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 Sammanfattning 

Bakgrunden till examensarbetet var strävan efter hållbar samhällsutveckling och de 
tre aspekter av hållbar utveckling – ekologisk, social och ekonomisk – som 
lanserades i samband med Brundtlandskommissionens slutrapport. Examensarbetet 
fokuserade på den sociala hållbarheten på grund av det ökade intresset för denna 
aspekt i samhällsutvecklingen i stort och då det var ett önskemål från Varbergs 
kommun. 

Syftet var utreda möjligheterna att bedöma social hållbarhet samt utifrån detta 
genomföra en jämställdhetsanalys av trä som konstruktionsmaterial. Syftet 
uppfylldes dels genom analys av teori och tidigare forskning, dels genom att 
genomföra sociala livscykelanalyser med fokus på jämställdhet. Analysen av teori 
och tidigare forskning gav svar på möjligheten att bedöma social hållbarhet och hur 
resultaten ska sammanfattas. Livscykelanalysen gav svar på i hur stor utsträckning 
kvinnor deltar i produktionsprocessen av sågade trävaror samt i hur stor utsträckning 
kvinnor deltar i färdigställandet av ett hus med trästomme. 

För att genomföra den sociala livscykelanalysen med fokus på jämställdhet för 
sågade trävaror undersöktes hur stor andel kvinnor som deltog i olika 
arbetsmomenten från skogsskötsel till sågandet av timmerstocken. Motsvarande 
livscykelanalys för hus med trästomme omfattade den sågade trävarans 
livscykelanalys tillsammans med analys av olika arbetsmoment vid husbyggnationen. 

Resultatet av livscykelanalysen presenterades som ett jämställdhetsindex vilket 
angav hur stor andel av arbetet som genomförts av kvinnor. Jämställdhetsindex för 
sågade trävaror var 7,7 % och för hus med trästomme 10,4 %. Tjänstemannayrken 
har en jämnare könsfördelning och dessa särredovisades i byggprocessen men inte i 
den skogliga processen vilket påverkade byggprocessens jämställdhetsindex positivt. 
När analysen bortsåg från denna yrkesgrupp sjönk detta index och det visade sig att 
sågade trävaror trots allt bidrog till att minska den skeva könsfördelningen under 
produktionsprocessen. 

En komplett social livscykelanalys ska inte reduceras till ett enskilt mätetal genom att 
slå ihop olika effektkategorier av social hållbarhet. Slutsatsen i rapporten var att en 
sådan analys är bättre att presentera i så kallade polärdiagram där varje enskild 
effektkategori kan urskiljas, men inte nödvändigtvis alla indikatorer. Den metod som 
användes för att bedöma jämställdhet (en effektkategori inom social hållbarhet) kan 
användas för att bedöma andra effektkategorier. Här har resultatet presenterats som 
ett index, vilket är mindre problematiskt jämfört med en komplett social 
hållbarhetsanalys, även om en jämställdhetsanalys också vinner på att mäta och 
bedöma fler aspekter.  

Erfarenhet och kunskap finns för att bedöma den sociala hållbarheten för ett färdigt 
samhällsprojekt. De genomförda livscykelanalyserna har bidragit till att öka 
kunskapen om bedömning av den sociala hållbarheten för de processer som sker 
innan projektet är färdigställt. För att öka kunskapen ytterligare är en social 
livscykelanalys med fler aspekter av social hållbarhet nödvändig.  
  



 

 

Summary 
The background to the thesis project was the quest for sustainable social 
development and the three aspects of sustainable development - ecological, social 
and economic - that were launched in connection with the Brundtland Commission's 
final report. The degree project focused on social sustainability because of the 
increased interest in this aspect in social development as a whole and when it was a 
wish from the municipality of Varberg. 

The purpose was to investigate the possibilities of assessing social sustainability and, 
on this basis, to carry out an equality analysis of wood as a construction material. The 
purpose was met partly by analyzing theory and previous research, and partly by 
conducting social life-cycle analyzes with a focus on gender equality. The analysis of 
theory and previous research gave answers to the possibility of assessing social 
sustainability and how the results should be summarized. The life cycle analysis gave 
an answer to the extent to which women participate in the production process of 
sawn timber and to the extent to which women participate in the completion of a 
wooden frame house. 

In order to carry out the social life cycle analysis with a focus on equality for sawn 
timber products, the proportion of women who participated in different work steps 
from forest management to sawing was examined. Corresponding life cycle analysis 
for houses with wooden frames included the sawn timber's life cycle analysis 
together with analysis of different work steps at the house construction. 

The result of the life cycle analysis was presented as an equality index, which 
indicated how much of the work was done by women. The equality index for sawn 
timber was 7.7% and for houses with wooden frames 10, 4%. White-collar workers 
have a more even gender distribution and these were separately reported in the 
construction process but not in the forestry process, which had a positive impact on 
the gender equality index of the construction process. When the analysis disregarded 
this professional group, this index fell, and it turned out that sawn timber products 
nevertheless contributed to reducing the skewed gender distribution during the 
production process. 

A complete social life cycle analysis should not be reduced to a single measurement 
number by merging different effect categories of social sustainability. The conclusion 
in the report was that such an analysis is better to present in so-called polar diagrams 
where each individual impact category can be distinguished, but not necessarily all 
indicators. The method used to assess gender equality (an impact category in social 
sustainability) can be used to assess other categories of effect. Here, the result has 
been presented as an index, which is less problematic compared to a complete social 
sustainability analysis, although a gender equality analysis also gains on measuring 
and assessing more aspects. 

Experience and knowledge exist to assess the social sustainability of a completed 
social project. The life cycle analyzes that have been carried out have contributed to 
increasing the knowledge about the assessment of the social sustainability of the 
processes that take place before the project is completed. To further increase 
knowledge, a social life cycle analysis with more aspects of social sustainability is 
necessary.  



 

 

Abstract 
The purpose of the present degree project was to investigate the possibilities of 
assessing social sustainability and, on this basis, to carry out an equality analysis of 
wood as a construction material. The latter part of the purpose was met by carrying 
out social life cycle assessments focusing on gender equality: one for wood as an 
engineering material and one for house with wooden frame. The result was presented 
as a gender index which indicated the proportion of the work carried out by women. 
To gain more knowledge about wood as an engineering material a complete social 
life cycle assessment is necessary. A complete social life cycle analysis should not be 
reduced to a single measurement number by merging different effect categories of 
social sustainability. The conclusion in the report was that such an analysis is better 
to present in so-called polar diagrams where each individual impact category can be 
distinguished, but not necessarily all indicators. The method used to assess gender 
equality can be used to assess other impact categories. 

Keywords: gender equality, social life cycle assessment, sLCA, social sustainability, 
wood as an engineering material 
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Lars-Åke Erlandsson 

1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

Under hotet från klimatförändringarna har miljön blivit en aspekt att ta 
hänsyn till i snart sagt varje beslut som fattas från högsta politiska nivå till 
vardagliga sammanhang. Konsekvenser för klimatet beaktas i såväl beslut 
gällande infrastrukturella projekt som vilket kaffe vi väljer att köpa. Vi 
ställer oss också frågan under vilka förhållanden varor och tjänster 
produceras. Opinion har bildats mot till exempel klädföretag som utnyttjat 
barnarbete i sin produktion. Konsumentens slutgiltiga beslut fattas utifrån 
sådana värderingar tillsammans med det ekonomiska utrymme den anser sig 
ha (Eklund 2004). Företag, myndigheter eller kommuner kan ställas inför 
samma avvägningar mellan klimatnytta, arbetsförhållanden och ekonomiska 
ramar då projekt ska genomföras. Detta exemplifierar de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling: ekologisk, social och ekonomisk (FN-förbundet 
2012). I det här examensarbetet ligger fokus på den andra av dessa aspekter: 
social hållbarhet. 

Kampen för miljön, såväl den globala som den lokala, har en lång historia. 
Slutrapporten från Världskommissionen för miljö och utveckling (World 
Commission on Environment and Development) 1987 betraktas som en 
brytpunkt. Kommissionen leddes av Gro Harlem Brundtland, Norges 
dåvarande statsminister, och kallas i allmänhet för 
Brundtlandkommissionen. När hållbar utveckling beskrivs i olika 
sammanhang finns det ofta stora likheter med den definition av hållbar 
utveckling som lanserades då. 

Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs. 
(Brundtland 1987, s. 41) 

Den officiella benämningen på Brundtlandkommissionen antyder att 
tyngdpunkten låg mot ekologisk hållbar utveckling, men slutsatser drogs 
också kring socialt hållbar utveckling. Till exempel ansågs hållbarhet 
innebära social rättvisa, inte bara mellan generationer, utan också inom 
generationer (Brundtland 1987). Begreppen ekologiskt hållbar utveckling, 
socialt hållbar utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling blev med detta 
allmänt kända. 

Lång tid har förflutit sedan Brundtlandkommissionens slutrapport och 
många FN-konferenser i ämnet har hållits sedan dess. Ekologisk, social och 
ekonomisk hållbar utveckling genomsyrar FN:s 17 globala mål som i hög 
grad vilar på kommissionens slutsatser (UNDP 2018). Hållbarhetsbegreppen 
har blivit vitt spridda och återspeglas i snart sagt varje policy, styrdokument 
etcetera som behandlar hållbarhet. Visionen för Varbergs kommun är ett 
exempel. I kommunens vision citeras i stort sett Brundtlandkommissionens 
definition av hållbar utveckling då förhållningssättet är att ”tillgodose 
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dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt” (Varbergs 
kommun 2018a). 

Även om Brundtlandkommissionen tryckte på vikten av socialt hållbar 
utveckling så har inte den aspekten av hållbar utveckling fått samma 
prioritet som den ekologiska hållbarheten. Förvisso finns idag en rad olika 
produkter vilka klassificeras som såväl ekologiskt som socialt hållbara men 
utvecklingen av hållbara produkter började med miljövänliga varor och 
tjänster. En förändring har dock skett och frågor kring social hållbarhet har 
fått högre prioritet. Intresset för social hållbarhet har stadigt ökat och frågan 
har också fått mer medial uppmärksamhet (Frostberg 2018).  

Social hållbarhet har ökat i betydelse då bostadsområden och 
infrastrukturella projekt planeras. Ström, Molnar och Isemo (2017) 
framhåller i en rapport om samhällsplanering att social hållbarhet ”står högt 
på agendan såväl i Sverige som internationellt”. Å andra sidan hänvisar 
också författarna till andra källor där slutsatsen är att ”den sociala 
dimensionen hamnat i skymundan” (Ström, Molnar & Isemo 2017, s. 4). I 
föreliggande rapport tolkas denna motsägelse som att det nyväckta intresset 
lyft frågan, men att bristen på kunskap, såväl teoretisk som praktisk, hindrat 
oss från att konkretisera frågan. Någon ytterligare undersökning av 
tolkningen genomförs inte då den inte har någon vidare betydelse för 
examensarbetets resultat.  

Ström, Molnar & Isemo (2017) menar att det saknas enhetliga definitioner 
kring begreppet social hållbarhet, hur det ska förstås och användas och lyfter 
fram det kunskapsbehov som finns inom ramen för samhällsplanering och 
social hållbarhet. Bland annat finns det mycket att lära kring hur 
utvecklingsfasen av en byggnad, utemiljö eller gata påverkar den sociala 
hållbarheten, i form av till exempel arbetsvillkor eller råmaterial. Det är 
vanligare att studera hur det färdiga projektet påverkar människors villkor. 

Då olika aspekter av hållbarhet för en specifik produkt ska analyseras är 
livscykelanalyser, om inte den enda, så den vanligaste metoden. 
Livscykelanalys kan användas för att utvärdera såväl ekologisk som social 
hållbarhet. Kortfattat syftar metoden till att analysera en produkts hållbarhet 
under hela dess livstid, från vaggan till graven. Från det att produkten 
tillverkas, används och kasseras analyseras hur mycket dessa processer 
påverkar sin omgivning i fråga om till exempel giftutsläpp, 
energiförbrukning, arbetsförhållanden eller vad undersökningen fokuserat 
på. Många olika produkter med skilda användningsområden kan bedömas 
med hjälp av livscykelanalyser. Dahlgren och Stripple (2016) har till 
exempel visat att en bärkasse av papper är ett miljömässigt bättre val än en 
bärkasse av plast. Om valet gäller att bygga hus med trästomme eller hus 
med betongstomme har Erlandsson, Larsson, Malmqvist och Kellner (2016) 
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dragit slutsatsen att det förra förbrukar mindre energi och bidrar i mindre 
grad till växthuseffekten.  

Att genomföra livscykelanalyser för att bedöma den ekologiska hållbarheten 
anses inte innebära några oöverkomliga problem. Då träprodukter är 
inblandade talar ofta resultatet till träets fördel. Detta har lett till ett ökat 
intresse för träbyggande. Föreningen Trästad Sverige, där bland annat 
Varbergs kommun är en av medlemmarna, har som syfte att främja 
byggandet i trä (Trästad Sverige 2016). Detta ligger i linje med kommunens 
styrdokument om ekologisk hållbarhet. 

För Varbergs kommun kommer hållbarhetsarbetet att spela en central roll 
framgent då en rad nyinvesteringar i skolor, äldreboenden, 
idrottsanläggningar och infrastruktur kommer att genomföras samtidigt som 
en rad större och mindre bostadsprojekt projekteras. Projektens utformning 
kommer bland annat att styras av kommunens bebyggelsestrategi där det 
slås fast att byggandet ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart 
(Varberg 2013). Hur väl ett projekt kan bedömas uppfylla kraven om social 
hållbarhet beror på perspektivet. Det kan vara fråga om hur projektets 
arkitektoniska utformning inbjuder till möten mellan olika grupper men 
också en direkt fråga om vem som har råd att bo i ett nybyggt 
bostadsområde. Metoder finns för att göra en sådan analys av den slutgiltiga 
produkten. För ett färdigt bostadsområde är materialets betydelse för sociala 
hållbarhet underordnad områdets arkitektoniska utformning och 
boendekostnader. Däremot kommer valet av material att påverka den sociala 
hållbarheten under tillverkningsprocesserna. Hur detta påverkar målen om 
social hållbarhet saknas det kunskap om (Ström, Molnar & Isemo 2017). 
Förhoppningsvis ska resultatet av föreliggande examensarbete kunna bidra 
till att öka denna kunskap. 

 
1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet var att utreda möjligheterna att bedöma social 
hållbarhet samt utifrån detta genomföra en jämställdhetsanalys, som en 
aspekt av sociala hållbarhet, av trä som konstruktionsmaterial. Syftet har 
motiverats utifrån det kunskapsbehov som presenterades i bakgrunden. 

Den första delen av det tudelade syftet besvarade frågan om det är möjligt 
att mäta social hållbarhet samt frågan hur resultatet av sociala 
livscykelanalyser kan presenteras. 

Syftets andra del uppfylldes genom att besvara två frågor. Den första var i 
vilken utsträckning kvinnor respektive män representeras i 
produktionsprocessen av sågade trävaror. En andra frågan var i vilken 
utsträckning kvinnor och män representeras i produktionsprocessen där 
sågade trävaror är en del av produkten och hur den sågade trävaran påverkar 
denna representation. 
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Sociala livscykelanalyser sker inte enbart med kvantitativ metod utan den 
kan också innehålla en stor del kvalitativa avvägningar. I föreliggande arbete 
har metoden varit strikt kvantitativ på grund av den konkreta 
frågeställningen om jämställdhet i produktionsprocessen. Om möjligt kan 
metoden som använts och de resultat och slutsatser som undersökningen gett 
bidra till att mildra den kunskapsbrist som finns inom området social 
hållbarhet och byggprocesser. 

Valet av produkten hus med trästomme hade sin bakgrund i att 
examensarbetet genomförts i samarbete med Varbergs kommun. På så vis 
fick syfte och frågeställningar högre relevans för kommunen med tanke på 
kommunens medlemskap i Trästad Sverige och framtida projektering av 
bostadsområden. Någon jämförelse med ett annat produktionsmaterial 
genomfördes inte. Detta hade krävt en analys av produktionsprocessen vid 
tillverkning av till exempel konstruktionsstål, vilket bedömdes vara utanför 
mål och syfte med examensarbetet. 

En studie med fokus på jämställdhet har goda förutsättningar att ge resultat 
med god reliabilitet då data och statistik inom detta område är omfattande, 
lättillgänglig och av god kvalitet. Undertecknad har i tidigare rapporter 
behandlat ämnet jämställdhet inom skog- och träsektorn (Erlandsson 2018). 
Att inrikta också examensarbetet mot denna fråga var således att fortsätta 
med ett redan påbörjat forskningsspår.  
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2. Teori och tidigare forskning 
 
2.1 Jämställdhet i skog- och träbranschen 

I föreliggande livscykelanalys har jämställdheten mätts utifrån andelen 
kvinnor och män i produktionsprocessen vilket är en kvantitativ indikator. 
En kvalitativ indikator med samma mål hade varit att undersöka upplevelsen 
av jämställdhet. Den ansatsen prioriterades bort. Samtidigt finns det en 
tydligt uttalad målsättning om att förändra den sneda könsfördelningen inom 
skogsbranschen (Landsbygdsdepartementet 2011) vilket också motiverar att 
den faktiska fördelningen valts som mått.  

Tidigare forskning har visat att skogsbranschen är en manligt dominerad 
bransch med en dokumenterad diskurs präglad av manliga stereotyper, vilket 
Lidestav & Sjölander (2007) har kommit fram till i sin forskning kring den 
kultur som råder i den skogliga verksamheten. För att åstadkomma en 
förändring har ett antal åtgärder vidtagits från tidigare regeringar 
(Landsbygdsdepartementet 2011). Statistiken visar att det fortfarande råder 
stor manlig dominans bland anställda inom skogsbranschen och även om ett 
åtgärdsprogram tagits fram har det visats att företag inom skog- och 
träbranschen sällan efterfrågar kvinnlig arbetskraft (Erlandsson 2018). Ett 
antagande om att kvinnor har mycket låg delaktighet vid produktion av 
trävaror sett till hela produktionskedjan föreföll vara det enda rimliga. 

I yrkesregistret (SCB 2018) kan utläsas att de flesta industri- och 
hantverksyrken domineras av män. När den färdigsågade trävaran kommer 
till en byggarbetsplats fanns således ingen förväntan om någon radikal 
förändring av i vilken utsträckning kvinnor representeras i 
produktionsprocessen. Kvinnor förväntades vara underrepresenterade i 
produktionsprocessen som helhet, vilket dock inte uteslöt att det fanns 
skillnader mellan olika delar i den. Vissa företag, i regel de större, har i 
högre grad varit involverade i regeringens jämställdhetsarbete vilket gett 
effekt på deras arbete med jämställdhet (Erlandsson 2018). Det fanns en 
möjlighet att detta avspeglade sig i olika delar av produktionsprocessen. 
Oavsett bakgrunden till eventuella skillnader så studerades 
produktionsprocessen också i det perspektivet. 

 
2.2 Livscykelanalyser 

Metoden att bedöma en produkts hållbarhet i ett livscykelperspektiv har 
längst tradition på området ekologisk hållbarhet om vi inte väljer att tolka 
budgetering, likviditet och andra ekonomiska begrepp som ett sätt att mäta 
ekonomiskt hållbar utveckling. Ekologisk livscykelanalys, på engelska 
Ecological Life Cycle Assessment (E-LCA eller enbart LCA), är definierad 
enligt internationell standard och utgör ett ramverk för hur en produkts 
miljöpåverkan ska analyseras över hela produktens livscykel. 
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LCA studies the environmental aspects and potential impacts throughout a product’s 
life (i.e. cradle-to-grave) from raw material acquisition through production, use and 
disposal. The general categories of environmental impacts needing consideration 
include resource use, human health, and ecological consequences. 
(ISO 1997, s. iii) 

Det finns inte någon motsvarande internationell standard för 
livscykelanalyser ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, på engelska Social Life 
Cycle Assessment (S-LCA). United Nations Environment Programme 
(UNEP) tillhandahåller dock riktlinjer för sociala livscykelanalyser. 

A social and socio-economic Life Cycle Assessment (S-LCA) is a social impact (and 
potential impact) assessment technique that aims to assess the social and socio-
economic aspects of products and their potential positive and negative impacts along 
their life cycle. 
(UNEP/SETAC 2009, s. 37) 

Riktlinjerna utgör ett ramverk för social livscykelanalys. De redogör för 
nyckelfaktorer och hur mål och omfattning ska ställas upp samt hur 
inventering, konsekvensbedömning och tolkning av resultaten kan 
genomföras. I riktlinjerna understryks att en social livscykelanalys syftar till 
att förbättra de sociala villkoren under en produkts livscykel. Därmed blir 
mänsklig välfärd ett centralt begrepp som måste definieras (UNEP/SETAC 
2009). 

 
2.3 Livscykelanalysens genomförandefaser 

Det finns stora likheter mellan ekologisk och social livscykelanalys och i 
riktlinjerna refereras också till standarden för E-LCA då S-LCA beskrivs 
som metod. Det första som ska ske i en livscykelanalys är en redogörelse för 
mål och omfattning (goal and scope) eller syfte och ambitionsnivå. Första 
fasen skiljer inte metoderna åt (ISO 1997, UNEP/SETAC 2009). I ett 
examensarbete motsvarar detta syfte och avgränsningar 

I nästa fas genomförs en inventeringsanalys (life cycle inventory) då 
information om material och processer samlas in. I en ekologisk 
livscykelanalys fastställs i princip miljöbelastningen för material och 
processer. Här utgörs informationen – så gott som – uteslutande av 
kvantitativa data. När motsvarande genomförs i den sociala 
livscykelanalysen kan informationen som samlas in vara såväl kvantitativ 
som kvalitativ. Denna ska kunna användas för att analysera problemområden 
och sociala effekter av material och processer (ISO 1997, UNEP/SETAC 
2009). I det ekologiska perspektivet betraktas detta ibland som en 
inventering av vad som tas ut från den omgivande miljön och vad som 
släpps tillbaka till den samma. Synsättet är också användbart i det sociala 
hållbarhetsperspektivet. 
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I den tredje fasen bedöms effekterna av produktens livscykel. Det insamlade 
materialet i andra fasen klassificeras, karakteriseras och värderas. I en 
ekologisk hållbarhetsanalys leder detta till mått på till exempel produktens 
klimatpåverkan eller effekterna på en giftfri miljö. I en social 
hållbarhetsanalys kan resultatet vara medellön, andelen anställda kvinnor, 
men också kvalitativa mått som till exempel rättigheter att organisera sig på 
arbetsplatsen. Där så är möjligt är rekommendationen att också kvantifiera 
de kvalitativa måtten med indexerade effektueringspoäng (performance 
reference points). Måttet som slutligen erhålls relateras till en funktionell 
enhet vars syfte är att göra jämförelser mellan alternativa material och 
produktionsprocesser möjlig (ISO 1997, UNEP/SETAC 2009). I till 
exempel jämförelsen mellan en bärkasse i plast eller papper, är bärkassen 
den funktionella enheten. Där ekologisk livscykelanalys i stor utsträckning 
syftar till att finna den produkt eller process som ger minst negativa 
konsekvenser för miljön har social livscykelanalys ett tydligare 
förbättringssyfte vad gäller produktionsprocesserna. Social livscykelanalys 
är framför allt tänkt att användas av företag för att analysera sin verksamhet 
och förbättra den. I det sammanhanget blir den funktionella enheten inte lika 
relevant. 

Siebert, Bezama, O’Keeffe och Thrän (2018b) har i princip använt sig av 
detta angreppssätt i sin studie av bioekonomiska regioner. De hade som 
syfte att välja ut sociala indikatorer som var kopplade till en effektkategori, 
vilka skulle användas för att bedöma den sociala hållbarheten inom en tysk 
bioekonomisk region för att räkna fram ett socialt index. Datainsamlandet 
skedde på regional nivå för att beräkna ett regionalt index som varje specifik 
produkt kunde jämföra sig mot. Författarna har föreskrivit en metod där 
indexerade effektueringspoäng framräknades genom att varje steg i 
produktionskedjan bedömdes utifrån olika aspekter av social hållbarhet. 
Medelvärdet av dessa poäng multiplicerades med den vikt steget hade i 
förhållande till hela produktionsprocessen vilket gav en delpoäng för varje 
steg. Summan av alla delpoäng gav produktionsprocessens referenspoäng 
(Siebert, Bezama, O’Keeffe & Thrän 2018a). 

 
2.4 Mäta hållbarhetsindikatorer 

Innan en mätning genomförs bör frågan ställas om det ens är värt att försöka 
sätta ett mått på det som vill har värderat, vilket var den första 
frågeställningen som kopplades till syftet. Begreppen ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet anses förutsätta varandra samtidigt som de samspelar. 
De går så att säga kors och tvärs genom varandra och saknar en gemensam 
teoretisk grund. Något mätetal för att beskriva dem alla tre existerar inte. 
Men även om ett begrepp isoleras behöver inte detta innebära att mätningen 
blir enkel. Litteraturen visar tydligt hur svårt det är att mäta social 
hållbarhet, eller att ens komma fram till en enhetlig definition (Siebert m.fl. 
2018b, UNEP/SETAC 2009). Gustavsson och Elander (2013) har visat i en 
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litteraturgenomgång hur begreppet social hållbarhet ges olika innebörd 
beroende på den kontext där begreppet används. Att bedöma social 
hållbarhet blir ett arbete från fall till fall där perspektivet på social hållbarhet 
avgör vad som ska analyseras. Författarna menar vidare att det inte finns 
metoder för att bedöma social hållbarhet liknande de vedertagna metoder 
som finns för att mäta ekologisk hållbarhet. Det finns något enkelt sätt att 
ens bestämma hur begreppet social hållbarhet ska förstås eller mätas. 
Ekologisk hållbarhetsanalys har mätning av koldioxidutsläpp som en enkel 
och effektiv metod medan Gustavsson och Erlandsson (2013) pekar på 
avsaknaden av en ”socialdioxid” som är lika enkel och effektiv för att 
bedöma social hållbarhet. De understryker dock att mätning av ekologisk 
hållbarhet också kan vara problematiskt. 

Detta till trots så har Missimer, Robèrt och Broman (2017) gjort ett försök 
att snäva in begreppet social hållbarhet. I sina studier har de använt sig av en 
övergripande princip för social hållbarhet med innebörden att i ett socialt 
hållbart samhälle ställs inte individer inför förhållanden som systematiskt 
underminerar deras möjligheter att tillgodose sina behov. Som övergripande 
princip är den lika övergripande som Brundtlandskommissionens definition 
av hållbar utveckling och därför mindre användbar för att snäva in begreppet 
och det som ska undersökas och mätas. 

Inom miljöområdet finns det förvisso inte en sammanfattande indikator, men 
de som används är oftast kvantitativa och i den meningen mindre 
komplicerade att använda. Utsläpp av växthusgaser, energiförbrukning och 
maximalt hållbart uttag (Maxium Sustainable Yilde, MSY) är exempel på 
hållbarhetsindikatorer som mäter effekter på miljön. 

De sociala effekterna av en produkt bedöms i förhållande till olika 
särintressen: arbetstagare, konsumenter, lokalsamhället, samhället i stort och 
aktörer i värdekedjan (exklusive konsumenter). Vart och ett av dessa 
särintressen tilldelas underkategorier eller effektkategorier, det vill säga 
kategorier där produktionen har potential att ge någon social effekt för 
särintresset. En effektkategori kan befinna sig under mer än ett särintresse, 
det vill säga att en social effekt kan gälla fler särintressen (UNEP/SETAC 
2009). UNEP/SETAC (2013) har tagit fram en metodologisk handbok där 
effektkategorier och indikatorer kopplas till olika särintressen. Tabell 1 visar 
effektkategorier för särintresset arbetare samt de indikatorer som föreslås 
ska användas för att bedöma effektkategorin rimlig arbetstid. Vidare 
understryks att andra indikatorer kan vara aktuella beroende på sammanhang 
och kontext. 
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Tabell 1: Effektkategorier för särintresset arbetstagare med indikatorer för effektkategorin 
arbetstid. Källa: UNEP/SATEC 2013 

Effektkategori Indikatorer 
Föreningsfrihet  
Barnarbete  
Rättvis ersättning  
Rimlig arbetstid  
Tvångsarbete  
Lika möjligheter  
Hälsa och säkerhet  
Sociala förmåner  

Tabell 1 visar att enbart för att bedöma effektkategorin arbetstid kan ett 
flertal indikatorer behöva användas, såväl kvantitativa som kvalitativa. 
Beroende på vilken produkt det är fråga om och var den geografiskt 
tillverkas kommer inte alla indikatorer att vara aktuella. Särintresset 
arbetstagare med effektkategorin rätt att organisera sig på arbetsplatsen 
fyller inte samma funktion i ett västeuropeiskt sammanhang som i de delar 
av världen där arbetsrätt eller för den delen mänskliga rättigheter har samma 
status. Oavsett det blir det ogörligt att genomföra en undersökning om inte 
ett urval av indikatorer görs. 

De huvudeffektkategorierna med respektive undereffektkategori som Siebert 
m.fl. (2018a) använder sig av för att analysera social hållbarhet i tyska 
bioekonomiska regioner (beskrivet ovan) redovisas i tabell 2. Författarna har 
utvecklat och anpassat metoden till en tysk, och till stor del västerländsk, 
kontext. Vad som inte visas i tabell 2 är de indikatorer som avses att 
användas för att bedöma respektive kategori, vilka totalt sett är 30 stycken. 
Dessa 30 indikatorer ska i slutändan sammanfattas i ett mått. 

Tabell 2: Effektkategorisering enligt Siebert, Bezama, O’Keeffe & Thrän (2018a). 

Huvudeffektkategori Undereffektkategorier 
Hälsa och säkerhet Olyckor, sjukfrånvaro 
Rättvis ersättning Lön, löneförmåner 
Rimlig arbetstid Avtalsenlig arbetstid, övertidsersättning 

Anställningsförhållanden Arbetsförhållanden, varaktiga anställningar, lokala 
arbetstillfällen 

Kompetensförsörjning Utbildning på arbetsplatsen, yrkesutbildning, 
forskning och framsteg 

Lika möjligheter Jämställdhet, äldre anställda, mångfald 
Delaktighet Arbetstagares medbestämmande 

Den kritik som Bell och Morse (2008) riktar mot metoder för att mäta 
ekologisk hållbarhet bör beaktas också i ett sammanhang där social 
hållbarhet ska bedömas. Författarna visar på riskerna att förenkla mätning av 
ekologisk hållbarhet. Kritiken riktas bland annat mot användandet indikatorn 
maximalt hållbart uttag som de menar bygger på förenklade mätningar som 
via sammanslagningar av olika resultat ger upphov till enstaka mätetal som 
gör att vi riskerar att missa helheten. Att försöka sammanfatta ett mycket 

Oskäliga arbetstider 
Arbetstagares arbetstid 
Antal semesterdagar 
Respekt för överenskommelser om övertid 
Tydlig kommunikation kring arbetstid och 
övertid 
Möjlighet till flexibel arbetstid 
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komplext system med ett fåtal mätbara variabler pekas ut som 
huvudproblemet när det gäller hållbarhetsindikatorer.  

Ytterligare kritik mot mätmetoder för ekologisk hållbarhetsanalys ger 
Røyne, Peñaloza, Sandin, Berlin och Svanström (2016). I detta fall rör det 
sig om brister i analyserna av produkternas klimateffekt då tidigare metoder 
inte har tagit hänsyn till alla faktorer, till exempel vad gäller när 
koldioxidutsläpp sker och hur koldioxid lagras. Författarna använder olika 
metoder för att kompensera för dessa tidigare brister vilket ger en reviderad 
bild av hur träbaserade produkter påverkar miljön, med såväl positiva som 
negativa förändringar.  

 
2.5 Åskådliggöra hållbarhetsindikatorer 

Figur 1 illustrerar varför Bell och Morse (2008) riktar kritik mot 
sammanslagna värden i ett ekologiskt hållbarhetssammanhang och anser att 
resultatet ska visas i hela sin komplexitet. Den streckade cirkeln illustrerar 
balansen i ett marint ekosystem 1930 och de heldragna linjerna balansen i 
samma ekosystem ett knappt halvsekel senare. Att beräkna medelvärdet av 
mängden fisk, ryggradslösa djur, växter, däggdjur och fåglar antingen var 
för sig eller tillsammans ger mycket begränsad information om ekosystemets 
status. En art är inte per automatik utbytbar mot en annan i ett ekosystem 
(Wright & Boorse 2014). Om åtgärder behöver vidtas för att rädda 
ekosystemet ger ett polärdiagram bättre vägledning och beslutsunderlag än 
till exempel ett medelvärde som inte ens behöver antyda behov av åtgärder. 

 
Figur 1: Polärdiagram över tillgången på arter i ett marint ekosystem. Källa: Bell och 
Morse (2008). 
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Polärdiagram kan också användas för att illustrera det ekonomiska tillståndet 
– dess ekonomiska hållbarhet – för en organisation. Figur 2 illustrerar den 
finansiella analysen av Varbergs kommun 2015. 

 
Figur 2: Polärdiagram över finansiell analys av Varbergs kommun 2015. Källa: Varbergs 
kommun (2017). 

Den finansiella analysen har färre indikatorer än ekosystemsanalysen, men 
bakom de ekonomiska måtten kan det finnas fler variabler. Indikatorerna i 
den finansiella analysen har parvis bildat fyra effektkategorier (för att knyta 
an till terminologin i social hållbarhetsanalys): risk, kapacitet, kontroll och 
beredskap. Till viss del har således indikatorer sammanförts i diagrammet. 
Ekosystemsanalysen speglar alltså i större grad den komplexa helheten, 
medan den finansiella analysen förenklar bilden något. 

Varje indikator i ett polärdiagram jämförs mot ett balansvärde (basåret i den 
ekologiska och medelvärdet i den finansiella analysen). Med balansvärde 
menas här ett värde som om det uppnås garanterar hållbarhet. Ska det finnas 
någon vits med att presentera en social livscykelanalys med ett polärdiagram 
behöver det finnas liknande balansvärden. 

 
3. Metod 

I teorikapitlet redogjordes för det metodiska genomförandet av 
livscykelanalyser och kritik som framförts. En analytisk sammanfattning av 
detta resulterar i ett svar på den första frågeställningen om möjligheten att 
bedöma social hållbarhet. 
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I teoridelen redogjordes också för hur ekologiska och ekonomiska 
hållbarhetsanalyser i olika sammanhang presenterats i så kallade 
polärdiagram. Polärdiagrammen byggs upp av indikatorer som kan 
grupperas i effektkategorier. På motsvarande sätt kan effektkategorier och 
indikatorer i en social hållbarhetsanalys sammanställas i polärdiagram. I 
resultatkapitlet presenteras ett par sådana exempel. Genom analys av 
Varbergs kommuns bebyggelsestrategi (Varberg 2013) härleddes 
effektkategorier. Motsvarande procedur genomfördes med FN:s globala 
hållbarhetsmål. 

De avslutande frågeställningarna om jämställdhet besvarades genom en 
social livscykelanalys med fokus på jämställdhet för produkten sågat virke. 
Därefter genomfördes en motsvarande analys för produkten hus med 
trästomme. Analysen har skett från produktionens första steg till dess att 
produkten färdigställts. En sådan avgränsning föreföll rimlig i en social 
livscykelanalys eftersom det är svårt att överblicka eventuella sociala 
effekter då produkten har nått slutet av sin livslängd. Det hade behövts 
kunskap om de samhälleliga förändringar som skett om kanske 50 eller 100 
år för att göra bedömningar kring återbruk, återvinning eller deponering. 

Siebert m.fl. (2018b) bedömde indikatorn jämställdhet i effektkategorin lika 
möjligheter (se tabell 1) genom att mäta andelen kvinnliga chefer och 
förekomsten av familjestöd. Författarna framförde lönegap som ett alternativ 
till den förra indikatorn, vilket dock ratades på grund av brist på tillgänglig 
statistik. I Sverige finns denna statistik tillgänglig. Dock är andelen kvinnor 
så få i vissa av de processteg som denna studie har undersökt att lönegap inte 
redovisas. Effekten av ett väl fungerande jämställdhetsarbete inom en 
bransch eller i en organisation är att andelen kvinnor och män blir jämnare 
fördelad. Därför valdes andelen kvinnor som arbetar inom ett processteg 
som social indikator på social hållbarhet i ett jämställdhetsperspektiv. 

Andelen kvinnor i en produktionsprocess kan beräknas på två sätt. Den kan 
beräknas utifrån den tid hela processen tar i anspråk, men värdet eller 
kostnaden för processen kan också tas som utgångspunkt. Beroende på vad 
som väljs kan slutresultatet komma att skilja sig åt eftersom olika steg i 
processen kan tillföra olika mycket värde eller kosta olika mycket relativt 
den tid de tar i anspråk på grund av löneskillnader mellan yrkesgrupper. Vid 
beräkning ska den ena eller andra utgångspunkten användas konsekvent. Om 
båda alternativen kan genomföras kan slutsatser om löneskillnader dras. Vid 
beräkning av andel utifrån värde eller kostnader kan material- och 
kapitalkostnader ingå i kostnaden för arbetsmomentet. Om möjligt ska 
sådana kostnader analyseras utifrån ett livscykelperspektiv. Annars ska de 
räknas bort från arbetsmomentets kostnad. Kan varken livscykelanalys eller 
avräkning genomföras blir undersökningens validitet lägre.  

Framräkningen av andelen kvinnor i en livscykel har skett genom att först ta 
reda på fakta kring hur hela produktionsprocessen fördelas på olika 
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arbetsmoment. Den relativa fördelningen mellan de olika arbetsmomenten 
har beräknats utifrån respektive moments värde eller kostnad och hela 
produktionsprocessens värde eller kostnad, om inte denna relativa fördelning 
funnits att tillgå via källor. 

Arbetsmomentets andel av hela produktionsprocessen, mi, har tillsammans 
med andelen kvinnor som utför detta arbetsmoment, ai, använts för att 
beräkna hur stor andel av hela produktionsprocessen, ki, som denna 
arbetskraft bestående av kvinnor utgör enligt formeln 

 𝑘" = 𝑚" ∙ 𝑎" (1) 

där indexet i betecknar olika arbetsmoment. För varje enskilt arbetsmoment 
har således en bedömning av andelen kvinnor som utfört arbetet varit 
tvungen att genomföras.  

Ett sammanvägt jämställdhetsindex, J, för hela eller delar av 
produktionsprocessen har sedan beräknats med formeln 

 𝐽 = ∑)*
∑+*

 (2) 

där täljaren alltså utgör andelen arbete utfört av kvinnor och nämnaren 
andelen av allt utfört arbete där den sistnämnda är lika med 1 (100 %) om 
hela produktionsprocessen analyserats. 

Livscykelns utseende samt fördelningen av arbetsmoment då ett träd 
förädlas till planka och brädor har till övervägande del hämtats från 
Skogsforsk (2017) där kostnaderna beräknats i kr/m3fub för olika moment 
inom skogsförädlingen fram till sågverket. För att beräkna sågverkens 
arbetskostnader i samma enhet användes data från Trafikanalys (2017) där 
förhållandet mellan sågverkens arbetskostnader och sågverkens kostnader 
för transporter kunde utläsas till 1,75. Att isolera material- och 
kapitalkostnader i denna produktionsprocess visade sig vara problematiskt. 

Varje arbetsmoment har kopplats ihop med yrkesgrupper i yrkesregistret där 
också andelen kvinnor och män kan utläsas (SCB 2018). Mätning utförs av 
virkesmätare som inte utgör en egen kategori i yrkesregistret. Information 
om detta hämtades från VMF Syd (2018). Kopplingen mellan arbetsmoment 
och yrkesgrupp var inte alltid självklar och då ett arbetsmoment kunde 
kopplas ihop med flera yrkesgrupper beräknades andelen kvinnor för ett 
sådant arbetsmoment som ett oviktat medelvärde av dessa yrkesgrupper.  
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Allmänt skrivs formeln för att beräkna andelen kvinnor, ai, som utför 
arbetsmomentet i enligt 

 𝑎" =
",-⋯-"/

0
 (3) 

där i1, …, in är de n stycken olika yrkeskategorierna förknippade med 
arbetsmomentet. 

Vid gallring och slutavverkning kommer 45 % av skogsråvaran transporteras 
till sågverk. Eftersom antagandet om att kvinnor och män genomför likadana 
arbetsuppgifter användes inte denna data för att vikta om andelen arbete 
utfört av kvinnor (egentligen värdet av detta arbete). Det samma gällde det 
faktum att 55 % av det sågtimmer som anländer till sågverket förädlas till 
trävaror medan resterande antingen används som biobränsle eller som råflis 
av massaindustrin. 

Då metoden användes för att beräkna jämställdhetsindex för ett hus med 
trästomme har de undergrupper (arbetsmoment) som listats i 
Entreprenadindex (Byggandets kontraktskommitté 2011) så långt det varit 
möjligt beräknats enligt formel (1). Arbetsmomenten har kopplats till 
lämpliga yrkesgrupper i yrkesregistret (SCB 2018). Entreprenadindex är ett 
mycket detaljerat underlag för kostnadsberäkningar där enskilda materials 
andel av totalkostnaden kan utläsas. Det har varit till nytta då 
livscykelanalysen för trävaror kunde användas för att analysera hur dessa 
påverkar jämställdhetsindexet vid husbyggnation. Dock låg uppdraget att 
genomföra likadana analyser för andra material utanför ramen för 
föreliggande examensarbete. På grund av det och andra svåranalyserade 
poster har omkring 60 % av kostnaderna analyserats ur ett 
jämställdhetsperspektiv vilket minskat reliabiliteten. 

Detaljrikedomen i entreprenadindex innebar också att ett val var tvungna att 
genomföras för hur tjänstemannadelen skulle behandlas. Dessa förekommer 
som byggherrekostnader och kostnader inom olika underentreprenader. Ett 
val hade varit att bortse från dessa, men då kostnaden för tjänstemän står för 
omkring en tiondel av totalentreprenadens kostnader ansågs det rimligare att 
göra en generell uppskattning av fördelningen mellan andelen kvinnor och 
män. Denna genomfördes genom att beräkna ett ovägt medelvärde över de 
yrkeskategorier som kunde kopplas till husbyggnation. Tjänstemannayrken 
som kopplades till husbyggnation var dels sådana med direkt koppling till 
verksamheten som till exempel byggingenjörer, dels de men allmän 
koppling till drift av företag, som till exempel redovisningsekonomer. 

I riktlinjerna för social livscykelanalys beskrivs produktlivscykel som en 
idealbild där vi måste begränsa och bestämma vad som ryms inom 
produktflödet. Endast grundläggande flöden ska ingå och gäller analysen en 
specifik produkt ska verksamhet som omfattar eventuella biprodukter inte 
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räknas med. Det samma gäller produkter som korsar flödet (UNEP/SETAC 
2009). 

Från plantering av ett träd till dess att virket färdigsågats har flöden skett i 
huvudsakligen tre riktningar: sågtimmer, biobränsle och massaved. Flödet 
sker främst vid gallring samt slutavverkning och vid sågning. Vid beräkning 
av miljöeffekter har dessa flöden stor betydelse. Vid bedömning av social 
hållbarhet så som problemet formulerats här har det ingen betydelse om 
antagandet är att kvinnor och män genomför samma arbetsuppgifter under 
de olika arbetsmomenten. Det vill säga kvinnor och män bidrar lika mycket 
till alla flöden. 

 
4. Resultat och analys 
 
4.1 Presentation av sociala hållbarhetsanalyser 

Frågeställningen om möjligheten att bedöma social hållbarhet utreddes i 
teorikapitlet. Svaret på den utredningen kan inte ges i formen av möjligt 
eller inte möjligt. Resultatet av teorigenomgången kan formuleras som att 
det finns indikatorer är möjliga att kvantifiera och mäta medan det är svårt 
eller omöjligt avseende andra indikatorer, men att dessa kan vara möjliga att 
bedöma kvalitativt. 

Att sammanfatta en social livscykelanalys i ett mått är inte möjligt. 
Perspektivet från analys till analys och de indikatorer som valts kan 
dessutom skilja sig åt. Skulle det finnas ett mått till en specifik social 
livscykelanalys vore den ändå inte direkt jämförbar med en annan analys 
med annat perspektiv och andra indikatorer. Nedan följer resultatet av hur 
sociala livscykelanalyser kan presenteras på ett sätt som sammanfattar 
analysen utan att beröva livscykeln dess komplexitet. 

Ur en analys vad Varbergs kommun skriver om social hållbarhet i sin 
bebyggelsestrategi (Varberg 2013) kunde fyra effektkategorier skönjas: 
hälsa och säkerhet, delaktighet, social sammanhållning samt stads- och 
kulturmiljö. Effektkategorierna är av den sorten som framför allt bedömer 
det färdiga projektet bortsett från kategorin delaktighet som bland annat 
avser dialogsamtal med kommuninvånarna under processen. Detta blir en 
hållbarhetsindikator för den effektkategorin.  

Analysen av bebyggelsestrategin kunde inte ge svar på om denna indikator 
skulle bedömas med antalet dialogmöten eller hur nöjda deltagarna varit? 
Följaktligen gav inte heller analysen svar på hur balansvärdet erhålls. Här 
konstateras enbart att sådana frågor måste redas ut inte bara för denna 
kategori, utan också för resterande kategorier och de indikatorer som de ska 
bedömas med.  
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Kan frågorna redas ut kan ett diagram konstrueras utifrån principerna för 
figur 1. Det vill säga att varje indikator visas var för sig men grupperade 
utifrån effektkategori. På så vis kan styrkor och svagheter observeras. Med 
fler liknande studier kan också indikatorer som står i eventuell konflikt med 
varandra upptäckas. 

Figur 3 åskådliggör hur ett polärdiagram för Varbergs kommuns 
bebyggelsestrategi skulle kunna se ut med de effektkategorier som 
uttolkades ur strategin. Varje effektkategori bedöms i exempeldiagrammet 
med vardera två indikatorer. Den kraftigare linjen visar balansvärdet. Det 
finns lite som tyder på att bebyggelsestrategin från början var tänkt att leda 
till att bedöma socialhållbarhet i olika projekt, och inte på det här sättet. Det 
är möjligt att det hade sett annorlunda ut om bedömning av social hållbarhet 
hade varit ett syfte. Det är en politisk fråga, inte en vetenskaplig, att avgöra 
effektkategorier och indikatorer (Gustavsson & Elander 2013). I 
kommunens senaste årsredovisning framgår att jämställdhet fått ett större 
fokus i kommunens verksamheter (Varberg 2018b) och därför är det troligt 
att frågan hade prioriterats också i en analys av social hållbarhet. Utifrån den 
befintliga bebyggelsestrategin är jämställdhetsindikatorer möjliga att 
använda för bedömning av social sammanhållning. 

 
Figur 3: Polärdiagram för bedömning av social hållbarhet utifrån Varbergs kommuns 
bebyggelsestrategi. 

FN:s sjutton globala mål finns med som effektkategorier i den 
metodologiska handboken (UNEP/SETAC 2013) på olika sätt. Det gäller 
också jämställdhet även om begreppet inte står som en egen effektkategori. 
Däremot dominerar jämställdhetsindikatorer effektkategorin lika möjligheter 
i tabell 1 (UNDP 2015, UNEP/SATEC 2013). Att åskådliggöra en social 
livscykelanalys med FN:s globala mål som utgångspunkt är också en 
möjlighet. Figur 4 visar en schematisk bild över ett sådant diagram. 
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Figur 4: Polärdiagram för bedömning av social hållbarhet utifrån FN:s globala mål. 

I teoridelen framgick att sammanhang och kontext kunde aktualisera andra 
indikatorer än de i metodhandboken föreslagna vilket också gäller 
effektkategorier och mål. För en social livscykelanalys av en träprodukt där 
råvaran utgörs av ett tropiskt trädslag skulle figur 4 vara direkt användbar. 
Skulle råvara och produktion ske inom Västeuropa faller kategorierna 
fattigdom och hunger bort om inte en omtolkning av deras innehåll 
genomförs. 

 
4.2 Från planta till planka 

Arbetsmomenten som behövs för att omvandla en planterad gran till sågat 
virke och kostnadsfördelningen mellan dem redovisas i tabell 3. Enligt 
denna fördelning står avverkning och skotning för den största andelen. Det 
arbete som sker med direkt koppling till skogen står också för den största 
andelen jämfört med den industriella förädlingen. Kostnaderna har inte 
kunnat fördelas på arbets-, material och kapitalkostnader. 

Tabell 3: Arbetsmoment då skog förädlas till sågat virke. Värde och fördelning för varje 
arbetsmoment. Källa: Skogsforsk (2017) och Trafikanalys (2017). 

Arbetsmoment Kostnad kr/m3fub Fördelning 
Avverkning och skotning 127 30,1 % 
Skogsvård 49 11,8 % 
Anläggning skogsvägar 23 5,6 % 
Administration 22 5,3 % 
Transport 67 16,2 % 
Mätning 5 1,2 % 
Sågverk 117 28,3 % 
Övrigt 4 1,0 % 
Summa 414 100 % 

Den koppling som gjorts mellan arbetsmoment och yrkesgrupp redovisas i 
tabell 4. Förutom momentet sågverk som två yrkesgrupper kopplades till 
ansågs det tillräckligt med en yrkesgrupp per arbetsmoment. 
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Tabell 4: Yrkesgrupper som utför olika arbetsmoment. Källa: SCB (2018). 
Arbetsmoment Yrkesgrupp 
Avverkning och skotning Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 
Skogsvård Skogsarbetare 
Anläggning skogsvägar Anläggningsarbetare 
Administration Specialister och rådgivare inom skogsbruk 
Transport Lastbilsförare 
Mätning Virkesmätare 

Sågverk Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood mm samt 
Truckförare 

Andelen kvinnor som deltar i sågverksproduktionen beräknades till 11 % 
genom formel (3) då andelen operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood 
mm uppgår till 9 % samt att andelen truckförare är 13 %. Övriga data som 
redovisas i tabell 5 har hämtats direkt från yrkesregistret (SCB 2018). 
Andelen kvinnor för respektive yrkesgrupp redovisas i tabell 5. Andelen 
kvinnor är störst, 18 %, inom yrkesgrupperna specialister och rådgivare 
inom skogsbruk samt virkesmätare. Ur tabell 3 kan avläsas att dessa står för 
ett lägre förädlingsvärde i förhållande till andra grupper. 

Tabell 5: Andelen kvinnor inom olika yrkesgrupper. Källa: SCB (2018) och 
VMF Syd (2018). 

Yrkesgrupp Andel kvinnor 
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 3 % 
Skogsarbetare 10 % 
Anläggningsarbetare 4 % 
Specialister och rådgivare inom skogsbruk 18 % 
Lastbilsförare 6 % 
Virkesmätare 18 % 
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood mm samt truckförare 11 % 

Med formel (1) beräknades värdet av det arbete som utförts av kvinnor för 
varje arbetsmoment. Resultatet redovisas i tabell 6 och visar att kvinnor 
bidrar med högst förädlingsvärde på sågverket. Där är andelen kvinnor 
relativt högt inom ett arbetsmoment med stort bidrag till slutvärdet. Minst 
bidrag till värdet på produkten ger kvinnor i samband med anläggning av 
skogsvägar (låg andel kvinnlig arbetskraft) och mätning (lågt bidrag till 
värdet). 

Tabell 6: Värde och andel av arbete utfört av kvinnor inom varje arbetsmoment och totalt 
för produktionscykeln från skog till sågad vara. 

Arbetsmoment Värdet arbete utfört av 
kvinnor kr/m3fub 

Andel kvinnor beräknat på 
värde/kostnad 

Avverkning och skotning 3,8 0,9 % 
Skogsvård 4,9 1,2 % 
Anläggning skogsvägar 0,9 0,2 % 
Administration 4,0 1,0 % 
Transport 4,0 1,0 % 
Mätning 0,9 0,2 % 
Sågverk 12,9 3,1 % 
Summa 31,4 7,6 % 
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De totala kostnaderna för alla arbetsmoment, eller det ackumulerade värdet 
av allt arbete, har beräknats till 414 kr/m3fub i tabell 3, men posten övrigt 
har inte kunnat analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. Sett till hela 
livscykeln ger tabell 6 jämställdhetsindex 7,6 %. Då 99 % av livscykeln 
(410 kr/m3fub av 414 kr/m3fub) analyserades gav dessa värden insatta i 
formel (2) jämställdhetsindexet 7,7 %. Detta värde är närmare de lägsta 
värdena för de olika arbetsmomentet beroende på att dessa verksamheter är 
mer värdeskapande jämfört med de arbetsmoment där kvinnor har relativt 
hög representation. 

 
4.3 Planka blir hus 

Tabell 7 redovisar de olika arbetsmomenten och träbaserade material vid 
uppförandet av hus med trästomme enligt Entreprenadindex (Byggandets 
kontraktskommitté 2011) samt de yrkesgrupper från yrkesregistret (SCB 
2018) som kan kopplas till de olika posterna och andelen kvinnor för 
respektive yrkesgrupp. Eftersom inga andra material än material av trä 
räknats med och poster för kostnader för maskiner samt el- och drivmedel 
utgått har totalsumman för arbetsmomenten i analysen stannat vid knappt 
60 % av den verkliga totalsumman (se tabell 13). 

Tabell 7: Arbetsmoment för att färdigställa hus med trästomme med tillhörande 
yrkesgrupper samt andelen kvinnor inom dessa. 
Källa: Byggandets kontraktskommitté (2011) och SCB (2018). 

Arbetsmoment/material Yrkesgrupp Andel kvinnor 
Trävirke Jämställdhetsindex från kapitel 4.1 7,7 % 
Formplywood Jämställdhetsindex från kapitel 4.1 7,7 % 
Inredningssnickerier Jämställdhetsindex från kapitel 4.1 7,7 % 
Behandlad list Jämställdhetsindex från kapitel 4.1 7,7 % 
Skivor, träfabricerade Jämställdhetsindex från kapitel 4.1 7,7 % 
Arbetslöner Träarbetare, snickare 1 % 
Tjänstemannalöner Tabell 8 49 % 
Transporter Lastbilschaufförer 6 % 
Underentreprenader   
Smide Grovplåtslagare 3 % 
Ytbehandlad förzinkad stålplåt Tunnplåtslagare 1 % 
Fasadputsning Murare m.fl. 2 % 
Kakelplattor Golvläggare 1 % 
Klinkerplattor Golvläggare 1 % 
Parkett Golvläggare 1 % 
Linoleummattor Golvläggare 1 % 
Plastmattor Golvläggare 1 % 
Målningsarbeten i nybyggnader Målare 7 % 
Fogningsarbeten Isoleringsmontörer 2 % 

Bortsett från tjänstemän där andelen kvinnor har räknats fram till 49 %, 
vilket redovisas i tabell 8, är andelen kvinnor som deltar i produktionen av 
trävaror relativt sett högre jämfört med andelen kvinnor som verkar inom 
yrkesgrupperna som är aktuella vid husbyggen. Målare och 
lastbilschaufförer ligger på ungefär samma jämställdhetsnivå. 
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Tabell 8: Yrkesgrupper inom tjänstemannasektorn rörande byggbranschen. 
Källa: SCB (2018): 

Yrkesgrupp Andel kvinnor 
Driftchefer nivå 1 12 % 
Driftchefer nivå 2 6 % 
Civilingenjörer 25 % 
Controller 54 % 
Lednings- och organisationsutvecklare 38 % 
Personal- och HR-specialister 78 % 
Ingenjörer 19 % 
Arbetsledare 8 % 
Redovisningsekonomer 79 % 
Företagssäljare 27 % 
Inköpare och upphandlare 43 % 
Ordersamordnare 47 % 
Speditörer och transportmäklare 49 % 
Ekonomiassistenter  88 % 
Löne- och personaladministratörer  90 % 
Marknads- och försäljningsassistenter 71 % 
Inköp- och orderassistenter 66 % 
Övriga kontorsassistenter och sekreterare 79 % 
Medelvärde 49 % 

Tjänstemannalöner finns dels som en direkt post i byggherrekostnaderna, 
dels som indirekta kostnader via underentreprenörsarbeten. Arbeten utförda 
av underentreprenörer står för 28 % av totalkostnaden. Andelen 
tjänstemannalöner som utbetalas vid olika underentreprenader och hur stor 
andel dessa utgör av totalkostnaden för husbyggen redovisas i tabell 9. 

Tabell 9: Tjänstemannalöner utbetalade av underentreprenörer. 
Källa: Byggandets kontraktskommitté (2011). 

Arbetsmoment Andel av 
underentreprenad 

Andel 
tjänstemannalöner 
av arbetsmoment 

Andel 
tjänstemannalöner 

av totalkostnad 
Smide  0,1% 7% 0,00 % 
Ytbehandlad 
förzinkad stålplåt  40,3% 12% 1,35 % 

Fasadputsning  13,7% 8% 0,31 % 
Kakelplattor  13,9% 15% 0,58 % 
Klinkerplattor  2,1% 15% 0,09 % 
Parkett  7,0% 5% 0,10 % 
Linoleummattor  2,1% 8% 0,05 % 
Plastmattor  0,9% 8% 0,02 % 
Målningsarbeten i 
nybyggnader  17,6% 18% 0,89 % 

Fogningsarbeten  2,3% 9% 0,06 % 
Summa 100 % – 3,5 % 

Motsvarande beräkningar för underentreprenadernas arbetslöner kan utläsas 
i tabell 10. Underentreprenörernas totala arbetslönekostnader uppgick till 
11,9 %. 
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Tabell 10: Arbetslöner utbetalade av underentreprenörer. 
Källa: Byggandets kontraktskommitté (2011). 

Arbetsmoment Andel av 
underentreprenad 

Andel arbetslöner 
av arbetsmoment 

Andel arbetslöner 
av totalkostnad 

Smide  0,1% 53% 0,01% 
Ytbehandlad 
förzinkad stålplåt  40,3% 41% 4,63% 

Fasadputsning  13,7% 47% 1,80% 
Kakelplattor  13,9% 40% 1,56% 
Klinkerplattor  2,1% 28% 0,16% 
Parkett  7,0% 11% 0,22% 
Linoleummattor  2,1% 20% 0,12% 
Plastmattor  0,9% 23% 0,06% 
Målningsarbeten i 
nybyggnader  17,6% 60% 2,96% 

Fogningsarbeten  2,3% 56% 0,36% 
Summa 100 % – 11,9 % 

I tabell har resultat från tabell 7 och 10 sammanställts och andelen 
arbetslöner som utbetalats till kvinnor har beräknats. Nyckelresultatet är att 
andelen arbetslöner som utbetalas till kvinnor av underentreprenörer utgör 
0,32 % av totalkostnaderna. Av denna andel står kvinnliga målare för 
omkring två tredjedelar vilket beror på att målningsarbeten står för en 
relativt stor kostnad samtidigt som andelen kvinnor som är målare är högre 
jämfört med de övriga yrkesgrupperna. 

Tabell 11: Andel kvinnor arbetslöner utbetalade av underentreprenörer. 
Källa: Byggandets kontraktskommitté (2011) och SCB (2018). 

Arbetsmoment Andel arbetslöner 
av totalkostnad 

Andel kvinnor i 
yrkesgruppen 

Andel arbetslöner till 
kvinnor av totalkostnad 

Smide  0,01 % 3 % 0,00 % 
Ytbehandlad 
förzinkad stålplåt  4,63 % 1 % 0,05 % 

Fasadputsning  1,80 % 2 % 0,04 % 
Kakelplattor  1,56 % 1 % 0,02 % 
Klinkerplattor  0,16 % 1 % 0,00 % 
Parkett  0,22 % 1 % 0,00 % 
Linoleummattor  0,12 % 1 % 0,00 % 
Plastmattor  0,06 % 1 % 0,00 % 
Målningsarbeten i 
nybyggnader  2,96 % 7 % 0,21 % 

Fogningsarbeten  0,36 % 2 % 0,01 % 
Summa 11,9 % – 0,32 % 

Materialkostnaderna för att uppföra hus med trästomme uppgick enligt 
Entreprenadindex till 29 % av totalkostnaden. I tabell 12 visas dels hur stor 
andel av materialkostnaderna trämaterialen utgör, dels de beräknade värdena 
för hur stor del de olika trämaterial utgör av totalkostnaden. Sett till hela 
kostnaden för att färdigställa ett hus med trästomme står trämaterialet för en 
tiondel. 
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Tabell 12: Andelen trämaterial för att uppföra byggnader med stomme av trä. 
Källa: Byggandets kontraktskommitté (2011). 

Material Andel av materialkostnad Andel av totalkostnad 
Trävirke 24,1% 6,99% 
Formplywood 0,3% 0,09% 
Inredningssnickerier 10,3% 2,99% 
Behandlad list 0,4% 0,12% 
Skivor, träfabricerade 1,2% 0,35% 
Summa 36,3% 10,53% 

I tabell 13 har resultaten från tabell 9, 11 och 12 sammanställts tillsammans 
med andelarna för byggherrens arbetslönekostnader, byggherrens 
tjänstemannakostnader och byggherrens transportkostnader som hämtats ur 
Entreprenadindex (Byggandets kontraktskommitté 2011) i den mittersta 
kolumnen. Med andelen kvinnor inom varje arbetsmoment från tabell 7 och 
tabell 8 har andelen kvinnor som deltagit i varje arbetsmoment räknats fram 
(formel 1) förutom entreprenadernas arbetslönekostnader som hämtats direkt 
från tabell 11. 

Tabell 13: Fördelning av arbetsmoment och material för att uppföra byggnader med 
stomme av trä samt andel arbete utfört av kvinnor. 

Arbetsmoment Andel av totalkostnaden Andel kvinnor av 
totalkostnad 

Träbaserat material 10,5 % 0,81 % 
Arbetslöner (entreprenader) 11,9 % 0,32 % 
Arbetslöner (byggherre) 24 % 0,24 % 
Tjänstemannalöner (byggherre) 6 % 2,9 % 
Tjänstemannalöner (entreprenader) 3,5 % 1,7 % 
Transporter 3 % 0,18 % 
Summa 58,9 % 6,15 % 

Med formel 1 och summorna i tabell 13 erhålls jämställdhetsindexet 10,4 % 
(6,15 % av 58,9 %). Om tjänstemän inte tagits med i beräkningen hade andel 
av totalkostnaden istället blivit 49,4 % och andel kvinnor av totalkostnaden 
hade minskat till 1,55 %, vilket hade givit indexet 3,1 %. Att yrkesgruppen 
tjänstemän räknas med i livscykeln har således stor betydelse för utfallet. 
Skulle de träbaserade materialen också räknas bort skulle indexet bli 1,9 % 
(38,9 % totalkostnad och 0,74 % kvinnor). 
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5. Diskussion och slutsatser 
Resultatet av livscykelanalysen med fokus på jämställdhet gav resultat som 
var förväntade. Trämaterial börjar sin livscykel i en mycket mansdominerad 
miljö och i de fall virket används för att bygga hus avslutas den i minst lika 
mycket dominerad av män: skogen och byggarbetsplatsen. Däremellan är de 
kvinnor som arbetar med virket eller de kvinnor som har stödjande 
funktioner till detta arbete något fler, men det är fortfarande en 
mansdominerad miljö. Varken de 7,7 % kvinnor som deltar i produktionen 
av sågade trävaror eller de 10,4 % kvinnor som är inblandade i produktionen 
av ett hus med trästomme kan betraktas som socialt hållbara. Skälet till det 
högre jämställdhetsindexet för husbyggnation beror på att 
tjänstemannayrken särredovisats på ett tydligare sätt i denna analys. 
Entreprenadindex möjliggjorde det. En lika grundlig analys av olika 
yrkesgrupper på sågverken skulle kunna förändra resultatet för sågade 
trävaror. I föreliggande analys användes inga tjänstemän för att beräkna 
fördelningen mellan kvinnor och män på sågverken. Om tjänstemännen inte 
räknades med vid husbyggnation förändrades jämställdhetsindexet till 
3,1 %. Jämförs det indexet med indexet för sågade trävaror är slutsatsen att 
de sågade trävarorna bidrar till att minska den skeva könsfördelningen som 
råder under den process då ett trähus byggs. Det var kring dessa resultat som 
syfte och frågeställningar kretsade. 

Att tjänstemän hanterats på detta sätt är således en felkälla. Hade dessa tagits 
med vid analysen av sågade trävaror skulle resultatet kunnat ha sett 
annorlunda ut. Att någon djupgående analys av vilka tjänstemän som ingår i 
produktionsprocessen av ett hus är också en felkälla som bidrar till att öka 
osäkerheten. 

Ur ett jämställdhetsperspektiv är det inte önskvärt att en mansdominerad 
yrkesgrupp vägs upp av en kvinnodominerad yrkesgrupp då en 
produktionsprocess analyseras. Att enbart studera medelvärde kan leda fel. 
En väg runt detta är att komplettera medelvärdet med standardavvikelsen. 
Den senare hade gett ett mått på spridningen. 

Resultatet av livscykelanalysen gav inget besked om trä är ett rättvisare 
material att bygga med jämfört med andra material. Dels är en bredare social 
livscykelanalys nödvändig med fler aspekter av social hållbarhet, dels måste 
motsvarande analyser genomföras för betong och stål som 
byggnadsmaterial. Men även om endast jämställdhet skulle vara i fokus är 
jämställdhetsindex för hus med trästomme så lågt att det i sig inte motiverar 
att det materialet ska väljas före ett annat även om indexet är högre.  

En social livscykelanalys tjänar i allmänhet till att hitta förbättringar inom en 
produktionsprocess. Här har två produktionsprocesser analyserats för att 
skaffa en lägesbild. Denna bild skulle behöva kompletteras med andra 
aspekter av social hållbarhet än jämställdhet. Jämförelser mellan andra 
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material och hustyper kan också göras. Resultatet gav en viss antydan om att 
yrken ute på fältet, det vill säga i skogen och på byggarbetsplatsen, är mer 
mansdominerade än yrken på industrin, det vill säga sågverket. Ur det 
perspektivet blir en analys av hur prefabricerade material påverkar 
jämställdhetsindexet intressant. Entreprenadindex tillåter en jämförelse 
mellan hus i platsgjuten respektive prefabricerad betong. Förutom att ge 
direkta resultat för skillnaden mellan dessa två produktionsprocesser skulle 
det också ge en antydan för skillnaden mellan platsbyggda trähus och hus 
med prefabricerade träelement. 

Ska resultatet användas på något sätt bör det vara i syfte att hitta 
förändringspotential. De åtgärder som vidtagits för att förbättra 
jämställdheten inom skogsbranschen har nämnts tidigare och behovet av 
åtgärdspaket, om det inte redan finns, är stort också inom byggbranschen. 
Då det framför allt är den skeva könsfördelningen bland snickare med mera 
som håller jämställdhetsindexet på en låg nivå hamnar ett stort ansvar på 
byggherren. Dels som arbetsgivare, dels som kravställare på de 
underentreprenörer som anlitas. Ansvaret att åstadkomma förändringar 
landar också på de som anlitar byggherren, såväl privata som offentliga 
aktörer. 

Då en social livscykelanalys ska genomföras kommer det att finnas 
indikatorer som kan kvantifieras men det tillkommer i regel också andra 
indikatorer av kvalitativ art som inte lika enkelt kan tilldelas ett numeriskt 
värde. Att sammanväga de kvantifierade indikatorerna till ett enskilt index 
kommer att dölja den komplexa verkligheten och är inte att rekommendera. I 
föreliggande studie har det så kallade polärdiagrammet förordats då sociala 
livscykelanalyser presenteras. Det förenklar verkligheten utan att beröva den 
all sin komplexitet. Svårigheter med kvalitativa indikatorer kvarstår dock 
eftersom polärdiagram behöver ett jämförelsevärd, eller balansvärde, för 
varje enskild indikator, vilket är problematiskt att bestämma för kvalitativa 
indikatorer. Social hållbarhet kan mätas, men olika mätningar kommer inte 
alltid att vara jämförbara då kan ha olika perspektiv vilket påverkar valet av 
indikatorer. De riktlinjer som finns för social livscykelanalys är inte lika 
stram och styrande som den standard som finns för ekologiska 
livscykelanalyser.  

Den sociala livscykelanalysen av sågade trävaror som genomfördes 
omfattade endast kategorin jämställdhet. En mer fullständig analys hade 
undersökt till exempel sjukdagar och arbetsmiljö för att bedöma 
effektkategorin hälsa eller i vilken grad produktionsprocessen skapar lokala 
arbetstillfällen som indikator till effektkategorin jämlikhet (utjämna 
skillnader mellan stad och landsbygd). Mångfald hade varit möjligt att mäta 
på ett liknande sätt som jämställdhet. Hur det omgivande samhället påverkas 
av skogsbruket då människor använder skogen som rekreationsområde hade 
också kunnat ingå som en del av en livscykelanalys. 
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Mätningen av jämställdhet var också endimensionell i den meningen att 
andelen kvinnor i produktionsprocessen var den enda indikatorn. Att till 
exempel jämföra kvinnors och mäns sjukfrånvaro, eller andelen chefer som 
är kvinnor respektive män, skulle komplettera med indikatorer för andra 
aspekter av jämställdhet. Den metod som användes för att beräkna 
jämställdhetsindex kan med mindre modifieringar användas för att beöma 
sådana aspekter. För en mer fullständig jämställdhetsanalys är fler 
indikatorer nödvändigt, liksom fler effektkategorier med tillhörande 
indikatorer är det för en komplett social livscykelanalys. 
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