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Undersökningen handlar om ceder, dess egenskaper och användningsområden.  

Informationen till undersökningen har tagits fram med hjälp av intervjuer med personer 
som är användare av ceder som material. Rapporten tar upp frågor som vilka egenskaper 
som anses vara relevanta för användaren, vad ceder används till, vilka fördelar ceder kan 
ha jämfört med andra träslag, finns det några nackdelar med träslaget, hur ceder som 
träslag är att bearbeta och förädla, alternativa träslag samt frågor som rör marknaden. 
Frågorna tar upp om det är lätt att få tag på ceder, är det svårt att få tag på ceder av bra 
kvalité samt om användandet av ceder i Skandinavien kommer att öka. Undersökningen 
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Abstract (in English) 
The report asks questions regarding cedar, it´s properties and use. The facts have been 
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were conducted with the owner of a company that specialises in the sales of foreign 
timber, an architect and an end user of this type of timber materials. The survey shows 
that the use of cedar is a way to combine design and function, as well as the 
environmental load reduction through the use of cedar instead of pressure-treated wood.  
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Sammanfattning 
Undersökningen handlar om ceder, dess egenskaper och användningsområden.  

Informationen till undersökningen har tagits fram med hjälp av intervjuer med personer som är 
användare av ceder som material. Rapporten tar upp frågor som vilka egenskaper som anses vara 
relevanta för användaren, vad ceder används till, vilka fördelar ceder kan ha jämfört med andra 
träslag, finns det några nackdelar med träslaget, hur ceder som träslag är att bearbeta och förädla, 
alternativa träslag samt frågor som rör marknaden. Frågorna tar upp om det är lätt att få tag på 
ceder, är det svårt att få tag på ceder av bra kvalité samt om användandet av ceder i 
Skandinavien kommer att öka. Undersökningen visar att användandet av ceder är ett sätt att 
sammanföra design och funktion. Men även att miljöbelastningen minskas vid användandet av 
ceder jämfört med tryckimpregnerat virke.  
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Summary 
The report focuses on cedar, it´s properties and use. The information has been gathered with 
the help of personal interviews with users of this type of timber. In depth questions have been 
asked regarding the properties of this timber that are relevant for the end users, as well as the 
type of cedar that is used and what advantages cedar has in comparison to other similar timbers. 
Disadvantages have also been discussed, as well as how cedar can be processed. A number of 
questions have also been asked on its niche within the market, availability and access to quality 
cedar. Even questions regarding cedars potential market share in Scandinavia are included.  The 
survey shows that the use of cedar is a way to combine design and function, as well as to reduce 
the environmental load through the use of cedar instead of pressure-treated wood.    
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Abstract 
The report askes questions regarding cedar, it´s properties and use. The facts have been 
obtained from literature, Internet and interviews with users of the timber. The interviews were 
conducted with the owner of a company that specialises in the sale of foreign timber, an 
architect and an end user of this type of timber materials. The survey shows that the use of cedar 
is a way to combine design and function, as well as to reduce the environmental load through 
the use of cedar instead of pressure-treated wood.    
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Förord 
Intresset för skogen har jag alltid haft och det har lett till att jag har gått en utbildning i skog och 
träteknik. I denna utbildning har jag nu valt att fördjupa mina kunskaper om ceder. 

Min undersökning handlar om ceder, dess egenskaper och användningsområden. Detta är ett 
ämne som intresserar mig, och som efter avslutad utbildning kommer att vara mitt yrke. Jag har 
blivit erbjuden en anställning som virkessäljare för utländska träslag på ett företag i Norge. Detta 
är en anledning till att jag valde att göra mitt examensarbete om ceder, att på så vis kunna 
förbereda mig och få ytterligare kunskap om ceder då det är ett av de träslag som jag kommer att 
jobba med. Under mitt arbete har jag märkt att det inte finns speciellt mycket skrivet om ceder 
(Thuya Plicata) på svenska. Det har varit svårt att hitta relevant information om ceder på grund 
av detta. Men genom de intervjuer som jag har gjort, så har jag fått nya kunskaper samt 
kontakter som kan komma att visa sig bra att ha i fortsättningen. 

 Jag vill tacka Peter Svendsrud, Anders Magnusson samt Jon Guttormsen för att de delat med 
sig av sin kunskap och tid under intervjuerna.  

 



 VIII 

Innehållsförteckning	  
Sammanfattning ......................................................................................................... IV 

Summary ...................................................................................................................... V 

Abstract ....................................................................................................................... VI 

Förord ....................................................................................................................... VII 

Innehållsförteckning ............................................................................................... VIII 

 

1. Introduktion .............................................................................................................. 1 

1.2 Syfte .............................................................................................................................................. 1 

2. Metod ........................................................................................................................ 2 

2.2 Urval ............................................................................................................................................. 2 

2.3 Reliabilitet, validitet och objektivitet ....................................................................................... 2 

3 Genomförande ........................................................................................................... 3 

4. Resultat ..................................................................................................................... 4 

4.1 Litteratursammanställning 

4.2. Intervjuresultat 

5. Diskussion ................................................................................................................ 7 

5.1 Reflektion över rapportens undersökning ......................................................................... 7 

5.2 Intervju  ................................................................................................................................... 7 

6. Slutsatser……………………………………………………………………………..10 

7. Referenser ......................................................................................................... …...11 

8. Bilagor .................................................................................................................... ..12



 

 

1 

Morgan Löv 

1. Introduktion 
 

Ceder (Thuya Plicata) kallas i USA för jättetuja, i Kanada kallas den för röd ceder och i 
Storbritannien för British Columbia-ceder. Den förekommer från Alaska till södra 
Kalifonien och österut från British Columbia till Washington, Idaho, Montana och 
norra Klippiga bergen (Walker, A.1997) Thuya är ett litet släkte som endast innehåller 
sex olika arter, två av dessa arter växer i Nordamerika. Där thya plicata är en av dessa 
(Owens, J N.1984). Cederträ är ett träslag som växer under en lång tid, den kan bli upp 
till 800 år och komma upp i en höjd på 60-70 meter, och ha den diameter på 2,5 meter 
(Wiggins, G G.1996). All avverkning av ceder är styrd av myndigheter som WRCLA 
och WRCEA för att få långsiktigt hållbara bestånd av ceder. Återplantering av ceder 
med plantor görs för att säkerställa bestånden (Taggert, J.1956). (Cederträ har genom 
tusentals år varit det träslag som de Nordamerikanska indianerna fördragit och kallar 
”The giant arbot-vitae” (Tree of life). Indianerna använde cederträ till vardags för att 
tillverka skålar, köksredskap, kanoter och hus. Barken användes för att fläta korgar och 
beklä ytor (www.moelven.se) 

Grunden med rapporten är att få förståelse för cederträets egenskaper och 
användningsområden. Denna rapport kan användas av konsumenten för att visa vad 
som gör detta träslag intressant som material, men även ge säljare kunskap om vad 
kunden vill använda ceder till.  

 

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att göra en sammanställning av den kunskap som finns om 
cederträ vad gäller egenskaper och användningsområden som konsumenten tycker är 
viktigt genom att specifikt utreda följande frågeställningar:  

Vilka egenskaper ses som relevanta för brukaren av ceder? 

Vad används cederträ till? 

Vilka fördelar finns jämfört med andra träslag? 

Hur fungerar cederträ som material vid bearbetning och förädling? 

Finns det några nackdelar med ceder som träslag? 

Finns det alternativa träslag till ceder när det gäller egenskaper? 
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2. Metod 
Studien undersöker cederträdets egenskaper utifrån brukaraspekter genom att ta reda 
på cederns fördelar och nackdelar. Den handlar också om vilka alternativ av träslag 
som finns samt hur ceder är som material vid bearbetning och förädling.  

Då syftet med denna studie inte är att mäta, utan att få mera kunskap inom ämnet har 
jag därför valt att intervjua personer som är verksamma inom branschen. Detta är en 
form av kvalitativa intervjuer eftersom jag vill veta deras uppfattningar, åsikter och 
erfarenheter inom ämnet. Det går då inte att generalisera och få ut en allmän bild, men 
man kan få en bild av vad just respondenterna anser. Intervjuer genomfördes via 
telefon och anteckningar fördes under tiden.  

2.2 Urval 
För att få en så branschöverskridande beskrivning som möjligt har jag valt att intervjua 
olika yrkesgrupper inom branschen. Jag valde att göra tre intervjuer: En med ägaren av 
virkesuppköpande/-säljande företag, men även en konsument och en arkitekt 
intervjuades.   

Det är ingen miniatyrkopia av populationen men visar branschens dimensioner: 
Konsumenten, mellanhanden (arkitekten) samt virkessäljaren. 

2.3 Reliabilitet, validitet och objektivitet 
För att få ett utförligt resultat valde jag att använda mig av intervjuer som metod. Valet 
av form av intervju är en balans mellan att få utförliga svar och att få den man 
intervjuar att känna sig bekväm med situationen. 

Jag valde att göra intervjuerna via telefon. Detta på grund av att respondenterna 
befinner sig på långt avstånd. Intervjuerna spelades inte in. Reliabiliteten minskar då 
men jag tror att det blir mer avslappnat och en mer öppen dialog med utförligare svar.  

För att försäkra mig om validiteten utformades intervjufrågorna utifrån de 
specificerade frågeställningarna i undersökningens syfte.   

I egenskap av att vara student finns möjligheten att studera olika områden på ett 
objektivt sätt. Efter att ha varit verksam i yrket finns det däremot större risk att man 
påverkats av åsikter och erfarenhet. 

 

 



 

 

3 

Morgan Löv 

3 Genomförande 

Undersökningen består av två delar, en litteraturstudie samt en intervjudel. För att 
samla in fakta till litteraturstudien var jag i kontakt med det lokala biblioteket samt 
universitets bibliotek. Jag har även varit i kontakt med företag i branschen, som arbetar 
med ceder för att kunna samla in den litteratur och fakta som finns. Till min hjälp har 
jag även haft Internet för att på så vis söka upp information om träslaget. 

I planeringen av undersökningen gick jag noggrant igenom intervjufrågorna. Jag gick 
även igenom dem med min handledare för att förbereda mig på bästa sätt. Innan 
intervjun pratade jag med dem som skulle delta i undersökningen om vad det handlade 
om och vilken tid vi skulle genomföra intervjun. Deltagandet var inte konfidentiellt.   

I bearbetningen av intervjuerna används ingen metod av transkribering. Jag är ute efter 
vad informanten berättar och inte hur.  

Intervjun gjordes över telefonen med de tre personerna som jag har valt ut. Vi kom 
överens om en tid och genomförde intervjun, jag ställde frågorna och antecknade 
under tiden som vi pratade. Under intervjun fanns det tid för att skriva samt att ställa 
om frågorna om det behövdes, vi blev inte störda under intervjun då personerna hade 
avsatt tid för denna frågestund. De tillfrågade personerna talade tydligt samt på ett sätt 
som gjorde det lätt att föra anteckningar under tiden, en av de intervjuade är norrman, 
men det är inga problem då vi i Västra Värmland har den samma dialekten som de har 
på andra sidan av gränsen i Norge.  

Den första intervjun gjordes med Peter Svendsrud 110502 (Virkesköpare). 

Den andra intervjun gjordes med Anders Magnusson 110502 (Arkitekt). 

Den tredje intervjun gjordes med Jon Guttormsen 110503 (Konsument). 
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4. Resultat 
4.1 Litteratursammanställning 
4.1.1 Utseende 

Cederträets splintved är vit och kontrasterar mot kärnveden, som varierar från mörkt 
chokladbrunt i mitten till lax rosa i de yttre delarna och övergår till silvergrått vid 
exponering. Träet är rätfibrigt med framträdande ådring, det har en grov struktur och 
är ganska skört (Walker, A.1997). Det finns goda möjligheter att olja eller 
lasyrbehandla cederträ för att bevara dess färger. En olja kan oxidera efter en tid och 
mörknar då. Det kan göra att ytterligare ytbehandling med pigmenterad olja inte 
behövs för då riskerar utseendet att bli för mörkt. I ett sådant läge är det ibland snarare 
så att olja som oxiderat behöver tvättas bort (www.moelven.se). 

4.1.2 Egenskaper. 

Densiteten är ca 410 kg/m3. Detta är något lägre än vad det är på gran och tall. 
Densiteten på gran är 480 kg/m3 och på tall är den 530 kg/m3 (Dahlgren, U T.1996). 
Träet har mycket liten krympning vid olika förhållanden och är stabilt vid användning 
(Walker, A.1997). Ceder är vid jämförelse av furu och gran ett något mjukare 
trämaterial med lägre hållfasthet. Vid användning av ceder som trallgolv bör även 
noteras att ceder jämfört med furu är mjukare och på så vis är känsligare för 
punkttryck. Cederträ är ett av de mest formstabila barrträden. Detta beror på att 
cederträets fibermättnadsgrad är enbart 22 % jämfört t.ex. med granens och furans 
som är ca 30 %. Cederträ kan krympa och svälla när träets fruktinnehåll går mot 
jämvikt med den omgivande luftfuktigheten. För att minimera dimensionsförändringar 
efter montering rekommenderas att träet innan montering lagras där träet senare skall 
monteras (www.moelven.se).  

4.1.3 Bearbetning. 

Vad gäller bearbetning är cedern lätt att bearbeta med hand och maskinverktyg, med 
liten påverkan på verktygen. Skärande eggar bör vara mycket välslipade. Det har god 
spiksäkerhet men galvaniserade spik eller kopparspik bör användas. Det har en bra 
limhållfasthet använd PU lim (Walker, A.1997). PU lim är ett 1-komponent 
polyuretanlim utan lösningsmedel för limning där ett vattenfast lim krävs. Det ger en 
gulbrun limfog med extrem hög hållfasthet samt härdas genom luftens och materialets 
fukthalt och temperatur (www.tremco-illbruck.se). Vid bearbetning kan den arbetande 
drabbas av astma (cederastma). Denna typ av astma uppkommer av att den utsatta 
andas in damm som innehåller plikatsyra. Denna syra kan ge upphov till en astmatisk 
reaktion hos vissa individer. Personer som har haft barnastma samt personer med 
allergier har en tendens att drabbas oftare. Cederastma kan visa sig efter några timmar 
eller ta dagar innan symtomen kommer. Vid fortsatt exponering kan känsligheten 
stegras och du kan få svårt att jobba med materialet (www.worksafebc.com). 

4.1.4 Skyddsbehandling. 

Kärnveden är resistent mot skyddsbehandling, splintveden är känslig för angrepp av 
splintbaggen (Walker, A.1997). Enligt EN 350-2 Swedish Standards Institutes 
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anvisningar för bedömning av naturlig beständighet och impregnerbarhet är cederträ 
klassificerat som beständigt.  

Tabell 1: Cederträ i förhållande till en rad andra träslag. 

Klass 1 

Mycket 
beständigt 

Klass 2 

Beständigt 

Klass 3 

Måttligt 
beständigt 

Klass 4 

Ringa  

beständigt 

Teak (Tectona 
Grandis) 

Western red 
cedar (Thuya 
Plikata) 

Sibirisk lärk 
(Larix Sibirica) 

Europeisk lärk 
(Larix 
Decidua) 

Merabu (Intsia 
Bijuga) 

Europeisk Ek 
(Quercus 
Robur) 

Nordamerikansk 
Douglas 
(Pseudotsuga 
Menzesil) 

Gran (Picea 
Abies) 

Jarrah 
(Eucalyptus 
Marginata) 

Termowood 
(Kemiskt 
behandlat 
barrträ) 

 Furu (Pinus 
Sylvestris) 

Beständigheten i ovan angivna träslag (Tabell 1) gäller endast för kärnvirke då 
splintved för obehandlat virke betecknas som icke beständigt (www.moelven.se). 

4.1.5 Användningsområden. 

Användningsområden för cederträ är till växthus, trädgårdsbodar, bikupor, fjällpanel 
för utomhus bruk och till staket (Walker, A.1997). Fler användningsområden är att 
brandimpregnera med ceder för att nå brandklasser, invändig panel, buller plank, 
solskydd, raster, etc.(www.moelven.se). Det kan användas för att synliggöra entréer, 
fönster och dörrar och till takspån (Maunder, E R. 1975). 

 

4.2 Intervjuresultat 
De tre personerna som har varit delaktiga i intervjun är Peter Svendserud som är ägare 
av ett företag som heter Norskt specialvirke AS som handlar med utländskt virke t.ex. 
ceder, röd ek, ipe, sibirisk lärk m.m. Anders Magnusson är en slutkonsument som 
bygger med cederträ och slutligen Jon Guttormsen som driver en arkitektbyrå i 
Kongsvinger Norge. 

Intervju frågorna bestod av 9 frågor som jag ville ha svar på och som jag anser är av 
relevans vad gäller mina frågeställningar. Nedan görs en kortfattad sammanfattning av 
respondenternas svar på respektive fråga: 

Fråga 1: Vilka egenskaper söker du vid valet av att använda ceder? 
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De egenskaper som de är ute efter är två. Den viktigaste egenskapen med ceder är dess 
färg. De tyckte även att cederträets beständighet var viktig som egenskap.  

Fråga 2: Vad använder du ceder till? 

Cederträ används mest till utvändig beklädnad samt till design både utvändigt som 
invändigt. 

Fråga 3: Vilka fördelar ser du med ceder jämfört med andra träslag?  

Fördelarna med ceder är färgen som är unik, samt att det är ett beständigt, lätt, starkt 
och formstabilt material. 

Fråga 4: Kommer det att bli en ökning i användandet av ceder i framtiden när det 
gäller regionen vi bor i (Skandinavien)? 

Det kommer att bli en liten ökning av ceder i Skandinavien, men eftersom cederträ är 
kvoterat så kommer det inte att finnas mer ceder på den globala marknaden. De tror 
att användandet kommer att vara till en sorts lyxkonsumtion och till skräddarsydda 
detaljer. 

Fråga 5: Tycker du att det är lätt att få tag på ceder av bra kvalité? 

Att få tag på ceder av bra kvalité är inte ett problem. Då det är ett virke som betingar 
ett högt pris, så måste det vara av förväntad kvalité. 

Fråga 6: Finns det något med detta träslag som du ser som nackdel? 

Priset ses som den största nackdelen med ceder. Samt att det har en negativ påverkan 
på miljön, genom att det fraktas över hela världen. 

Fråga 7: Är det svårt att få tag på ceder?  

Det är inte ett problem att få tag på ceder. Det finns en väl uppbyggd industri som 
förser brukaren med material, såsom handelshus och välsorterade bygghandel samt 
företag som specialiserat sig på utländska träslag. 

Fråga 8: Hur är ceder som träslag när det gäller att bearbeta/förädla?  

Träslaget ceder är mycket lätt att bearbeta samt att det är lätt att limma och att spika. 
Det krävs vid hyvling att verktygen är skarpa. 

Fråga 9: Finns det alternativa träslag till Ceder? 

Om det är färgen som man är ute efter så finns det inte ett alternativ. När det gäller att 
låta träet gråna så finns träslag som får samma utseende exempelvis asp, teak och lärk. 
Vill man ha alternativa träslag som har likvärdig beständighet så nämner de keboni och 
ek.  
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5. Diskussion 
5.1 Reflektion över rapportens undersökning. 

Min undersökning har i stort sett följt min planering. I litteraturstudien har jag dock 
haft svårigheter att finna böcker som är relevanta. Jag hade planerat att göra intervjuer 
med personer med olika bakgrund för att på så vis få med deras olika erfarenheter vad 
gäller användandet av ceder. Validiteten förstärks genom att jag har utformat intervju 
frågorna utifrån undersökningens specificerade frågeställningar. Jag valde att intervjua 
en slutkonsument, en arkitekt samt en person som säljer virke; detta för att få en 
helhetsbild av deras syn på egenskaperna och användningsområde. Jag har fått många 
intressanta svar och de hade tydliga åsikter inom ämnet. Jag valde att göra intervjun 
utan att spela in, för jag tror att det hade blivit stelt och formellt, och då tror jag att de 
eventuellt svarat mindre utförligt. Detta gjorde dock att undersökningen fick en lägre 
reliabilitet Om jag skulle ändra på något när det gäller intervjun så är det att jag skulle 
ha skickat ut frågorna i förväg så att de intervjuade haft chansen att förbereda sig samt 
haft fler frågor för att ha ett större underlag till undersökningen. När det gäller mina 
frågor till de intervjuade så är det tre frågor som jag inte har tagit upp under syfte 1.2. 
Detta beror på att frågorna är ställda för att få en bild av marknaden vad gäller tillgång 
och efterfrågan och var de fick tag på ceder; alltså frågeställningar och svar av mera 
företagsspecifika affärsintressen för respektive företagsrepresentant.  

 5.2 Intervju. 

I intervjun ställde jag sex frågor som var relevanta för att få svar på mina 
frågeställningar som är ställda i syfte 1.2.  

Min första preciserade fråga är: Vilka egenskaper söker du vid valet av att använda 
ceder? Där svarade de intervjuade att det var färgen som var den viktigaste 
egenskapen, och att även dess beständighet var viktig. Enligt litteraturen varierar 
färgen på ceder från mörkt chokladbrunt i mitten till lax rosa i de yttre delarna och 
övergår till silvergrått vid exponering. (Walker, A.1997 Träslag den nya, utförliga 
handboken). Resultatet av intervjun har gjort mig uppmärksammad om att ceder är ett 
träslag som förknippas mycket med design eftersom det används till att inte bara vara 
en beklädnad utan även ett sätt att höja utseendet på fasaden, fönstret eller dörren. 
Beständigheten var även den viktig och där säger teorin att cederträ innehåller 
thujapliciner. Det är röta- och svamphindrande ämnen som ger en lång funktionstid, 
obehandlat upp till minst 50 år. Därmed kan miljöbelastningen minskas då cederträ 
används istället för t.ex. tryckimpregnerat trä. Enligt EN 350-2 är cederträ klassificerat 
som beständigt (www.moelven.se). Detta resultat anser jag vara korrekt. Då man tittar 
på EN 350-2 så ser man att ceder är ett träslag som lämpar sig till fasad beklädnad och 
till andra konstruktioner som kräver beständighet. Inför intervjun så var det 
beständighet som jag trodde skulle vara huvudorsaken till att använda ceder. 

Min andra fråga är: Vad använder du ceder till? Där svarade de intervjuade att 
cederträ används mest till utvändig beklädnad samt till design både utvändigt som 
invändigt. I litteraturstudien framkommer det att cederträ används till växthus, 
trädgårdsbodar, bikupor, fjällpanel för utomhus bruk och till staket (Walker, A.1997, s. 
76). Fler användningsområden är att brandimpregnera med ceder för att nå 
brandklasser, invändig panel, buller plank, solskydd, raster. (www.moelven.se). Det kan 
användas för att synliggöra entréer, fönster och dörrar och till takspån (Maunder, E R. 



 

 

8 

Morgan Löv 

1975). Intervjuerna bekräftar teorin som också tyder på att cederträ är ett träslag som 
lämpar sig till många olika konstruktioner. Jag tycker att cederträ visar sig vara ett bra 
alternativ när det gäller att använda trä till design. Här får man möjligheten att använda 
ett träslag som ger både liv och funktion till konstruktionen. 

Min tredje fråga är: Vilka fördelar ser du med ceder jämfört med andra träslag? 
Där svarade de intervjuade att fördelarna med ceder är färgen som är unik samt att det 
är ett beständigt, lätt, starkt och formstabilt material. Enligt teorin är cederträ ett av de 
mest formstabila barrträden samt att dess fibermättnadsgrad är enbart 22 % jämfört 
med granens och furans som är ca 30 %. Ceder är rätfibrigt och har en framträdande 
ådring och dess karaktäristiska färgskiftningar, som varierar från mörkt chokladbrunt i 
mitten till lax rosa i de yttre delarna och övergår till silvergrått vid exponering 
(www.moelven.se). Ytterligare säger teorin att dess densitet är ca 410 kg/m3. Detta är 
något lägre än vad det är på gran och tall. Densiteten på gran är 480 kg/m3 och på tall 
är den 530 kg/m3 (Dahlgren, U T.1996). Träet har mycket liten krympning vid olika 
förhållanden och är stabilt vid användning (Walker, A.1997). Att arbeta med ett 
material som är starkt, formstabilt och rakfibrigt, gör att man kan utnyttja detta genom 
att förädla det så att man kan få ett material som har stående årsringar och på så vis få 
ett unikt utseende på t.ex. golv. Att ceder har dessa egenskaper gör det till ett komplett 
virke med många olika användningsområden. 

Min fjärde fråga: Finns det något med detta träslag som du ser som nackdel? Där 
svarade de intervjuade att priset ses som den största nackdelen med ceder. Samt att det 
har en negativ påverkan på miljön genom att det fraktas över hela världen. Vid 
bearbetning kan den arbetande drabbas av astma (cederastma) enligt litteraturen. 
Denna typ av astma uppkommer av att den utsatta andas in damm som innehåller 
plikatsyra. Denna syra kan ge upphov till en astmatisk reaktion hos vissa individer 
(www.worksafebc.com). Cederträ innehåller thujapliciner vilket är röt och 
svamphindrande ämnen som ger en lång funktionstid, obehandlat upp till minst 50 år. 
Därmed kan miljöbelastningen minskas då cederträ används istället för t.ex. 
tryckimpregnerat trä (www.moelven.se). Här skiljer det sig mellan en av de intervjuade 
och teorin. Jag håller här med teorin om att det är bra att ha ett alternativ mot 
impregnerat då detta enligt mig har en större påverkan på miljön än att det skickas 
över världen. Vad det gäller priset på ceder, så säger inte teorin något om detta. Jag 
anser att priset inte har något med virkets egenskaper att göra utan att man kan 
konstatera att det betingar ett högt pris. Detta kan man enligt mig härleda till att 
cederträet är kvoterat och på så vis blir det en konkurrenssituation om virket, detta 
leder till att priset är relativt högt. Samtidigt gör detta att cederträ blir exklusivt och på 
så vis kan priset försvaras. Vad gäller cederastma har jag fått förklarat för mig att det 
inte ses som ett stort problem av dem som arbetar med träslaget. Men samtidigt så 
finns det en möjlighet att drabbas av detta, jag skulle rekommendera att man använder 
mask och ser till att ha utsug när man förädlar ceder.   

Min femte fråga: Hur är ceder som träslag när det gäller att bearbeta/förädla? 
Där svarade de intervjuade att träslaget ceder är mycket lätt att bearbeta. Samt att det 
är lätt att limma och att spika. Det krävs vid hyvling att verktygen är skarpa. Teorin 
säger att cedern är lätt att bearbeta med hand och maskinverktyg, med liten påverkan 
på verktygen. Skärande eggar bör vara mycket välslipade. Materialet har god 
spiksäkerhet samt bra limhållfasthet dock bör galvaniserade spik eller kopparspik 
användas och PU lim (Walker, A.1997). Att använda skarpa verktyg anser jag vara en 
förutsättning vid all bearbetning. Cederträets densitet är ca 410 kg/m3. Detta är något 
lägre än vad det är på gran och tall (Walker, A.1997). Densiteten på gran är 480 kg/m3 
och på tall är den 530 kg/m3 (Dahlgren, U T.1996). Detta talar för att man skall ha 
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skarpa verktyg, ett mjukt material kräver att man använder skarpa verktyg annars har 
det en tendens att få en luddig yta. 

Min sjätte fråga: Finns det alternativa träslag till Ceder? Där svarade de intervjuade 
att om det är färgen som man är ute efter, så finns det inte ett alternativ. När det gäller 
att låta träet gråna så finns träslag som får samma utseende, och de är asp, teak och 
lärk. Vill man ha alternativa träslag som har likvärdig beständighet så nämner de 
keboni och ek. Teorin säger att enligt EN 350-2 är europeisk ek samt termowood 
klassificerade i klass 2. När det gäller färgen på ceder så har den en säregen färg som 
användaren är ute efter. Det gör att det inte finns så många alternativ om man inte 
låter virket utsättas för väder och vind så att det får en grå färg, då kan man finna 
alternativ i asp, teak och lärk. När det gäller beständighet så finns det träslag som har 
samma beständighets klass, och det är t.ex. europeisk ek samt termowood.  En av de 
intervjuade nämnde även keboni som ett alternativ när det gäller beständighet. 
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6. Slutsatser 
Cederträet visar sig att vara ett träslag som både är vackert, beständigt och lätt att 
bearbeta. Det primära för användaren av ceder är att få ett brett färg spektra och ett liv 
i materialet. Användandet av ceder är ett sätt att sammanföra design och funktion. 
Funktionen i detta sammanhang är dess beständighet och att det är ett material som är 
mycket lätt att bearbeta och förädla. Beständigheten på ceder är enligt EN 350-2 klass 
2. Detta är den näst högsta av klasserna, beständigheten är bra då ceder innehåller 
thujapliciner. Det är röta- och svamphindrande ämnen som ger en lång funktionstid, 
obehandlat upp till minst 50 år. Därmed kan miljöbelastningen minskas då cederträ 
används istället för t.ex. tryckimpregnerat trä. Att cederträ används till design, visar att 
materialet har önskvärd färg samt tekniska egenskaper så att det kan användas både till 
utvändig som invändig konstruktion som väggbeklädnad, trall, staket, ram till fönster 
och dörrar. Bearbetning av cederträ är lätt, använder man skarpa verktyg är materialet 
enkelt att förädla. Att spika och limma med cederträ anses som mycket lätt. Ska man 
limma ska man använda ett PU lim. En nackdel med ceder är cederastma. Det beror 
på att man andas in damm som innehåller plikatsyra. Denna syra kan ge upphov till en 
astmatisk reaktion hos vissa individer. Ett annat problem med ceder är dess pris som 
anses vara relativt högt. En möjlig anledning till detta kan vara att cederträet är 
kvoterat när det gäller avverkning. Detta innebär att det inte kommer ut obegränsade 
mängder av ceder och att det begränsade utbudet på så vis håller uppe priset och 
virkets exklusivitet. Alternativa träslag till ceder finns inte om man söker vad som 
framkommit i undersökningen, cederträets färg gör det unikt. Låter man däremot 
trädet bli silvergrått som det blir med tiden så kan lärk eller teak vara alternativ. Vill 
man ha träslag med liknande beständighet så finns ek, keboni som möjliga alternativ.            
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8. Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor till medverkande personer. 

Bilaga 2: Intervjuer  

 



  

Bilaga 1 Intervjufrågor till medverkande personer.  
Frågorna tar upp vad jag vill ha svar på, och vad jag anser är relevant för 
frågeställningarna. 

1 Vilka egenskaper söker du vid valet av att använda seder? 

2 Vad använder du ceder till? 

3 Vilka fördelar ser du med ceder jämfört med andra träslag? 

4 Kommer det att bli en ökning i användandet av ceder i framtiden när det 
gäller regionen vi bor i (Skandinavien)? 

5 Tycker du att det är lätt att få tag på ceder av bra kvalité? 

6 Finns det något med detta träslag som du ser som nackdel? 

7 Är det svårt att få tag på ceder?  

8 Hur är ceder som träslag när det gäller att bearbeta/förädla? 

9 Finns det alternativa träslag till Ceder?   
 

 

 



  

BILAGA 2 Intervjuer  
Intervju med Peter Svenserud 

1 Vilka egenskaper söker du vid valet av att använda seder? 

Den viktigaste egenskapen enligt mig är färgspelet i cederträet, det är färgen 
och variationen i virket som jag vill få fram när jag använder mig av det. En 
annan fördel är naturligtvis att cederträet är beständigt och att det krymper 
lite.  

2 Vad använder du ceder till? 

Jag använder det endast till ytterpanel, då det enligt mig är för mjukt att 
använda som trall, även om det används till det så finns det andra träslag 
som lämpar sig bättre till detta. 

3 Vilka fördelar ser du med ceder jämfört med andra träslag? 

Som jag sa i tidigare fråga, så är det färgen som gör detta träslag så unikt 
enligt mig. Man får inte denna färg skiftning i något annat träslag, och det 
har de nyanser som jag är efter. För det andra så är ju beständigheten 
naturligtvis en fördel som man utnyttjar.  

4 Kommer det att bli en ökning i användandet av ceder i framtiden när det 
gäller regionen vi bor i (Skandinavien)? 

Jag tror att det kommer att bli en liten ökning, men cederträet är kvoterat 
när det gäller avverkning, så det kommer inte ut mer material på marknaden. 
Så värden kommer inte att använda mer, men Skandinavien tror jag kommer 
att använda mer, mycket på grund av trender samt att vi är köpkraftiga i 
detta område. 

5 Tycker du att det är lätt att få tag på ceder av bra kvalité? 

Ja det är relativt lätt att få tag på bra ceder. Allt faller om det är dålig kvalité 
som kommer ut på marknaden. Då det är ett träslag som betingar ett högt 
pris.  

6 Finns det något med detta träslag som du ser som nackdel? 

Ja det är väl i så fall vid arbete. Plikater (cederastma). Sen kan man väl säga 
priset, men du får vad du betalar för enligt mig. 

7 Är det svårt att få tag på ceder? 

Nej det är det inte. Du har stora handelshus samt välsorterad bygg handel 
samt försäljare för företag som har specialiserat sig på utländska träslag.  

8 Hur är ceder som träslag när det gäller att bearbeta/förädla? 



  

Det är ett väldigt bra träslag att bearbeta. Det gäller såväl att hyvla som att 
spika och limma.  

9 Finns det alternativa träslag till Ceder?  

Nej inte om det är färgen som man är ute efter. Ja det skulle i så fall vara 
oljad teak. Asp teak och lärk har bra beständighet och om det är obehandlat 
så får det en snarlik grånade färg. 

 

Intervju med Anders Magnusson 

1 Vilka egenskaper söker du vid valet av att använda seder? 

Huvudsyftet med att välja ceder var färgen. Jag ville ha variation och liv, sen 
spelade beständigheten en stor roll då jag använder det ute. 

2 Vad använder du ceder till? 

Utseende till fasaden utomhus, har renoverat huset och använde det som 
fasad beklädnad. Jag har även använt det till att göra en så kallad fondvägg, 
design inomhus. Det blev så bra att jag kan tänka mig att göra det på fler 
ställen.  

3 Vilka fördelar ser du med ceder jämfört med andra träslag? 

Det är åldersbeständigt, jag använder lite olja med uv skydd och lite 
pigment, sen är det nästan underhållsfritt. Och när man väl underhåller är 
det väldigt lätt. Sen när det gäller vårt väder så tror jag att det går mot att det 
kommer bli fuktigare, så man kan väl kalla det klimatanpassning.  

4 Kommer det att bli en ökning i användandet av ceder i framtiden när det 
gäller regionen vi bor i (Skandinavien)? 

Ja det tror jag, speciellt när det gäller nybyggnad samt som design inslag 
inomhus.  

5 Tycker du att det är lätt att få tag på ceder av bra kvalité? 

Ja med rätt kontakter så är det inte några problem, jag har ju Peter och där 
har jag bara fått bra kvalité. Jag tror även att det är lättare när man köper 
större volymer.  

6 Finns det något med detta träslag som du ser som nackdel? 

Det skulle i så fall vara priset, men det håller uppe exklusiviteten på 
träslaget.   

7 Är det svårt att få tag på ceder?  

Nej du har nätet samt huskataloger, då kommer man långt. 

8 Hur är ceder som träslag när det gäller att bearbeta/förädla? 



  

När det väl är hyvlat är det inga problem. Tror att det är viktigt med skarpa 
verktyg, samt att man kan drabbas av cederastma. 

9 Finns det alternativa träslag till Ceder?  

Nej det finns inte. Det finns inget som har samma liv i träet som ceder, samt 
att det är suveränt att bearbeta. 

 

Intervju med Jon Guttormsen 

1 Vilka egenskaper söker du vid valet av att använda seder? 

Det första jag tänker på med ceder är dess färg, glöden det är vackert. Sen är 
ju beständigheten naturligtvis även den viktig, men det är färgen som jag vill 
åt. 

2 Vad använder du ceder till? 

Design både utvändigt och invändigt. Jag använder det till möbler, staket, 
avgränsningar, pool områden samt till beklädnad utvändigt. 

3 Vilka fördelar ser du med ceder jämfört med andra träslag? 

Att det är lätt, starkt, formstabilt samt dess beständighet. 

4 Kommer det att bli en ökning i användandet av ceder i framtiden när det 
gäller regionen vi bor i (Skandinavien)? 

Ja du kan se oss som ett mini arabland, Skandinavien är en köpstark 
region,vi lyxkonsumerar och vill ha det lite exotiskt i våran vardag. Vi får 
saker skräddarsydda som t.ex. dörrar och fönster, då vill vi ha det exklusivt. 

5 Tycker du att det är lätt att få tag på ceder av bra kvalité? 

Det är blandat tycker jag. Oftast bra. 

6 Finns det något med detta träslag som du ser som nackdel? 

Priset är väl en sak samt om man tänker på miljön, så ska det fraktas över 
hela världen, samtidigt släpper vi använda tryckimpregnerat och det är ju bra 
för miljön. 

7 Är det svårt att få tag på ceder? 

Nej det tycker jag inte. Det finns bra nätsidor och säljare.   

8 Hur är ceder som träslag när det gäller att bearbeta/förädla? 

Väldigt bra det är lätt att bearbeta och jag har inte hört någon som har haft 
problem med cederastma. 

9 Finns det alternativa träslag till Ceder?  



  

Det skulle vara keboni i så fall, som har jämförbara egenskaper, och tänker 
man lokalt så är det ek som jag ser som ett alternativ. 
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