dessa kompetenser är av stor
betydelse för en framgångsrik industriell tillverkning av byggnader i trä.
För att underlätta koordinering av dessa kompetenser i ett tidigt skede krävs att
universitetsstuderande vid sina respektive utbildningar får god förståelse för närliggande
branscher för att på så vis underlätta framtida samarbete.
Med denna motivering har Svenskt Trä och Moelven Byggmodul AB projektlett ett
forskningssamarbete mellan Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid
Linköpings Universitet (LiU), Institutionen för byggvetenskap på Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH) samt Institutionen för skogens produkter vid Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU). Forskningssamarbetet har bestått av tre examensarbeten som redovisas var för sig samt
i en sammanfattande slutrapport. De tre examensarbetena är:





Mögelresistensdimensionering för träregelkonstruktioner i ytterväggar - Simulering
och utvärdering av ytterväggar under varierande exponeringsförhållanden med MRDmodellen (Giesen, E. och Dahlström, C., KTH, 2015)
Konstruktörers syn på trä som konstruktionsmaterial - Utbildning och information
(Gräns, A., SLU, 2015)
Hur påverkar en systemleverantör verksamheten hos en industriell byggare - En
affärsmodellsanalys (Widmark, V., och Zemrén, K., LiU, 2015)

Målet med forskningssamarbetet har varit att underlätta produkt- och processutveckling för
träbyggande genom bättre kommunikation och samordning mellan olika sektorer och
yrkeskategorier som är inblandade i träbyggande. Avsikten har också varit att skapa en
plattform för framtida tvärsektoriellt samarbete för att underlätta fortsatt lärande inom
området.
Med avsikten att främja studier av merkantil och teknisk karaktär inom den skogsindustriella
branschen har bidrag från Lennart och Alfhild Gabrielssons stiftelse finansierat
forskningssamarbetet mellan LiU, KTH och SLU.
______________________________
Johan Larsson
Projektledare, Svenskt Trä

________________________________
Erik Söderholm
Kvalitetschef, Moelven Byggmodul AB

Erkännanden
Det här examensarbetet är den sista uppgiften för mig inom skogsindustriell ekonomi, ett
masterprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arbetet har givit mig möjligheten
att praktisera de teoretiska färdigheter som jag har tillägnat mig under fem års studier.
Jag vill tacka alla deltagande parter i projektet som jag har deltagit i; Anders Roos vid
institutionen för skogens produkter vid SLU som initierade och informerade mig om projektet.
Johan Larsson på Svenskt Trä som administrerat projektet och kommit med värdefull
feedback och Erik Söderholm på Moelven Byggmodul AB, som stått för två mycket
intressanta studiebesök och givande diskussioner.
Jag vill även rikta ett stort tack till alla respondenter som ställde upp på intervju.
Slutligen vill jag tacka Lotta Woxblom på institutionen för skogens produkter som har varit
min handledare under arbetets gång. Lotta har alltid varit tillgänglig och har kommit med
mycket viktig feedback.
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1 Inledning
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Svenskt Trä och Sveriges
Träbyggnadskansli tillsammans med Moelven Byggmodul AB, Kungliga Tekniska
Högskolan, Linköpings Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Svenskt Trä och
Sveriges Träbyggnadskansli är delar av Skogsindustrierna, en branschorganisation finansierad
av svensk skogsindustri (Svenskt Trä, 2012a). Svenskt Trä verkar för utveckling,
kunskapsspridning och inspiration kring träprodukter, träbyggande och trä generellt. Målet
med verksamheten är att öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader genom att
informera och inspirera (Svenskt Trä, 2012a). Syftet med Sveriges Träbyggnadskansli är att
belysa nyttan med träbyggande (Träbyggnadskansliet, 2014a). Träbyggnadskansliet erbjuder
experthjälp, information och projektstöd till initiativ som rör träbyggande. Det arrangeras även
träbyggnadsdagar och utbildningar för kommuner och byggherrar (Träbyggnadskansliet,
2014a).
1.1 Bakgrund
År 1994 införde Boverket nya bygg- och konstruktionsregler för husbyggande. De nya
reglerna är till skillnad från tidigare regelverk funktionsgrundade (Boverket, 2014). Detta har
lett till att det efter 100 års förbud åter är tillåtet att bygga trähus med mer än två våningar
(Wahlsten, 2010). Trots att Sverige har en lång tradition av att bygga en- och tvåvåningshus i
trä är det först under de senaste årtiondena som intresset för flervåningshus i trä har
uppkommit igen, tack vare det nya regelverket. I dagsläget är ca 10 % av de flervåningshus
som byggs i Sverige byggda i trä med industriella metoder (Träbyggnadskansliet, 2014b).
Byggtekniken för trä utvecklas snabbt och det finns fördelar både konstruktionsmässigt och
miljömässigt med att bygga flervåningshus i trä (Gustavsson m.fl., 2012; Träbyggnadskansliet, 2014b). Trä lämpar sig väl i en modern industriell byggprocess vilket medför att
producenten har god kontroll över kostnader, logistik och arbetsmiljö eftersom huvuddelen av
byggprocessen sker i en fast produktionsfacilitet. Detta leder i sin tur till att trä kan vara
mycket konkurrenskraftigt jämfört med konstruktioner i exempelvis stål och betong som
måste byggas från grunden på byggplatsen. I dagsläget är markanden för industriellt
träbyggande en växande marknad som gått från 0 % 1993 till ca 10 % av marknaden 2013
(Nord och Brege, 2013). För att kunna expandera produktionen i takt med att
marknadsandelarna ökar krävs det kompetens hos företagen som bygger industriellt i trä.
Eftersom marknaden för industriellt träbyggande är en relativt ny marknad är det inte säkert
att den kompetens som behövs för att fortsätta expandera finns tillgänglig. Kunskapen att
bygga flervåningshus i trä finns tillgänglig internt i träbyggföretagen men är svårare att hitta
externt. Detta skapar ett problem vid nyrekrytering och inhyrning av arbetskraft (Söderholm,
2015).
1.1.1 Konstruktörer
Konstruktör definieras i denna uppsats som en person vars arbetsuppgifter innebär att utforma
och dimensionera bärande element i byggnader och som har ansvar över statisk prestanda
(Roos m.fl., 2010). Begreppet konstruktör kan även innefatta byggnadskonstruktör, statiker
eller ingenjör, dock inte i detta arbete.
Konstruktörer har oftast gått någon form av ingenjörsutbildning men till skillnad från många
andra länder så finns det i Sverige inga krav på certifiering för att få utöva yrket
(Stålbyggnadsinstitutet, 2015).
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Tidigare studier pekar på att konstruktörer kan sakna utbildning och erfarenhet av att arbeta
med trä (Birnik, 2014). För att kunna arbeta i trä behövs det ”självutbildning” och extra
planeringstid för konstruktören. Detta, i kombination med att många normer traditionellt
baseras på betong och stål inom byggindustrin, bidrar till att betong och stål upplevs som
lättare att arbeta med (Roos m.fl., 2010).
Konstruktörer är en grupp som potentiellt kan påverka beslut när det kommer till materialval
inom byggprocessen. Osäkerhet och okunskap när det gäller arbete med träkonstruktioner kan
innebära att andra material väljs (Gustavsson m.fl., 2012; Nyrud 2010). I en undersökning
beställd av Svenskt Trä finns det tydliga indikationer på att det råder kunskapsbrist kring trä
hos konstruktörer. Många konsultfirmor har till exempel stål- och betongarbetsgrupper men
inga träarbetsgrupper (Birnik, 2014).
Ingenjörsutbildningar med inriktning mot bygg och konstruktion finns vid flera lärosäten i
Sverige, bland annat Lunds tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Uppsala
universitet. Luleå tekniska universitet, Linneuniversitetet, Chalmers tekniska högskola,
Linköpings universitet, Malmö högskola, Mälardalens högskola. Undersökningen som
beställts av Svenskt Trä visar på att andelen tid som spenderas på trä i utbildningar som
omfattar konstruktion är väsentligt mycket mindre än tiden som läggs på stål och betong. Det
är därför viktigt att kartlägga vad som påverkar hur utbildningarna utformas och hur man kan
stärka kompetensen kring trä (Birnik, 2014).
1.1.2 Tidigare studier
I det här avsnittet behandlas tidigare forskning om hur olika aktörer påverkar materialvalen i
byggprocesser och hur de upplever materialet trä. Detta studeras för att upptäcka
kunskapsluckor och motivera behovet av ytterligare studier, samt undersöka varför
konstruktörer som grupp är viktiga i den industriella träbyggnadsprocessen.
En studie om tyska arkitekters och ingenjörers attityder till trä som byggmaterial, visade att
fler svagheter än styrkor hos trä uppmärksammades av delatagarna (Figur 1) trots deras initialt
positiva inställning till trä som material (Rametsteiner m.fl., 2007). En faktor som kan ha
påverkat resultatet är att endast cirka 30 % av de tillfrågade i studien sa sig ha tillräcklig
kunskap om trä som byggmaterial för att kunna svara på frågorna.

Figur 1. Tyska arkitekter och ingenjörers uppfattning av trä som byggmaterial (egen bearbetning från
Rametsteiner m.fl., 2007).
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Roos m.fl. (2010) undersökte vilket inflytande arkitekter och konstruktörer har på
användningen av trä i byggnationer. Slutsatsen blev att konstruktörer och arkitekter har
begränsat inflytande på materialvalet men att skepticism kan påverka ett förslag i trä negativt.
Vidare fann Roos m.fl. (2010) att det finns osäkerhet kring instabilitet, brand, hållfasthet och
ljud som bidrar till att arkitekter och i synnerhet konstruktörer inte väljer trä som
konstruktionsmaterial. Arkitekter är överlag mer positivt inställda till trä än konstruktörer.
Bysheim och Nyrud (2010) har kartlagt norska arkitekters och civilingenjörers attityder till att
bygga urbana byggnader i trä. Utifrån studien kunde de identifiera tre viktiga faktorer som
påverkar valet av material: brandrisk, erfarenhet av materialet och uppfattad risk. Enligt en
tidigare studie av Bysheim och Nyrud (2009) som fokuserade på arkitekters avsikt att använda
trä i urbana byggnader finns även där tre avgörande faktorer: tidigare erfarenhet av trä, attityd
till trä och byggnadens höjd. Slutsatserna som Bysheim och Nyrud (2010) drar av dessa två
studier är att erfarenhet och kunskap om trä är avgörande vid valet av konstruktionsmaterial.
I en studie av Stehn m.fl. (2008) framgick det att beställaren i samråd med konstruktören gör
valet av stommaterial i en byggnad. Studien tyder också på att valet av stommaterial inte
baseras på strukturerade metoder. Valet baseras istället på erfarenheter och mindre
undersökningar av olika faktorer som påverkar stommaterial (Stehn m.fl., 2008).
Riala och Ilola (2014) genomförde 18 intervjuer på den finska marknaden med företag som
producerar träprodukter, hyresbolag samt kommunala och privata byggföretag. Frågorna som
ställdes till de olika aktörerna syftade till att identifiera vilka hinder och möjligheter som finns
med att bygga flervåningshus i trä. Från intervjuerna drogs slutsatsen att många tidigare hinder
försvunnit men att det fortfarande finns hinder kvar. Exempel på hinder var ljudisolering,
kostnad, underhåll och annorlunda processer vid träbyggande. Riala och Ilola (2014) fann
dessutom, i kontrast till tidigare studier att de intervjuade personer som hade störst erfarenhet
av träbyggande var mer kritiska till materialet än de med mindre erfarenhet. Detta indikerar att
det inte räcker att bara bygga mer i trä och skaffa mer erfarenhet av materialet för att göra
träbyggande mer attraktivt (Riala och Ilola, 2014).
Utifrån tidigare studier kan det konstateras att konstruktörer som grupp kan påverka
materialvalet i stommen vid byggnationer. Enligt Rametsteiner m.fl. (2007) ser arkitekter och
ingenjörer på den tyska marknaden fler svagheter än styrkor med trä. Risken finns också att
detta förhållande råder på den svenska marknaden. Det finns även indikationer på att kunskap
och tidigare erfarenhet av trä påverkar valet av konstruktionsmaterial. Riala och Ilola (2014)
menar dock att bara erfarenhet inte räcker för att trä ska blir mer attraktivt. Det har också visat
sig att involverade måste ha rätt sorts kunskap utöver erfarenhet. Av ovanstående studier kan
konstateras att det är viktigt att undersöka konstruktörers behov av information för att främja
trä som material i flervåningshus. Det är även intressant att undersöka hur utbildningar inom
konstruktion ser ut och utformas för att kartlägga vad som ligger till grund för att trä upplevs
ha fler svagheter än styrkor.
1.1.3 Tidigare arbete med kompetensuppbyggnad
Branschen för träprodukter har historiskt sett fokuserat på att bidra med information till de
som arbetar med trä. Det har även förekommit seminarier med tema kring nya byggnormer
och regler. Fokus har dock legat på att understödja de som redan arbetar med trä. På 1980-talet
började branschen att fokusera mer på allmänheten och informera om olika sorters
byggbeskrivningar och reklam. Man började på 1990-talet lägga ett större fokus på
utbildningar med studenter som kunde komma att arbeta med trä, bland annat började Svenskt
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Trä distribuera informationsskrifter till utbildningssäten. Föreläsningar på plats förekom och
förekommer fortfarande vid förfrågan.
De tidiga informationsskrifterna fokuserade framförallt på grundläggande egenskaper hos trä.
År 1999 introducerades Träguiden och i samband med detta gjordes ett utvärderingsarbete där
professorer och lärare på landets ledande utbildningar inom träbyggande fick uttala sig om
skriften. Ur detta växte ett behov av en mer avancerad text kring träbyggande för studenter på
masternivå fram. Boken ”Design of timber structures” (Crocetti m. fl., 2011) är resultatet av
samarbetet mellan Svenskt Trä och de som deltog i utvärderingen av Träguiden. Även
”Limträhandboken” (Anon, 2001) är ett viktigt verktyg för de som bygger i trä. Under våren
2015 har kompletteringar av både ”Design of timber structures” och ”Limträhandboken”
gjorts och snart kommer nya upplagor att publiceras (Bergkvist, 2015).
Linnéuniversitetet i Växjö erbjuder i samarbete med träindustrin och SP Trä, kurser i hållbart
träbyggande för yrkesverksamma inom träbyggsektorn och träbearbetande industrin. Projektet
pågår under sex år från och med år 2013. Kurser som har hållits hittills är bland annat bärande
träkonstruktioner, trämaterial och ytbehandling, industriellt byggande och brandsäkerhet i
trähus.(SP Trä, 2014).
1.2 Syfte och avgränsningar
Det övergripande syftet med studien är att kunna föreslå:
-

Hur branschen för träbyggande kan arbeta för att nå ut med information och kunskap
kring industriellt träbyggande till konstruktörer.

För att uppnå detta syfte har studien fokuserat på:
-

Hur utbildningar för konstruktörer utformas och hur stor del som behandlar trä.

-

Vilket informationsbehov om industriellt träbyggande som finns hos konstruktörer.

Undersökningen avgränsas till att behandla Sverige som marknad och konstruktörer som
målgrupp.
1.2.1 Forskningsfrågor
För att uppfylla syftet har åtta forskningsfrågor formulerats.
1. Hur får konstruktörer information om olika byggsystem och material på marknaden
och hur sker informationsinhämtning?
2. Upplever konstruktörer att den utbildning som de har genomgått har förberett dem för
att arbeta med trä?
3. Vilka typer av användarstöd och informationsmaterial efterfrågas av konstruktörer för
att öka användningen av trä?
4. Hur hanterar konstruktörer trä som material vid dimensionering av flervåningshus?
5. Vilken status förknippar konstruktörer med att arbeta i trä jämfört med andra material?
6. Vilka är de bakomliggande faktorerna som påverkar hur utbildningarna i konstruktion
utformas?
7. Hur stor del av kurserna i konstruktion handlar om trä?
8. Är andelen trä i utbildningarna representativ för hur efterfrågad kunskapen är på
arbetsmarknaden?
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2 Teoretiskt ramverk
För att kunna undersöka, förstå och analysera studiens frågeställningar behövs ett teoretiskt
ramverk. Det finns ingen enskild teori som täcker in syftet och frågeställningen. Därför
kombineras ett antal olika teorier som läggs till grund för studiens utformning och som
beskriver olika aspekter som är viktiga att förstå för att uppfylla studiens syfte.
2.1 Teorin om planerat beteende
De flesta valen i vardagen grundar sig i beteende. Därför är det viktigt att förstå hur individer
agerar i specifika situationer för att kunna analysera behov. Att beskriva mänskligt beteende är
en svår uppgift på grund av dess komplexa natur (Ajzen, 1991).
Teorin om planerat beteende är ett teoretiskt ramverk för att förutspå och förklara beteenden i
specifika situationer. En central del av teorin är individens avsikt att utföra ett visst beteende.
Avsikten att utföra ett visst beteende kan visa på en individs motivation till ett visst beteende
(Ajzen, 1991). En avgörande faktor som påverkar om en individs avsikt kan identifieras är om
individen har valmöjligheter och kan välja om denne vill utföra beteendet eller inte (Ajzen,
1991). En annan viktig faktor är förmåga att utföra beteendet (individens resurser och
möjligheter). Om individen inte har förmågan att utföra ett visst beteende på grund av
exempelvis kunskapsbrist men har motivation att göra det kommer beteendet inte att utföras
(Ajzen, 1991).
Teorin om planerat beteende vilar på tre grundläggande faktorer som leder till avsikten att
utföra ett beteende (Figur 2). De tre faktorerna som formar en individs avsikt och i slutänden
beteende är attityd till beteendet, subjektiva normer och upplevd kontroll av beteendet (Ajzen,
1991). Attityd till beteendet består av en individs värdering av beteendet och vilka egenskaper
individen förknippar beteendet med (Ajzen, 1991). Subjektiva normer är individens
förväntningar på reaktioner i omgivningen om beteendet utförs (Ajzen, 1991). Upplevd
kontroll av beteendet handlar om hur individen uppfattar beteendet och hur lätt eller svårt det
upplevs att genomföra detta beroende på vilka resurser och möjligheter som finns (Ajzen,
1991).

Figur 2. Teorin om planerat beteende (egen bearbetning utifrån Ajzen, 1991).
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2.2 Kvalitet och behov
För att kunna beskriva konstruktörers behov behöver vi förstå förhållandet mellan kund och
producent eftersom det förhållandet bäst beskriver förhållandet mellan producenter och
konstruktörer. För att sedan förstå vilka behov av information och hjälpmedel som
konstruktörer har är det viktigt att veta hur de ser på kvalitet och vilka typer av behov detta
leder till. Detta eftersom det är viktigt att förstå de olika aspekterna av kvalitet för att kunna nå
en hög konkurrenskraft (Garvin, 1984).
Enligt Garvin (1984) består kvalitet av åtta dimensioner: pålitlighet, servicebehov, livslängd,
prestanda, utseende, produktens attribut, överensstämmelse med förväntad kvalitet och
upplevd kvalitet. De åtta dimensionerna baseras på fem synsätt på kvalitet som är hämtat från
ekonomisk och filosofisk teori.
Kanomodellen är en vidareutveckling av den så kallade importance-performance modellen,
ursprungligen introducerad av Martilla och James (1977). Kanomodellen är en modell för att
analysera kundernas behov och grundar sig i tre olika typer av behov: outtalade behov,
uttalade behov och basbehov (Matzler m.fl., 2004). Outtalade behov är behov som kunderna
inte kan beskriva eller inte vet om att de har men det ger dem högre tillfredsställelse om dessa
behov identifieras och uppfylls. De uttalade behoven är funktioner och behov som kunderna
anser är viktiga och uttrycker. Basbehov är de behov som förväntas uppfyllas och är ofta
självklara för kunden. Om inte basbehoven uppfylls blir kunden missnöjd (Matzler m fl.,
2004). Figur 3 visar effekten av upplevd kvalitet och hur behoven förhåller sig till varandra.

Figur 3. Kanomodellen (Matzler m.fl., 2004). (egen bearbetning)

För att kunna utveckla nytt informationsmaterial eller förbättra befintligt material behöver
branschen identifiera konstruktörers behov. Enligt Leonard och Rayport (1997) finns det dock
vissa problem med att ”lyssna på kundens röst” eftersom kundens insikt kring behov är
begränsade utifrån tidigare erfarenhet. Det finns även risk att kunden inte nämner sina behov
eftersom denne inte tror att behovet kan uppfyllas (Leonard och Rayport, 1997). Det finns
också situationer där kunder är vana vid ett rådande förhållande och de därför inte funderar på
om det finns alternativa sätt. Det är lätt att fastna i ineffektiva mönster eftersom de är bekanta
(Leonard och Rayport, 1997).
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2.3 Service-dominant logic (S-D logic)
Traditionellt sett har service inte varit det centrala i erbjudandet från en tillverkande industri
utan ett nödvändigt ont (Kowalkowski, 2010). När en marknad mognar förändras detta och
serviceaspekten blir allt viktigare (Kowalkowski, 2010). S-D logik skiljer sig från det
traditionella förhållningssättet med fokus på utbyte av varor och fokuserar istället på hur
företags kompetenser och resurser kan skapa värde. Därför ses varor som en form av
distributionsmekanism för tjänster inom S-D logik (Kowalkowski, 2010). Inom S-D logik
värderas varor utifrån deras värde vid användning istället för värdet vid utbytet som
traditionellt sett har bestämt varans värde. Detta innebär att värdeskapandet sker i samarbete
med kunden (Kowalkowski, 2010). S-D logik innebär att inte bara aktiva kunder påverkar
servicen utan även passiva kunder eftersom värdeskapandet sker i samarbete med alla kunder.
Därför bör företag försöka ta tillvara information från passiva kunder och förstå deras
beteende för att kunna förbättra sina erbjudanden (Kowalkowski, 2010).
2.4 Teori kring informationsbehov för informationsinhämtning
Enligt Cole (2011) ligger ett informationsbehov till grund för informationshämtning som
sedan blir kunskap. Cole (2011) menar dock att till skillnad från andra behov som till exempel
hunger och törst är informationsbehovet oftast inte känt för individen som har behovet. Detta
innebär att situationen eller kontexten där behovet uppstår är speciellt viktigt. Behovet måste
placeras i individens specifika situation/kontext för att bli meningsfullt (Cole, 2011). Genom
att känna till situationen/kontexten kan informationsinhämtningssystem utvecklas som kopplas
ihop med kunskapsformation (Cole, 2011). Coles modell (Figur 4) utgår från det tidigare
uttalandet att informationsbehovet är okänt för individen och representeras av den svarta
lådan. Det finns sedan tre faktorer som kan förklara behovet:
1. Informationsbeteende i olika former kan visa vilket behov av information som finns.
2. Kontext innebär att behovet för information skapas av vilket kontext individen befinner
sig i.
3. Mänskliga förhållanden är en holistisk hållning till att informationsbehov är en
grundläggande komponent för det mänskliga förhållningsättet.

Figur 4. Informationsbehov och tre kategorier av surrogat för informationsbehov (egen bearbetning från Cole,
2011).
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Vilka faktorer som påverkar en individs informationsbehov beror på individen och
informationsbeteendet kan förändras under processerna för att söka information även om
behovet inte förändras (Cole, 2011). Detta kan leda till att det verkar som att behovet
förändras. Kunskapsformation är slutresultatet av hela processen där behovet av information
uppfylls (Cole, 2011).
2.5 Sammanfattning och tillämpning av teoretiskt ramverk
Det teoretiska ramverket ligger till grund för att beskriva ett antal faktorer som påverkat hur
studien utformats. All teori appliceras inte direkt på resultatet utan ger en förståelse och
bakgrund till problemet.
Teorin om planerat beteende förklarar vilka faktorer som påverkar ett beteende och hur det
påverkas. Det är till exempel viktigt att förstå vilken status i omgivningen ett beteende ger,
vilka resurser som finns för att genomföra ett beteende och individens inställning till beteendet
för att kunna identifiera vilka faktorer som påverkar vad.
Kvalitet och behov beskriver att det finns olika aspekter av kvalitet som måste uppfyllas för att
kunna tillfredsställa ett behov. Det finns även olika former av behov som har olika betydelse
beroende på om de är synliga eller inte. Det kan till exempel finnas situationer där ett behov
inte uttrycks eftersom det finns ett dominerande synsätt som inte ifrågasätts, eller en situation
där ett behov är så grundläggande att det inte reflekteras över.
Service-dominant logik erbjuder en förklaring till varför alla parter i den värdeskapande
processen är viktiga då den levererade varan är en distributionsform av kompetensen som
finns i värdekedjan. Service-dominant logik belyser också det faktum att passiva parter bör
beaktas eftersom dessa kan påverka processen indirekt. Konstruktörer som inte arbetar med trä
i dagsläget påverkar träbyggandet indirekt genom att inte delta.
Teori kring informationsbehov för informationsinhämtning har sin utgångspunkt i att det finns
ett underliggande behov i botten av all informationsinhämtning. Behovet är dock inte känt för
personen som utför informationsinhämtningen. Därför måste kontexten/situationen kring
informationsinhämtningen analyseras för att förstå behovet. Beroende på individen och
kontexten kan alltså samma behov uttryckas i olika former. Det innebär att det är svårt att
direkt identifiera ett behov genom att fråga om behovet utan att veta kontexten där behovet
uppstår.
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3 Metod
3.1 Forskningsmetodik
3.1.1 Induktivt synsätt
Studien utgår huvudsakligen från ett induktivt synsätt där observationer och analyser av
fenomen leder till slutsatser. Detta betyder att information och observationer samlas in för att
sedan kopplas till det teoretiska perspektivet (Befring, 1994; Jacobsen, 2002).
3.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod
För samhällsvetenskapliga studier finns det två huvudsakliga metoder för att hantera en
frågeställning, kvantitativ eller kvalitativ metod. Beroende på vilket syfte och frågeställning
studien har kan lämplig metod identifieras (Befring, 1994; Jacobsen, 2002). Kvalitativ metod
beskrivs eftersom detta är mest lämpat utifrån studiens syfte.
Kvalitativ metod
Kvalitativ metod fokuserar på personliga upplevelser utifrån ett vidare och friare perspektiv
(Befring, 1994). Fokus ligger på problematisering och helhetsförståelse. Det är ett sätt att
belysa mänskliga relationer på, och genom detta hitta mönster för att förstå handlingar och
beteende (Trost, 2010). Närhet är något som betonas som viktigt i kvalitativa studier för att
kunna förstå andra människors uppfattning av verkligheten (Jacobsen, 2002). En kvalitativ
studie är ofta djupgående och fokuserar i stor utsträckning på kommunikation då processen är
interaktiv (Jacobsen, 2002).
Förhållandet oklar - klar
Det är problemställningen som bör styra vilken metod som används i en studie. En viktig
faktor som styr valet av metod är förhållandet oklar-klar. En oklar problemställning är ofta
explorativ och syftar till att undersöka frågor där det inte går att sätta upp en tydlig hypotes
(Jacobsen, 2002). En explorativ studie handlar om att utveckla ny och okänd kunskap och
används när det inte finns tillräckligt med ingående kunskap om området. En klar
problemställning karakteriseras av att det ofta finns goda kunskaper om området men det råder
osäkerhet om exempelvis omfång, frekvens eller utsträckning (Jacobsen, 2002). Enligt
Jacobsen (2002) är klara frågeställningar hypotesprövande och oklara frågeställningar
hypotesutvecklande.
3.1.3 Metoder för datainsamling
Primär- och sekundärdata
Det finns ett antal olika metoder för att samla in data till en studie. Beroende på om det är
primär- (direkt från källan för första gången) eller sekundärdata (baseras på upplysningar och
är insamlat av andra) som ska samlas in. De vanligaste metoderna för insamling av primärdata
vid kvalitativa studier är gruppintervjuer, observationer och individuella intervjuer (Jacobsen,
2002). Vid insamling av sekundärdata sker en dokumentundersökning där texter studeras för
att sedan tolkas och analyseras (Jacobsen, 2002). Vid användning av sekundärdata är det
viktigt att vara kritisk till var denna kommer ifrån. Om flera olika typer av data från olika
källor används kan dessa kontrollera varandra och styrka de resultat som tas fram (Jacobsen,
2002). Den valda insamlingsmetoden kan påverka den insamlade informationens giltighet
beroende på om metoden är lämplig utifrån studiens syfte och problemställning eller ej.
Tillförlitligheten kan också påverkas eftersom alla metoder är selektiva i sin insamling av data
(Jacobsen, 2002).
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Dokumentundersökning
En dokumentundersökning innebär att sekundärdata som är insamlad av en annan part
används. Det kan vara offentliga dokument och rapporter med mera. Enligt Jacobsen (2002)
finns det tre situationer där det kan vara befogat att använda dokumentsundersökning.
-

När det är omöjligt att samla in primärdata
När forskaren vill veta hur andra har tolkat en viss situation eller händelse
När forskaren vill få veta vad andra människor har sagt och gjort.

Dokumentundersökning är bra om forskaren vill kartlägga historiska händelser. Dokument har
även en tendens att vara objektiva och mindre spontana än intervjuer. Sekundärdata är dock
ofta anpassat till utifrån den ursprungliga studiens syfte och risken finns därför att
informationen inte är lämplig för en annan studie (Jacobsen, 2002).
Intervjuer
Den vanligaste metoden för datainsamling i kvalitativa studier är den öppna individuella
intervjun (Jacobsen, 2002). Ett kännetecken för den öppna individuella intervjun är att
intervjuaren och intervjupersonen för ett samtal som kan liknas med en vanlig dialog.
Datainsamlingen sker i form av berättelser, ord och meningar som spelas in eller nedtecknas.
Det insamlade materialet analyseras sedan i efterhand. Det finns två sätt att genomföra en
intervju på, över telefon eller ansikte mot ansikte. Det finns inga eller väldigt få begränsningar
för vad intervjupersonen kan säga i intervjun (Jacobsen, 2002).
Enligt Jacobsen (2002) är individuella intervjuer lämpliga under tre förutsättningar; när få
enheter undersöks, när den enskilda individens åsikt är av intresse och när forskaren är
intresserad av hur individer tolkar och vilken mening de lägger i ett speciellt fenomen.
Det är tidskrävande att genomföra individuella besöksintervjuer och en intervju kan pågå i upp
till två timmar eller mer. Utöver intervjutiden tillkommer administrativ tid med bokningar,
lokaler och resor (Jacobsen, 2002). Besöksintervjuer ger ofta stora mängder data. Den stora
mängden data begränsar antalet intervjupersoner i en studie då ett överflöd av information gör
det svårt att få en överblick av helheten. Det finns också en tendens att andelen ny information
som kommer fram vid varje ny intervju minskar (Jacobsen, 2002). Genom att
intervjupersonerna intervjuas separat åskådliggörs respondenternas enskilda inställningar och
uppfattningar i ämnet. Det är bra för att veta hur intervjupersonerna tolkar och uppfattar ett
fenomen utan att påverkas av andra personer. Det är dock svårt att veta vad en grupp anser
genom att göra individuella intervjuer (Jacobsen, 2002).
Tidsåtgången vid individuella intervjuer kan minskas genom att använda telefonintervjuer
istället för besöksintervjuer. Dock kan det ofta vara lättare för personer att tala om känsliga
ämnen ansikte mot ansikte än över telefon. Det kan bero på att intervjuaren lättare får kontakt
med intervjupersonen vid en besöksintervju. Den ökade kontakten vid en besöksintervju gör
också att det är mindre sannolikt att intervjupersonen ljuger eller förvränger sanningen
(Jacobsen, 2002). Den minskade kontakten mellan intervjuperson och intervjuare under en
telefonintervju gör att det är mindre lämpligt att använda telefonintervjuer om undersökningen
innehåller många öppna frågor (Jacobsen, 2002). Det går heller inte att observera
intervjupersonens beteende under intervjun. Samtidigt som kontakten mellan intervjuperson
och intervjuare är låg vid telefonintervjuer kan detta vara en positiv aspekt då det som kallas
intervjuareffekten kan minskas. Intervjuareffekten uppstår när intervjuarens närvaro bidrar till
att intervjupersonen uppträder onormalt och ibland modifierar sitt beteende till att passa
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intervjuaren (Jacobsen, 2002). Generellt kan besöksintervju ses som en bättre metod vid öppna
individuella intervjuer då färre hot mot tillförlitligheten finns jämfört med telefonintervjuer.
Telefonintervjuer kan dock användas med framgång när resurser är begränsade eller när
intervjuareffekten anses vara hög (Jacobsen, 2002).
En öppen intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. Strukturen varierar från en intervju
som liknar ett vanligt samtal till en intervju med mer styrning och begränsningar. Oftast finns
en lista med ämnen som ska tas upp (Jacobsen, 2002). Det sker oftast en form av strukturering
av intervjun innan den genomförs. Struktureringen görs oftast för att belysa vissa ämnen eller
fenomen som intervjuaren är intresserad av. Även om det finns en viss struktur i intervjun
betyder det inte att utrymme för öppenhet saknas. Det är viktigt att intervjuaren låter
intervjupersonen ta upp ämnena i en följd som känns naturlig (Jacobsen, 2002). Enligt Trost
(2010) är det viktigt att se över intervjuguiden efter den första intervjun och utvärdera den.
Bryman (2011) beskriver två huvudtyper av kvalitativa intervjustrukturer som bestäms utifrån
intervjuns frågor och upplägg.
Ostrukturerade intervjuer följer inga fasta mallar utan innebär en öppen diskussion utifrån
huvudtemat med intervjun (Bryman, 2011).
Semi-strukturerade intervjuer är en mer strukturerad form av intervjuer där specifika frågor
har formulerats. Frågorna sammanställs ofta i en intervjuguide men ordningen på frågorna är
inte nödvändigtvis fast utan kan ändras beroende på intervjuns utveckling (Bryman, 2011).
Att anteckna allt som sägs i en intervju kan vara problematiskt då intervjuaren också måste ha
kontakt med intervjupersonen. Därför är det bra att spela in intervjun för att kunna lyssna på
den igen. Det finns dock problem med att vissa personer kan reagera negativt på inspelningen
(Jacobsen, 2002). Efter att intervjun har spelats in är det bra att transkribera materialet. Dock
bör bara det som är av värde i studien transkriberas för att minska transkriberingstiden (Trost,
2010).
3.2 Forskningsmetod och datainsamling i studien
Då studiens problemställning är av explorativ karaktär och datainsamlingen sker genom
intervjuer har en kvalitativ metod valts. Den kvalitativa metoden bedöms vara bäst för att
undersöka och analysera problemställningen då syftet är att förstå och identifiera ett antal
behov för att kunna föreslå åtgärder. Eftersom individuella intervjuer anses vara den mest
lämpade metoden i kvalitativa studier där svaren är öppna används detta. I den mån det varit
möjligt har besöksintervjuer genomförts och i de fall en besöksintervju inte var möjlig har
intervjun skett över telefon. Intervjuerna var semi-strukturerade för att lättare kopplas till syfte
och frågeställning samtidigt som intervjupersonerna har givits utrymme att uttrycka sig fritt
inom intervjuns ramar. Struktureringen av intervjuerna gjordes genom en intervjuguide.
Intervjuerna spelades in och transkriberades i anslutning till genomförande för att stärka
resultatets reliabilitet.
3.3 Population och urval
Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att sätta en gräns för populationens storlek i en kvalitativ
studie eftersom datainsamlingsmetoderna ofta är väldigt tidskrävande. Det är inte möjligt att
undersöka hela populationen. Därför måste det göras ett populationsurval. Urvalet i kvalitativa
studier behöver inte vara speciellt stora eftersom dessa inte strävar efter att beskriva det
generella och typiska utan strävar efter att beskriva det speciella och unika (Jacobsen, 2002).
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Det finns tre huvudsakliga metoder för populationsurval i en forskningsstudie.
Urvalsmetoderna är snöbollsurval, bekvämlighetsurval och strategiskt urval (Trost, 2010).
Snöbollsurval innebär att intervjuaren inleder processen med en intervju och efter den
inledande intervjun frågar respondenten om denne känner till en annan lämplig intervjuperson
för ämnesområdet. Intervjuaren fortsätter på samma sätt tills tillräcklig information är
inhämtad (Trost, 2010).
Bekvämlighetsurval innebär att intervjupersonerna väljs ut genom att tillfråga personer som är
tillgängliga för tillfället. Någon större styrning från intervjuaren sker inte. Insamling av
intervjuobjekt kan ske genom annonsering eller slumpvis urval av personer.
Intervjupersonerna fylls på under studiens gång tills antalet intervjupersoner är tillräckligt.
Vid strategiskt urval väljer intervjuaren systematiskt ut intervjupersoner utifrån teoretiska
kriterier för att skapa en stor variation av intervjupersoner. Annars finns det risk för att endast
en ”typ” av intervjuperson blir intervjuad. Om en spridning av intervjupersoner finns ökar
resultatets trovärdighet (Trost, 2010).
Det går att likna strategiskt urval vid bekvämlighetsurval urval även om urvalet vid
bekvämlighetsurval sker slumpmässigt och populationen ofta uppnår en viss heterogenitet
(Trost, 2010).
En fördel med den kvalitativa metoden är dess flexibilitet. Därför bör urvalet av populationen
utvärderas efter några intervjuer för att se om rimlig information erhålls. Om så inte är fallet
bör nya intervjupersoner plockas fram utifrån modifierade kriterier. Det är då viktigt att inte
boka alla intervjuer på en gång för att undvika att behöva avboka någon intervju. Urvalet beror
också på om forskaren vet vilken uppgiftslämnare hen vill ha. Vet inte forskaren detta är
snöbollsurval en bra metod (Jacobsen, 2002).
3.4 Metod för population och urval i studien
3.4.1 Populationsstorlek och urvalskriterier
Studien genomfördes inom en förutbestämd tidsram (mellan 2015-01-19 och 2015-06-07)
därför var det viktigt att begränsa populationens storlek så materialet skulle bli hanterbar.
Eftersom studien är kvalitativ behöver inte heller urvalet vara speciellt stort för att uppnå
syftet då studien syftar till att förklara och beskriva olika fenomen utifrån respondenters
personliga erfarenheter. Mot bakgrund av studiens syfte och problemställning gjordes först ett
strategiskt urval av sju intervjuer med ett övergripande tema att intervjupersonen skulle arbeta
med statisk beräkning av byggnader i Sverige. Utifrån detta första urval utvärderades
resultatet. Efter att resultatet utvärderats bestämdes det att studien skulle kompletteras med
ytterligare intervjuer med personer med insyn i hur utbildningarna i konstruktion utformas.
Utifrån dessa kriterier gjordes ett nytt strategiskt urval av tre intervjupersoner.
3.4.2 Respondentbeskrivning
Alla konstruktörer som intervjuats är eller har varit verksamma i Sverige. De intervjuade
konstruktörerna har erfarenhet av statiska beräkningar vid byggnation och arbetar eller har
arbetat åt företag som konsultar inom byggbranschen. Intervjupersonerna inom utbildning
valdes utifrån kriterierna att intervjupersonen arbetar med utbildning av konstruktörer på ett
svenskt universitet. En utförligare beskrivning av samtliga respondenter redovisas i kapitel 4
(Tabell 1).
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3.5 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet och validitet handlar om hur tillförlitlig och giltig en studie är. Validitet handlar
om att studien mäter det som ska mätas eller om andra faktorer kan ha påverkat resultatet,
d.v.s. hur giltig studien är (Befring, 1994; Jacobsen, 2002). Reliabilitet behandlar graden av
tillförlitlighet genom att undersöka mätfel eller mätprecision i studien. En studie med hög
tillförlitlighet bör gå att upprepa med liknande resultat (Befring, 1994; Jacobsen, 2002). En
studie kan visa på hög reliabilitet och låg validitet samtidigt. Det omvända förhållandet kan
dock inte existera eftersom en studie med låg reliabilitet inte anses vara säkerställd nog för att
vara relevant (Befring, 1994). Studier med hög tillförlitlighet som inte är giltiga för studiens
syfte kan dock finnas.
3.6 Etiska aspekter
Enligt Befring (1994) ska inte data samlas in till varje pris utan hänsyn måste tas till etiska
aspekter under datainsamlingen.
En undersökning bör ta hänsyn till tre grundläggande etiska aspekter (Jacobsen, 2002).
Informerat samtycke innebär att den som undersöks deltar i studien frivilligt med kunskap om
vilka risker och vinster som ett deltagande innebär. Det är också viktigt att deltagarna har full
information om syftet med studien.
Rätt till privatliv handlar om att det finns delar av en intervjupersons liv som inte
nödvändigtvis behöver undersökas. Det kan handla om att vissa irrelevanta data som innebär
att personen kan identifieras exkluderas vid intervjuer om känslig information.
Krav på riktig presentation av data är ett viktigt etiskt hänsynstagande eftersom det handlar
om att återge resultat fullständigt och i rätt sammanhang. Öppenhet är viktigt i detta fall och
innebär att oberoende parter kan kontrollera data.
3.7 Reliabilitet, validitet och etiska aspekter i studien
I studien har reliabilitet säkerställts genom att undersökningen baseras på vedertagna metoder.
Teorin i studien är hämtad från vetenskapliga källor som granskats av andra forskare och
bidrar till att öka resultatets trovärdighet. De intervjuade personerna har valts ut med
accepterade urvalsmetoder som syftar till att ge ett representativt urval. Öppenhet vad gäller
intervjufrågor finns då intervjuguiden bifogats i uppsatsen. Genom att alla intervjuer spelats in
kan resultatets tillförlitlighet stärkas eftersom all information som framkommit under
intervjuerna dokumenterats. I resultatavsnittet presenteras bara intervjupersonernas svar och
alla egna värderingar utelämnas. Intervjuguiderna granskades av handledare på SLU för att
stärka validiteten av denna. För att ta hänsyn till etiska aspekter har alla intervjupersoner
kontaktats innan intervju där de fått ta del av studiens syfte och övergripande frågeställning.
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3.8 Bearbetning av insamlad data

Figur 5. Metod för databearbetning (egen bearbetning).

Metoden för bearbetning och analys av insamlad data som presenteras i Figur 5 är en
innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004). Datainsamlingen gick till så att
intervjuerna spelades in samtidigt som anteckningar togs löpande. I direkt anslutning till
intervjuerna transkriberades dessa i ett dokument med intervjufrågorna. Transkriberingarna
lästes sedan igenom ett antal gånger för att få en känsla för helheten. För att kunna hantera
mängden information reducerades data där alla upprepningar av ord, felsägningar och ”ljud”
sorterade bort. Information som inte ansågs passa studiens syfte eller svara på
frågeställningarna sorterades också bort. När materialet reducerats skapades ett antal
kategorier som återspeglade intervjusvaren. Ett antal mönster som kunde matchas med
forskningsfrågorna identifierades och placerades i kategorierna under olika teman. Utifrån
mönstren och teman valdes citat ut som ansågs spegla olika kontrast inom populationen. Efter
att resultatet sammanställts granskades det kritiskt för att identifiera andra möjliga tolkningar
och säkerställa att resultatet ger en korrekt bild. Detta innebar återkoppling till de olika
momenten i figuren och granskning av de olika delmomenten som representeras av de
återgående pilarna. Det gjordes även en komplettering av den ursprungliga studien efter att
slutsatserna granskats där ytterligare data samlades in.
3.9 Sammanfattning av vald metod
- Induktiv ansats – Studien är inte hypotesprövande
- Kvalitativ studie – Explorativ problemställning och datainsamling genom intervjuer
- Strategiskt utvald population – Tidsbegränsad studie med definierad population
- Semistrukturerade intervjuer – Tydliga forskningsfrågor inom ett brett ämne
- Innehållsanalys av resultatet – Strukturerad bearbetning av insamlad data
3.10 Tillvägagångssätt
Studien är ett samarbetsprojekt mellan Svenskt Trä, Sveriges Träbyggnadskansli, Moelven,
SLU, KTH och LiU. Inledningsvis hölls ett möte med alla parter för att arbeta fram lämpligt
syfte. Efter detta möte lästes tidigare forskning inom området för att skapa en
bakgrundsförståelse. Utifrån syftet och tidigare forskning arbetades ett antal forskningsfrågor
fram i samarbete med Svenskt Trä, Sveriges Träbyggnadskansli, Moelven och handledare på
SLU. Då min kunskap kring industriellt träbyggande initialt var begränsad var syfte och
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frågeställning i en konstant förändringsprocess då mer och mer information kring ämnet
framkom vid kontakt med Svenskt Trä och Moelven. Informationsinhämtningen har främst
skett från vetenskapliga artiklar och kontakt med Svenskt Trä och Moelven. För att kunna
förklara hur studien har utformats och visa på viktiga hänsynstaganden byggdes ett teoretiskt
ramverk upp med relevant teori.
När syfte och frågeställning fastställts och godkänts av alla parter togs en metod fram utifrån
vedertagen vetenskaplig teori. Eftersom studien är av kvalitativ karaktär genomfördes
intervjuer med en strategiskt utvald population. Ett antal intervjupersoner valdes utifrån
kriterierna att de arbetar med statisk beräkning av flervåningshus i Sverige. Initialt tillfrågades
Lars Sörsjö och Henrik Ödeen på Moelven byggmodul om de kunde föreslå några lämpliga
intervjupersoner. Utifrån den kontakten togs två lämpliga intervjupersoner fram. Kontakt togs
även med Kjartan Gudmundsson på KTH som ombads ge förslag på intervjupersoner. Även
här föreslogs två lämpliga personer. För att det inte bara skulle komma svar från personer med
kontakt till träbyggande kontaktades två utomstående konsultfirmor. De tilltänkta
respondenterna kontaktades via mail där de fick ta del av studiens syfte och frågeställningar.
Via mail eller telefon bokades intervju in i de fall detta var aktuellt. Oberoende om intervjun
genomfördes via telefon eller ansikte till ansikte, bokades en intervjutid in så att andra
åtaganden inte skulle komma i vägen för intervjun. Efter de första sju intervjuerna
utvärderades resultatet. Tre intervjuer genomfördes över telefon och fyra via besöksintervju.
Intervjuerna varade mellan 20 och 60 minuter. Alla intervjuer spelades in och transkriberades i
anslutning till respektive intervju. Sedan sammanställdes samtliga intervjusvar i ett dokument
där de olika svaren kategoriserades under respektive grupp av frågor de besvarade i
intervjuguiden. Detta gjordes för att få en översikt av resultatet och för att sortera bort material
som inte kunde kopplas till studien.
Efter att resultatet av konstruktörsintervjuerna sammanställts och utvärderats fastställdes det
att ytterligare intervjuer med samma urvalskriterier som den första omgången inte skulle ge
någon ytterligare information. Därefter utformades en ny intervjuguide för att komplettera
studien med ett nytt perspektiv. Denna gång valdes personer insatta i utformningen av
utbildningar för konstruktörer ut. Tre intervjuer genomfördes och sammanställdes på samma
sätt som ovan.
Alla resultat presenteras under respektive ämne tillsammans med citat som på ett bra sätt
beskriver olika kontrast mellan respondenterna. Materialet har analyserats utifrån
forskningsfrågorna och det teoretiska ramverket för att besvara forskningsfrågorna, uppfylla
studiens syfte och ge förbättringsförslag.
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4 Resultat
I detta kapitel presenteras resultaten från de båda intervjustudierna. Redovisningen följer de
teman som finns i respektive intervjuguide
4.1 Konstruktörers informationsbehov
Intervjupersoner
I Tabell 1 redovisas grundläggande information om de intervjuade konstruktörernas
arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet av att arbeta med trä. Om företaget har en trästrategi
eller inte samt om företaget tar emot uppdrag i trä presenteras också. Konstruktör 1 arbetar i
dagsläget inte hos något företag och kan därför inte svara på frågan om företaget har någon
strategi för trärelaterade uppdrag eller om företaget tar emot uppdrag i trä.
Tabell 1. De intervjuade konstruktörernas utbildning och en grundläggande beskrivning av de företag de är
anställda av
Responde
Arbetsuppgifter Utbildning
nt
1
2
3
4
5
6
7

Statiker
Konstruktör
Konstruktion
Avdelningschef
Avdelningschef
Konstruktör
Konstruktör

Erfarenhet
Trästrategi
av trä

Gymnasieingenjör
Högskoleingenjör
Civilingenjör
Högskoleingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör

Ja
Lite
Lite
Ja
Ja
Nej
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Tar
uppdrag
i trä
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ort
Eksjö
Uppsala
Stockholm
Helsingborg
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Från Tabell 1 kan det utläsas att de flesta intervjuade har någon form av erfarenhet av att
arbeta med konstruktioner i trä även om två respondenter uttrycker att de har lite erfarenhet
har de ändå haft kontakt med trä i yrkesverksamheten. En respondent uttryckte att företaget
hen jobbar på har en strategi för trärelaterade uppdrag som innebar att de skickar vidare
träuppdrag till en enhet som fokuserar mer på trä. Alla företag som de intervjuade arbetar på
tar emot uppdrag i trä. Två av de respondenter som har erfarenhet av trä sa att de efter sin
examen kompletterat sin utbildning med ytterligare kurser på universitet för att stärka sin
kompetens.
Vad konstruktörer tycker om utbildning
Konstruktörerna som intervjuats upplever alla att andelen trä i konstruktionspaketet är mindre
än andelen stål och betong. Andelen trä i utbildningen uppskattas av respondenterna till
mellan 10 och 20 %. En respondent uppskattade att det varit två föreläsningar om trä under 5
års studier och att inga övningsuppgifter funnits. En annan respondent upplevde att hen efter
utbildningen saknade den kunskap om trä som behövdes i arbetslivet.
”Minns att jag saknade en hel del utav trä efter utbildningen, hela livet har varit att söka
kunskap om trä själv”
En annan respondent upplever att utbildningen var ganska väl avvägd eftersom stål och betong
dominerar i arbetslivet.
”Många vill jobba med trä men sen är ju byggbranschen mycket så att man gör det som man
alltid har gjort, det här funkar och det här är vad entreprenörerna är vana vid, om det inte är
en entreprenör som är specialiserad på trä blir det dom vanliga lösningarna, så är det ju”
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Fyra av sju respondenter upplever att utbildningen förberett dem relativt väl för att arbeta med
trä. En respondent uttrycker att utbildningen var en bas för vidare studier och en annan nämner
att trä var lite av en ”andrahandskonstruktion” där det kanske inte fanns en tydlig struktur för
hur studierna utformades och varför. De två respondenterna som uttrycker att utbildningen
inte förberett dem speciellt bra för att arbeta med trä anser bland annat att utbildningen inte
varit tillräckligt avancerad och tyvärr fokuserat på lite mindre konstruktioner.
”Vid grundutbildningen var det ju inget där som var applikationer på flervåningshus eller
högre konstruktioner”
Information/kunskapsinhämtning
Information om byggnation och material
Källorna för informationsinhämtning är lite olika beroende på vilken sorts projekt det handlar
om. De flesta respondenterna uppgav dock att det vanligaste sättet de inhämtar information på
är genom kontakt med tillverkare, antingen direkt genom telefonsamtal eller genom
informationsökning på hemsidor och i broschyrer. Det var även vanligt att få information
muntligt genom personliga kontakter, till exempel med en mer erfaren kollega.
”Om det inte rör sig om ett speciellt projekt är det mycket informationsletande på nätet med
broschyrer.”
Informationsinhämtningen sker dock på olika sätt. Traditionellt var det genom personliga
kontakter och i litteratur. En respondent nämner också att det hålls seminarier och att
företagen får besök av branschfolk från stål- och betongbranscherna. Tillverkare av
byggmaterial tillhandahåller ofta beräkningsprogram, tabeller och telefonsupport.
”Dom flesta är intresserade av att sälja sina saker, de brukar ha teknisk support eller så har
man nått namn man pratar med.”
En respondent uttryckte att mycket information kommer via olika nyhetsflöden som
byggtidningar och nyhetsbrev. Av sju intervjuade nämnde en respondent att Limträhandboken
var den vanligaste källan för information.
Informationsspridning mellan konstruktörer
I dagsläget är det väldigt lite utbyte när det gäller delande av kunskap och information kring
trä mellan konstruktörer.
”Det finns ju tränätverk men det känns som om det är en intresseorganisation med stora
träbolag som Moelven och Töreboda, mellan oss andra alltså konsulter har vi inget sånt
utbyte.”
De flesta respondenterna uttrycker att det inte finns något samarbete mellan konstruktörer i
olika företag överhuvudtaget när det kommer till trä. Enligt två respondenter är det dock inte
samma situation för alla material.
”Inom andra områden finns det olika dagar där personer från olika företag träffas och
utbyter erfarenheter.”
En orsak till det låga informationsutbytet mellan konstruktörer som många nämner är att
konstruktörsfirmor inte har något intresse av att dela med sig till varandra eftersom de arbetar
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för konkurrerande företag. Utbyte av information sker dock internt inom företagen. En
respondent uttrycker också att de utbyter kunskap med andra konstruktörsfirmor när de
samarbetar i ett gemensamt projekt. Det sker även informationsutbyte med hustillverkare.
Tre av sju respondenter uppger att de har fått information om eller inbjudan till kurser om
limträ/korslimmat trä. En respondent talade om att nivån på vissa kurser var för låg för att vara
till nytta i arbetslivet vid beräkningar i flervåningshus. Alla respondenter som inte fått
information om kurser uttryckte att det hade varit intressant att delta på sådana kurser om
tillfälle gavs.
Information som saknas i dagsläget
De flesta respondenterna upplevde att det var någon form av information eller användarstöd
som saknades kring limträ/korslimmat trä. Något som var återkommande under intervjuerna
var efterfrågan på stöd för knutpunkter och kopplingar mellan trä och andra material.
De nya eurokoderna nämns också när information diskuteras.
”Det har nästan blivit mer komplicerat med de nya euronormerna. Kommer folk kunna
hantera nya träkonstruktioner då det blir väldigt krystat med nya normerna?”
En annan respondent uttryckte det så här.
”Normen nuförtiden är skriven rätt så ogynnsamt för träkonstruktioner. Normen som den är
skriven nu gör ju att det nästan utesluter att bygga med trä om man inte kan fuktskydda till
100 % med tält och liknande. Jag tror nog den är skriven lite för snävt om jag får gissa”
Det nämns att lathundar och beräkningsprogram alltid är bra. Speciellt de som handlar om
förband, knutpunkter och kopplingar. En respondent säger att det finns typlösningar men att
det skulle behövas ett bättre underlag.
”Det är alltid tacksamt med mer information om sånt. Det är sällan balken i sig inte klarar
det utan det är knutpunkten som är det kritiska.”
Flera respondenter uttrycker också att informationen säkert finns tillgänglig men att de inte vet
var de ska leta för att få tillgång till den. Det händer också att konstruktionsansvaret hamnar
hos leverantören av träkomponenterna då dessa är experter på just sina varor.
”Det hamnar i slutändan hos leverantör, det vi skriver det klarar sig men
konstruktionsansvaret hamnar hos Martinson eller KLH.”
En respondent efterlyste också lathundar och typexempel på hur man löser ljudklasser och
fukt under byggtiden. Enligt en annan respondent var det vanligt bland husfabrikanterna att
använda en del metoder som det inte finns att få tag på information om som enskild
konstruktör. Till exempel om det går att nyttja skruvar i limträ för att klara upplagstryck.
Ökad information om trä
Alla uttryckte att ökad tillgänglighet av information om limträ/korslimmat trä skulle kunna
leda till att detta används mer i byggandet.
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”Ofta är det ju att man har en tidspress och ska leverera något som man vet är bra så ju mera
stöd man kan få ju troligare är det man rekommenderar det materialet. Stål och betong ligger
närmare till hands då det är något vi är vana att jobba med.”
En respondent menade att det var mycket lättare att ta fram en bra lösning i stål eftersom det
fanns mer stöd och support där. Därför låg inte lösningar i trä lika nära till hands.
”Det finns ju limträhandboken som beskriver ganska väl, jag vill minnas att när jag letade
information senast i limträhandboken saknades dock den informationen jag behövde”
Vilken typ av information som efterfrågades varierade mellan respondenterna men en
respondent uttryckte det så här.
”Tabeller är prio ett i en handbok men exempel är aldrig fel om man ska räkna ut nått. Att det
finns ett exempel vi kan följa. Men det är ofta så när vi ska välja stommaterial sitter vi och
tittar i en tabell över spännvidd bland annat och då har vi inte tid eller vill inte göra så
mycket beräkningar i det skedet”
En annan respondent uttryckte liknande önskningar.
”Det vore bra med handböcker och främst samlade dimensioneringstabeller, vi vill egentligen
bara ha tabeller, vi har dimensioneringsprogram”
En respondent menade att det kanske inte bara var positivt med fler beräkningsprogram och
lathundar.
”Det charmiga är när man kan använda träet med de förutsättningar det har, att det är enkelt
att bearbeta. Datorn har stoppat upp lite med de nya programmen som begränsar och
minskar förståelsen för bakgrundsarbetet. Man måste livnära sig på datorn, grundkunskapen
saknar man ju. Det blir ju en viss begränsning i det här, vad ska man säga, även rimligheten i
konstruktionerna tappar man ju. Den kunskapen jag fått av att beräkna manuellt är ju guld
värd i mina bedömningar. Jag vet ju att det är många som sitter och bara kör programen, de
lämnas ut till kreti och pleti som inte vet alls vad dom stoppar in i programen”
Hantering av trä
Alla konstruktörer som intervjuats upplever att det finns ett antal olika svårigheter att tackla
när trä används i flervåningshus. Något som är återkommande är problematiken med fukt,
akustik och stabilitet. Bland annat vid kombination av betong och trä och vid grundsättning
för träkonstruktioner. Vilken kunskap och erfarenhet man har av trä vid större byggnationer
skiljer sig åt mellan respondenterna. Hur trä hanteras skiljer sig från att det är som med vilka
andra material som helst med för- och nackdelar till att det finns en osäkerhet kring trä
generellt.
”Det är väl ett lite osäkert område då det är många som inte känner.. och jag är en av dom,
sig hemma i hur trä beter sig och hur känsligt det är med fukt och kondens och hur man ska
utforma det, ska man ha trä så ska det ju vara synligt, annars är det nästan meningslöst. Syns
det inte så tar man nått annat som man vet funkar. Det blir lite diskussion och oklarheter och
sen väljer man nått annat”
De flesta upplever också att det är svårare att bygga högt i trä än i betong och stål.
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”Jag skulle känna mig obekväm att använda trä om det blir för högt, om dom verkligen
uttrycker önskemål om att använda trä får man sätta sig in i det”
Samtidigt upplevs det som väldigt lätt att fästa in saker i trä och att trä är ett formbart material.
En respondent beskriver att trä blir ifrågasatt av andra aktörer när man klär in det för att
hantera exempelvis fukt.
”Som med allt annat så får man göra det ordentligt och hålla konstruktionen i rätt
temperatur, då blir träet inklätt och då frågar sig många varför vi har det här, oftast är det
utseendet som lockar även om det säkert finns många andra fördelar, kunskapen är inte så
stor där”
Att byggföretagen arbetar under stor tidsbrist upplevs också som en bidragande faktor till att
trä inte väljs primärt för vissa projekt.
”Det skulle vara ett större projekt för mig vid en stor byggnad att arbeta i trä än stål. Det är
svårt att hitta folk som kan trä. Oftast är det bråttom och då kör man på det vanliga och det
folk kan. Då hinner man i tid”
Status
Generellt tycker respondenterna att det är svårt att bedöma vilken status olika material har och
svaren varierar från att respondenten inte upplever någon skillnad i status till att trä eller
betong och stål är högst värderat. Två respondenter värderade statusen för trä som högre än de
övriga materialen och menade att allmänkunskapen kring trä borde vara högre för
yrkesgruppen konstruktörer. Känslan att folk tycker om trä och att det kommer mer och mer
finns också. De flesta respondenterna ansåg dock att trä generellt sett hade lite lägre status än
stål och betong även om de själva inte ansåg detta. En respondent nämnde till exempel att
denne tänkte på villor och olika hallbyggnader när trä kom på tal.
”Med stål och betong kan man ju göra högre hus, Burj Khalifa eller vad den heter, aa den är
ju inte byggd i trä liksom. Du kan göra mer avancerade konstruktioner med stål och betong”
Anledningarna till att ett visst material förknippas med en viss status är också olika. Vissa
konstruktörer menar att det beror på vilka byggnader som byggs och kan byggas i materialet.
Andra säger att komplexa beräkningar och svårigheter med materialet gör att det ger en högre
status.
”Mycket är traditionsbundet. Exempelvis stål är komplext att arbeta med och om något går fel
i beräkningen då rasslar pengarna iväg. Vid stora komplexa projekt är det stål och betong.
Många vill jobba med sådana projekt och då blir det status. Typ höghus och Skyrise-projekt.
Där vill man vara med”
En annan respondent säger att det finns fördomar om material som leder till lägre status.
”Du kan ju inte göra vad som helst med trä tänker man, man kan inte bygga så högt för det
klarar inte lasterna, det går inte att koppla på dragsidan, det finns ju lite fördomar”
Enligt en respondent kan inte status kopplas till en ökad användning av trä men denne tror att
mer information om trä skulle öka användningen.
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Generella tankar kring trä
Flera respondenter ställde sig frågande till varför inte trä används mer idag.
”Jag gillar ju trä såklart och många andra men ändå så händer inte så mycket. Jag vet inte
riktigt varför, det är nog en kunskapsfråga och vanesak, alla gillar ju att göra det man är van
vid, det är enklast. Men alla gillar ju trä och är van att se det. Folk tycker om trä och jag tror
det kommer mer och mer”
”Det är ju inte jättemånga som känner sig supertrygga med trä, generellt är det många
generalister inom stål och betong”
Tre respondenter talade om att beställaren påverkar mycket vilket material det blir.
”Materialvalen görs oftast av en beställare. Det är sällan vi får fria händer, vi kan pusha för
vissa saker men tänket kring stomme finns oftast. Det skulle vara om man kom in väldigt tidigt
i ett pilotprojekt. Beställaren har ofta ett byggsystem eller arbetsätt dom jobbar efter. Det
låser oftast upp mot stålpelare eller betong i Prefab. Det förekommer ju projekt med
trästommar men vi har inte haft något ännu”
”Beställaren påverkar mycket och om det är någonstans där man ska påverka är det i första
skedet för att skapa en efterfråga hos oss. I andra skedet behöver folk kunna arbeta med
materialet. Beställer någon en stomme i trä förutsätter det att vi kan trä, annars backar vi och
då föreslår vi kanske stål. Vi försöker pitcha om vi vet att det finns något väldigt bra”
”Det här med materialvalet att välja trä som stomme. Vi konstruktörer tycker sällan till där.
Det har oftast kommit fram under ett tidigt skede i processen där beställaren eller arkitekten
vill bygga i trä”
Något som var återkommande under intervjuerna var bristen på tid under konstruktionsskedet.
”Allt skulle varit färdigt igår, då blir det så att vi kan det här så kör vi på det”
De flesta respondenterna uttryckte även att de skulle vilja delta i träprojekt men att dom inte
haft möjligheten än.
”Jag skulle tycka det var jättespännande att vara med och göra en stomme i trä”
4.2 Konstruktörers utbildning
I den andra delstudien intervjuades respondenter verksamma vid Lunds universitet och Luleå
tekniska universitet. I Tabell 2 presenteras de olika respondenterna utifrån deras yrkestitel.
Tabell 2. Respondenter för utbildningsfrågor
Respondent
1
2
3

Titel
Professor i konstruktionsteknik
Professor i träbyggnad
Universitetslektor

Konstruktionspaketet
Hur stor del av konstruktionspaketet som behandlar trä skiljer sig mellan lärosätena. En
respondent beskriver att grundkursen inom konstruktionsteknik behandlar alla aktuella
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material d v s stål, betong och trä. På avancerad nivå består dock 7.5hp av betong samtidigt
som stål och trä samsas på 7.5hp.
En annan respondent säger att av 90hp konstruktionskurser är 22.5hp materialbundna med
7.5hp trä, 7.5hp stål och 7.5hp betong. Resten av kurserna är materialneutrala. Med
materialneutralt menas att kurserna är oberoende av material och ger en generell förståelse för
hur man beräknar laster, spännvidder och deformationer. Respondenten uttrycker dock att vad
som menas med materialneutralt inte är helt tydligt.
”Det är materialneutralt men det är inte riktigt sant eftersom det beror på vilken lärare det
är”
Andelen trä i konstruktionspaketet uppskattas till mellan 15 och 20 % av en respondent.
Uppdelning mellan olika material
Enligt en respondent finns det en mentalitet att betong är materialet som används mest och
kursen i betong attraherar normalt fler studenter än stål och trä.
”Studenterna vet att betong är det vanligast förekommande materialet. De tänker att när vi
blir konstruktörer kommer vi jobba huvudsakligen med betong och det är tyvärr så
verkligheten ser ut. Det är en anledning till varför man jobbar med betong i verkligheten
eftersom man känner sig säkrare med betong än trä”
En respondent menar att det finns spårbarhet till vilka lärare som ligger bakom
utbildningsplanerna.
Enligt en annan respondent formas utbildningen efter visionen att en konstruktör ska ha
kunskap om alla material som används i byggandet i dag. Det skulle därför bli ett väldigt skevt
förhållande om ett material fick ta för stor plats i utbildningen. Respondenten menar dock att
det skulle bli en annan situation om man bara tittade på konstruktionsfirmor då dessa arbetar
till 90 % med stål och betong.
Faktorer som påverkar uppdelningen
Enligt en respondent fanns det redan en tydlig struktur innan denne fick kontakt med
processen. Respondenten tror även att det finns liknande problem på många andra universitet
eftersom betong traditionellt dominerar. Respondenten upplever också att det är svårt att
förändra uppdelningen som det är idag eftersom det finns ett bestämt antal poäng och för att
öka andelen i ett material måste det minska i ett annat. Inom avdelningen konkurrerar olika
material om poängen. Respondenten anser att näringslivets påverkan inte är speciellt stor
eftersom de flesta arbetar med betong och stål och uppdelningen idag gynnar dessa material.
Respondenten menar också att det inte bara är att fråga industrin vad de vill ha eftersom
ingenjörerna som examineras skulle bli mindre flexibla i slutänden även om de skulle ha en
kortare inlärningsperiod för vissa specifika arbetsuppgifter.
”Skulle man fråga konstruktörer kanske de skulle vilja ha mer konstruktionsundervisning men
inte mer träutbildning, inte vanliga konstruktörer”
Respondenten menar dock att det skulle vara möjligt att utöka andelen trä i utbildningen om
en extern aktör betalade för kursen eftersom den då inte skulle konkurrera med stål och
betong.
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En annan respondent beskriver ett strukturerat sätt där en ansvarig på programnivå med hjälp
av en grupp bestämmer inriktning utifrån studentintresse och vad branschen vill ha. Det är
långsamma strukturer som förändras på 10 års sikt. Inom de olika inriktningarna finns det
utbildningsledare tillsammans med grupper från forskningsavdelningarna som bestämmer
inriktningens innehåll. Det är i de här grupperna som fördelningen mellan de materialspecifika
kurserna genomförs. Respondenten uttrycker att det är viktigt att komma överrens inom
gruppen för att kunna skapa en röd tråd inom utbildningen och att andra program ofta är mer
spretiga eftersom personer inte kommit överrens inom gruppen och olika intressenter bevakar
sina material. Respondenten uttrycker också att näringslivet har viss påverkan på kursutbudet
genom studentpraktik där återkoppling på utbildningens innehåll sker.
En respondent uttrycker att det är viktigt att det finns kompetens inom alla olika material för
att en balans ska kunna uppnås. Respondenten säger också att mycket av näringslivets kontakt
sker genom lärarnas egna kontakter men att det är svårt att säga om detta är direkt påverkande
vid beslut.
Alla respondenter säger att programmen och kursutbudet utvärderas i något skede men att det
är svårt att säga exakt hur ofta och hur utvärderingen går till. En respondent beskriver att det
finns ett programråd med personer från näringslivet som deltar i utvärderingen då de har insyn
i vilka färdigheter som är gångbara eller inte i praktiken.
Marknadsefterfrågan på materialspecifika kurser
På frågan om uppdelningen mellan de materialspecifika kurserna var representativ för hur
efterfrågan var på arbetsmarknaden svarade en respondent såhär.
”Som det är nu tycker jag att det är det eftersom de flesta firmorna inte kan eller efterfrågar
trä. Stål och betong har de flesta firmorna kompetens inom. Men det är den här onda cirkeln,
det kanske är för att vi inte ger tillräcklig tyngd på trämaterialet i utbildningen. Vi borde våga
ge mer tyngd på det och kanske skulle något universitet satsa på det. När man tittar på andra
länder Österrike, Schweiz och Tyskland finns det högskolor som satsar på trä och det ser man
också när man kommer ut i arbetslivet. Det finns flera firmor som kan räkna på trä. I Sverige
hittar du inte så många firmor som kan räkna på trä, det är i princip bara leverantörer och
enstaka firmor som kan räkna på trä. De kan man räkna på en hands fingrar i Sverige….de
som kan räkna på trä”
Alla respondenter är överens om att det är betong som står för det stora upptaget av
utexaminerade konstruktörer idag. Två respondenter uttrycker att andelen trä i utbildningarna
är större än vad den reella efterfrågan på marknaden är. I dagsläget står betong för över 75 %
av marknaden. Samtidigt beskriver en respondent att det oftast är generella, ej
materialspecifika beräkningsmodeller och tillämpningar av dessa som efterfrågas från
branschhåll.
En respondent säger också att det är under en praktikperiod efter avslutade studier som
studenterna kommer i kontakt med en mer yrkesförberedande träning där de får testa på de
verktyg som används inom branschen.
Enligt en respondent finns det ett glapp på arbetsmarknaden men att det finns goda
framtidsutsikter och att det därför kan vara viktigt att ha en större andel trä i utbildningen än
vad som efterfrågas på marknaden idag. Detta eftersom det ofta är på universiteten som
förändringar påbörjas.
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Vilka faktorer som påverkar träanvändningen togs också upp av en respondent då denne
menade att ett ökat träanvändande inte var knutet till allmänna konstruktörer, utan att den
större delen av kunskapen och påverkan finns hos de företag som levererar byggsystemen i
trä. Dessa företag har egna konstruktörer med den kompetens som behövs. Därför har
konstruktörsfirmorna inget intresse av att skaffa kunskaper inom området då ingen efterfrågan
på dessa finns. Det är istället logistik, affärsystem och andra faktorer som påverkar byggandet.
En respondent nämnde att det skulle vara intressant att öka möjligheterna till mer
helomfattande projektarbeten för att bättre möta arbetsmarknadens efterfråga. Det finns
mycket detaljkunskap en ingenjör måste lära sig, men det finns sällan tid i utbildningen för
uppgifter där du själv måste hitta problem och svårigheter i ett projekt.
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5 Diskussion och Analys
5.1 Tidigare studier
I studien undersöks hur branschen för träbyggande kan arbeta för att nå ut med information
och kunskap kring flervåningshusbyggande i trä till konstruktörer. Utöver huvudsyftet finns
två delsyften som innebär kartläggning av:
-

Hur utbildningar för konstruktörer utformas och hur stor del som behandlar trä.

-

Vilket informationsbehov om industriellt träbyggande som finns hos konstruktörer.

Det finns ett antal olika studier som analyserar vilka aktörer som påverkar materialvalet i
byggprocessen (Stehn m.fl., 2008; Roos m.fl., 2010), hur olika aktörer uppfattar trä och vilka
hinder som finns för ökat träbyggande (Bysheim och Nyrud, 2010; Riala och Ilola, 2014). De
tidigare studierna klargjorde att trä ofta förknippas med fler negativa än positiva egenskaper
(Rametsteiner m.fl., 2007), att konstruktörer som grupp kan påverka materialvalet vid
byggnation och att det krävs både erfarenhet och kunskap om trä för att materialet ska
användas i byggnationer (Roos m.fl., 2010; Riala och Ilola, 2014).
Examensarbetet bekräftar i mångt och mycket tidigare studiers resultat. I detta arbete har
dessutom undersökts om konstruktörer upplever att deras utbildning förberett dem för att
arbeta med trä, hur de hanterar trä, vilken status som trä upplevs ha, om det sker någon
informationsspridning och hur informationsinhämtning sker. Från studien framkom det att
konstruktörer upplever att andelen trä i utbildningen de läst var avsevärt mindre än för andra
material. Från den utgångspunkten undersöktes också hur stor del av ”konstruktionspaketet”
som behandlar trä och vilka faktorer som avgjort hur utbildningarna utformas.
5.2 Forskningsfrågor
För att åskådligöra resultatet i förhållande till teorin har de åtta forskningsfrågorna analyserats
och diskuteras under respektive punkt nedan för att sedan sammanfattas i en syntes.
1. Hur får konstruktörer information om olika byggsystem och material på marknaden
och hur sker informationsinhämtning?
Teorin om informationsbehov för informationsinhämtning säger att det måste finnas ett
underliggande behov för att processen kring att söka information ska påbörjas. Detta är
grunden för den kunskap som individen sedan tillägnar sig. Själva behovet är oftast inte känt
av individen utan det uppstår i en kontext som kan vara ett konkret problem eller en
problematisk situation (Cole, 2011). Enligt denna studie är den vanligaste situationen vid
byggande i trä där konstruktörer upplevde problem när trä skulle användas i kombination med
andra material, speciellt vid knutpunkter och kopplingar. Vanliga sätt för
informationsinhämtning var genom kontakt med tillverkare och leverantörer där det finns en
djupare kunskap om hur exempelvis knutpunkter kan lösas. Lathundar och tabeller används
också för att lösa problem. Allt detta är en del av informationsinhämtningsprocessen men
åskådliggör inte nödvändigtvis behovet som i grunden är bättre kunskap och mer erfarenhet av
trä som konstruktionsmaterial. Behovet av kunskap om trä uttrycks genom processen av att
söka information om olika material. Några respondenter uttryckte även att det inte var helt
självklart hur de skulle gå till väga för att hitta information om trä jämfört med betong och
stål. Om behovet inte är tydligt behövs också en större insats för att hitta information som kan
lösa eventuella problem på vägen och på sikt bidra till ökad kunskap. I enlighet med Cole
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(2011) är inte nödvändigtvis lösningen på kunskapsbristen att öka tillgången på hjälpmedel
som lathundar eller ökad teknisk support, eftersom detta kan leda till att konstruktionsansvaret
flyttas från konstruktionsfirmorna till tillverkare/leverantörer och förhindrar spridningen av
kunskap. Istället bör en strävan efter att öka kompetensen på plats finnas. I dagsläget existerar
ett visst glapp mellan de aktörer som bygger flervåningshus i trä, och den kompetens de
besitter och konstruktörsfirmor som konsulteras vid dimensionering av flervåningshus. Det
finns inte heller några indikationer på att det sker informationsspridning mellan
konstruktörsfirmor, enskilda konstruktörer eller befintliga aktörer som bygger flervåningshus i
trä i dagsläget. Ett ökat utbyte mellan dessa parter skulle kunna bidra till att sluta glappet i
kunskap mellan aktörerna.
2.

Upplever konstruktörer att den utbildning som de har genomgått har förberett dem för
att arbeta med trä?
Enligt teorin om planerat beteende är en viktig faktor för om ett visst beteende ska gå att
utföra, förmågan att utföra beteendet. Om det finns en kunskapsbrist om trä vid
flervåningshusbyggande spelar det ingen roll om individen är motiverad att använda trä,
eftersom det inte går att genomföra beteendet utan tillräcklig kunskap. Respondenterna
upplevde att andelen trä i de materialspecifika kurserna inom konstruktion var mindre än för
andra material, något som också bekräftas av tidigare studier. Detta förhållande speglar dock
situationen på marknaden, där huvuddelen av efterfrågan på kunskaper hos konstruktörer är
inom betong. Flera upplever också att utbildningen förberett dem relativt väl för att arbeta
med trä. Dock framhåller någon respondent att utbildningen är en bas som behöver byggas
vidare på för att lyckas i sitt arbete. Samtidigt uttrycker några respondenter att utbildningen
inte varit tillräckligt avancerad i applikationerna, eller att andelen kurser om trä varit för låg
för att tillgodose kunskapsbehovet på marknaden. Det studien säger är också att de
respondenterna med mest erfarenhet av trä också varit mest kritiska till kunskaperna de
erhållit efter utbildningens slut. Det kan därför handla om att de som upplever att
utbildningarna förberett dem väl, har en attityd till trä som gör att de inte hamnat i situationer
där de måste överväga vilka möjligheter de har till att arbeta med trä. Det verkade inte heller
finnas någon koppling mellan längd på utbildning och inställning till trä.
3. Vilka typer av användarstöd och informationsmaterial efterfrågas av konstruktörer för
att öka användningen av trä?
De olika typer av användarstöd och informationsmaterial som efterfrågas av konstruktörer kan
liknas vid behov. I kanomodellen identifieras olika typer av behov, basbehov, uttalade behov
och outtalade behov (Matzler m.fl., 2004). Samtidigt som teorin om informationsbehov för
informationsinhämtning säger att behov om information ofta är okända för individen (Cole,
2011), kan vi identifiera en rad uttalade behov genom intervjustudien. Det finns även en rad
basbehov som förväntas finnas och finns i dagsläget.
Uttalade behov som identifierats i studien är ökad tillgång på material om hur knutpunkter och
kopplingar mellan trä och andra material kan lösas. Lathundar och typexempel på hur
ljudklasser kan lösas är också efterfrågat.
Basbehov som nämndes och existerar idag är bland annat olika sorters beräkningstabeller,
beräkningsprogram, lathundar, typexempel och teknisk support. Det är saker som finns och
förväntas finnas idag, för att materialet ska användas. Det finns dock förbättringspotential då
det inte alltid finns en självklar plats där man kan hitta denna typ av material. Respondenterna
nämner också att det för andra material som stål och betong finns bättre tillgång på denna typ
av hjälp.
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Outtalade behov är svåra att identifiera genom en intervjustudie där respondentens åsikter tas
tillvara (Matzler m.fl., 2004). Men det kan finnas information eller aktiviteter som
respondenterna i dagsläget inte känner till som skulle kunna öka användningen av trä.
Exempel på sådana aktiviteter kan vara införandet av trägrupper på företagen, eller
vidareutbildningar om exempelvis korslimmat trä. Även konstruktörer som inte är involverade
i träbyggnad bör kunna delta. Alla respondenter uttryckte att ökad tillgänglighet till
information, skulle kunna leda till att trä användes mer i byggandet. Några respondenter hade
fått någon form av information eller inbjudan till kurser om limträ/korslimmat trä. En
respondent som deltagit på en kurs nämnde dock att nivån var för låg för att det skulle kunna
vara till nytta i arbetslivet. Alla de respondenter som inte fått någon inbjudan uttryckte att det
hade varit intressant att delta om de blivit inbjudna. Detta tyder på att motivation att arbeta
med trä finns, men att resurserna för att göra detta inte finns tillgängliga.
4. Hur hanterar konstruktörer trä som material vid dimensionering av flervåningshus?
Bland respondenterna skiljer sig synen på hantering av trä från att det är som med alla andra
material till att det är svårare att bygga i trä, eftersom det finns en osäkerhet kring hur
materialet ska användas. En respondent uttryckte att om en beställare verkligen vill bygga i trä
får respondenten sätta sig in i det. Det tyder på att en beställd stomme i trä kan möta motstånd
från konstruktionshåll och att motståndet kan bero på bristen av kunskap kring trä. Samtidigt
som de flesta säger sig ha svårare för att bygga högt i trä jämfört med betong och stål, finns
det positiva aspekter när det gäller hantering av trä, som att det är formbart och lätt att fästa
saker i. Tidsaspekten kommer också in under hantering då flera respondenter upplever att trä
är mer tidskrävande än stål och betong. Den större tidsåtgången kan bero på att
informationssökningen tar längre tid för trä, eftersom informationen är svårare att nå än för
andra material. Det kan även bero på att en underliggande kunskap om trä saknas, något som
bidrar till att mer extern hjälp behövs i form av teknisk support och hjälp.
5. Vilken status förknippar konstruktörer med att arbeta i trä jämfört med andra material?
Överlag kan det sägas att trä anses ha en något lägre status än betong och stål, även om det
finns positiva tankar kring trä och vissa som värderar statusen för trä högre än för andra
material. En av de tre grundläggande faktorerna i teorin om planerat beteende är subjektiva
normer som handlar om hur omgivningen förväntas reagera på ett utfört beteende (Ajzen,
1991). Om ett uppdrag i trä anses ha lägre status bör också sannolikheten för att en individ vill
genomföra ett uppdrag i trä vara lägre. Två respondenter förknippade trä med en högre status
än andra material. Resterande respondenter sade sig ha svårt att kategorisera vilken status de
olika materialen hade. Dock framkom det att respondenterna oftast tänkte på lägre byggnader
och mindre komplicerade projekt när trä kom på tal. En respondent menade att det fanns
mycket fördomar om trä och dess egenskaper. Dessa fördomar kan bottna i saknad kunskap
om materialet. Det påpekades också att mycket var traditionsbundet inom byggsektorn, där
vissa material var lite häftigare att arbeta med än andra. Anledningarna till varför ett material
ansågs ha högre status än ett annat var beroende av vilka byggnader som byggs i materialet
och hur komplexa beräkningarna är. Vid stora komplexa byggnader är det ofta stål och betong
av tradition, och då förknippas dessa material med hög status.
6. Vilka är de bakomliggande faktorerna som påverkar hur utbildningarna i konstruktion
utformas?
Utifrån intervjuerna antyds det att faktorerna som påverkar är traditionsbundna och knutna till
vilka lärare som är aktiva på utbildningarna. Hur de materialspecifika kurserna delas upp beror
på vilket universitet det handlar om och vilken kompetens som finns tillgänglig på skolan. Det
upplevs som svårt att förändra ett befintligt upplägg eftersom ett annat material då måste
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minska i omfattning och reaktionerna i omgivningen då blir negativa. Det finns heller ingen
tydlig koppling till vad marknaden efterfrågar i form av materialspecifik kunskap, då andelen
trä i utbildningarna motsvarar en större andel än vad som efterfrågas i förhållande till stål och
betong. Enligt teorin om planerat beteende kan de bakomliggande faktorerna kopplas till
attityd till beteendet och subjektiva normer (Ajzen, 1991). Detta eftersom utbildningarna
utformas beroende på individers inställningar till olika material, som beror på deras
yrkesområde och tidigare erfarenhet. En faktor som påverkar mycket är även hur de upplever
att en förändring av de materialspecifika kurserna skulle upplevas av omgivningen.
7. Hur stor del av kurserna i konstruktion handlar om trä?
De konstruktörer som intervjuats uppskattar att andelen trä är mindre än andelen andra
material. Det uppskattas att andelen trä i utbildningen jämfört med andra material uppgår till
mellan 10 och 20 %. Mellan respondenterna med koppling till universitet varierade svaren
mellan att alla material var fördelade lika, till att stål och trä behandlas på samma poäng som
betong. Det är svårt att uppskatta den exakta mängden av varje material i utbildningen
eftersom de materialneutrala kurserna innehåller mer av vissa material beroende på vilken
lärare det är som undervisar. Även om andelen kurser som behandlar trä varierar mellan olika
högskolor, kan det uppskattas att ett kurspaket för konstruktörer innehåller mellan 10 och 20
% trä.
8. Är andelen trä i utbildningarna representativ för hur efterfrågad kunskapen är på
arbetsmarknaden?
De konstruktörer som i huvudsak inte arbetade med trä upplevde att andelen trä var väl
avvägd, eftersom stål och främst betong dominerar på arbetsmarknaden. Samtidigt upplevde
de som arbetade mer aktivt med trä att andelen varit för liten för att förbereda dem för
arbetsmarknaden. Respondenterna med anknytning till universitet menade att andelen trä i
utbildningarna generellt var för hög jämfört med hur efterfrågad kunskapen var i dagsläget.
Samtidigt påpekade respondenterna att situationen kunde förändras i framtiden och det därför
var viktigt att ha en tillräcklig andel av alla material för att studenten skulle vara flexibel efter
examen. Utifrån vad arbetsmarknaden efterfrågar idag, är det snarare så att andelen trä är för
hög jämfört med hur efterfrågad kunskapen är på marknaden.
5.3 Syntes av diskussion och analys kring forskningsfrågor och teori
Sammanfattningsvis kan det konstateras att utbildningarna inom konstruktion utformas utifrån
de ansvarigas egna intressen och ämnesområden, beroende på vad de tror är viktigt för
studenter att lära sig och hur konkurrensen ser ut mellan ansvariga intressenter. Andelen trä i
en utbildning riktad mot konstruktion är mellan 10 och 20 %. I dagsläget finns det ett
kunskapsbehov hos konstruktörer som vill arbeta med konstruktion av flervåningshus i trä
men tidigare inte haft kontakt med detta. Ett problem som framkommit genom studien är att
det finns ett glapp mellan ”generella” konstruktörer och industrin som bygger flervåningshus i
trä. Både konstruktörer och respondenter kopplade till universitet uttryckte att ”generella”
konstruktörer på konsultfirmor sällan har någon kontakt eller utbyte med företagen som
bygger flervåningshus i trä. Detta leder i sin tur till att konsultfirmor inom konstruktion inte
ser något behov av att utveckla kompetens för att klara av sådana uppdrag. Det finns helt
enkelt ingen efterfrågan från företagen som bygger i trä att köpa in externa tjänster. Som
leverantör av byggkomponenter bör det finnas en strävan efter att inkludera även externa
konstruktörer i den värdeskapande processen, eftersom det inte bara är varor som byter händer
utan tjänster. Service dominant logik säger att värdet av produkten skapas tillsammans med
kunden vid användningen (Kowalkowski, 2010). Om de producerande företagen företräds mot
kund av representanter utan tillräcklig kunskap, kan det medföra att affärer förloras. Det kan
33

även vara möjligt att trä som material värderas högre om servicen kring det är bättre mot
kund. Det kan därför vara viktigt att öka kompetensen kring trä även hos konsultfirmor. Även
de konstruktörer som inte direkt arbetar med trä kan vara viktiga att nå, eftersom även passiva
aktörer påverkar värdeskapandet enligt Service-dominant logic (Kowalkowski, 2010). Det kan
finnas situationer där trä som material skulle passa bättre än stål, men en konsultfirma föreslår
stål eftersom det är något de arbetar med och är vana vid. Kunskapsbehovet handlar
huvudsakligen inte om att universiteten ska förändra sina utbildningar utan att företagen med
kompetens inom flervåningshusbyggande i trä måste sprida sin kunskap bättre, om de vill
locka fler konstruktörer eller ha möjlighet att köpa in tjänster. En respondent menade att det är
möjligt genom praktik för studenter och olika projekt. Samma respondent menade också att
det inte var någon större fara för de producerande företagen att sprida sin kunskap eftersom
det var andra faktorer som logistik och affärssystem som påverkade lönsamheten och
byggandet i högre grad. Detta bekräftas också av en tidigare studie av Riala och Ilola (2014)
där ett hinder mot ökat träbyggande var annorlunda processer i träindustrin, jämfört med den
traditionella byggsektorn. Därför bör det inte vara någon fara att öka kunskapsspridningen
från producenterna av flervåningsträhus till den traditionella byggbranschen.
5.4 Metoddiskussion
Studien är av kvalitativ karaktär och baseras på ett litet urval av konstruktörer och personer
med insyn i utbildningsfrågor. På grund av urvalet kan informationen i studien anses något
tunn och detta skulle innebära att ett större urval hade kunnat ge en större bredd till resultatet
och fångat fler nyanser och åsikter. Intervjupersonerna har varit spridda både åldersmässigt,
utbildningsmässigt och geografiskt, men har bestått av personer som arbetar på konsultfirmor
med inriktning mot konstruktion med huvudkontor i Mälardalen, även om stationeringsort för
de enskilda respondenterna inte varit i Mälardalen geografiskt. Det hade kunnat ge en
ytterligare dimension om personer verksamma i träbyggnadsindustrin även hade intervjuats
eller om den geografiska spridningen varit större.
Då studiens tidsram och respondenternas möjlighet att delta i intervjuer varit begränsad har ett
antal intervjuer genomförts via telefon. Under en telefonintervju finns inga förutsättningar för
att uppfatta respondentens uttryck, kroppspråk eller hur personen reagerar på olika frågor.
Eftersom en del av studien inte genomfördes ansikte mot ansikte, har inga sådana uppgifter
som beskrivs ovan tagits med från den delen av studien.
5.5 Framtida studier
Studiens syfte har till stor del varit explorativ och flera frågor har väckts under studiens gång.
Bland annat bör kunskapsspridningen mellan producerande företag och aktiva konstruktörer
undersökas. Det skulle även vara intressant att undersöka ”glappet” mellan de företag som
bygger flervåningshus i trä, och den traditionella byggindustrin som konsultande konstruktörer
arbetar mot. En bidragande orsak till den kunskapsbrist som upplevs idag bör rimligtvis bero
på detta ”glapp”. Hur unika processer och kompetens hos de producerande företagen inom
träbranschen kan expanderas bör också undersökas mer, för att i framtiden kunna möta den
ökande efterfrågan på flervåningshus i trä.
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6 Slutsatser och rekommendationer
I det här avsnittet presenteras ett antal punkter som syftar till att uppfylla studiens huvudsyfte,
nämligen; hur branschen för träbyggande kan arbeta för att nå ut med information och
kunskap kring industriellt träbyggande till konstruktörer.
Sammanfattningsvis bör det påpekas att studiens resultat i stort är positivt för träbyggandet då
de flesta ser trä som ett bra material med goda framtidsutsikter, även om trä värderas lite lägre
än andra material statusmässigt. Det är dock ett faktum att kunskapsläget kring trä är sämre än
för konkurrerande material på marknaden. Det bör också påpekas att trä som stommaterial i
flervåningshus är relativt nytt (år 1994) och att byggindustrin är en traditionsbunden industri.
För att nå ut till konstruktörer bör branschen, det vill säga producenter av flervåningshus i trä,
och Skogsindustrierna via Träbyggnadskansliet och Svenskt Trä fokusera på ett antal insatser
som syftar till att förbättra kunskapsläget.
-

Göra befintlig information mer synlig och lättillgänglig för konstruktörer.

-

Rikta marknadsföring mot konsultfirmor som primärt inte arbetar med trä men som tar
sig an uppdrag i trä.

-

Skapa kontakt mellan studenter inom området och branschen genom projektarbeten
och praktik.

-

Inrätta generella branschdagar för trä där konstruktörer kan mötas och utbyta idéer.

-

Verka för att företag som är aktiva i branschen ska ta ett större ansvar för att säkra
kompetens i framtiden genom till exempel trainee-program.

Det finns dock en känsla och tro bland både konstruktörer och respondenter med koppling till
universitet att det är andra faktorer än konstruktörers specifika kunskaper om trä som påverkar
byggandet. Faktorer som logistik och affärssystem bör prioriteras parallellt med
kunskapsspridning kring konstruktionsmässiga aspekter om syftet är att öka byggandet i trä
som helhet. Detta skulle sannolikt ge en större påverkan på valet av byggnadsmaterial i
slutänden. Det är också mycket viktigt att det finns tillgång till konstruktörer med rätt
kompetens, det vill säga kunskap om och erfarenhet av träbyggande, för att branschen ska
kunna möta en framtida ökad efterfrågan på flervåningshus i trä.
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Bilagor
Bilaga 1. Intervjuguide Konstruktörer
Intervjupersonen
Ålder?
Arbetsuppgifter?
Hur länge har du haft dessa arbetsuppgifter
Utbildning?
Erfarenhet av att arbeta med trä?
Har ditt företag någon uttalad strategi gällande trärelaterade uppdrag?
Händer det att företag kontaktar er för att få hjälp med beräkningar i trä?
Utbildning
Hur upplever du att din utbildning har förberett dig för att arbeta med limträ/korslimmat trä?
Hur stor del av utbildningen skulle du uppskatta handlar om trä jämfört med betong?
Information/Kunskapsinhämtning
Varifrån får du information om olika byggsystem och material?
Vilket är det vanligaste sättet som information inhämtas på?
Sker det någon informationsspridning mellan olika företag i branschen?
Har du fått information om eller inbjudan till kurser/utbildning om limträ/korslimmat trä i
byggande?
− Om ja, hur har du fått denna information? (ex. annonser i branschtidningar, personliga
utskick, info från arbetsledare/chefer i det företag du arbetar etc.…)
− Om nej, skulle detta vara intressant för dig?
Är det någon typ av användarstöd eller informationsmaterial som du tycker saknas om
limträ/korslimmat trä?
Skulle tillgång till sådant material göra att du skulle använda limträ/korslimmat trä i större
utsträckning än idag?
I vilka situationer upplever du att stöd är viktigast?
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Hantering av trä
Upplever du att det finns några nackdelar med limträ/korslimmat trä som stommaterial i
flervåningshus?
− Om ja, Vilka?
Hur skulle du hantera dessa brister i ditt arbete?
Status
Vilket byggmaterial skulle du säga att det är högst status att arbeta med?
Vad är det som gör att ett material är mer förknippat med hög status än andra?
Hur skulle du värdera statusen för trä som byggmaterial?
Bilaga 2. Intervjuguide Utbildning
Forskningsfrågor:
Vilka är de bakomliggande faktorerna som påverkar hur utbildningarna i konstruktion
utformas?
Hur stor del av kurserna i konstruktion handlar om trä?
Frågor
Hur stor del av ”konstruktionspaketet” behandlar respektive material Trä, stål och betong?
Varför ser uppdelningen ut som den gör?
Hur har man gått till väga för att bestämma den här uppdelningen?
På vilka grunder baseras upplägget av kurser?
Finns det något inflytande från näringslivet när uppdelningen bestäms?
Utvärderas konstruktionspaketet för att stämma av mot tekniska förändringar som används i
praktiken?
Om Ja, hur ofta?
Tycker du att uppdelningen är representativ för hur efterfrågad kunskapen är på
arbetsmarknaden?
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