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Förord 
Breddmagisterutbildningen “Skogsindustriell ledning och utveckling” avslutas med en 
uppsats. Vi frågade Lars-Olof Rask, som varit en av våra lärare, om ett aktuellt ämne. Vi ville 
bidra med nya erfarenheter genom att undersöka och beskriva en marknad genom att använda 
våra förvärvade kunskaper från utbildningen. Lars-Olof gav oss förslaget att beskriva 
marknaden för höga hus med trästomme eller trä som systembärande material och genom att 
beskriva befintliga trähusproducenters intresse och förmåga att ge sig in på denna marknad. 

Vi har genomfört många expertintervjuer dels inom fastighets – och byggmarknaden i stort, 
dels inom trähusindustrin. Vi har också studerat ett stort antal aktuella rapporter inom 
området. Vi vill tacka alla som ställt upp och låtit sig intervjuas och på så sätt låtit oss ta del 
av sina erfarenheter och kunskaper, ingen nämnd, ingen glömd. Det har varit mycket 
intressant att lyssna på er. 

Uppsatsen är i många fall skriven med branschens egna ord och uttryck. I en del fall har mer 
vetenskapliga uttryck fått ge avkall, till förmån för vår ambition att ligga nära branschen. 
Anledningen är att många av de branschföreträdare som vi har kommit i kontakt med har 
uttryckt intresse av att få ta del av uppsatsen efter slutförandet och vi vänder oss delvis mot 
dem som läsare. 

 

Göran Löfgren  Göran Gustavsson 

maj 2008  
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1. Introduktion 
I detta inledande kapitel kommer vi att ge en bakgrundsbeskrivning av marknaderna för 
styckehus och för högre trähus. Vi ger sedan olika exempel på att marknaden är dåligt 
utvecklad och exempel på det som ändå har byggts. Vi preciserar problemet för att sedan 
definiera syftet med avgränsningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av vårt teoriupplägg 
följt av en förklaring av uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
I Sverige har vi en stor skogs - och träindustri med möjligheter att producera 
byggnadsmaterial till bostadsmarknaden. Inom villasegmentet är trä det ledande naturliga 
valet av material i stommen medan det för högre flerbostadshus har en minoritetsandel till 
förmån för betong. Vi har kommit att intressera oss för träanvändning i allmänhet och i högre 
hus i synnerhet. Vi vill se på möjligheterna för trähusproducenter att gå in på marknaden för 
högre trähus. Det bör finnas en stor potential för dem att ta marknadsandelar. 
I skrivande stund har vi sett en lageruppbyggnad för sågverken och en minskad orderingång 
för trähusindustrin. Detta skapar möjligheter för trähusföretagen att fokusera ytterligare på 
flerbostadsmarknaden för höga hus och att ta en skälig marknadsandel.  
 
Möjligheten att bygga i trä har under många år begränsats: Nationella Träbyggnadsstrategin 
listar några årtal enligt nedan: 

• 1547: Gustav Vasa förbjuder kyrkobyggnader i trä 

• 1786: Gustaf III förbjuder offentligt byggande i trä 

• 1874: Byggnadsstadgan förbjuder trästomme i hus högre än två våningar 
 

Brandrisken var åtminstone en orsak till förbuden. Stadsbränder hade härjat många svenska 
städer, främst fram till slutet av 1800-talet. Enligt Wikipedia brann Sundsvall och Umeå ner 
samma dag, den 25 juni 1888. Den ödesdigra dagen blåste en gnista från ett fartyg på 
Selångersån upp på land. Stark blåst, torr mark och byggnader av trä med halmtak lade 
Sundsvall i ruiner och 9000 personer blev hemlösa. Branden i Umeå startade en halvtimme 
efter branden i Sundsvall. Omfattande insamlingar startades till förmån för Sundsvalls och 
Umeås bostadslösa befolkning. Med tanke på stadsbrändernas stora antal och konsekvenser 
bör det ha varit enkelt att motivera förbudet att bygga med trästomme i hus högre än två 
våningar. Skräcken för brand har förmodligen bitit sig fast i människornas medvetande in i 
våra dagar.  
 
Brandrisken var en faktor som minskade intresset för trä som stommaterial. Samtidigt slog 
nya byggtekniker igenom i början av 1950-talet som gjorde att tanken att bygga högt i trä var 
än mer otänkbar. ”Praktiskt taget allt byggande av flerbostadshus i landet övergick då från 
bärande murade fasader… till betongstommar” skriver Björk et al. (2002) och fortsätter 
”Betongstommarna slog igenom snabbt och totalt.”. Murarlagens inflytande bröts och istället 
byggde timmermän träformar och betongarbetare göt betong. Betongstommarna kunde resas 
snabbt. På 1960-talet blev det vanligt att använda tornkranar. Dessa gjorde det möjligt att 
använda våningshöga väggformar. I början av 60-talet påbörjades försök med att använda 
olika system för byggande av platta element och volymelement. Bland annat prefabricerades 
kök och badrum som volymelement som sedan kunde lyftas direkt in i stommen. Det 
traditionella byggkunnandet övergavs på så sätt till förmån för nya tekniska systemlösningar. 
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Produktiviteten ökade avsevärt. Denna byggrusch, på 60-talet, med många nya metoder som 
provades, medförde också en del kvalitetsbrister såsom exempelvis dåliga fönster. 
 
Sverige fick nya byggregler 1994, enligt Trätek (2002). Dessa innebär att funktionskrav ska 
uppfyllas. På så sätt tillåts obegränsad användning av trä i bärande stommar. Myndigheterna 
har gått från att fokusera på detaljkrav vid utformning av byggnader till att istället ge 
generella minimikrav för att uppfylla brukarnas behov om exempelvis säkerhet och komfort. 
Träkonstruktioner kan användas så länge de generella kraven är uppfyllda. Trätek skriver: ”I 
praktiken begränsas användningen till högst ca 6-8 våningar medan 3-4 våningar är 
vanligast.”.  
 
I början av 90-talet var den svenska byggsektorn i kris enligt Sveriges Träbyggnadskansli 
(2007). ”Byggsektorn sökte aktivt nya lösningar och träbyggande prövades för att se om det 
kunde sänka byggkostnaderna.”. De nya byggreglerna kom på det sättet i rätt tid. Skanska 
hade varit aktiva i USA och de kände därifrån väl till träbyggnadstekniken. Kvarteret 
Orgelbänken i Linköping blev det första höghuset i Sverige byggt med träbyggnadsteknik. 
Detta projekt visade på 20 – 30 procent lägre kostnader än motsvarande betongbyggteknik i 
likhet med andra tidiga projekt i Växjö och Skellefteå. De totala produktionskostnaderna 
minskade på det sättet med 10 – 15 procent. Ett problem som man stötte på i de tidiga 
projekten var att de boende upplevde lågfrekventa dunsar som störande. ”Forskning ledde 
både till skärpta bestämmelser om mätning i lågfrekvensområdet och till lösningar som 
uppfyllde dessa krav.”.  
 
Mot slutet av 90-talet gjordes träet mer synligt både exteriört och interiört som en följd av 
förståelsen för det kundupplevda värdet. En motor i denna utveckling var miljöargumenten. 
”Stor efterfrågan och uppskattning gav utvecklingen medvind och ett flertal nya projekt med 
samma koncept följde.”. I takt med att trä har kommit att uppskattas för såväl sina estetiska 
som miljömässiga värden har nya tekniska lösningar möjliggjort trä i såväl större som mer 
komplexa byggnader. Martinsons har till exempel utvecklat ett bjälklag som är baserat på trä 
och lim och som har möjliga spännvidder upp till 12 meter. ”Detta blev starten för utveckling 
av byggsystem baserade på massivträkonstruktioner.”. 
 
Det finns många olika faktorer som talar för att utveckla trä som material i stommar.  

• Det finns fördelar som är direkt kopplade till träets materialegenskaper. Det är 
exempelvis billigt, lätt och lätthanterligt jämfört med betong. Ett lätt byggmateriel gör 
att bostäder kan uppföras på mark med sämre grundförutsättningar vilket ökar 
möjligheten att förtäta. Det ger möjlighet att bygga utan omfattande pålning och 
grundläggning på sämre underlag och det minskar behovet av byggkranar för tunga 
lyft. En trästomme kräver ingen uttorkning och man kan få in betalande hyresgäster tre 
till fyra månader tidigare jämfört med ett hus med betongstomme. Man kan ha en 
snabb byggprocess på byggarbetsplatsen vid högprefabriceringsandel och ett 
traverssystem med huv gör att man blir väderoberoende under byggnationen. 
 

• Det finns produktionstekniska fördelar såsom att träregelstommar går snabbt att 
bygga. De kan dessutom förtillverkas. Trä lämpar sig väl för bostadsproduktion i 
industriell miljö. I husfabriken kan en effektiv produktions process medverka till lägre 
kostnader för nyproduktion. 
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• Det finns fördelar ur ett nationalekonomiskt perspektiv såsom att konkurrensen ökar 
när träregelstommar blir ett alternativ till betong. Ökad förädlingsgrad av skogsråvaran 
leder till ökad sysselsättning i företag som ofta är knutna till landsorten. En stärkt 
hemmamarknad kan lättare leda till exportframgångar. 
 

• Det finns miljöfördelar genom att koldioxidutsläppen minskar vid träanvändning 
jämfört med andra material. Detta sker på tre olika sätt: Skogen som kolsänka, 
träprodukternas förmåga att lagra kol och ersättning av fossilbränsleintensiva material. 
I en artikel i tidningen Skogseko (2008) poängteras att det mest klimatsmarta sättet att 
använda skogen på är att först använda det som konstruktionsvirke vid husbyggnation 
och sedan, vid rivning av huset, använda den som bioenergi.  

 
De byggtekniker som finns med betong är att platsgjuta efter formsättning eller att bygga med 
prefabricerade element som tillverkas på en industri och transporteras till byggarbetsplatsen. 
Armeringsjärn används som förstärkning i betongen och järn i form av bärande balkar. Detta 
material har sin fördel vid mycket höga byggnader av skyskrapsmodell, till tunnlar och stora 
brobyggen samt industrier. Det finns ett antal betongelementfabriker i Sverige som förser 
denna marknad.        
    
Vid internationella jämförelser kan man konstatera att andelen högre hus som byggs med 
trästomme varierar mycket. I USA är det mycket vanligt med träbyggnadsteknik för högre 
hus. Sveriges Träbyggnadskansli (2007) anger siffran 70 – 80 procent av alla bostadshus upp 
till sju våningar. Detta är en mycket större andel än i Europa. I rapporten Mer trä i byggandet, 
Underlag för en nationell strategi att främja användning av trä i byggandet, skriver man: 
”Motståndet mot högre träbyggnader är väsentligt större ute i Europa än i Norden.”. Två 
undantag utgör Schweiz och Österrike. I de länderna är det vanligt med trästomme i 
byggnader upp till fyra våningar. Vad gäller de nordiska länderna så kan man se en gemensam 
utveckling i möjligheterna att bygga högre hus med trästomme. Även om det enligt Trätek 
(2002) inte är samma regler i alla de nordiska länderna så har man överallt gått mot att 
funktionskraven har fått ökad betydelse. De finska byggreglerna ändrades 1997 och är 
fortfarande relativt restriktiva. ”De tillåter endast fyravåningshus för bostäder och kontor”. De 
norska byggreglerna ändrades också 1997. De liknar de svenska. De danska reglerna ändrades 
först 1999. Byggprojekt har kommit igång i hela Norden i enlighet med de nya reglerna. 
Sverige verkar ligga i framkant vid en nordisk jämförelse både vad gäller antalet byggprojekt 
och forskningsmässigt. 
 
Den svenska trähusmarknaden karakteriseras av att ha en låg koncentrationsgrad. Det var 17 
företag som stod för 1,0 procent eller mer av marknaden enligt bilaga till Dagens Industri 
(2007). Av de tio största hustillverkarna är det sju som tillverkar volymelement. Resten 
tillverkar plana element. Ett tydligt särdrag mellan de olika tillverkarnas 
produktdifferentiering utgör graden av flexibilitet mot kunden. En del erbjuder endast 
standardlösningar med få tillvalsmöjligheter medan andra tillverkar unika hus till varje kund. 
De största företagen är lokaliserade till glesbygd i södra Småland. 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns olika exempel på att marknaden för höga hus i trä är under utveckling. Samtidigt 
finns det en viss ökad efterfrågan och många goda erfarenheter. En del kommuner har gjort 
ansträngningar för att verka för ett ökat byggande med trästomme för högre hus än två 
våningar sedan förbudet upphävdes 1994. Intresset från olika kommuner tycks variera 
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kraftigt. Vi kommer här att ge olika exempel som belyser brister i marknaden för 
flerbostadshus med trästomme och med fler än två våningar. Vi kommer därefter att ge 
exempel på hur intresset har vaknat hos vissa kommuner. Byggnationen av höga hus med 
trästomme har ökat. Lärdomar har dragits. Och erfarenheterna är i allmänhet positiva.  

Enligt en färsk marknadsrapport från TMF (2008) minskar orderingången för 
monteringsfärdiga trähus det första kvartalet 2008 jämfört med det första kvartalet 2007. Den 
minskade orderingången kan vara ett incitament till befintliga trähusfabrikanter att gå in på 
nya delmarknader som flerbostadshus för att bättre klara konjunktursvängningar. Den totala 
omsättningen av monteringsfärdiga trähus, inklusive export, minskade med 20 procent. 
Omsättningen landade på 912 miljoner kronor. Orderingången för monteringsfärdiga trähus 
minskade med 26 procent under perioden. Uppgifterna kommer från TMF:s medlemsföretag. 

1.2.1 Exempel på att marknaden är under utveckling 
Det finns många olika tecken på att marknaden är under utveckling. Vi kommer här att ge 
exempel på detta. Situationen nu är sådan att fastighetsutvecklare som bygger höga hus med 
trästomme, som exempelvis Midroc, har svårt att hitta leverantörer av element och stomme. 
Det finns endast ett fåtal olika aktörer på marknaden. I detta avsnitt kommer vi senare att 
redogöra för vilka dessa är.  
 
Ett viktigt exempel på att marknaden inte är väl utvecklad är förstås att det har rått 
marknadsförbud fram till 1994. Trots att Sverige är ett skogrikt land med en stor modern 
träindustri så har betongelementindustrin fortfarande ca 90 procent av marknaden för 
flerbostadshus med fler än två våningar enligt Mer trä i byggandet, Underlag för en nationell 
strategi att främja användning av trä i byggandet. Det är intressant att undersöka marknaden 
eftersom den fortfarande inte är mogen och således utvecklas. Anderson et al. (2003) delar in 
produktlivscykeln i fyra faser. Den första kallas introduktionsfas och kännetecknas av liten 
efterfrågan på produkten om köparna över huvud taget känner till produkten. Den andra fasen 
kallas expansionsfas. Här blir produkten och dess egenskaper mer kända och om den svarar 
mot köparnas preferenser ökar efterfrågan. Vi upplever att produkten flerfamiljshus med 
bärande trästomme och med fler än två våningar, håller på att lämna introduktionsfasen. Olika 
indikationer som vi har exemplifierat ovan, tyder på att produkten blir väl mottagen och att de 
projekt som har utvecklats gör produkten mer känd. Detta antyder att flerfamiljshus med 
bärande trästomme och med fler än två våningar är på väg in i expansionsfasen. Vi kommer 
att beskriva detta vidare senare i detta avsnitt. 
 
Marknaden för trähus jämfört med marknaden för höga hus skiljer sig åt på främst två punkter 
enligt Erland Ullstad, Växjö Universitet (samtal, 14 februari, 2008). På marknaden för höga 
hus krävs ett avsevärt större kapital och helt andra kontakter med byggherrar. Ett annat, i 
sammanhanget mindre problem, är att det kräver annan teknik. Trähusfabrikanterna har 
inarbetade kanaler för sin marknadsföring mot privata byggherrar för enfamiljshus. Kanalerna 
är inte lika tydliga för marknadsföring mot kommunala bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, 
fastighetsutvecklande byggföretag och fastighetsbolag. 
 
När ett antal intressenter verkar för en större andel flerbostadshus byggda med trästomme 
jämfört med andra material, som de nya reglerna ger möjlighet till, finns inte tillräckligt 
många aktörer som kan lägga ett anbud och sedan ha kapaciteten att bygga ett ”trähus”. 
Erland Ullstad, säger: ”De flesta trähusfabrikanter är familjeföretag. De vill inte bli större, 
men däremot effektivare.”. Han menar vidare att intresset inte är stort. Man tjänar bra med 
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pengar på att leta upp tomter, bebygga och sälja det färdiga enfamiljshuset. I trähusindustrin 
är husen lätta att producera i industrin och sedan föra ut.  
 
Intresset från befintliga trähusproducenter verkar vara litet. Leif G Gustavsson, VD på TMF 
skriver (e-mail februari 2008): ”Det industriella träbyggandet är tveklöst framtidens 
byggmetod och den svenska trähusindustrin har sedan länge producerat trähus industriellt. Det 
borde vara relativt lätt för dem att utveckla tekniken för att passa flervåningsbyggen. Den 
enorma potential som ligger i ett ökat träbyggande i Europa borde vara drivkraft nog. Tyvärr 
måste vi dock konstatera att det är en marknad, som intresserar den svenska trähusindustrin 
föga”. Denna uppfattning om potentialen för trähustillverkarna delar Leif med många andra, 
bland annat våra handledare Lars-Olof rask och Thomas Thörnqvist. 
   
Produktionstekniken är en annan indikator som ger en uppfattning om hur väl utvecklad 
marknaden är. Jämfört med mekanisk industri är linorna i husindustrin inte så väl utvecklade 
enligt Thomas Thörnqvist, Växjö Universitet (samtal, 14 februari, 2008). Här finns mycket 
personal i produktionen. Det går således att utveckla produktionstekniken inom husindustrin. 
Problemen är att det ofta handlar om små volymer. Dessutom bygger normer och mätmetoder 
vid produktion av höga hus på betongarbeten vilket bidrar till att försvåra att ta steget till att 
producera med trästomme. 
 
Det har uppstått en stor kunskapslucka under de 120 år som det fanns ett förbud att bygga hus 
med bärande stommar i trä med fler än två våningar. Rapporten Mer trä i byggandet, 
Underlag för en nationell strategi att främja användning av trä i byggandet, menar att 
byggherrar och andra aktörer i det föreskrivande ledet helt enkelt inte har utbildats i att 
använda trä för sådana konstruktioner. Otillräcklig kunskap och erfarenhet av modern 
trähusbyggnadsteknik gör att få vågar ta steget och uppföra högre hus med stommar av trä.    
 
Det är intressant att jämföra den svenska marknaden med den amerikanska eftersom 
platsbyggd trästomme står för 90 procent av hus upp till fem våningar i USA (Miller och 
Stone, 1994) och att marknaden där är betydligt mer utvecklad än i Sverige. Ett flerbostadshus 
blir betydligt billigare att bygga i USA jämfört med Sverige. En anledning till detta är att man 
bygger med trästomme. Men även om man jämför ett flerbostadshus i USA byggt med 
platsgjuten betongstomme eller med träregelstomme så kommer huset med träregelstomme att 
bli 20 – 30 billigare än betonghuset. ”Genom åren har den amerikanske bostadsbyggaren 
blivit övertygad om att det är det enda sättet att bygga”. Problemet med ljudspridning avhjälps 
med tjocka heltäckningsmattor som är vanliga. Amerikanerna är, enligt Miller och Stone, 
skickliga träbyggare och de har metoder som saknas i Sverige. 
 
Utmärkande för flerbostadsbyggande och boende i USA:  

• Inga statliga subventioner. 
• Brandrisk i träbyggnader uppfattas inte som ett problem. Brandavgränsande gips i 

väggar och bjälklag, obrännbar isolering samt boendesprinkler medverkar till detta. 
• Hög omsättning på hyresgäster, ca 30 % per år.  
• Hög marknadsanpassning i byggande och förvaltning efter omfattande 

marknadsundersökningar. 
• Ett bostadsområde görs med optimal storlek ur förvaltningssynpunkt, ca 200 

lägenheter. Vaktmästare och säkerhetsvakt kan finnas i området. 
• Upprepningseffekt kan tas till vara, man kan återanvända ritningar, projektmaterial 

och upparbetade kontakter. 
• Effektivitet i byggprocessen på grund av positiv inlärningskurva på en stor marknad. 
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• Hög yteffektivitet genom att gemensamhetsutrymmen sprids på fler lägenheter. Detta 
innebär att det är en stor andel uthyrningsbar yta jämfört med till exempel svenska 
flerbostadshus.  
Kategoriboende med hög marknadsanpassning och service till varje kategori som 
exempelvis: 
- Ensamstående kvinnor som kräver hög säkerhet och avskildhet. 
- Äldreboende med hög servicenivå och anpassning till särskilda behov. 
- Billiga lägenheter till ungdomar, studenter och grupper med låga inkomster. 
- Gemensamma anläggningar såsom pool, gym, tennisbana och festlokal. 
 

Utmärkande för svenskt flerbostadsbyggande och boende i Sverige. 
• Höga funktionella krav beträffande energihushållning, bullerskydd och beständighet. 
• Husprojekten är ofta unika med små möjligheter till upprepningseffekter. 
• I Sverige bygger man ofta på svåra markförhållanden som vattensjuk mark, bergiga 

områden, samt förtätningar av befintlig bebyggelse som försvårar och fördyrar 
projektet. 

• Hög moms, arbetsgivaravgifter och punktskatter fördyrar byggprojekten avsevärt, ca 
40 % av byggkostnaden. 

• Liten spridning i boendestandard. 
• Små serier har gjort det mindre intressant för industrin att ta fram nya produkter för 

husindustrin. 
• Höga indirekta byggkostnader som mark, avgifter, exploatering, projektering.  

1.2.2 Aktörer och  byggsystem för höga trähus  
Ett antal olika tekniska lösningar i form av byggelement i trä för att kunna bygga höga hus har 
tagits fram. Några är på experimentstadiet andra görs i liten skala, de som har etablerat sig i 
Sverige och där planer på tillverkning i större skala finns är följande: 
 
Martinsons: Tillverkar komponenter och krysslimmade element kombinerat med regelstomme 
i ett planelement.  
 
Setra/Plusshus: Trälyftet är ett liknande byggsystem som Martinsons men som volymelement 
gjorda i fabrik. Tillverkningen kommer igång under 2008 i fabriken i Kristinehamn. De 
tillverkar plana element i en annan fabrik som ligger i Arvidsjaur. Setra har köpt 
aktiemajoritet i villatillverkaren Plusshus. Tillsammans blir de en komplett aktör på 
höghusmarknaden. 
 
Lindbäcks bygg: Volymelement, totalentreprenad för kategoriboende. De har specialiserat sig 
på studentlägenheter. Linbäcks bygg har inget eget sågverk längre, utan de köper allt virke. 
 
Moelven: Volymelement. Konceptet Move In innebar 2 – 5 våningars trähus. Moelven bygger 
numera inte bostäder i någon större omfattning. De har mer inriktat sig på andra typer av 
byggnader. 
 
Derome: Projekt startat med CBBT för nytt byggsystem med elementteknik. I dag tillverkas 
elementen i något av affärsområdet husfabriker. 
 
Masonite: Skivkomponenter  
 
Framtiden får utvisa vilket/vilka av systemen som kommer att bli marknadsledande och vilka  
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olika nischer och boendekategorier som man kommer att inrikta sig på. I dagsläget har 
Lindbäcks Bygg ett marknadsledarskap i studentlägenheter och Martinssons på 
standardlägenheter.  
 
Det går att tillverka ett flerbostadshus upp till fyra våningar ungefär som en vanlig villa.  
För att tillverka högre hus med trästomme över fyra våningar tillkommer ökade krav på bland 
annat stabilisering. I större skala bör man använda sig av någon typ av byggsystem. Ett 
byggsystem är en teknik med olika element i ett trähusbygge uppbyggda för att klara de 
funktionskrav som finns samt en beskrivning på ingående material samt dimensionering av 
respektive komponent och element. Ytterligare teknisk beskrivning av delar och 
konstruktionsberäkningar kan ingå. Exempel på användningsområden ger uppslag. Denna 
handbok kan sägas likna de som finns inom betongindustrin och som fungerar som ett stöd för 
arkitekter och konstruktörer. Handboken fungerar även i praktiken som ett sales promotion-
verktyg för tillverkarens byggelement.  
 
Dagens funktionskrav kombinerade med modern trä – och byggteknik gör att det är praktiskt 
möjligt att bygga upp till åtta våningar. Man kan bygga två våningar med ytterligare ett 
halvplan utan hiss med dagens regler (tidigare tre våningar). Detta är en gräns i 
kostnadshänseende eftersom en hiss är en stor investering och måste kunna utnyttjas av 
många hyresgäster. Vid fyra våningar kan man med som i Myresjös koncept med 16 
lägenheter få ett acceptabelt utnyttjande av hissen. (4 vån x 4 lägenheter) 
En hiss är en investering på ca 350 – 600 TKR beroende på antal våningar den skall betjäna 
 
Martinssons var först med att ta fram ett byggsystem och man var marknadsledande när de 
första höga trähusen successivt växte upp. Setra/Plusshus kommersialiserar sitt byggsystem 
trälyftet med start av produktionen hösten 2008. Deromes affärsområde hus har via CBBT 
och med Tyréns som partner startat ett projekt för att utveckla ett byggsystem. I dessa två 
byggsystem är de respektive byggkoncernernas trähustillverkare underleverantörer av 
element.     
Med ett flexibelt byggsystem som går att producera med effektivitet i de olika processerna  
kan man på allvar ta upp konkurrensen med betongindustrin och ta ytterligare 
marknadsandelar.  

Företagsstruktur hos några större aktörer 
Det är intressant att betrakta företagsstrukturen hos de företagen som finns på marknaden för 
högre trähus. Det är vanligt med en bred verksamhet i koncernen. I Derome ingår exempelvis 
takstolsproduktion och sågverk tillsammans med A-hus och Varbergshus. Martinsons har 
verksamhet som inkluderar ett sågverk. Setras samarbete med Plusshus innebär att det finns 
ett sågverk med i det samarbetet, liksom även är fallet med Moelven. Det kan alltså 
konstateras att de företag som är långt fram i tänket kring trä som material i stommar i högre 
hus än två våningar ofta har en bred verksamhet som inkluderar sågverk. 

1.2.3 Några olika byggsystems fas i produktlivscykeln   
De ledande företagen på marknaden för högre hus i trä producerar lite olika produkter. Det är 
därför inte helt riktigt att tala om en och endast en marknad. Vi har här valt att fokusera på tre 
företag, de som vi uppfattar har störst potential att ta stora marknadsandelar.  

A. Martinsons: Martinssons var först med att ta fram ett byggsystem och har nu levererat 
komponenter och krysslimmade element kombinerat med regelstomme i ett 
planelement. För Martinsons kommer troligen marknadsbearbetning och 
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produktkvalitet att bli allt viktigare konkurrensmedel i takt med att marknaden 
expanderar. 

B. Setra/Plusshus: Setra har gått in som majoritetsägare av Plusshus. Senare under 2008 
startar produktion av volymelement i en ny fabrik enligt konceptet ”Trälyftet”.Man 
har jobbat med att ta fram konceptet under många år delvis tillsammans med KTH. 
Ljung et al. (2003) skriver om introduktionsfasen: ”Köparnas preferenser är svaga och 
genom olika marknadsföringsaktiviteter försöker företaget påverka köparna att pröva 
den nya produkten.”. Setra/Plusshus har sedan tidigare kunskap om att sälja business 
to business. Det borde vara möjligt att lyckas väl med Trälyftet. 

C. Derome: Derome har deltagit i många olika projekt med trähus i fler än två våningar. 
Man håller på att utveckla sin produkt genom att dra lärdom av tidigare projekt. De 
har i dessa projekten använt sig av lite olika teknik. Derome har nu många planerade 
projekt framför sig.  

 

 
 
 

1.2.4 Exempel på ökat träbyggande i höga hus 
Projektet Välludden i Växjö är ett exempel på det moderna träbyggandet. Det innehåller 55 
lägenheter i tre hus i fyra till fem våningar. Stomkonstruktionen är prefabricerade 
träregelstommar i bjälklag med bärande väggar och ytterväggar, trapphus och hisschakt i trä. 
Sveriges Träbyggnadskansli (2007) beskriver Välludden som ett demonstrationsexempel på 
hållbar stadsbyggnad. Husen visade sig, vid en utvärdering som gjordes tio år efter husen stod 
klara, vara i mycket gott skick. ” i den enkät som då gjordes bland de boende avgavs mycket 
positiva omdömen rörande till exempel luft, buller och rumstemperatur.”. 
 
Ett annat projekt i Växjö är bostadskvarteret Limnologen. Här uppförs 134 lägenheter i fyra 
åttavåningshus. De sju översta våningarna har massiva träbjälklag och bärande väggar, 
trapphus och hisschakt i trä som stomkonstruktion, den nedersta har betong. Byggprocessen 
följs kontinuerligt och dokumenteras för att på så sätt kunna användas i utbildningssyfte. 
Enligt Sveriges Träbyggnadskansli säger Magnus Skiöld, vd, Midroc Property Development 
AB: som är byggherre: ”Genom träets förmåga att ta upp och avge fukt skapas ett jämnt 
inneklimat, akustiken blir behaglig och dessutom är det ju miljövänligt att bygga i trä.”. 
Limnologen och Välludden är två delar av ett större projekt som kallas Välle broar. I 
byggnaderna som ingår i detta projekt ska trä användas enligt Erland Ullstad. Detta är en av 
strategierna som Växjö kommun har tillsammans med att trä ska diskuteras som ett 
materialval i allt som kommunen har att göra med. I projektet ska träets fördelar kunna 
tydliggöras och verifieras. Sveriges Träbyggnadskansli menar att Välle broar kommer på ett 

A

B C 
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självklart sätt att bidra till att utvecklingen påskyndas. Växjö kommun har två motiv för 
satsningen med Välle broar i en redovisad intervju med Växjös kommunalråd, Bo Frank: ”Det 
ena är att bidra till ekonomisk utveckling och ökad sysselsättning genom att,...,utveckla 
träanvändningen i höga hus. Det andra är ett starkt engagemang för miljön…” Frank menar att 
projektet bidrar till att nå kommunens miljömål. 
 
Ett stadskvarter helt byggt i modern träbyggnadsteknik stod klart i Malmö 2001. Ett syfte med 
Trähus 2001 var enligt Sveriges Träbyggnadskansli att: ”lyfta fram träbyggande som ett 
modernt och miljövänligt byggsystem”. Detta bostadskvarter i Malmö omfattar sex hus i fyrs 
våningar och med sammanlagt 32 lägenheter. På bostadsmässan Bo 01 presenterades många 
träbyggnadstekniska nyheter och lösningar. Området var då ett tidigt exempel på ett 
stadskvarter helt byggt i modern träbyggnadsteknik. I bärande väggar användes förtillverkade 
träregelstommar som stomkonstruktion. 
 
I Rydebäck utanför Helsingborg har Derome Förvaltning utvecklat ett träbaserat byggsystem 
för ett flerbostadshus med bärande träkonstruktion. Huset är fem våningar högt och rymmer 
28 lägenheter. SP Trätek har följt och dokumenterat projektet. Speciella mätinstrument har 
installerats i huset. Enligt Sveriges Träbyggnadskansli säger Peter Mossbrant, vd, Derome 
Förvaltning AB: som är byggherre: ”Byggkostnaderna för trä kontra betonghus är idag något 
lägre och vi arbetar för att få ner dem lite till.”. Huset har fått pris för utmärk modernt 
träbyggande i tävlingen ”Bygg stort och spännande i trä”. 
 
Inre hamnen i Sundsvall består av fem sexvåningshus. Stomkonstruktionen är 
massivträbjälklag och massiva bärande väggar. Den ekonomiska utvärderingen visade enligt 
Sveriges Träbyggnadskansli att träalternativet hamnade under kalkylen och att ett liknande 
projekt i framtiden har möjlighet att bli ca 10 procent billigare än motsvarande i betong enligt 
oberoende konsultfirman Rolf Jonsson, CPM. Utvärderingen visade också att de boende 
”upplever husen som väldigt tysta och är mycket nöjda med sitt boende.”. 
 
I en intervju med Tina Wik, arkitekt och adjungerad professor vid KTH, skriver Sveriges 
Träbyggnadskansli att hon ser utmaningen i det framtida trähusbyggandet att lära sig hantera 
materialet. Hon framhäver miljöengagemanget: ”intresset för byggande av ett hållbart 
samhälle kommer att sätta stark press på beställare och bransch.” 

1.2.5 Problemprecisering 
De presenterade resonemangen och exemplen beskriver dels att marknaden är under 
utveckling, dels att det finns många goda erfarenheter av att bygga höga hus med trästomme. 
Några argument som framhållits är att det blir ett behagligt inneklimat, miljövänligt och att 
kostnaderna blir lägre jämfört med betonghus. Flera av projekten är väldokumenterade och 
kan användas i framtiden för forskning kring höga trähus. I rapporten Mer trä i byggandet, 
Underlag för en nationell strategi att främja användning av trä i byggandet, redogörs för en 
nulägesbeskrivning och ett antal mål. Dessa resulterar i visionen: ”Om 10 – 15 år är trä ett 
självklart alternativ till allt byggande i Sverige – och på sikt i hela Europa”. För 
flerbostadshus definieras specifikt ett mål: ”Andelen årligen nyproducerade byggnader med 
trä som stommaterial uppgår till minst 30 procent.”. Med ambitionen att öka användningen av 
trä som stommaterial från 10 procent till 30 procent och med de goda erfarenheter som finns, 
är det rimligt att anta att efterfrågan på höga hus med trästomme kommer att öka.  
 
En marknad stadd i utveckling kombinerad med en ökad efterfrågan motiverar oss att 
analysera befintliga trähustillverkares intresse och förutsättningar för att bygga flerbostadshus 
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med bärande trästomme och med fler än två våningar. I förlängningen vill vi undersöka vilka 
affärsmöjligheter som finns inom det stora träbyggandet för trähusföretagen och vilka 
utmaningar som finns för att ta tillvara dessa möjligheter. En nödvändig förutsättning är att 
kort beskriva bostadsmarknaden totalt och även trähusmarknaden i nuläget. Denna 
nulägesbeskrivning kommer att grunda sig dels på litteratur och dels på intervjuer. För 
analysen av befintliga trähustillverkares intresse och förutsättningar kommer främst intervjuer 
med representanter för företag som finns på marknaden att användas. Vid analysen kommer vi 
att sträva efter att dela upp marknaden i delmarknader för att på så sätt kunna mejsla ut de 
affärsmöjligheter som finns inom det stora träbyggandet för trähusföretagen och vilka 
utmaningar som finns för att ta tillvara dessa möjligheter. Den uppdelning i delmarknader 
som vi kommer att fokusera på är dels med avseende på antalet våningar, dels med avseende 
på platta element och volymelement. 

1.3 Syfte, avgränsningar och teoriupplägg 
Vi kommer här att beskriva uppsatsens syfte med en avgränsning. Under de kommande 
kapitlen kommer vi sedan att beskriva många bakomliggande faktorer. Vi väljer att göra det 
eftersom syftet rör sig inom ett komplext område med många faktorer som påverkar 
marknaden. Vi tror att det ger en bättre förståelse för marknaden och ger ett större utbyte av 
vår undersökning. 

1.3.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att analysera befintliga trähusproducenters förutsättningar och intresse att 
bygga flerfamiljshus med bärande trästomme med fler än två våningar. Vi kommer att rikta ett 
av våra fokus mot antalet våningar och undersöka om det är relevant att dela upp marknaden i 
två delmarknader: dels tre och fyra våningar, dels fler än fyra våningar. Vi kommer på samma 
sätt att undersöka relevansen i en uppdelning av marknaden med avseende på platta element 
(storblock) och volymelement.  

1.3.2 Avgränsningar 
Vi kommer att avgränsa oss geografiskt genom att på plats endast intervjua sydsvenska 
trähusproducenter. I södra Sverige finns huvuddelen av trähusfabrikanterna samt 
underleverantörer av sågade träprodukter. Men eftersom några av dagens ledande aktörer 
inom höga hus i trä finns i Norrland kommer vi också att genomföra telefonintervjuer.   
En annan avgränsning är mot mer offentliga byggnader såsom skolor, kontor, broar och 
liknande.  
 
Vi avgränsar oss också till att övergripande beskriva byggindustrin och går inte in  
i beskrivningar av enskilda rikstäckande bygg - eller betongföretag. 
Vi avgränsar oss även i så måtto att vi inte går in i finansiella analyser av de intervjuade 
företagen, även om vi vet att nyckeltal som soliditet, kassaflöde, vinstmarginaler med mera 
styr vilka möjligheter man har i framtiden som enskilt företag. Vi har istället ställt frågor till 
respektive företag om man anser att det finns problem att finansiera ett stort 
flerbostadsprojekt.  
 
1.4  Teorimodell 
Uppsatsen är uppbyggd enligt en modell där vi först, efter introduktionen, beskriver 
marknaden för höga trähus. Vi har i den beskrivningen utgått ifrån intressentmodellen 
eftersom marknaden ännu saknar tydlig form med endast ett fåtal aktörer. Vi kommer därefter 
att fokusera på trähusmarknaden genom att kort beskriva den marknaden och de företag som 
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vi har intervjuat. Vi redovisar resultaten av våra intervjuer. I kapitel fyra betraktar vi 
resultaten från intervjuerna av företagen på trähusmarknaden (kapitel 3) och analyserar dessa 
mot bakgrund av marknaden för höga trähus (kapitel 2). Vi har valt att genomföra den 
analysen genom att studera ett antal faktorer som påverkar företagens val av strategi. Det 
avslutande kapitlet presenterar ett antal olika scenarier och de konsekvenser som dessa kan få 
för olika typer av företag med avseende på deras erfarenheter av höga trähus. Vi gör 
bedömningar över hur dessa olika kategorier av företag kommer att, eller bör, agera för vart 
och ett av de presenterade scenarierna. 
 
Figuren nedan är ett sätt att försöka illustrera den teoretiska modell som vi har jobbat med 
genom uppsatsen och beskrivit ovan. 
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2. Marknaden för höga trähus 
Vi har här valt att se på marknaden ur olika intressenters synvinkel. På så sätt beskriver vi 
förutsättningarna på marknaden och kan sedan återkoppla till dessa förutsättningar i analysen, 
kapitel 4. Ett alternativt sätt att beskriva marknaden på hade varit med hjälp av SCP-
paradigmet. Eftersom marknaden inte är mogen och endast omfattar några enstaka aktörer, 
som vi har visat på i introduktionen, tror vi att beskrivningen av marknaden blir bättre belyst 
med en intressentmodell. På en omogen marknad tror vi att förutsättningarna att verka där 
framgår bättre på så vis. 
 
Boverket spelar en stor roll för marknaden. Vi har valt att redovisa det prognostiserade 
bostadsbehovet för att ge en förståelse för hur stora volymer som beräknas behövas. Dagens 
byggregler bygger på funktionskrav. Vi kommer att beskriva några av de funktionskrav som 
är relevanta för vår undersökning. Det är Boverket som ansvarar för byggreglerna. Därefter 
redovisar vi hur byggsystemen med platta element och volymelement har utvecklats med 
tiden och några exempel på dagens aktörer. Därefter beskriver vi andra av marknadens olika 
aktörer och deras förhållande till marknaden för höga hus i trä i enlighet med vår 
intressentmodell. Men vi inleder kapitlet med ett avsnitt där vi redogör för formerna kring 
byggande och boende. Det är värdefullt att förstå hur processerna kring byggandet och 
boendet fungerar för att bättre kunna förstå de olika intressenternas relation till marknaden. 

2.1 Byggprocess, planprocess och entreprenad  och ägandeformer  
Ett byggnadsprojekt med trä har sitt ursprung i skogen. Här har skogsägare och sågverk en 
möjlighet att optimera skogsproduktion, förädling och utsortering av ändamålsenligt 
konstruktionsvirke samt snickerivirke. Kunskap och teknik finns, det gäller bara att alla 
aktörer i kedjan använder den kunskap och den teknik som finns. 
 
Ett byggnadsprojekt av en fastighet genomgår olika faser från en begynnande idé till i 
slutändan förvaltning och boende. Träet kommer tidigt in i bilden allt ifrån arkitektens och 
konstruktörens materialval till praktiskt hanterande i byggprocessen. Vidare i boendet med 
träets unika egenskaper och slutligen för förvaltaren vid framtida underhåll. I varje steg är det 
viktigt att hantera träet på rätt sätt så att dess positiva egenskaper tas tillvara och att man 
eliminerar fel hantering som kostar pengar och försämrar träets rykte och kvalitet.  
 
Om hela kedjan fungerar optimalt kommer begreppet produktsäkerhet för högre trähus att 
stärkas. Då kan man på allvar utmana betongindustrins marknadsdominans inom 
flerbostadsbyggande av höga hus. 

2.1.1 Planprocess 
Kommunerna har ett ansvar för bostadsförsörjningen viket innebär att varje kommun ska ha 
en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen 
ska utvecklas. Detta regleras i plan o bygglagen PBL. 
 
Översiktsplan 
Alla kommuner skall ha en aktuell översiktsplan som speglar kommunens vision i den 
långsiktiga planeringen. I översiktsplanen sker de övergripande övervägandena för 
lokalisering av nybebyggelse, ny industri, kommunikationer och andra anläggningar. I 
översiktsplanen redovisas även områden som av olika anledningar behöver skyddas, till 
exempel riksintressen enligt miljöbalken. 
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Detaljplan    
För en mer detaljerad planering av byggande upprättar kommunen detaljplan. Detaljplanen 
omfattar ett begränsat område och reglerar markens användning, bebyggelse och anläggningar 
i detalj. En detaljplan skall alltid redovisa användning av allmänna platser, kvartersmark och  
vattenområden. Planens genomförande tid samt huvudmannaskapet för allmänna platser skall  
också redovisas. Genomförandetiden (5-15) år är den tid inom viken planen normalt inte får 
ändras eller upphävas. Detaljplanen medför rätt att bygga (byggrätt) in enlighet med 
planbestämmelserna och är därmed juridiskt bindande för enskilda och myndigheter. När 
kommunen har antagit detaljplanen kan enskilda och myndigheter ansöka om bygglov för att 
bebygga området.  
 
Planprocessen kan starta på olika sätt. Ofta kontaktar markägare eller exploatörer 
statsbyggnadskontoret då en ny detaljplan behövs för att ett byggprojekt skall kunna 
genomföras. I andra fall kan kommunen själv initiera en detaljplan då den behövs för 
kommunal utbyggnad. Markanvisning är ett sätt att utveckla marken för bostadsändamål. 
Byggherren utses genom tävling eller ett anbudsförfarande. 
 
Växjö kommun har antagit en lokal strategi för mer trä i byggandet. Det innebär bl.a. att 
träbyggande skall prövas redan i den fysiska planeringen, att planer, markanvisningar och 
exploateringsavtal skall utnyttjas för samverkan med byggherrar och entreprenörer som vill 
utveckla träbyggandet och att i varje byggprojekt där kommunens fastighetsbolag är 
byggherre skall möjligheten att använda trä undersökas.        
 
Ett exempel på Växjö kommuns lokala strategi är kvarteret Limnologen i Växjö där Midroc 
uppför fyra stycken åttavåningars hus med trästomme. Det är engagemanget för att utveckla 
träbyggandet som är den gemensamma värdegrunden i hela markområdet Välle Broar som 
successivt skall exploateras. Ett annat exempel är Derome som har vunnit en 
markanvisningstävling i Malmbryggshagen i Nyköping. Här kommer man bland annat att 
bygga 20 flerbostadshus i trä.   
 
Nedan visas skeden i ett normalt planförfarande:  

.  
Källa: Mellan genväg o senväg,  A Kuling , T Martinsson, 2006 
 
Planförslaget skall ställas ut under minst tre veckor. Utställningen skall annonseras i 
dagspressen och kända sakägare m.fl. skall underrättas med brev. Den som vill lämna 
synpunkter skall göra detta under skriftligen under utställningstiden. Ett planförslag kan 
överklagas av den som har rätt att överklaga till länsstyrelsen. Länsstyrelsens dom kan även 
överklagas till regeringen.   
 
Nedan visas genomförande av förberedelser för exploateringsavtal: 
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Nedan visas ett enkelt planförfarande. 

 
 
Ett enkelt planförfarande följer den normala processens grunder förutom att program- och 
utställningsskedena utgår. Ärendena är av enklare art och besluten är delegerade till 
områdesnämnderna 
 
Nedan visas skedesbrytningar i planprocessen 
  

 
Källa: Mellan genväg o senväg,  A Kuling , T Martinsson, 2006 
 
De olika skedena i planprocessen kan avgränsats genom de besluttillfällen som för processen 
från ett skede till ett annat.  
 
I Växjö har kommunen antagit en lokal strategi för mer trä i byggandet dvs. den nationella 
träbyggnadsstrategin tillämpas lokalt i kommunen. Detta innebär bl.a. annat att träbyggande 
skall prövas redan i den fysiska planeringen, att planer, markanvisningar och exploaterings 
avtal skall utnyttjas för samverkan med byggherrar och entreprenörer som vill utveckla 
träbyggandet.   
 
Faktorer som styr utformningen vid nybyggnation  
Vi d telefonintervjuer med Roland Lundberg, White Arkitekter AB (6 maj 2008) och Magnus 
Sköld, VD Midroc (6 maj 2008) lyfter de båda fram de fem punkterna nedan som faktorer 
som styr utformning och våningsantal vid nybyggnation. 
1. Kommunala strategier: mindre städer: 3 – 4 våningar höga hus (stadsbyggnadsskala)
    medelstora städer: 5 – 6 våningar höga hus 
                                       Stockholm: 6 – 7 våningar  
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    Sammantaget hamnar ca 90 procent av alla flerbostadshus inom detta våningsantal.                                      
2. Attraktiv dyr central tomt ger generellt ett högre hus, man vill vara yteffektiv.  
3. Uppdrag att få in ett visst antal lägenheter från byggherren/kommunen på ett markområde. 
4. Anpassning till tidigare befintlig bebyggelse: samma höjd. 
5. Huset skall vara ett landmärke: ger ofta ett högt hus. 
    
Det finns ingen statistik på tidigare våningsfördelning eller prognoser för framtiden, bara i 
antal lägenheter.  
 
Inom ramen för tekniska och ekonomiska möjligheter så styr trender utformningen av 
flerbostadshusens exteriör. Dagens trend är nyfunkis med stora rena linjer. (Roland  
Lundberg, White arkitekter AB. 

2.1.2 Entreprenadformer 
Det finns ett antal entreprenadformer för beställare av ett flerbostadshus enligt följande: 
1. Totalentreprenad: en entreprenör ansvarar för hela bygget. Från första ritningen till det är 
klart.  
2. Delad entreprenad: här skrivs ett avtal med varje företag som är inblandat. Någon av 
entreprenörerna bör ta på sig helhetsansvaret. 
3. Generalentreprenad: till exempel en arkitekt sköter projekteringen, generalentreprenad 
avtalas med byggmästare att bygga huset efter angivna ritningar  
 
Byggherre kallas enligt lagen den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- 
rivnings- eller markarbeten. Fritt översatt innebär det att den som beställer en fastighet är 
byggherre.  Byggherren ska se till att arbetena utförs enligt lag och enligt de föreskrifter och 
beslut som har meddelats med stöd av lagen. Exempel på sådana beslut är beslut om 
kontrollplan, beslut om förbud att fortsätta byggnadsarbeten och beslut om bygglov 
 
Kommuner, landsting etc. som beställer ett bygge/fastighet kan anlita professionella 
projektledningsföretag som exempelvis Hifab och SWECO att leda arbetet med att uppföra en 
fastighet. 
 
2.1.3 Ägandeformer och hyressättning för flerbostadshus 
I dagsläget finns två ägarformer för lägenheter i flerbostadshus, hyresrätt samt bostadsrätt. 
Bostadsrätten innebär en andel i en bostadsrättsförening. En ny upplåtelseform som kallas 
ägarlägenheter planeras att införas denna mandatperiod av regeringen. Det innebär direkt 
ägande och förfogande av bostaden. Gemensamma ytor och underhåll sköts av en 
samfällighetsförening mot en månatlig avgift. Detta är en vanlig upplåtelseform inom EU.  

Bruksvärdessystemet  
Bruksvärdes hyra är det lagstadgade hyressättningssystem som används i dag och som innebär 
att hänsyn tas till fastighetens och lägenhetens standard, utrustning i lägenheten och i 
gemensamma utrymmen som tvättstugor, trapphus och gårdar. Närhet till centrum, affärer, 
förskolor och goda kommunikationer, men också områdets image och rykte vägs in när hyran 
förhandlas fram av ombud för fastighetsägare (via Fastighetsägarna) och hyresgästerna (via 
Hyresgästföreningen). 
 
En hyresgäst som fått ett kontrakt har efter sex månader rätt att få hyran provad och sänkt. 
Vid en prövning av görs i princip en jämförelse med hyran i liknande lägenheter som ägs av  
kommunala bostadsföretag. (5 procent högre hyra gentemot allmännyttan brukar accepteras) 
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Det har fått till effekt att det i dagsläget håller tillbaka det privata byggandet av nya 
hyreslägenheter på grund av svårigheter att få tillfredställande lönsamhet i dagsläget. Banker 
är dessutom restriktiva med lån till nybyggande av hyresfastigheter. 

Marknadsanpassade hyror 
Den pågående statliga utredningen om allmännyttans framtid kommer att föreslå mer 
marknadsanpassade hyror i syfte att bättre prägla hyresgästernas egna värderingar. Mer 
hänsyn till läget samt möjlighet att jämföra med en likvärdig bostadsrätt är de stora 
skillnaderna mot dagens bruksvärdessystem. I attraktiva områden där kötiderna idag är 
decennier långa kommer hyrorna att kunna justeras upp.  
 
Mer marknadsanpassade hyror kan uppfattas positivt av flera anledningar. Dels kommer 
själva hyreskontraktet att bli mindre värt. Ju större skillnaden är i faktisk hyra och den hyra 
som hade satts på en fri marknad desto större blir incitamenten att behålla kontraktet till varje 
pris för att antingen hyra ut svart till högre pris eller för att sälja kontraktet svart. Det kommer 
också drastiskt att minska de extremt långa kötiderna. De ekonomiska vinsterna av att 
omvandla hyresrätterna till bostadsrätterna kommer också att minska. Om utredningens 
förslag genomförs kommer alltså hyresmarknaden att börja fungera igen och det ger också 
ökade chanser för att hyresrätten som boendeform kan överleva. 
 
Systemet med mer marknadsanpassade hyror har testats i Malmö. Staden delas in i 10 zoner 
utifrån lägets attraktionskraft och hyresspannet mellan lägsta och högsta hyra är ca 40 % för 
en likvärdig lägenhet.Förlorare blir de hyresgäster som sitter med centrala attraktiva 
lägenheter med en jämförelsevis låg hyra. Vinnare kan även de bli som bor i ytterområden 
med låg standard samt i bostäder med dålig boendemiljö här kan hyran gå ned. Dagens höga 
hyra i dessa områden hålls i många fall uppe av en väsentlig bristsituation som kan minska 
vid ett ökat marknadsanpassat byggande. 

2.2 Boverket  
Boverket är den nationella myndigheten för frågor om samhällsplanering, stads- och 
bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning och för bostadsfrågor. Man svarar också för 
administrationen av statliga bostadsstöd i form av bidrag eller stöd till finansiering av 
bostäder. Boverket ansvarar även for att följa tillämpningen av plan- och bygglagen, 
byggnadsverkslagen samt delar av miljöbalken samt förordningar till dessa, utvärdera 
effekterna av tillämpningen och lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs 
för att syftet med reglerna ska nås. Boverket svarar även för att prognostisera det framtida 
byggbehovet och har tagit fram den nu aktuella rapporten ”Regional byggbehovsanalys 2003 
– 2020”. 

2.2.1 Bostadsbehov åren 2003 – 2020 
Vi kommer här att redogöra för det byggbehov som har prognostiserats av Boverket: Regional 
byggbehovsanalys 2003-2020 - en resultatrapport (2007). 
Rapporten behandlar inte olika typer av upplåtelseformer. För att få en bakgrund till denna 
uppsats syfte har vi här studerat dels hur byggbehovet nationellt kommer att förändras fram 
till och med 2020, dels hur de regionala skillnaderna ser ut och ändras över samma tidsperiod.  
 
En tillbakablick över antalet byggda bostäder ger en uppfattning om att det är stor variation 
över tiden. Under åren 1991 - 1996 byggdes det 34 000 bostäder per år, medan siffran för åren 
1997 – 2002 stannade på 14 000. Boverket skriver att det finns många olika faktorer som 
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förklarar skillnaden. En av dessa är att det var en relativt större befolkningsökning under den 
förra perioden. 
 
Enligt Boverkets rapport kommer det att finnas ett byggbehov av drygt 550 000 bostäder 
totalt från och med 2003 till och med 2020. Det innebär 30 600 bostäder per år. Boverket 
presenterar siffror på hur många bostäder som faktiskt byggdes under åren 2003 – 2005. 
Antalet var lägre än det av Boverket prognostiserade behovet vilket medför att det behöver 
byggas fler bostäder under tiden 2006 – 2020 än det som Boverket tidigare prognostiserat. Det 
innebär att prognosen av byggbehovet under perioden 2006 – 2020 stiger till 31 500 bostäder 
per år, 32 500 per år under tiden 2006 – 2010. Siffror presenterade senare av SCB (2008) 
visar att det under 2007 påbörjades 29 700 lägenheter i trähus och flerbostadshus. År 2006 var 
motsvarande siffra 45 281 lägenheter. Eftersom bostadssubventioner togs bort i januari 2007 
är det rimligt att räkna ut medelvärdet för de två åren. Det visar sig vara 37 500 lägenheter per 
år under 2006 och 2007. Detta är alltså mer än det av Boverket prognostiserade byggbehovet. 
Boverket presenterar statistik som beskriver hur många 20 – 24 -åringar det kommer att finnas 
varje år fram till och med 2020. Den kurvan har en tydlig korrelation med kurvan för varje års 
nettoökning av antalet hushåll. Kurvan för förändringar i antalet hushåll går ganska följsamt 
uppåt från 2003 och når en topp runt 2011. Sedan faller antalet följsamt ner till periodens slut. 
I början och slutet av perioden är nettoökningen av antalet hushåll ungefär 20 000 per år. I 
mitten av perioden når nettoökningen av hushåll upp över 30 000 per år. 
 
De regionala behoven av antalet nya bostäder skiljer sig mycket åt. Boverket delar upp 
Sverige i 81 lokala arbetsmarknadsregioner. I 30 av dessa beräknas det inte finnas något 
behov av nya bostäder under perioden 2003 – 2020. Dessa 30 regioner står för sju procent av 
rikets befolkning. Det är främst regioner i Norrlands inland. De regioner söder om Vänern 
som förutspås sakna behov av bostäder under perioden är Älmhult och nordöstra Småland. 
Det är främst de tre storstadsregionerna som har ett prognostiserat byggbehov, två tredjedelar 
av rikets totala behov. Stockholms behov förväntas ligga på 10 600 bostäder årligen under 
perioden. En grov beskrivning kan alltså vara att Stockholm står för en tredjedel av behovet, 
Göteborg och Malmö tillsammans för en tredjedel och övriga Sverige för den sista 
tredjedelen. Boverket redogör också för prognoser som grundar sig på byggbehovet mätt per 
tusen invånare. I den mätningen hamnar Västerås i topp följt av Uppsala. 

2.2.2 Byggregler med funktionskrav 
I Boverkets byggregler (BBR) 1994 finns de generella funktionskraven  
 
- Utformning av bostäder 
- Bärförmåga, stadga och beständighet 
- Brandskydd 
- Hygien hälsa och miljö 
- Bullerskydd 
- Säkerhet vid användning 
- Energihushållning 
 
Vid revidering av BBR 1994 ändrades tidigare tvingade regler från att gälla detaljkrav till mer 
generella funktionskrav. De nyare funktionskraven är anpassade till EU:s byggproduktdirektiv 
och är baserade på allmänna brukarbehov som säkerhet, komfort etc. Det övergripande målet 
med funktionskraven är, enligt Trätek (2002), att skydda liv. I skyddet av egendom spelar 
däremot försäkringar en viktig roll. Då det inte är angett i normen hur funktionskraven skall 
uppnås ges mer frihet när det gäller materialval och lösningar. Denna förändring har bland 



23 
 

annat lett till att det nu är möjligt att bygga flervåningshus (med mer än två våningar) med 
trästomme. Detta har inte varit tillåtet i Sverige sedan 1800-talet. (Boverket 2007). 
Det är byggherren som, d.v.s. den som låter uppföra en byggnad som ansvarar för att reglerna 
i BBR följs och kommunens byggnadsnämnder som ska se till att byggherren tar sitt ansvar. 
Förutom BBR finns även andra regler som ska följas vid uppförandet av byggnader t.ex. 
arbetsmiljölagen, miljöbalken, jordabalken samt fastighetslagen. 
Det är många olika funktioner som måste beaktas vid byggnation. Vi kommer här att fokusera 
på några av dessa, de som är mest relevanta att särskilt beakta vid projektering av högre 
trähus. 

Stabilitet och beständighet 
Följande regler är hämtade från Boverkets KonstruktionsRegler (2007). 
Byggnadsverksdelar och deras upplag skall ha sådan styvhet att deformationer eller 
förskjutningar av byggnadsverksdelen vid avsedd användning inte inverkar menligt på dess 
funktion eller skadar andra byggnadsverksdelar. Förutom den omedelbara deformationen då 
lasten påförs skall också beaktas inverkan av 
– lastens varaktighet och variationer, 
– byggnadsverksdelens miljö, innefattande temperatur och fuktighet, samt 
– materialets långtidsegenskaper.  
 
Byggnadsverksdelar skall utformas så att uppkomna svängningar inte upplevs som 
besvärande.  
 
Byggnadsverksdelar och material som ingår i bärande konstruktioner skall antingen vara 
beständiga eller kunna skyddas och underhållas, så att kraven i brottgräns- och 
bruksgränstillstånd uppfylls under byggnadsverkets livslängd. Är permanent skydd inte 
möjligt skall förväntade förändringar av egenskaperna beaktas vid dimensioneringen eller 
också skall konstruktionen utformas så att de påverkade delarna blir åtkomliga för 
återkommande skyddsåtgärder. 

Brand 
Traditionella träkonstruktioner såsom träregel - och limträkonstruktioner har generellt sett bra 
brandegenskaper. (Trätek, 2002). Massivträkonstruktioner är robusta mot kollaps under 
förutsättning att det finns ett tätskikt på den kalla sidan. Men de kan, vid genombränning, ge 
upphov till att branden varar längre och att större mängder brandgaser kan bildas. I 
projekteringen måste hänsyn tas till detta eftersom det ökar risken för brandspridning via till 
exempel fönster. I projekteringen av trähus måste man också ta hänsyn till att träytor kan 
medföra risk för övertändning i det tidiga brandförloppet och till rökutveckling från 
träprodukter.  
 
Olika typer av byggnader delas in i olika byggnadsklasser. Brandkraven varierar sedan från en 
klass till en annan. Trä som material i högre hus fokuserar på dels bärförmåga och 
stomstabilitet vid brand, dels skydd mot brandspridning. För flervåningshus finns det ett antal 
olika brandkrav på olika delar av invändiga ytskikt och på den bärande stommen. Trätek 
(2002) redovisar de brandkarv som gällde 2002. För den bärande stommen gäller exempelvis 
att vissa delar ska vara klassad R 30 och andra delar R 60. Med detta menas att bärförmågan 
ska bevaras i 30 respektive 60 minuter. Dessa krav gäller hus upp till högst fyra våningar. För 
fem till och med åtta våningar gäller krav på bärförmåga längre tid. 
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Träfasader får inte användas villkorslöst för högre hus än två våningar. Om bostäderna är 
sprinklade tillåts träfasader. Andra tillvägagångssätt för att kunna använda trä i fasaden är att 
arrangera olika skärmar över och på fönstren för att förhindra flamspridning. Det är också 
möjligt att använda trä i fasaden utan att det täcker hela fasaden såsom till exempel trä mellan 
fönstren endast i sidled. 
 
Trägolv och balkonger i trä är tillåtna. Trätrappor är tillåtna under förutsättning att de har 
bärförmåga 30 minuter (R 30). I utrymningsvägar och trapphus är träytor generellt ej tillåtna. 
 
Den samlade erfarenheten av brandstatistik för högre hus i trä är ytterst begränsad i Sverige 
eftersom marknaden inte har funnits länge. I Norge finns en något längre tid av erfarenhet, 
framför allt från träfasader. Trätek (2002) redovisar norska erfarenheter som visar att 
träfasader uppfattas av brandväsendet som oproblematiska på byggnader upp till och med fyra 
våningar. Tillskottet av värme från en brinnande träfasad är litet i jämförelse med värmen från 
ett övertänt rum. 
 
Statistik från USA visar att dödsbränder är något fler i byggnader med byggnadsmaterial som 
är brännbara jämfört med obrännbara. De amerikanska konstruktionerna skiljer sig åt från de 
svenska. I Sverige finns till exempel mycket högre krav på att undvika otätheter. I USA är 
man mindre noggrann vid till exempel urtag för hål. Vid jämförelse mellan olika stomsystem i 
trähus har en nordisk undersökning kommit fram till att risken för dödsbrand är oberoende av 
materialet i stommen. 
 
Martinsons jämför, på sin hemsida, trä med andra byggnadsmaterial såsom stål och betong i 
stommen. De skriver: ” Limträ är dessutom brandsäkrare och leder inte kyla i lika hög grad 
som stål. Samtidigt är det lätt att bearbeta för t ex hål och urtag.”. 

Ljud 
Kraven på ljud samverkar inte sällan med brandkraven. Detta gäller exempelvis 
konstruktioner med flera lager av material. Flera lager utan stumma kontakter reducerar 
ljudöverföringen och kan också minska risken för brandspridning. Vid brandtekniska krav på 
täthet kan å andra sidan ljudisoleringen försämras. Trätek (2002) skriver om de goda 
ljudegenskaperna som har utvecklats i de nordiska träbyggprojekten, särskilt i de lätta 
träbjälklagen. De positiva resultaten har mätts upp och även verifierats med intervjuer av 
boende. 
 
Europrofil beskriver på sin hemsida Boverkets ByggRegler med avseende på ljudisolering i 
byggnader. Det är några få regler som gäller. Ljudklass C är de minimikrav som gäller. Dessa 
anger hur mycket materialet som avskiljer lägenheten ska reducera ljudet. Mot 
installationssystem och trafik ska ljudreduktionen vara minst 52 dB. Ljud från loftgång, 
trapphus och korridor ska reduceras med minst 39 dB. 

2.3 Företagens utveckling av olika byggnadstekniker  
Rationalisering av byggverksamheten började debatteras på allvar på 40-talet, enligt Boverket 
(2005). Kommunala bostadsbolag kom att spela en stor roll genom att börja bygga i egen regi 
som en följd av höga kostnader och kartellbildning. Byggstandardiseringen bildades 1942 
som satte Sverige i tätposition genom införandet av 10-centimetersmodulen. På 50-talet 
infördes ett statligt lånetak för att hålla nere produktionskostnaderna. Lånens utformning 
gynnade storskalighet genom att vara extra förmånliga om de söktes för många lägenheter 
samtidigt. På 60- och 70-talen var den vanligaste metoden att använda planelement i betong. 
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Bostadsbolaget i Göteborg var dock framgångsrika med att producera volymelement. I 
fabriken låg produktionskapaciteten på 1 340 lägenheter per år. Tanken var att de enklare 
rummen skulle levereras som planelement, medan en kombination av kök, hall, tvätt och bad 
kunde kombineras på olika sätt levererade som volymelement. På 70-talet ökade efterfrågan 
på trähus. En förklaring är införandet av gynnsamma skatteregler. Den stora efterfrågan ledde 
till ökad industrialisering, prefab. Senare under 70-talet sjönk produktiviteten i byggsektorn 
och de traditionella byggmetoderna blev vanligare igen. Boverket (2005) skriver: De stora 
entreprenörerna såg ingen anledning att på en krympande marknad utveckla sinsemellan 
utbytbara lösningar som skulle främja konkurrensen”. 
 
Mot slutet av 90-talet fördes en debatt om dålig konkurrens, höga kostnader och dåligt 
utvecklingsklimat. Byggbranschens struktur anses vara en av de främsta förklaringarna. Detta 
har lett till att aktörer har påbörjat förändringsarbete som berör samverkansformer och teknisk 
utveckling. Vi kommer här att titta närmare på aktörerna inom de båda byggnadsteknikerna 
med fokus på trästomme, för att på så sätt ge en uppfattning om hur förhållandet mellan de 
båda teknikerna ser ut idag.  

2.3.1 Volymelement 
Älvsbyhus var tidigt ute med prefab av trähus med volymelement. Basen till systemet som 
togs fram på 70-talet används fortfarande. 
Volymelement av massivträ har använts i Trälyftet, som är ett projekt där en byggherre har 
varit Familjebostäder i Stockholm. Studentbostäder på tre våningar har uppförts på KTHs 
campusområde. Stiftelsen Vetenskapsstaden ligger bakom byggsystemet Trälyftet som 
numera utvecklas av Setra. Setra har ett samarbete med Plusshus. I Trälyftets projekt har 
många olika tekniska lösningar utvecklats. Massivträlösningarna har möjlghet att minska 
problem med krympning orsakat av värme och fukt. I projekten har patenterade lösningar 
använts för att minska stomljuden. Med Trälyftet kan man idag bygga upp till och med fyra 
våningar. 
 
BoKlok är ett koncept som är framtaget tillsammans av Skanska och IKEA. Husen är i två 
våningar med trästomme. Skanska levererar numera volymelement till BOKlok-husen. 
Inledningsvis användes planelement från Myresjöhus.”Modellen” är ett koncept framtaget av 
HSB med syfte att bygga billigare och snabbare. Det är ett typhus i upp till tre våningar som 
byggs med volymelement i trä. De hus som har byggts med tre våningar har Lindbäcks bygg 
levererat. 
 
Lindbäcks bygg är den största aktören på marknaden. De började med att producera villor i trä 
men har nu helt gått över på volymelement för flerbostadshus. Strävan med deras system är 
att också kunna bygga trapphus med volymelement. Företaget har tagit till sig kunskaper från 
andra branscher vid utvecklandet av det egna systemet. Man har också utvecklats genom olika 
projekt i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. 
 
Moelven ByggModul har sedan 1999 ett system för volymelement med kapacitet för fler än 
två våningar. Man har sedan tidigare erfarenhet av volymelement för lokaler som kontor och 
skolor. Inriktningen har varit mot flerbostadshus på senare år. Byggsystemet kan användas 
dels som färdiga standardlösningar, dels som flexibla lösningar som kan anpassas till olika 
arkitektoniska lösningar. Moelven uppfattar flerfamiljsbostäder över två våningar som en 
viktig marknad i framtiden.  
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Finndomo är en aktör som har en stor produktion av trähus, genom dotterbolagen 
Hjältevadshus och Modulenthus, men som också är inne på marknaden för flerbostadshus. 
Man har levererat volymelement till några olika projekt med hus med fler än två våningar. 
Tillsammans med NCC har man byggt tvåvåningshus enligt konceptet Det ljuva livet. 

2.3.2  Planelement (storblock) 
Det finns några olika exempel på koncept för plana element för trähus högre än två våningar. 
Vi kommer här att beskriva ett historiskt exempel där konceptet nu ligger i malpåse. 
Myresjöhus har ett koncept, B4, för byggherrar som vill bygga flerbostadshus. Konceptet 
baseras på prefabricerade planelement. Trapphuset är gemensamt för alla B4-hus. Runt detta 
finns fyra lägenheter per plan. Husen byggs i tre eller fyra våningar. Planelementen har en hög 
prefabriceringsgrad. De har rör för el och tele, ventilationskanaler och avloppsledningar i 
bjälklaget. När de lämnar fabriken är elementen beklädda med ytter- och innergips. Isolering 
och fönstersnickerier är monterade. Bjälklaget är gjort med spån- och gipsskivor 
på ovansidan och en undertakskonstruktion med ljudbyglar, glespanel och två lager gipsskiva. 
Totalt har cirka 300 lägenheter byggts enligt konceptet under åren 1998–2003, bland annat 
fem stycken tre – och fyravåningshus i kvarteret Harsyran i Växjö. I detta projekt var 
Myresjöhus ett av de allra första företagen att bygga hus i trä högre än två våningar. 
Man eftersträvar dock högre effektivitet vid montering av elementen på byggplats samt har 
idag full beläggning av villor i fabriken, något som fått produktionen att avstanna. En 
nedgång på villamarknaden samt gynnsammare marknadsvillkor för hyreshus kan sannolikt få 
fart på produktionen av konceptet igen. 
 
De olika elementen för en bostad är följande: 

– Innerväggselement 
– Yttervägg element    
– Golvelement  
– Mellanbjälklagselement  
– Takbjälklagselement  
– Lägenhetsskiljande element 

Varje element har en dimensionering och ett antal skikt anpassade efter sin funktion och de 
krav de skall uppfylla och de är gjorda för att fogas samman med stor precision för att kunna 
motsvara dagens höga krav på låg energiåtgång. 

2.4 Finansiärer  
Finansiären är en nyckelaktör och deras bedömning och vilja att ge lån är av avgörande 
betydelse. Göran Råckle, chef för Fastighetsanalys på Swedbank säger i en telefonintervju 4 
mars 2008 följande: 
”Banken tittar på framtida kassaflöde samt om marknadsvärdet sannolikt kommer att 
överstiga produktionsvärdet när man skall finansiera ett fastighetsprojekt.  Någon speciell 
hänsyn tar man ej beroende på om materialet i huset är trä. Trähusen bedöms likvärdiga med 
betonghus. Belåningsgraden brukar vara max 75 procent. Bruksvärdessystemet ger 
begränsningar att få lönsamhet för nybyggnation av hyreslägenheter på mindre orter där den 
”etablerade” hyresnivån ligger runt 1 000 – 1 100 kr per kvadratmeter och år. Vid byggnation 
av bostadsrätter föreligger inte detta problem eftersom ägaren av bostadsrätten finansierar en 
större del av bostadsrättsföreningen och här gäller inte bruksvärdessystemet. En vakansgrad 
på 1 – 2 procent är normal omflyttningsvakans, vid över 5 procent vakansgrad  uppstår 
sannolikt lönsamhetsproblem för fastighetsägaren. Detta kan vara fallet i mindre 
utflyttningskommuner.    
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Det finns en fungerande marknad för köp och försäljning av befintliga hyresfastigheter  
och portföljer av hyresfastigheter i Sverige. Tidigare fanns system med räntebidrag och 
investeringsbidrag på bostadsmarknaden. Dessa är nu avskaffade och i ett 
EU/europaperspektiv är det inte aktuellt att återinföra några subventioner för 
fastighetsmarknaden. 
 
Merparten av de hus som byggs i dag är i form av bostadsrättsföreningar. Vid en intervju av 
Cristofer Lööf Swedbank i Växjö 11/3 2008 förklarar han rutiner och villkor för 
bostadsrättföreningar: ”En bostadsrättsförening bildas av fastighetsutvecklaren med en 
interimsstyrelse. Banken brukar ställa som krav att ca 75 procent av bostadsrätterna är sålda 
innan man beviljar byggnadskreditiv. Fastighetsutvecklaren får förbinda sig att köpa de osålda 
bostadsrätterna. Föreningen lånar mellan 30 – 50 procent av byggkostnaden medan 
bostadsrättsinnehavarna lånar mellan 50 – 70 procent. Banken bedömer även de enskilda 
bostadsrättsinnehavarnas kreditvärdighet när man tittar på hela projektet. Dagens räntenivå är 
runt 5 procent och det skiljer väldigt lite mellan korta och långa lån. Skillnaden är även 
mycket liten mellan fast och bunden ränta.  
    
En ny finansieringsform som utreds av regeringen är ägarlägenheter, något som finns i 
Europa. Skillnaden mellan dessa och dagens bostadsrättsföreningar är att ägaren svarar för 
hela finansieringen av lägenheten samt äger den. I en bostadsrättsförening har man en andel i 
föreningen. En samfällighetsförening ansvarar sedan mot avgift för yttre underhåll och 
gemensamma installationer. 
 
2.5 Försäkringsbolag 
Försäkringsbolagen som försäkrar flerbostadshusen tittar på i huvudsak två riskfaktorer:  
brand och vattenskador. Vi har intervjuat två aktörer: Gunnar Thörne underwriter på IF och  
Petri Torkkeli underwriter på Länsförsäkringar (februari 2008). De gör lite olika bedömningar 
när de gör riskbedömning samt beräknar premien för ett nytt flerbostadshus med trästomme. 
Länsförsäkringar har en faktor på ca 3,5 gånger högre för branddelen jämfört med betong  
men eftersom inga bränder inträffat i ett hus som uppfyller dagens funktionskrav så har man  
premien under prövning. IF har en faktor 2,4 för trähus jämfört med betong men om 
sprinkling finns  reduceras denna med 50 procent, men faktorn för vattenskador ökar med 25 
procent eftersom en trästomme är dyrare att sanera från vattenskador jämfört med 
betongstomme.   
 
2.6 Konkurrerande material 
De aktörer som jobbar med konkurrerande material gör vad de kan för att visa på negativa 
effekter av träbyggande samt framhäva sitt eget materials fördelar. Om trä fortsätter att ta 
marknadsandelar så kommer dessa aktörer sannolikt att vidta åtgärder för att vidmakthålla sin 
position.  
  
Ulf Sandin distriktschef för danska Randers Tegel skriver i tidningen Byggindustrin 1/2008: 
”Sveriges byggindustri klarar inte av att bygga i trä, bättre att bygga stommar i oorganiska 
material som tegel eller betong”. Dansk-svenska branschföreningen Kalk og tegelvaerks- 
föreningen säger i samma artikel: ”I organsiska material som trä kan svamp och bakterier 
växa. Trä skall man därför elda upp eller använda till möbler, inte bygga hus av.”     
 
 I Brandrapport 2006 – undersökning av bränder i flerbostadshus (Betongforum 2006) lyfts 
betongens fördelar som byggmaterial fram. Här visas dramatiska bilder på ett brinnande 
trähus, dock av modell äldre utan dagens brandavskiljande material i väggar och 



28 
 

mellanväggar. Inget av de flerbostadshus i trä som byggts sedan 1994 med dagens hårda 
regler för brandskydd har brunnit enligt den interna brandstatistik som försäkringsbolagen 
använder sig av för att beräkna brandförsäkringspremier. Det är inredningen i ett hus som 
brinner, visar modern brandstatistik, enligt Sveriges Träbyggnadskansli (2007). Inredningen 
har blivit alltmer brandfarlig och ger övertändning på cirka tre minuter.  
 
2.7 Boende–Brukare 
De boende kan genom preferenser för trä i byggandet på grund av olika argument som bra 
boendemiljö, låg miljöpåverkan vid byggandet, ökad sysselsättning för svensk skogs och 
träindustri söka sig till ett höghus med hög trä andel, dels i konstruktionen, dels i interiören. 
Genom en ökad efterfrågan påverkas marknaden för trähus i positiv riktning. Om de som 
flyttat in i de nyproducerade höga trähus som finns på marknaden uttalar sig positivt om 
boendemiljön via olika kanaler kan de fungera som ”ambassadörer” för framtida ökat 
trähusbyggande och en högre andel med trä som byggmaterial.     
  
2.7.1 Hyresgästföreningen  
Hyresgästföreningen har bedrivit en kampanj för fler bostäder för unga under hösten 2007.   
Den har sin grund i följande obalanser på bostadsmarknaden: 
- Inom fem år flyttar 636 000 unga hemifrån. Idag finns 4 000 lediga ettor. 
- 100 000 unga bor i andra hand. 
Man har ett antal bostadspolitiska förslag som skall stimulera ett ökat byggande i sitt program. 

2.8 Förvaltare – Ägare.  
Frånvaron av fel och problem i trähus kommer successivt att stärka begreppet produktsäkerhet  
bland fastighetsägarna. Lägre produktionskostnader ger ett högre driftsnetto vid jämförbara 
hyror gentemot betonghus. Begreppet ”Low ecological footprint” där byggnationen av ett 
trähus ger lägre miljöpåverkan gentemot ett betonghus bör tilltala de fastighetsägare som är 
miljömedvetna.  
 
2.8.1 Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag, SABO  
SABO organiserar kommunala bostadsföretag. Man har 289 medlemmar med sammanlagt 
900 000 lägenheter. SABO har, tillsammans med sin intresseförening för upphandlingar av 
husbyggnadsvaror (HBV), deltagit i den byggtävling som utlystes i december 2005 på 
nationella träbyggnadsdagen och som har haft som syfte att få byggbranschen att tänka nytt i 
trä. Man anser enligt dess VD Bengt Owe Birgersson att flerbostadshus med trästomme är 
kraftigt underrepresenterat. 
 
2.8.2 Fastighetsägarna 
Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande 
fastighetsmarknad. Organisationen representerar uppemot 20 000 medlemmar, som äger 
lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter och bostadsrättsföreningar.  
Totalt äger de privata fastighetsägarna ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 
80 procent av alla kommersiella lokaler. 
 
2.9 Kommunerna  
Varje kommun skall planera för bostadsförsörjningen så att alla i kommunen kan leva i goda 
bostäder. Detta framgår av bostadsförsörjningslagen. Länsstyrelsen har tillsynsansvar enligt 
PBL och samordningen av riksintressen enligt Miljöbalken. 
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Enligt Hans Andrén projektkoordinator vid Välle Broar Projektet har ett tiotal kommuner, 
däribland Växjö, antagit en lokal strategi för mer trä i byggandet. Detta innebär följande i 
Växjös fall: 
- Träbyggande skall prövas redan i den fysiska planeringen. 
- Planer, markanvisningar, och exploateringsavtal skall utnyttjas för samverkan med  
  byggherrar och entreprenörer som vill utveckla träbyggandet. 
- I varje projekt där kommunens fastighetsbolag är byggherre skall möjligheten att använda 
   trä undersökas.          

 
2.10 Byggaktörer.  
Det finns ett antal byggaktörer som etablerat sig och genomfört byggprojekt av höga trähus 
fullt ut. De har olika inriktning och profil. Detta har beskrivits i kapitel 1.  
 
Det finns ett 30 tal trähustillverkare som bygger med prefabricerade moduler i dagsläget, 
varav endast ett par har byggt högre än två våningar. Det vanligaste är 1- eller 2-vånings 
enfamiljsvilla och parhus med 2 till 4 lägenheter. De största av dessa trähustillverkare finns 
kort presenterade i kapitel 3. Där presenteras också de trähustillverkare som vi har intervjuat.  
 
2.10.1 Markexploatörer och fastighetsutvecklare 
Det finns ett antal olika fastighetsutvecklare som jobbar med att uppföra byggnader av 
flerbostadshus i trä och utveckla hela bostadsområden. De som jobbar med trä är bland annat 
Midroc och Derome mark och bostad. 
 
Anders Persson  Midroc  säger följande vid telefonintervju  2008-03-13: 
I dagsläget har alla trähusfabrikanter fulltecknade orderböcker men under 90 talets nedgång i 
villabyggandet ställde man om snabbt och började leverera byggelement till de stora 
byggföretagen. Detta skulle man kunna göra igen. Byggprisindex har gått upp mycket kraftigt 
de senaste två åren. Detta medför lönsamhetsproblem när man exempelvis ska bygga 
fastigheter med hyreslägenheter.  Hyrorna kommer att bli mycket höga med dagens villkor 
eftersom inga bidrag eller subventioner ges längre. Midroc kommer i framtiden att fortsätta 
utveckla fastigheter med trästomme där så är lämpligt och i de fall där kommuner har detta 
som önskemål i sin planprocess. Midroc kan tänka sig vilken som helst av de etablerade 
trähusfabrikanterna som underleverantör. De bör klara att leverera färdiga moduler.  
  

2.10.2 Markexploatörer och fastighetsutvecklare med betong som 
huvudmaterial 
De fyra stora rikstäckande byggföretagen är Skanska, NCC, Peab och JM. Man har 
exportverksamhet i varierande grad samt även mark och vägbyggen som stor verksamhet. 
Lokalt i landet finns en mängd byggare med ett begränsat verksamhetsområde. De stora ovan 
nämnda byggföretagen har behållit sitt fokus att bygga med betong när det gäller höga 
flerbostadshus. Vi har gjort telefonförfrågningar om deras intresse för trä. Det är bara Jan 
Byfors teknisk chef för byggplattformar inom NCC som vill uttala sig. Han säger i en 
telefonintervju (16 maj -08): "NCC är materialneutralt och välkomnar all utveckling.” NCC 
har deltagit ibland annat byggprojektet i inre hamnen i Sundsvall och deltar för närvarande 
som entreprenör i Limnologen.       
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2.11  Intresseföreningar som främjar ökat bostadsbyggande och 
trähusbyggande  
Svensk Trähusindustri (ingår i TMF): 
Organiserar den svenska trähusindustrin där medlemmar med intresse och potential för 
flerbostadsbyggande med trä i form av moduler eller element ingår. 
 
SP Trätek: 
Har som strategi att verka i hela kedjan från skogsråvara, via olika former av vidareförädling 
till färdiga produkter i form av t ex möbler och byggnadsverk. 
Arbetsinsatserna kan vara tillämpad forskning, utveckling och utredning, olika former av 
konsultinsatser och utbildning samt provning och kontroll av material och produkter i 
ackrediterade laboratorier. 
SP Trätek har en god geografisk närvaro med verksamhet i Skellefteå, Stockholm, Borås och 
Växjö.  
 
Bofrämjandet: 
Är en intresseförening som finansieras via ett antal aktörer i byggbranschen. Föreningen har 
följande vision: Bofrämjandet ska verka för en bostadsmarknad som ger alla möjlighet att 
förverkliga sina bostadsdrömmar. Ska bostadsmarknaden utvecklas till en marknad i 
långsiktig balans där alla ges maximala möjligheter att förverkliga sina bostadsdrömmar krävs 
strategier och därmed förenade åtgärder som gäller både möjligheterna att utnyttja det 
befintliga beståndet och möjligheterna att tillföra marknaden nya attraktiva bostäder i takt 
med förändringar i efterfrågan. En bostadsmarknad i långsiktig balans måste ha tre 
grundläggande egenskaper: 
-  Ett varierat utbud av prisvärda och attraktiva bostäder med olika kvaliteter och priser. 
-  God och lättillgänglig information om bostäders kvaliteter och priser. 
-  Låga transaktionskostnader som gör det lätt att förändra sinbostadskonsumtion när man så 
önskar. 
 
2.12  FoU 
Förutsättningarna att bygga högre hus med trästomme påverkas av forskningen inom området. 
Vi har här valt att dels studera VINNOVA som ger medel för forskning som kan ligga i linje 
med ett ökat träbyggande, dels CBBT och Sveriges träbyggnadskansli. 
 
VINNOVA  
VINNOVA är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela 
landet. Man har antagit en vision 2015 där det årligen byggs 40 000 lägenheter i Sverige i 
form av villor och lägenheter i flerbostadshus. 20 000 av dessa är lägenheter med 50-
procentig marknadsandel prefabricerade trästommar. 
I sin rapport TRÄMANUFAKTUR det systembrytande innovationssystemet pekar man på de 
möjligheter som finns inom träbranschen och dess delområden.  
Från 2007 till 2012 bedriver VINNOVA ett branschforskningsprogram för skogs och 
träindustrin. För programperioden finns 250 MSEK att söka för branschforskning och till 
detta kommer ytterligare 250 MSEK från skogs - och träindustrierna.    
 
CBBT – Centrum för byggande och boende med trä:  
Är en stiftelse med uppgift att initiera och finansiera forskning och utveckling inom 
trähusbyggande. Man har en årlig budget på ca 20 MSEK finansierad av ett antal 
träintressenter.  
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Sveriges träbyggnadskansli: 
Ska verka för att moderna träbyggnader i ökad utsträckning används på den svenska 
byggmarknaden. Man har ett särskilt fokus på flervåningshus. Verkar för att genomföra  
den nationella träbyggnadsstrategin som regeringen initierat samt att genom ett ökat 
användande av trä i byggprocessen gynna intresseföreningen Skogsindustriernas 
medlemsföretag. 

2.13 Statens bostadspolitik   
Staten kan via styrmedel som bidrag eller beskattning påverka en marknad  
i önskvärd riktning. Vi har intervjuat Per Svanberg som är bostadspolitiskt sakkunnig vid 
Hyresgästernas Riksförbund (februari 2008). Enligt honom gäller i dagsläget följande: 
 
Neutrala villkor oavsett upplåtelseform är ett önskat tillstånd.  
 
Byggmoms:  
Full moms på allt utom mark vilket innebär 25 procent ökade kostnader som läggs till 
produktionskostnaden och ökar hyresnivån. Under perioder när staten har haft en ambition att 
stimulera byggandet har byggmomsen varit reducerad ända ned till 8 procent. Det finns ett 
förslag från Fastighetsägarna att momsen skall bli avdragsgill vid nybyggnation och att 6 
procent moms på hyran debiteras. 
 
Fastighetsskatt: 
0,4 procent av taxeringsvärdet, dock max 1 200 kr per lägenhet. Detta måste tas ut via hyran. 
Skattebefrielse fem år samt halv fastighetskatt de fem efterföljande åren vid nyproduktion.  
 
Räntebidrag: 
Tidigare 150 kr/kvm och år under hela fastighetens livslängd, numera borttaget.    
 
Investeringsbidrag: 
Max 120 000 per lägenhet riktat mot mindre lägenheter – som motprestation en max hyra 
(i södra Sverige ca 1 000 – 1 100kvm) borttaget. 
 
Bostadsbidrag /bostadstillägg: 
Utgår fortfarande till svaga grupper enligt beräkningsgrund via försäkringskassan. De som 
kan få bostadsbidrag är: 
- Ungdomar mellan  18 – 29 
- Barnfamiljer 
- Pensionärer 
Typ av bostad samt upplåtelseform har ingen inverkan. Det som styr är 
- inkomst, förmögenhet 
- bostadskostnad 
- bostadsyta 
- personer i hushållet 
 
Ett flerbostadshus i trä oavsett om det är hyresfastighet eller bostadsrätt har samma 
beräkningsgrunder som andra bostäder och ägarformer. 
   
2.14 Fastighetsmäklare   
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Fastighetsmäklare förmedlar bostadsrätter och hyresfastigheter mellan säljare och köpare. 
I och med denna roll har man en stor marknadskännedom samt vet vad fastighetsägare till 
flerbostadshus och boende i bostadsrätter har för värderingar och kan förmedla värdefulla 
synpunkter och krav.  
 
Vi har intervjuat Håkan Hellström som är fastighersmäklare inom Svensk 
Fastighetsförmedling, en rikstäckande kedja av fastighetsmäklarkontor. Håkan är även 
ledamot i den centrala styrelsen för Svensk fastighetsförmedling och ledamot i 
Mäklarsamfundet. Håkan säger följande i en intervju 28 mars 2008: 
”Idag har vi ett underskott av lägenheter i de flesta kommuner. Det innebär att de flesta 
lägenheter går att hyra ut oavsett boende miljö och att det kan vara svårt att hitta ett prisvärt 
alternativ om man vill byta bostad.  Den dagen byggindustrin har byggt ifatt behovet och det 
finns ett litet överskott så kommer två saker att hända. För det första kommer rörligheten att 
öka, det vill säga att man byter till en bostad som passar ens livssituation, jämfört med dagens 
situation där många sitter i ett för stort hus på grund av att man inte ser något bra alternativ. 
För det andra kommer hyresgäster och lägenhetsköpare att ställa krav på bra boendemiljö och 
i många fall ett miljövänligt byggande. Detta kommer att i ökande grad gynna trä i interiören 
och i stommen.” Håkan Hellström fortsätter: ”Från fastighetsägarnas synpunkter är två saker 
viktiga: låg investeringskostnad och låg underhållskostnad. I dag är den allmänna åsikten att 
trähus medför högre underhållskostnader jämfört med betonghus. Det är en utmaning för 
flerbostadsbyggarna att genom tekniskt träskydd och bättre urval rätt träkvalitéer till rätt 
byggkomponenter minska framtida underhållskostnader för trähus. En negativ faktor i dagens 
lägenheter är de väggar som har metallreglar och med enbart gips som väggskiva. Det medför 
att i lägenheter med hög omsättning av hyresgäster finns det ofta stora hål där skruv och plugg 
för tavlor suttit. Kan man komplettera gipsskivan med någon stabil träskiva som tål 
håltagning och där tidigare krokhål kan döljas så har man höjt boendekvaliteten rejält för den 
inflyttande.”  
För övrigt lyfter Håkan fram följande: 
- Rädsla för ökad brandrisk i trähus finns ej bland boende. Det är bara ett argument från  
   betongindustrin. 
- Mindre teknik i marknadsföringen. Fokusera mer på boendemiljön.  
- Den yttre boendemiljön är viktig, till exempel tilltalande innegårdar.  
- Arkitektur är viktig. Loftgångshus är exempelvis inte populära. 
- Miljöprofil viktigt i framtiden för många ägare av flerbostadshus.  
- I många kommuner har nationella träbyggnadsstrategin ej slagit igenom alls lokalt. Det är en    
   utmaning att övertyga fler beslutsfattare.  
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3.  Trähusföretagens inträde på marknaden för höga trähus 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt val av metod för att undersöka befintliga 
trähusproducenters intresse och förmåga att ge sig in på marknaden för höga trähus. Vi 
kommer också att kort beskriva hur trähusmarknaden ser ut idag. Avsnittet följs sedan av 
beskrivningar av de trähusproducenter som vi har intervjuat och avslutas med en redogörelse 
av utfallen av intervjuerna. 

3.1 Metod 
Vi har valt en kvalitativ metod för att analysera befintliga trähusproducenters förutsättningar 
och intresse att bygga flerfamiljshus med bärande trästomme och med fler än två våningar. Vi 
har skaffat oss bakomliggande information genom litteratur, både via böcker och Internet. 
Många olika rapporter har hämtats hem efter sökningar Internet. Informationssökandet har 
också lett oss till ett antal intervjuer med många olika specialister och på olika befattningar för 
att beskriva teorin, främst i intressentmodellen. Med hjälp av dessa intervjuer avser vi också 
att beskriva byggprocessen från detaljplan till avlämnande och olika byggtekniker för 
flerfamiljshus med bärande trästomme och med fler än två våningar. 

För uppsatsens syfte har vi genomfört intervjuer med företagsrepresentanter. Vi valde 
semistrukturerade intervjuer för att dels låta den intervjuade fritt få möjlighet att uttrycka sig, 
dels för att ändå få svar på centrala frågor för uppsatsens syfte. 

Vid valet av trähusproducenter att intervjua har vår strävan varit att dessa ska vara jämnt 
spridda på en skala över hur långt de har kommit på en tänkt väg mot att producera 
flerfamiljshus med bärande trästomme och med fler än två våningar. Vid valet av företag har 
vi fått hjälp av flera personer, bland andra Thomas Thörnqvist, Erland Ullstad och Lars-Olof 
Rask, Växjö Universitet (samtal, 14 februari, 2008). Företagen är främst större 
trähusproducenter med huvudkontor i södra Sverige. De företagen som vi har intervjuat finns 
beskrivna i kapitel 11. Vår kontakt med företagen började med att vi tillsammans med Lars-
Olof Rask skrev ett brev (bilaga 1) till företagen där vi förberedde dem på ett telefonsamtal 
från oss. Brevet gick framför allt till företagens VD. När vi sedan, efter några veckor, ringde 
till dem blev vi i några fall hänvisade till andra personer på företaget. På så sätt kom vi att 
intervjua VD, marknadschefer och tekniska chefer. Till en av de personer vi intervjuade 
skickade vi vårt intervjuunderlag (bilaga 2) i förväg. De andra ville inte ha det i förväg eller 
blev inte erbjudna det av oss. Vi blev inte nekade att komma till något av företagen för 
intervju. Intervjuerna tog mellan en och två timmar att genomföra. Vi satt i alla fallen ostörda 
utan att bli störda av någon eller något. I några fall tittade vi även på produktionen av 
byggelementen. Vi lyckades i en del fall att intervjua flera personer på en och samma dag. 
Som mest intervjuade vi tre personer på en dag. Alla intervjuerna spelades in så att vi kunde 
lyssna på dem i efterhand. En av oss antecknade under intervjuns gång och renskrev senare. 
Den andre lyssnade på inspelningen och fyllde sedan i intervjuanteckningarna. I några fall 
följde vi upp intervjun med att ringa till någon annan på företaget för kompletterande 
information. 
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3.2 Marknadsbeskrivning av trähusmarknaden 
Eftersom undersökningen handlar om befintliga trähusproducenter kommer vi här kort att 
beskriva den marknaden med aktörer, marknadskoncentration och produktdifferentiering. 
Vi har valt att fokusera på befintliga trähustillverkare i uppsatsen. Men det finns exempel på 
andra företag som har kommit in på marknaden för höga hus i trä. Dessa är beskrivna i avsnitt 
5. Det finns sågverk som har integrerat framåt och kommit in på marknaden. Ett exempel är 
Martinsons Byggsystem som är systemleverantör vid Limnologen i Växjö. 
Stomkonstruktionen är massiva träbjälklag och bärande väggar, trapphus och hisschakt i trä. 
Det finns exempel på byggföretag som har gett sig in på marknaden, Lindbäcks bygg har 
byggt många volymelement för höga hus i trä, framför allt studentbostäder. Sågverksföretaget 
Setras byggsystem Trälyftet, i samverkan med Plusshus är ett exempel på samverkan som 
öppnar vägen mot marknaden för höga hus i trä. 
 
Vi har sett olika exempel på andra företag än befintliga trähustillverkare som har gått in på 
marknaden för höga hus i trä. Men eftersom vår uppsats fokuserar på befintliga 
trähustillverkare kommer vi här att kort beskriva den marknaden.  

3.2.1 Marknadskoncentration 
De största trähusleverantörerna 2006 efter antalet levererade enheter var enligt nedan. I 
tabellen redovisas också byggsätt och ägare. 

1. Älvsbyhus 8,5 % Volym Älvsbyhuskoncernen 
2. Trivselhus 6,1 % Plan Ittur-koncernen 
3. Myresjöhus 6,0 % Plan BWG Homes ASA 
4. Fiskarhedenvillan 4,8 % Plan Polaris 
5. LB hus 4,0 % Plan ESALP Invest 
6. Smålandsvillan 3,5 % Volym BWG Homes ASA 
7. Eksjöhus 3,0 %  Plan  Familjeföretag  
8. Hjältevadshus 3,0 % Volym Finndomo 
9. Götenehus 2,0 % Plan Forshem group 
10. A-hus 1,7 % Plan Derome 
11. Modulenthus 1,6 % Volym Finndomo 
12. Anebyhus 1,3 % 
13. Willa Nordic 1,3 % 
14. Sjödalshus 1,1 % 
15. Borohus 1,0 % 
16. Mjöbäcksvillan 1,0 % 
17. Värsåsvillan 1,0 % 

 
Vi har intervjuat några företag som har mindre än 1 % av marknaden: 

Vimmerbyhus <1,0 % Plan Carlenskog Bygg 
Sävsjö Trähus <1,0 % Plan Midway Holding 
Ekeforshus <1,0 % Plan Aktie Invest 
Varbergshus <1,0 % Lösvirke Derome 

Informationen är hämtad från de olika företagens hemsidor, intervjuer och en bilaga till 
Dagens Industri (2007). 
 
För att kunna jämföra olika marknader finns det olika mått som beskriver 
koncentrationsgraden. Koncentrationskvoten beskriver ett visst antal av de största företagens 
sammanlagda marknadsandel. Denna kvot ger således en uppfattning om i vilken utsträckning 
det råder en marknadsdominans av de största företagen. För att ge en bättre bild av 
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koncentrationsstrukturen på hela marknaden, används Herfindahl-Hirschmans index. 
Koncentrationskvoten 4CR anger hur stor marknadsandel de fyra största företagen har. 
Koncentrationskvoten 4CR  var 25,4 % för trähusmarknaden 2006.  
Koncentrationsgraden är låg för trähusmarknaden jämfört med många andra branscher. 
Anderson m.fl. (2003) redogör för några olika branschers koncentrationsgrad. 
Cementindustri: %7,984 =CR , industri för mekanisk eller halvkemisk massa: %4,984 =CR , 
tidnings – och journalpappersindustri: %8,994 =CR  och petroleumraffinaderier: 

%5,864 =CR . 
Många av husföretagen har sitt huvudkontor i Småland, en koncentration till Höglandet. 
Företagens produktionsanläggningar ligger i många fall vid huvudkontoret men kan också 
vara spritt på ett par tre olika enheter. 

3.2.2 Produktdifferentiering 
Vi kommer här att beskriva de olika typer av produktdifferentieringar som företagen dels 
uttalar att ser för egen del vid intervjun, dels vad de framhäver på sin egen hemsida eller på 
andra sätt. 
 
Valet av fabriceringssätt, plana element (storblock) eller volymelement, är förstås ett sätt som 
skapar produktdifferentiering. Företagen framhäver inte fabriceringssättet utan snarare 
konsekvenserna av valet av fabriceringssätt. Det kan då vara kopplat till antingen 
standardlösningar som ger låg kostnad eller kundens valfrihet i utformningen.  
Älvsbyhus talar om förmånliga priser på sina hus och gör det genom att beskriva olika 
kostnadsfördelar som de har genom exempelvis en effektiv produktion. Ett företag med den 
andra filosofin är Vimmerbyhus som tydligt betonar valfrihet och kundanpassning. 
Vimmerbyhus nämner inte mycket om kostnaden. Andra tydliga ytterligheter är Myresjöhus 
och Smålandsvillan som ingår i samma koncern. Myresjöhus hanterar en mängd olika tillval 
och individuella kundlösningar medan Smålandsvillan är tydligt mer begränsat. Målgrupperna 
är olika och kostnaderna för ett myresjöhus är i allmänhet betydligt högre än för en 
smålandsvilla. 
 
Ett annat vanligt sätt att differentiera sig på är att erbjuda totalentreprenad eller att på andra 
sätt underlätta för kunden. Lb-hus och Älvsbyhus är några företag som erbjuder kunden att 
handskas med enbart ett kontrakt. Finndomos koncept Smartstart har man satt epitetet Inget 
strul på. 

3.3 Befintliga trähusproducenter som har intervjuats 
Vi har här valt att kort redogöra för vart och ett av de husföretag som vi har intervjuat. I några 
fall har vi talat med en representant för en större koncern där flera husföretag ingår. Vi har då 
valt att sätta koncernens namn som rubrik för redogörelsen. I något fall har vi träffat en 
representant för ett husföretag som också har beskrivit ett annat husföretag som ingår i samma 
koncern. I några fall har vi intervjuat flera personer på ett och samma företag för att få en 
bättre bild. Alla företag utom Setra/Plusshus har besökts på plats på företagets huvudkontor. I 
Setra/Plusshus fall genomfördes intervjun på telefon. 
 
Företagsredovisningarna nedan tar inte upp alla fakta utan utgår mer från det som 
representanten för företaget ville lyfta fram vid intervjutillfället. Men vissa grundläggande 
fakta har vi försökt få fram för vart och ett av företagen. 



36 
 

Derome 
I Deromekoncernen ingår A-hus och Varbergshus. Derome är familjeägt. I koncernen finns 
bland annat också tre sågverk och takstolsproduktion. Deras mål ät att förädla skogen så långt 
som möjligt. De har hela kedjan, så de kan vara mer drivande än vanliga trähusfabrikanter. De 
bygger nu upp en ny organisation med kraftiga investeringar. De kan då samordna alla 
hustillverkande enheter för att på så sätt ta marknadsandelar. På A-hus kommer de att utöka 
automatiseringsgraden som en del av investeringarna. De har projekt för högre trähus på gång 
i Göteborg, Växjö och Varberg. I Varberg kommer de antagligen att använda prefabelement 
tack vare att de har hisschakten i betong. De tycker inte att man behöver vara ”trätaliban”. En 
strävan är att utnyttja varje materials egenskaper på ett bra sätt. De tycker sig göra en god 
insats för miljön genom att använda trä även om hisschaktet är i betong. 
Varbergshus producerar skräddarsydda lösvirkeshus mot framför allt marknaden i Halland. 

Ekeforshus 
Ekeforshus levererar 155 trähus i år. Man har två marknadsområden: dels styckehus 
(kataloghus), dels lego och projekt. Styckehusen svarar för 80 procent av omsättningen. Dessa 
säljs under några olika varumärken. Kungshusen är till exempel tänkta som fritidshus. På 
marknaden för lego och projekt har man fungerat som underleverantör. Deras kärnverksamhet 
är styckehus. De ägs av Aktie Invest. 

Eksjöhus 
Eksjöhus levererar 400 trähus årligen. Det rör sig endast om enfamiljsvillor. För ca 20 år 
sedan byggde de en del tvåvåningshus. Eksjöhus AB är ett familjeföretag i tredje 
generationen, där hustillverkningen startade 1944. Förutom att Eksjöhus AB är 
hustillverkare, finns även sågverk och transportverksamhet. De både köper och säljer sågat 
virke. De har en liten export till Tyskland som ligger kvar efter de svåra åren i början på 
1990-talet då många trähusföretag sökte sig till Tyskland för att sälja. Orderstocken sträcker 
sig nästan ett år framåt. Styckehus svarar för cirka 80 procent av omsättningen. De tillverkar 
storblock och levererar dessa för standardhus. 

Finndomo med Hjältevadshus,  Modulenthus och SmartStart 
Finndomo group är en koncern med produktion i Sverige och Finland. I botten finns en privat 
finsk ägare till två tredjedelar av koncernen. Förra året tillverkades 700 enheter i Sverige. Den 
svenska delen har 600 anställda, fördelade på fyra produktionsorter: Hjältevad, Hultsfred, 
Hässleholm och Skellefteå. Den svenska delen av koncernen tillverkar endast volymelement. 
Man har lite export till Danmark. Den finska delen exporterar till Ryssland och Baltikum. I 
Sverige arbetar man med tre olika varumärken: Hjältevadshus, Modulenthus och SmartStart. 
Modulenthus står för flexibla kundlösningar med en stor flora av husmodeller att välja på som 
utgångspunkt. Hjältevadshus står för traditionella, prisvärda hus för barnfamiljer. SmartStart 
vänder sig mot kunder som är intresserade av att göra en del själva och som funderar på att 
köpa begagnat där de ändå får göra en del själva. Man försöker särskilja de tre olika 
varumärkena. De har till exempel var för sig skilda säljorganisationer. Mer och mer av 
koncernens fokus har blivit på att producera en – och tvåfamiljsbostäder. Idag är en tredjedel 
av omsättningen på projektdelen. 

Forshem group med Götenehus och Sjödalshus 
Både Götenehus och Sjödalshus ingår i Forshem group som är en renodlad koncern för bygg 
och miljö. Förra året såldes cirka 350 Götenehus och 200 Sjödalshus. De båda hustyperna har 
två skilda säljorganisationer. Sjödalshus producerar endast styckehus. De lyfter fram sina 



37 
 

flexibla lösningar för kunderna. Sjödalshus tillverkas i Timmersdala som ligger en bit från 
Götene, medan Götenehus tillverkas vid fabriken inne i Götene. 
 
Götenehus har två ben: styckehus och projekt. För att sälja styckehusen har de en 
säljorganisation med cirka 20 säljkontor. Kunden har endast ett kontrakt. I marknadsföringen 
används begreppet "inbyggd omtanke". Det omfattar miljö, omgivning, trädgård, inredning 
och de boende i villan. De gör planelement med hela väggpartier. De har en orderstock på 
cirka ett år.  
 
Projekten består främst av grupphus med fyra till sex lägenheter. Götenehus har en egen 
organisation för projekt som innebär att förvärva mark och exploatera med villor, två till tre 
hustyper, och grupphus med 170 enheter, byggda under 2007. På projektsidan finns 500 
byggrätter. 

LB-hus 
LB-hus tillverkar planelement för platta på mark. De tillverkar cirka 700 hus årligen. Tidigare 
har de varit uppe i 1100 på ett år. 20 – 30 Procent av omsättningen är leveranser business to 
business. Tio procent av leveranserna går på export, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike 
och Japan. På exportmarknaden är de inte totalentreprenör. LB-Hus är ett dotterbolag till 
ESALP invest AB. De har mycket yta, både tomt och fabrikslokaler.   

Myresjöhus och Smålandsvillan 
Myresjöhus är Sveriges äldsta byggföretag, startade verksamheten 1927. De är på väg att få 
nya norska ägare; BWG Homes ASA. Orderstocken sträcker sig cirka nio månader framåt. De 
eftersträvar att vara totalentreprenör vid varje bygge. 80 Procent av produktionen är mot 
konsument medan 20 procent är mot business to business. De har goda samarbeten med 
exempelvis NCC och Skanska. Myresjöhus har i sin projektdel tagit fram konceptet B4 som 
innebär 16 lägenheter i fyra plan med trästomme. B4-konceptet är beskrivet i kapitel 5.2. 
Kundgrupperna är olika för Myresjöhus och för Smålandsvillan.  
 
För Myresjöhus är målgruppen 30 – 35-åringar. Husen är byggda med planelement. 50 olika 
husmodeller erbjuds, med många olika flexibla lösningar. Grundpriset är ungefär 5000 kronor 
med per kvadratmeter jämfört med Smålandsvillan. Myresjöhus produceras i fabriken i 
Myresjö. Med 32 000 kvm produktionsyta är det Europas mest moderna och den svenska 
husbranschens största produktionsanläggning. 
 
Smålandsvillan byggs med volymelement. Här finns sju olika hustyper. Ledordet för dessa 
hus är funktionalitet. Kundgruppen är 25 – 30-åringar som kommer från lägenhetsboende. 

Setra/Plusshus 
Setra/Plusshus ska börja producera Trälyftets byggsystem i Kristinehamn hösten 2008. Det 
handlar om tillverkning av volymelement. Inom ramen för Trälyftet kan man tänka sig en 
kombination av olika typer av byggelement men volymer är huvudspåret. I Arvidsjaur 
tillverkar man sedan tidigare planelement. 
 
Trälyftet är ett byggsystem som tagits fram genom tio års forskning tillsammans med KTH. 
Man har tidigare byggt ett trevånings och ett fyravåningshus tillverkade i Arvidsjaur. 
Två stycken femvåningshus kommer att tillverkas med start hösten 2008 i 
Kristinehamnsfabriken. Alla dessa är med trästomme. Ett kvarter i Malmö kommer att 
bebyggas med tre - till femvåningars trähus 2010. 
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2003 slutade man sälja villor till privatpersoner men säljer i stället business to business, 20 till 
100 villor per projekt, med lite olika varianter.  

Sävsjö trähus 
Sävsjö Trähus bygger idag endast styckehus, årligen cirka 120 villor, så gott som allt till den 
svenska marknaden. De har en stark ägare i botten; Midway holding. 
Verksamheten startade 1968. Då var inriktningen villor och fritidshus. På slutet av 80-talet 
byggdes styckehus som bostadsrätter. Cirka 25 styckehus kunde utgöra en 
bostadsrättsförening. Från 1989 till 1992 byggdes tvåvåningshus. Det visade sig vara en illa 
vald tidpunkt i och med räntekrisen. De fick själva förvalta husen under många år. Företaget 
sökte sig till den tyska marknaden och stannade där under hela 90-talet. Sedan blev det bättre 
drag igen på villor i Sverige från och med 1996. 

Vimmerbyhus 
Vimmerbyhus producerar ungefär 70 trähus om året, de är kundanpassade trähus. De har idag 
25 hus i orderstocken. Alla hus är ritade efter kundernas behov. De tillverkar storblock med 
medveten satsning på Sverige. De har levererat något till Norge. Vimmerbyhus är ett 
dotterbolag till Carlenskogs bygg AB. De levererar en del limträkonstruktioner för 
idrottshallar och liknande. De har ingen egen byggpersonal ute på plats utan hyr istället in 
folk. 

3.4 Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för resultatet av våra tio intervjuer. Redovisningen tar 
sin utgångspunkt i det intervjuunderlaget som vi har tagit fram, bilaga 2. Denna redovisningen 
är, liksom underlaget, uppdelad i fyra kategorier. Respektive intervjuad har svarat på de 
frågor man ansett vara relevanta för deras företag Dessa går ibland in i varandra men tjänar 
ändå som ett sätt att skapa struktur. Som underlag till denna redovisning ligger 
anteckningarna från varje intervju. Dessa anteckningar finns inte med i redovisningen på 
grund av att vi utlovat konfidentialitet för att få alla att tala fritt och uttrycka sig utan 
hämningar. Nio av de tio intervjuerna är också inspelade. Vi har dessutom gjort en matris med 
de olika företagens svar på olika frågor. Detta har tjänat till att ytterligare skapa struktur åt 
våra tankar. 
 
Många uttalanden är ordagrant återgivna, andra är omformulerade för att bättre passa i 
sammanhanget och några är logiskt härledda efter olika andra uttalanden. I avvägningen 
mellan att exakt återge det uttalade eller att anpassa texten något till sitt sammanhang har vi 
valt den senare vägen. Vår önskan är att framställningen på det sättet blir överskådlig men 
ändå med bibehållen trovärdighet. En anledning till denna avvägning är att det allra mesta av 
vårt material är möjligt att spåra bakåt. 
 
Frågeställningarna i redovisningen nedan är sällan uttryckt så direkt mot de vi har intervjuat 
utan är mer ett sätt att göra redovisningen tydlig. På en del frågeställningar har vi inte fått svar 
eller inte ställt frågan. Då har vi redogjort för de svar vi ändå har fått. I något fall tycker vi att 
intervjuerna har gett oss intryck som svaren sammantaget inte beskriver. Då har vi valt att 
skriva några rader mer fritt i anslutning till den aktuella frågan. Det kan också vara så att vi 
har fått olika svar från olika personer på företaget. 
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Många frågeställningar kan besvaras på en skala utan diskreta nivåer. I de fallen har vår 
strävan varit att presentera svaren från ytterligheten åt ena hållet till ytterligheten åt andra 
hållet. 
 
På en del frågor finns angivet en stor bokstav efter varje uttalande. Det är en symbol för ett 
visst företag. Syftet är att man ska kunna se om det finns någon korrelation mellan svaren på 
olika frågor. På alla uttalanden står dock inte angivet vilka som har sagt på ett visst sätt. 
Anledningen är att vi inte ska undanröja hemligheter. 

3.4.1 Strategi/marknad 
Intresse att bygga högt i trä: 
Här talar många om att det har varit goda tider och man har tjänat mycket på sina styckehus. 
En del har haft problem att leverera och säger att det då är svårt att motivera att gå in på en ny 
marknad. Här kommer några kommentarer med stor variation beroende på strategi. 
 

– ”Vi är på marknaden. Vi startar serietillverkning under året med ett nyutvecklat 
byggsystem som vi har forskat kring under tio år.” 

– ”Vi är på marknaden idag. Affärsplanen säger att vi ska bygga flerbostadshus upp till 
sex våningar. Vi har en tydlig affärskultur för träbyggande. Vi ska kraftigt öka antalet 
producerade lägenheter.” 

– ”Om tre år är vi på den marknaden, som underleverantör, om orderingången skulle 
minska mycket och vi därför skulle ompröva dagens affärsplan” 

– ”Vi är intresserade men vi har inte haft möjlighet att skaffa oss kompetensen. Vi 
kommer att ha med höga hus i trä i vår kommande marknadsplan.” 

– ”Vi har varit på marknaden tidigare, men i vår befintliga strategiplan står inget om 
högre hus än två våningar. Om villa marknaden viker kan det ändå bli aktuellt på sikt.” 

– ”Jag hoppas att vi är på marknaden om fem år. Vi funderar på att anställa en teknisk 
chef som har kompetensen för detta.” 

– ”Vår affärsplan utesluter inte fortsatt expansion inom projektdelen. I förlängningen 
kan vi finnas på marknaden för högre trähus” 

– ”Vi har inget intresse eftersom ägardirektivet är att bygga endast styckehus.” 
– ”Vi har inget intresse eftersom det inte är en affär att bygga högre än två våningar. 

Man ska vara specialist på det man gör” 
– ”Vi ser inte någon plats för oss där. Vi är storleksmässigt anpassade efter vår 

personalstyrka. Vi har ingen ambition att växa. Vi tackar nej till anpassade hus på 
grund av hög orderingång” 

 
Hur skaffar ni er information om den framtida byggmarknaden och ert företags möjligheter  
på denna marknad? 
Alla företag följer någon form av branschstatistik och tar in information från sina lokala 
säljrepresentanter. Generellt kan man säga att ju större företaget är desto mer omfattande är  
omvärldsanalysen. TMF och Boverkets prognoser är något alla säger sig följa. Några beställer 
också egen information.  
 
Hur skaffar ni er information om högre trähusbyggande? 
Företagen är här lite försiktiga med sina svar. Svaren varierar från att man följer och 
välkomnar utvecklingen till dem som deltagit i träbyggnadskansliets utbildning och gjort 
studiebesök på bland annat Limnologen. Ingen upplever det som svårt att skaffa sig ytterligare 
information om man skulle vilja ha detta. 
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Har ni följt olika projekt med högre trähus? 
Även här har företagen svårt att tydligt beskriva hur ingående de har följt projekten. De 
företag som är på marknaden nu har naturligt följt projekten mer än de andra. Flera av de 
andra har någon person på företaget som sitter med i någon kommitté kring något projekt. 
Flera har besökt Välle broar. 
 
Har ni deltagit på riktad utbildning om högre trähus? 

– Nej: A, B 
– Ja, teknisk chef och konstruktörer har gått en endags utbildning: C, J 

 
Vår uppfattning är att ytterligare någon eller några företag har personal som har gått 
utbildning. 
 
Kommer Nationella Träbyggnadskansliets mål med 30 procent att uppfyllas inom fem år? 

– Ja: E, F, J 
– Ja, om det blir billigare att bygga på det sättet: A, B, D 
– Det hänger på om man kan lösa problemen med stabilitet och fukt under 

uppbyggnaden: H 
– Nej: G 
– Har inte kunskap nog att svara: C 

 
Kommer befintliga trähustillverkare att ta en större andel av marknaden för högre trähus? 

– Ja, troligen: A, B, C, F, J 
– Osäkert: D, E, G 

 
Är ni på marknaden för högre hus i trä? 

– Ja, idag eller har varit där: D, H, I, J 
– Är troligen där om fem år: A, C, F, G 
– Kommer aldrig att vara där som det ser ut nu: B, E 

 
Hur högt är det rimligt för er att kunna bygga? 

– 2 våningar: E 
– 3 – 4 våningar: A, B, C, D, F, G, J 
– 4 - 6 våningar: H, I 

 
Många företag säger här att man tror att andra befintliga trähustillverkare ser fyra våningar 
som det högsta man kan tänka sig att själv medverka i. Det är två av de fyra företagen som nu 
är på marknaden eller har varit där som säger att det är rimligt för dem att bygga högre än fyra 
våningar. De talar båda om fyra till sex våningar som mest lämpligt. 
 
Hur produktdifferentierar ni er? 

– Exklusiva villor. Vi vill växa in i ett segment med kunder som är konjunkturoberoende 
– Kundanpassning 
– Flexibilitet genom en stor verksamhet i koncernen 
– Två olika varumärken med dels standardlösningar, dels flexibla lösningar 
– Flera olika varumärken med olika positioner på skalan standard till flexibelt 
– Kunden kan se olika lösningar interaktivt via webben. Detta system kan utvecklas 
– Trendig design 
– Vi vill att det ska synas att våra högre trähus verkligen är i trä 
– Standardlösningar 
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– Standardisering – fabriksbyggande – lågt pris 
 
Vad fokuserar ni på nu? 

– Minska husens energianvändning så att man klarar kommande krav: A, E, F, D, G, I 
– Att klara av leveranserna trots en hög orderstock 
– Att klara av leveranserna trots brist på konstruktörsresurser 
– Samordning av produktion mellan olika enheter ger möjlighet att tillverka helt efter 

kundens önskemål 
– Driftsättning av fabrik för produktion av hus med högre än två våningar och med nytt 

byggsystem 
 
Vad har ni för allmän uppfattning om trähusmarknaden? 
I intervjuerna framkommer ett antal synpunkter på trähusmarknaden. Vi kommer här att 
skriva ner några av dessa som inte framkommer under andra punkter. 
 

– ”Det finns tydliga överhettningstendenser.” 
– ”Det är lite svårare att sälja nu.” 
– ”Marknaden stagnerar nu. Det märks till exempel genom att företagen erbjuder mer 

flexibla lösningar.” 
– ”Vid lågkonjunktur kommer tydligare krav från kunder att kundanpassa.” 
– ”Hela byggmarknaden ligger fel prismässigt. Vi måste hitta billigare lösningar.” 
– ”Fler trähusfabrikanter kommer att erbjuda hus med betongstomme i framtiden.” 
– ”Kunderna blir alltmer miljömedvetna.” 
– ”De företag som väljer att inte satsa på automation kan komma att slås ut. Branschen 

tänker inte tillräckligt mycket industriellt.” 
– ”Volymelement är konkurrenskraftiga över tiden” 
– ”Marknaden för hyresfastigheter har vikit efter regeländringarna.” 
– ”Trähusmarknaden går i sjuårscykler.” 

 
 
Vad har ni för allmän uppfattning om att bygga i trä högre än två våningar?  

– ”Jag tror att det finns befintliga trähustillverkare som har incitament att ge sig in på 
denna marknad genom sina ambitioner att expandera. Jag tänker främst på LB-hus och 
Myresjöhus eftersom de är börsnoterade och har vinstkrav.” 

– ”Jag tror att några befintliga trähusproducenter kan gå in på marknaden, på grund av 
deras stora kunskap” 

– “Av de befintliga trähusproducenterna kan kanske Plusshus och Trivselhus ta 
marknadsandelar eftersom dessa har sågverk involverade i sin organisation”. 

– ”Om man satsar på denna marknaden kan man nog uppnå lönsamhet på samma nivå 
som villabyggen.” 

– ”Det är mest lönsamt att bygga fyra till sex våningar”: I 
– ”Det går att bygga med lönsamhet och konkurrera med betongindustrin.” 
– ”Vi har visat att man kan bygga i enbart trä upp till fyra våningar och samtidigt 

uppfylla kraven på stabilitet. Men detta går inte att göra med en hög grad av 
prefabricering. Vi kan tänka oss at ha hisschakt i betong och resten av trä”  

– ”Om fem år finns det nog ett stort intresse kring att bygga i trä högre än två våningar.” 
– ”Vi finns nog på den marknaden om fem år, men det är inte så många av de andra 

befintliga trähustillverkarna som kommer att göra det.” 
– ”Byggmarknadens utveckling gör att vi måste finnas på denna marknaden om fem år” 
– ”Vi har en allmän tendens att överdimensionera trähusen.” 
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– ”Det är en liten avmattning nu på marknaden för projekthus.” 
– ”Kunskapen hos befintliga trähustillverkare är för låg.” 
– ”Jag tycker att det finns en otroligt liten kunskap om trähusbyggande över två 

våningar. Det genomsyrar många led i branschen” 
– ”Det finns en stor okunskap bland befintliga trähustillverkare om möjligheterna att 

bygga högt i trä.” 

3.4.2 Möjligheter/fördelar: 
Fyra företag uttrycker tydligt att de har kunskapen att bygga högt i trä. Bland flera av de andra 
får vi intrycket av att de heller inte saknar kunskapen. Men några säger tydligt att de saknar 
kunskapen. 
Flera företag lyfter fram att de har finansiella resurser för att gå in på marknaden. Det är inget 
företag som beskriver det som ett problem. 
Några företag beskriver en av sina fördelar som att de har kontakter för att etablera sig. Några 
få säger att de saknar kontakter i nuläget men att det är lätt att etablera de kontakterna. 
 
Här redovisas några mer spridda beskrivningar på det egna företagets möjligheter och 
fördelar. 

– ”Vi jobbar med en ny systemlösning så att stommen stabiliseras.” 
– ”Med vårt befintliga byggsystem kan vi bygga upp till åtminstone fyra våningar.” 
– ”Vi har hela träförädlingskedjan.” 
– ”Det går att bygga med lägre kostnader jämfört med betong.” 
– ”Våra högre trähus har en låg energiförbrukning, 50 kWh/m2.” 
– ”Vi kan bygga högre än vad vi gör idag med vårt befintliga byggsystem, tack vare att 

vi jobbar med bänkmontage.” 
– ”Vi tillverkar volymelement och är därför konkurrenskraftiga utan hög grad av 

automatisering.” 
– ”Samordning av produktion och marknadsaktiviteter mellan olika enheter ger oss 

möjlighet att tillverka olika kategorier av hus helt efter önskemål.” 
– ”Vi har många fördelar genom erfarenhet från genomförda projekt.” 
– ”Vi kan antagligen klara produktionen utan en ny produktionslina.” 
– ”Vi har ingen brist på produktionskapacitet.” 
– ”Vi har interaktiva lösningar som underlättar produktionen på sikt.” 
– ”Vi har en stor yta att expandera på.” 

3.4.3 Flaskhalsar 
– Bristen på teknisk kompetens för projektering av högre hus i trä: A, F, G, I, J 
– Rekryteringsproblem och produktionsmässiga problem: B 
– Rekryteringsproblem och den höga beläggningen i fabriken: C 
– Stabilitet och fukt vid uppbyggnaden: H 
– Med tydliga leveransdatum och med en enda produktionslina är det svårt att producera 

för en stororder: E 
 
Flera företag säger sig uppleva att de andra företagen saknar den tekniska kompetensen på 
konstruktörsnivå. Någon har uttryckt den höga beläggningen i fabriken som en flaskhals. Det 
är nog fler som tycker det är en flaskhals men vi har lyft fram den eller de tydligaste 
flaskhalsarna som den intervjuade poängterar. 

3.4.4 Problem/nackdelar 
Problem med marknadsföring av höga trähus (business to business): 
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Många av företagen beskriver här att det är lättare att marknadsföra sig mot business to 
business jämfört mot privatpersoner. Det är få som skulle få problem med marknadsföringen 
business to business. Alla utom ett av de intervjuade företagen har en befintlig projektdel. 
Några säger också att nya kundkontakter kommer att bli ett problem för företag som idag inte 
har kontakterna via sin projektdel. Här presenteras de olika företagens syn på 
marknadsföringen av högre trähus, som innebär business to business. 

– ”Att gå in på marknaden skulle innebära en förändrad marknadsföring för oss. Det 
skulle kräva en del insatser.”: G 

– ”Vi har inte dessa marknadsföringskanaler idag, men de är enkla att bygga upp.” E 
– “Jag ser inget problem för oss att upprätta kontakter för marknadsföringen av högre 

hus i trä.”: B 
– ”Alla som har en projektdel kan ganska lätt gå in på marknaden för högre trähus.”: A 
– ”Det är inget problem för oss. Vi har nog fler kontakter än våra konkurrenter har.”: C 
– ”Nära samarbete mellan koncernens olika delar ger fördel genom mycket kontakter 

utåt.”: H 
– ”Vi har kontakter business to business, så en ändrad marknadsföring är inget problem 

för oss.” D 
– ”Vi har upparbetade kontakter så marknadsföringen är inget problem.” J 
– ”Vi har marknadsföringskanalerna. Det är inget problem.” F 

 
Vilka faktorer begränsar er på höjden? 

– Brand: A 
– Ljud: A, G 
– Stabilitet: C, H 
– Fukt: C, H 
– Inga tydliga begränsningar: D, F, J 

 
De företag som är på marknaden eller har tydliga ambitioner att snart finnas på marknaden har 
en förskjutning mot att beskriva stabilitet och fukt som begränsningar eller att det egentligen 
inte finns några begränsningar som man inte kan ta sig förbi. Något av dessa företagen talar 
också om sättningar över tiden som ett problem. De företagen som inte har kommit lika långt i 
utvecklingen mot högre hus i trä har oftare uppfattningen att ljud och brand är begränsningar. 
 
Några beskriver att ett problem som skulle uppstå om man går in på marknaden är kollisioner 
på ritkontoret. Några säger att de nog måste ha en ny produktionslinje. På ett företag lyfter 
man fram problemet att de har hög medelålder på de tekniska tjänstemännen. 

3.5 Befintliga trähusproducenters intresse att bygga flerfamiljshus med 
bärande trästomme med fler än två våningar 
Av de tio intervjuade företagen är det två som nu är på marknaden för högre hus i trä. Båda 
dessa företagen uttrycker sitt intresse av att finnas på marknaden. Ett av dem har utvecklat ett 
nytt byggsystem som snart kommer att användas i en ny produktionsanläggning och det andra 
deltar i många projekt, utvecklar sitt kunnande och talar passionerat om trä som byggmaterial. 
Båda dessa säger att det är rimligt för dem att bygga upp till och med sex våningar. 
 
Två av företagen har tidigare byggt högre hus i trä, ett av dem med ett eget utvecklat koncept 
och det andra i några olika typer av projekt, bland annat studentbostäder. Båda dessa 
företagen poängterar att man ska göra det man är bra på och om marknaden för styckehus 
viker så är de i första hand fokuserade på att hitta nya nischer på den marknaden, som 
exempelvis export på nya länder. Inget av dessa två utesluter att i framtiden återigen ge sig in 
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på marknaden för högre hus i trä. De menar båda att det hänger väldigt mycket på hur 
marknaden för styckehus utvecklar sig och hur de alternativa handlingsplanerna fungerar om 
marknaden viker. Vi uppfattar det som att ett av de två företagen kommer att finnas på 
marknaden om fem år men troligen inte det andra. Om de går in på marknaden kommer de 
troligen att bygga med fyra våningar. 
 
Sex av de tio företagen har inte varit på marknaden vid något tillfälle. Många förklarar att det 
har varit goda tider för tillverkare av styckehus och att man har tjänat mycket pengar på den 
marknaden. Tre av dessa företagen har ambitioner att gå in på marknaden men beskriver att 
de inte har haft tillgång till kompetensen. Vi tror att ett eller två av dessa kommer att finnas på 
marknaden om fem år. 
 
Ett företag ger ingen tydlig bild utan säger att de inte kan utesluta något. Vi får intrycket av att 
de inte har kommit långt i sina tankar kring att gå in på marknaden. De är troligen inte där om 
fem år. 
De återstående två företagen uttrycker att de inte kommer att finnas på marknaden om fem år. 
De hänvisar till ägardirektiv och till att de är ett familjeföretag som inte vill växa. 
 
På den direkta frågan om de kommer att vara på marknaden om fem år är det bara två företag 
som svarar bestämt nej. De andra är där redan idag eller tror att de kommer att vara där då. 
Enligt vår redovisning ovan är det fler än två som inte kommer att vara på marknaden om fem 
år. Våra bedömningar grundar sig i svaren på övriga frågor.  
 
Åtta företag svarade på frågan om de tror att befintliga trähustillverkare kommer att ta en 
större andel av marknaden för högre trähus. Fem av de åtta trodde att det skulle bli så. De 
övriga tre var osäkra. Ingen sa tydligt nej. Dessa svaren antyder att en stor del av företagen 
kommer att vara på den nya marknaden i framtiden. 
 
En vanlig hämmande faktor är att man har haft mycket att göra och fokuserat på att minska 
energianvändningen i sina villor. Om marknaden viker kommer man ju att få mindre att göra 
och det borde också vara ett incitament att lägga resurser på att gå in på en ny marknad. Några 
företag beskriver att man är färdiga med att ha tagit fram nya villamodeller med lägre 
energiförbrukning. Detta borde också frigöra resurser att lägga på en ny marknad.  
En annan vanlig hämmande faktor är att man har svårt att få tillräcklig teknisk kompetensen 
för projektering. Detta verkar vara ett stort problem för många; en flaskhals. Intervjuerna ger 
inget svar på om det är ett problem som ser ut att kunna lösa sig snart.  
 
När man talar om sina konkurrenters intresse att gå in på marknaden nämns Myresjöhus och 
LB-hus med förklaringen att de är börsnoterade och har vinstkrav. Myresjöhus nämns också 
tack vare deras stora kunskaper. En annan faktor man lyfter fram är kopplingen till sågverk i 
sin organisation. I det sammanhanget nämndes Plusshus och Trivselhus. 
 
Vi kan se att företagen som vi har intervjuat befinner sig i olika lägen med avseende på 
produktion av högre hus i trä.  

1. Man är ett litet företag med begränsade resurser som bara räcker till en verksamhet - 
villor. 

2. Resurser finns men man har full beläggning med villaproduktion. 
3. Man har varit på marknaden men fokuserar nu på att hitta nischer på villamarknaden. 
4. Man har börjat planera för att inom tre till fem år ge sig in på marknaden för höga 

flerbostadshus. 
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5. Erfarenheter inom både business to business samt egen projektverksamhet finns, det 
som är kvar är att ta steget från två våningar till tre eller fyra. 

6. Företaget håller på att lära sig marknaden och har gjort några pilotprojekt inom bygg 
och byggsystem med högre flerbostadshus. 

7. Företaget är etablerat på marknaden för höga trähus och har ett kommersialiserat 
byggsystem.  

 

3.6 Befintliga trähusproducenters förutsättningar att bygga 
flerfamiljshus med bärande trästomme med fler än två våningar 
Nationella Träbyggnadskansliets mål att 30 procent av hus med fler än två våningar ska vara 
med trästomme, tror många företag kommer att uppfyllas. De tre företagen som svarar ja utan 
något förbehåll är inte på marknaden idag. Vi får intrycket av att de som är på marknaden är 
mer nyanserade och har förbehåll för att målet ska kunna uppnås.  
 
Svaren på frågan om höjden på husen som man kan vara delaktig i att ta fram visar tydligt att 
de som nu är på marknaden kan tänka sig att gå över fyra våningar. Alla andra, förutom ett 
ointresserat företag säger att tre eller fyra våningar är det mest rimliga. Många säger också att 
deras konkurrenter borde se fyra våningar som begränsning uppåt. Det känns inte troligt att 
något av de företagen som inte är på marknaden idag skulle producera för högre höjd än fyra 
våningar om det inte är som underleverantör till någon fastighetsutvecklare. 
 
De två företagen som nu finns på marknaden har båda sågverk i sina koncerner. Vi får 
intrycket av att detta utgör ett incitament för dem att satsa på marknaden för högre hus i trä. 
Även ett av företagen som säger sig inte alls vara intresserad av att gå in på marknaden har ett 
sågverk i sin koncern, men i det fallet finns en tydlig falskhals i form av att man inte vill växa. 

Möjligheter/fördelar 
De flesta företagen säger sig ha kunskapen om att bygga högt i trä. Det är bara som talar i 
termer om att detta är ett problem för dem. Andra fördelar som man vill lyfta fram är att man 
har finansiella möjligheter och att man har upparbetade kontakter för att kunna etablera sig. 
Andra fördelar som man ser är mer produktionsmässiga såsom att man tillverkar 
volymelement eller att man jobbar med bänkmontage. Ytterligare fördelar upplever man i 
organisationen såsom att man har hela träförädlingskedjan i sin koncern. De två företagen 
som är på marknaden beskriver sina fördelar mer i tekniska termer såsom nya systemlösningar 
och erfarenhetsfördelar. 

Flaskhalsar 
Bristen på teknisk kompetens för projektering av högre hus i trä tycks genomsyra hela 
branschen. Detta verkar vara den stora flaskhalsen. Några företag förklarar att de inte är 
attraktiva för att locka folk till sig genom sitt ogynnsamma läge vad gäller närhet till större 
städer. Några ger förklaringar till kompetensbristen som att universitet och högskolor inte har 
anpassat sig till möjligheten att välja nya material. På några företag har man gått kortare 
endagskurs i träbyggnadsteknik men man anser att trä måste in redan i grundutbildningar 
inom relevanta utbildningar. 
 
En flaskhals ur ett något annat perspektiv är att produktion för högre trähus inte 
överensstämmer med företagets valda strategi. Många hänvisar till att denna typ av 
produktion inte nämns i affärsplanen. 
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Problem/nackdelar 
Ett tydligt hinder för att gå in på marknaden är att man har haft mycket att göra. Många 
beskriver att man har lagt mycket resurser på att minska energianvändningen i sina 
husmodeller. Det är endast de två företagen som nu är på marknaden som beskriver att de har 
haft fokus på att bygga högt i trä. 
 
Det är vanligt att man beskriver problem som har med produktionsprocessen att göra; att man 
inte har produktionskapacitet nog och att man inte har optimerat produktionen med avseende 
på tillverkning för högre hus. Några beskriver problem med att kombinera produktion av 
styckehus med produktion till högre hus eftersom det skulle innebära en kollision på 
ritkontoret.  

3.7 Indelning i strategiska grupper 
De trettiotal trähusfabrikanter som idag finns på marknaden kan delas in i strategiska  
grupper beroende på deras erfarenheter och de affärsplaner som styr deras verksamhet. 
Grupperna görs med fokus på höga flerbostadsmarknaden. Vi gör ingen fullständig indelning 
utan försöker istället att urskilja tydliga och väl avgränsade grupper. Vi nämner några 
exempel från de företag som vi har intervjuat, i varje grupp, för att konkretisera. 
 
1. De som har fullt fokus på villor och inte kan tänka sig att omvärdera detta, som till exempel 
    Sävsjö Trähus. Här i denna nisch kan företaget vara konkurrenskraftigt. 
 
2. De som är starka på projektverksamhet vid sidan av villatillverkning och som följer  
    utvecklingen för högre trähus med intresse och kan tänka sig att i framtiden gå upp på   
    höjden som till exempel Götenehus och LB-hus. 
 
3. De som tidigare varit på flerbostadsmarknaden med höga trähus som till exempel 
Myresjöhus med B4-konceptet eller Hjältevadshus/Finndomo. 
  
4. De trähusföretag med som jobbar som underleverantörer av element m.m. till  
    fastighetsutvecklare som till exempel Eksjöhus.  
 
5. De som har ett byggsystem eller jobbar på att ta fram det inom sin koncern/affärsgrupp 
    som till exempel Plusshus eller A-Hus.      
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4 Analys 
Vi kan sammanfattningsvis säga att det finns ett ganska stort intresse av denna marknad för 
höga trähus. Åtta av de tio intervjuade företagen tror att de är på marknaden om fem år. I 
listan på strategiska grupper, sist i förra kapitlet, kan vi placera in tre av våra intervjuade 
företag i grupp 2 och kan konstatera att de kan finnas på marknaden ganska snart om de vill. 
Vi tror att marknadens koncentration om fem år beror mycket på hur villamarknaden 
utvecklar sig. Vi har, som vi har beskrivit tidigare, sett tendenser till att villamarknaden nu 
viker. Det kommer antagligen att påskynda processen att fler snabbar på att avancera mot 
denna marknad även om två av företagen i första hand vill hitta nya nischer eller 
exportmarknader på den befintliga villamarknaden framför att ta steget in på den nya 
marknaden. Företagen får mindre att göra när marknaden viker. Detta borde också bidra till 
att man kan lägga mer resurser på en ny marknad. 
 
Vi kan se en tydlig segmentering av marknaden för höga trähus i våra intervjuer. De som 
redan nu är inne på marknaden är beredda att bygga högre än fyra våningar. De har båda 
länge hållt på att utveckla teknik och har kunskapen. De är villiga att bygga högre än fyra 
våningar. När de talar om problem får vi intrycket av att det är ”andra generationens problem” 
med mer tydliga väldefinierade sätt att uttrycka problemen. 
De företag som inte är på marknaden idag är i många fall intresserade av att gå in på den. Men 
de beskriver tre eller fyra våningar som det mest realistiska för dem. Dessa företagen säger i 
allmänhet att inte saknar kunskapen. Vi får intrycket av att det är ”första generationens 
problem” som de upplever att de har kunskap om. Vår gissning är att några av dessa företagen 
kommer att finnas på marknaden för högre trähus inom fem år, men då bara för marknaden 
upp till och med fyra våningar. 
Vi kan således se en segmentering av marknaden för högre trähus, ett segment upp till och 
med fyra våningar och ett segment för fler än fyra våningar. I det förra segmentet talar mycket 
för att marknadskoncentrationen blir relativt låg eftersom många visar intresse, man säger sig 
ha kunskapen och om villamarknaden går ner vill man utnyttja ledig produktionskapacitet. 
Idet senare segmentet krävs högre kunskap och tillverkningsserierna blir troligen längre vilket 
gör att de som har ställt om med fokus på högre trähus har en stor produktionsmässig fördel. 
Vi tror att marknadskoncentrationen blir relativt låg i segmentet med över fyra våningar. 
 
Många av de frågor som vi har talat med företagen om under intervjuernas gång har besvarats 
med utgångspunkt ur företagets valda strategi. Vi tycker därför det är intressant att mot 
bakgrund av den kunskap som vi har fått under uppsatsens gång, resonera kring företagens val 
av strategi. På detta sätt kommer vi att analysera befintliga trähusproducenters intresse och 
förmåga att bygga höga trähus. Det blir en analys av trähusföretagen vägd mot intressenternas 
synvinkel på marknaden för höga trähus; En analys av innehållet i kapitel 3 speglad mot 
innehållet i kapitel 2. I den analysen kommer vi att infoga våra bedömningar, på relevanta 
ställen, som grundar sig på intervjuer och rapporter som redovisats tidigare. Vi kommer här 
att analysera de faktorer som påverkar träföretagens val av strategi, men vi kommer att inleda 
kapitlet med att presentera tre olika affärsmodeller som vi kan se utgör valen när en befintlig 
trähustillverkare väljer att gå in på marknaden för högre trähus. Vi börjar med detta eftersom 
valet av strategi måste vara avhängigt av vilken typ av affärsmodell som är mest aktuell för 
företaget. Kapitlet avslutas sedan med att vi pekar på olika trender som vi har kunnat se på 
marknaden för högre trähus. 
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4.1 Olika affärsmodeller 
Efter våra intervjuer och faktastudier kan vi se tre ”affärsmodeller” för ett industriellt 
flerbostadsbyggande av höga hus med trästomme där trähusföretagen finns med som aktör. 
 

1. Som fristående trähusföretag utvecklar man ett koncept som i Myresjös fall med B4. 
Det består av en flerbostadsmodell som kan tillverkas i befintlig produktionslinje. Fyra 
våningar är den nivå som branschen i allmänhet själva ser som optimalt med dagens 
funktionskrav. Konceptet ger möjlighet till ett antal varianter av lägenheter och 
utformning. Serietillverkning ger effektivare produktion och ett erfaret effektivt 
montageteam kan ge ytterligare lägre kostnader. För de trähusföretag som idag har ett 
välutvecklat verksamhetsområde att driva helt egna projekt inom fastighetsutveckling i 
form av grupphusbebyggelse upp till två våningar bör steget ej vara så svårt att gå 
vidare upp till fyra våningar. Här krävs inget byggsystem utan man kan använda 
anpassade befintliga element. LB-hus och Götenehus är två exempel på företag med 
välutvecklad projektverksamhet.        

 
2. Trähustillverkaren ingår i en skogskoncern som i fallen Derome eller Setra/Plusshus. I  

koncernen  finns alla kompetenser som behövs och man har ett byggsystem som man 
utgår  ifrån. En strategiplan eller tydliga ägardirektiv där det finns ett intresse av att 
vidareförädla och sälja skogs - och träprodukter i så hög grad som möjligt, gärna via 
flerbostadshus i trä. Ovanstående företagsgrupper har som mål att bygga upp till sex 
våningar med sina respektive byggsystem. 

 
3. Som underleverantör av element till en fastighetsutvecklare som Midroc och NCC 

med flera kan ett trähusföretag med rationell produktion vara med och konkurrera i 
dagsläget. Vill man vara med på marknaden för högre hus än fyra våningar krävs 
kompletteringar med bland annat stomstabilisering. Växande marknad, öppna system, 
och behov av underleverantörer kan ge affärsmöjligheter även inom denna marknad i 
framtiden. Enligt Anders Persson, Midroc (telefonintervju13 mars -08) skulle vilken 
som helst av de etablerade trähusföretagen kunna var underleverantör av element till 
dem.  

 
4.2 Faktorer som påverkar företagens val av strategi 
 
Vi tycker det är relevant att analysera olika faktorer som påverkar trähusföretagens val av 
strategi; det som ger de olika företagen dess struktur. Frågan om strategival är den mer 
övergripande frågan inför ställningstagandet om man väljer att gå in på marknaden för högre 
hus i trä och är därför intressant för oss. Vi kommer här att lista de olika faktorerna som vi har 
upptäckt genom våra studier och intervjuer. 
 
Ägarens övriga verksamhet 
Vissa av våra intervjuade företag har sågverksanknytning som exempelvis Derome eller 
Plusshus/Setra som har sågverk i sina koncerner. Hos dessa finns ett intresse att 
hustillverkaren förbrukar mycket förädlad träråvara och det ger motivation att utöka 
produktionen till flerbostadshus jämfört med det företag som har en ägare där målet är rent 
finansiellt med hög lönsamhet och utdelning.  
 
Lönsamhetsstrategier 
Styr val dvs. vid dagens marknadssituation och med dagens bostadspolitiska villkor så är det 
lönsammare att tillverka villor till köpstarka kunder än att producera hyreslägenheter även om 
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marknaden ”ropar” efter fler hyreslägenheter till kategoriboende. Lönsamhet kan även 
erhållas genom effektivare produktion och effektivt montage på byggarbetsplatsen. Repetition 
av lyckade koncept, den så kallade upprepningseffekten, ger mindre kostnader och ger 
möjligheter till en större marknad och fler affärsområden. Effektivitetsbiten som en 
affärsmöjlighet är något som aktörer utanför själva kretsen av villaproducenter gärna talar om 
medan man i branschen gärna talar om sina villor. Peter Stenfelt, Finndomo, säger att det är 
svårt att göra kostnadsmässiga jämförelser mellan trä och betong i högre hus. Det finns för - 
och nackdelar. Det viktiga är hur pass duktig produktutvecklare du är (intervju 14 maj -08).  
 
Beläggningsgrad  
Hög beläggningsgrad och storlek på orderstock är ett kvitto på att det villaprogram man har är 
rätt utformat och konkurrenskraftigt. Hög beläggning ger dessutom rädsla att inte klara av 
deadlines för befintlig orderstock på lönsamma villor men om man börjar få luckor i 
produktionsplaneringen så ökar intresset att fylla dessa luckor med annan produktion som till 
exempel Myresjös B4 flerbostadskoncept som finns och är framgångsrikt men som man inte 
marknadsför aktivt. Vid nedgång i orderstocken kan man vara med och konkurrera i 
höjdsegmentet tre till fyra våningar. Några företag säger, som vi har redogjort för tidigare, att 
man har svårt att leverera stora kvantiteter till en fastighetsutvecklare såsom Midroc och 
samtidigt ha en egen produktion av styckehus. Då skulle man behöva mer än en 
produktionslina. Det skulle förmodligen vara lättast att göra för tillverkare av volymelement 
eftersom de inte har samma grad av automatiserad lina. Samtliga intervjuade hade vid 
intervjutillfället ungefär ett års orderstock. Första kvartalets statistik från TMF med en 
indikation om cirka 20 procent minskad orderingång i kombination med gjorda investeringar i 
bland annat Myresjös fabrik i Sundsvall samt A-Hus kapacitetsinvesteringar och Deromes mål 
att gå från cirka 1000 bostäder till 1500 till år 2011 gör att mer produktionskapacitet för 
flerbostadsmarknaden bli tillgänglig.  
 
Ledningens bakgrund och intresse  
Om man har en VD som har exportbakgrund som i Sävsjö trähus fall (Curt Einarsson) så finns 
ett intresse för att jobba på exportmarknaden. Datorintresse och nyförvärvad webbutbildning 
som VD Birger Johansson i Ekeforshus fall har lett till ett nytt webbaserat ordersystem där 
kunden själv designar sin villa och kan få ett pris – detta val kan sedan bli en order direkt in i 
MPS systemet. LB-Hus produktionschef Ronny Andersson  har en bakgrund som VD för 
Riksbyggen (flerbostadshus via bostadsrätter) och är en pådrivande kraft inom företaget för 
att ge sig in på flerbostads marknaden i trä. 

Storlek  
Ett litet fristående trähusföretag väljer ofta en nisch där man har förutsättningar att vara 
konkurrenskraftig och gärna unik som ”lilla” Vimmerbyhus som tar sig an de 
kundanpassningar som andra husföretag inte vill göra eller kräver för mycket i pristillägg för 
att göra medan den ”stora” koncernen som till exempel Finndomo med olika varumärken har 
strategin att täcka in hela marknaden för villor. Sågverks - och byggkoncernen Derome har 
strategin att täcka in alla typer av boenden och bostadsenheter med en trä variant, inklusive 
sex våningar med prefabricerad trästomme, och har samlat allt byggande i ett affärsområde. 
Derome utesluter inte heller att i framtiden tillverka hybridhus med delvis annat stommaterial 
än trä. Ett större företag har möjlighet att verka över en geografiskt större yta och sälja en 
lyckad trendriktigt flerbostadshusmodell som ett unikt projekt i många kommuner på samma 
sätt som en omtyckt villa typ enligt dagens gällande bostadstrend. Här kan man utnyttja 
repetitionsfördelar. Myresjös B4 koncept skulle kunna vara ett exempel om man går på 
offensiven.   
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Riskminimering och produktosäkerhet 
De försiktiga generalerna väljer att jobba med villor och tekniska lösningar som man 
behärskar sedan tidigare samt utveckla och förbättra dessa. Man väntar medan andra företag 
går i spetsen och tar utvecklingskostnader och gör nybörjarmisstag. Utvecklingen följs och 
man kan inom tre till fem år tänka sig att gå in på marknaden för höga trähus. Detta gäller för 
en stor andel av de trähusföretag vi intervjuat, dock inte alla. 
 
Fokus på kärnområde  
De som har alla kompetenser och produktionsresurser inom villa -typhusbyggande och en 
fastlagd strategi att fortsätta med detta lägger sitt fokus till 100 procent på villamarknaden, till 
exempel Sävsjö Trähus. Om det uppstår en svacka satsar man på export eller nischar sig på 
något annat sätt. Man gör inga element på lego och är tydlig i att man inte är intresserad. 
Denna strategi har ägarna satt (Midway Holding). 
    
Underleverantörsstrategi  
Huvuddelen av trähusfabrikanterna säger sig vara intresserade av att vara underleverantörer 
av komponenter och element till exempelvis NCC och Midroc. Man är det i dagsläget i 
varierande grad. Detta är dock en lågmarginalprodukt och man kan inte få kostnadstäckning 
för arkitekter, konstruktörer samt säljrepresentanter som krävs för villamarknaden. Därför kan 
detta bara vara en del av produktionen. En hundraprocentig satsning på att vara 
underleverantör kräver en betydligt mindre organisation med enbart produktionsfunktioner 
som exempelvis Sävsjö snickerifabrik som är underleverantör till Kärnhem.  

Framförhållning och anpassning till framtida marknadskrav 
Det finns ett förslag på att ändra lagkraven till lägre energiförbrukning år 2010. Förslaget ger 
gränsvärdet 55 kWh/m2 och år. (lågenergihus). De som vill vara kvar på marknaden efter 
2010 måste ha tagit fram en ny mera energisnål huskollektion. Alternativet är annars att ställa 
om produktionen till någon annan typ av verksamhet eller vara underleverantör till 
fastighetsutvecklare eller andra trähusföretag. Framtiden får utvisa vilka som blir vinnare. Det 
kan sannolikt bli så att de marknadsandelar som respektive husföretag har idag kommer att bli 
mindre eller större beroende på de hus modeller man tar fram med morgondagens krav på låg 
energiförbrukning enligt nya EU-regler. Ekeforshus lanserar i dagarna 45 nya husmodeller 
och ett byggsystem anpassat efter framtida energikrav. 
 
Götenehus har tagit fram ett nytt byggsystem för sina villor med en ny väggkonstruktion, med 
denna tillsammans med hög isolerande fönster skall man klara dagens krav på 110 kWh/m2 
och år, och även morgondagens föreslagna EU-norm på 55 kWh/m2 och år.  
Slutkunder i form av boende som på grund av miljömedvetenhet och preferenser söker trähus 
och fastighetsbolag med träpreferenser ger en framtida möjlig marknadsandel. Fler kommuner 
som antar nationella träbyggnadsstrategin med krav på att träbyggnation lokalt i 
hemkommunen kommer att ge delvis andra marknadskrav och en framtida ökad marknad för 
träbyggande. 

Varumärkesstrategi  
Trähusföretagen har en varumärkesstrategi där man vill bli förknippad med villaproduktion 
till privatkunder; man vill positionera sig. Men många säljer gärna element ”i det tysta” som 
business to business-leverantör. Denna strategi har till exempel Ekeforshus.  
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Sävsjö Trähus har ”högst” andel trä i sina hus med gammaldags råspont i väggar och tak. Man 
vänder sig till dem med hög köpkraft som vill bygga sin egen ”unika borg” dvs. 
kundanpassning och till de som vill ha ett ”andra” komplett hem. 

Kommersialisering av byggsystem med volymelement i trä 
Plusshus har ingen marknadsföring eller påkostad SP mot privatmarknaden och inga typhus 
för privatkunder längre, man inriktar sig helt mot kommersiella byggherrar och entreprenörer. 
Medan andra trähusföretag konkurrerar med 30 andra villatillverkare om privatkunderna om 
ca 15 000 villor årligen så konkurrerar Plusshus med Betongindustrin samt stora 
kommersiella fastighetsutvecklare som NCC, Skanska, Peab och JM med flera om 15 000 
lägenheter årligen (boverkets prognoser). 
Man bygger i volymer och skall med start hösten 2008 med hjälp av byggsystemet  
Trälyftet som har varit ett utvecklingsprojekt men som nu skall kommersialiseras bygga höga 
flerbostadshus. Fyra stora fördelar finns: 
1. 70 – 80 procent färdigställande i fabrik, industriellt byggande 
2. Systemet har stor flexibilitet men inriktar sig främst på mellanklasslägenheter 
3. Om en husmodell blir en framgång kan den tillverkas i stor skala vilket kan ge  
    kostnadseffektivitet i hela processen fram till slutmonterat hus. 
4. Möjlighet till en marknad upp till och med sex våningar, som är målet, men det går att 

bygga upp till åtta våningar.    
 
Kundtyp avgör byggsystem 
Det finns tre olika huvudsätt att bygga ett hus på. Vi redogör här för de olika sätten och vad 
som skiljer dem åt. 
Volymelement har fördelar när lågt pris är viktigt och likartad standard accepteras som vid 
byggande av studentlägenheter. Detta har Lindbäcks bygg utnyttjat framgångsrikt och blivit 
marknadsledande på studentlägenheter och små enkla lägenheter för ungdomar. Finndomo har 
också producerat studentlägenheter för högre hus i trä i Kista Galleria.  
Älvsbyhus är marknadsledande på att tillverka villor i modulform, billiga med ”färdig” 
prislista men ingen unik kundanpassning utan några få tillval för den som sätter lågt pris som 
viktigaste faktor vid villaköp.    
 
Plana element (storblock) har fördelar när flexibilitet och begränsad kundanpassning samt 
anpassning av flerbostadshuset till det markområde och den stad/stadsdel som man avser 
bebygga är avgörande. Derome har vunnit markanvisningstävlingar och pris för utmärkt 
modernt träbyggande. Med sitt nya affärsområde Hus kan man bebygga ett anvisat 
markområde med alla typer av trähus. Majoriteten av dagens villatillverkare har plana element 
som systemlösning.        
 
Lösvirke kan användas när kunden kräver ett unikt hus eller där konstruktionen är avancerad 
och inte går att lösa med ett standardelement. Varbergshus som ingår i Deromegruppen har 
inriktat sig på detta segment. Nackdel är lång byggtid på plats med hög utsatthet för 
fuktpåverkan. 
 
Prismässig konkurrenskraftighet gentemot betongindustrin  
För att ha en framtid inom flerbostadsmarknaden måste man kunna bygga med minst samma, 
gärna lägre, totala produktionskostnader gentemot ett likvärdigt betonghus. Det har gjorts ett 
par oberoende undersökningar av färdigställda projekt. Firma Rolf Jonsson AB har analyserat 
projekt Inre hamnen i Sundsvall bestående av fem sexvåningshus med massiv trästomme från 
Martinssons. Kalkylen visar på att det bör vara möjligt att i framtiden bygga med cirka 10 
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procent lägre produktionskostnader gentemot ett likvärdigt betonghus. Både Derome och 
Plusshus säger att man klarar detta. Dagens problem är att bygga nya hyreslägenheter på orter 
med låg hyresnivå med lönsamhet, men detta problem delas av alla aktörer. 
 
 Informationstillgång     
Vad vi så här långt har sett är att alla trähusföretag i stort sett har samma tillgång till 
information om dess marknad och omvärlden. Man har goda kontakter med företrädare för 
forskning och utbildning myndigheter m.m. Kunskapen varierar men samtliga säger att de 
skulle kunna tillägna sig mer kunskap och information om det krävs för företagets 
verksamhet. Information om framtida byggbehov hämtas bland annat från följande: 
TMF:s branschorganisation  
Boverkets framtidsprognoser  
Byggfakta 
Företagens lokala kommunala säljkår 
Sveriges Byggindustrier BI 
Prognoscenter 
Samstämmigt säger dessa att villamarknaden och flerbostadsmarknaden kommer att bestå i 
nuvarande omfattning, med konjunkturvariationer, så långt normala prognoser och 
affärsplaner är utformade. Sveriges byggande som andel av BNP ligger på en låg nivå jämfört 
med övriga EU länder. (källa Fakta om byggandet 2007, Sveriges byggindustrier)  

Bostadspolitik   
Det finns två förslag från fastighetsägarna på en offensiv bostadspolitik som skulle kunna ge  
ett uppsving i byggandet av flerbostadshus med hyresrätter: 
1. Marknadsanpassade hyror som skulle gynna byggandet av centrala lägenheter till dem med  
    betalningsförmåga. 
2. Full avdragsrätt för ingående moms vid nybyggnation samt en moms på hyran på cirka sex 

procent. Detta skulle göra nya hyreslägenheten 20 procent billigare och ge de med låga 
inkomster större möjligheter att hyra en nyproducerad hyreslägenhet. 

 
”Att spekulera i en framtida eventuell bostadspolitik som föreslagits av en 
intresseorganisation som kan ge lättnader är vanskligt. Att egna intresseorganisationer 
medverkar i saklig ”lobbying” och uppvaktar beslutsfattare förekommer liksom att det i 
valtider kommer valmanifest som gynnar sysselsättning i byggindustrin och ger fler 
bostäder.” Säger riksdagsman Anders Åkesson. (mejl 9 maj -08) 
 
Om Nationella träbyggnadsstrategin som är ett politiskt initiativ får genomslag i fler 
kommuner och tillämpas fullt ut som i Växjö kommer marknaden att öka för byggande av  
flerbostadshus i trä. Ovanstående exempel på bostadspolitik bör ge ökade affärsmöjligheter 
för ett trähusföretag om man visar intresse att vara med och leverera i framtiden till dessa 
segment. 

4.3 Trender på marknaden för höga hus med trästomme – en 
uppåtgående spiral 
 
Vi avslutar vår uppsats med att höja blicken och identifiera hur marknaden håller på att 
utvecklas. Efter våra intervjuer med olika intressenter och personer aktiva inom 
byggbranschen kan vi se några olika trender. 
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– Kunskapsnivån är ökande bland branschfolk. 
– Antalet boende med erfarenheter från ”höga” trähus ökar.  
– Frånvaron av allvarliga fel och misstag stärker begreppet produktsäkerhet och 

varumärket flerbostadshus med trästomme. 
– Antalet aktörer med intresse och ambitioner för att bygga högt i trä ökar (tre till fem 

år). 
– Tillgång till ”pärm” med byggsystem i trä på liknande sätt som nu finns inom 

betongindustrin. Detta ger möjlighet att konkurrera vid husens skapande hos 
konstruktörer och arkitekter. 

– Antalet aktörer som deltagit i byggandet av högt flerbostadshus med trästomme ökar. 
– Miljömässiga argument som diskuteras alltmer såsom exempelvis diskussionen att 

bygga in koldioxid talar för ett ökat byggande med element i trä.   
– Antalet lyckade exempel på höga hus med trä som system bärande material ökar.  
– Produktionskapaciteten ökar med gjorda och planerade investeringar i branschen. 

 

 
                         Spiral to success (källa:  http://www.xvc.com/spiral‐to‐    
                          success/2007/06/26/ ) 
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5. Scenarier och konsekvenser för marknaden för höga trähus 
Boverket prognostiserar ett ökat behov av lägenheter. Behovet kommer att vara störst i våra 
största städer. Det innebär enligt kapitel 2.1 att behovet av hus som är högre än fyra våningar 
kommer att öka. I sin tur innebär detta att trähustillverkare med ett eget byggsystem för hus 
högre än fyra våningar kommer att få mycket att göra. Med de fördelar som trä har som 
byggmaterial tror vi att högre trähus kommer att ta en större marknadsandel av höga hus. 
Företag som Marinssons, Setra och Derome tror vi därför kommer att bli framgångsrika. Vi 
tror också på en ljus framtid för företag som kan fungera som underleverantör av element till 
fastighetsutvecklare som själva bygger höga trähus. 

Vi kommer här att beskriva fem olika scenarier för byggmarknaden som får olika 
konsekvenser för marknaden för höga trähus. Vi vill på detta sätt visa på situationer som med 
rimlig sannolikhet kan komma att uppstå. Vi kommer också att beskriva konsekvenser för 
företagen i de olika kategorigrupperna som presenterades i slutet av kapitel 3 och föreslå hur 
de olika företagen kan hantera den situationen. Vi avslutar sedan kapitlet med förslag på 
fortsatta studier. 
 
Scenario 1: Ökad efterfrågan 
Denna ökade efterfrågan kan ha uppstått på grund av en mängd olika anledningar. En 
anledning kan vara att bostadspolitiken i enlighet med Nationella träbyggnadsstrategin 
genomförs lokalt i ett stort antal kommuner på samma sätt som i Växjö kommun. Detta 
kommer att ge en parallell ökning av marknaden för höga hus med trästomme. 
En annan anledning kan vara en mer offensiv bostadspolitik som ger lägre 
investeringskostnader för hyresbostäder. Detta skulle i så fall ge en ökad möjlighet att 
uppfylla marknadens stora behov av kategoriboende. 
 En tredje anledning kan vara att miljömedvetenheten får en större genomslagskraft vilket i så 
fall ger konkurrensfördel gentemot betong som byggnadsmaterial. 
 
Scenario 2: Nedgång i efterfrågan  
En konjunkturnedgång ger minskad byggmarknad under en period. 
 
Scenario 3: Mättnad för villor 
Villamarknaden blir mättad men efterfrågan på lägenheter bibehålls.    
 
Scenario 4: Framgångsrikt byggsystem 
Det affärsområde som bildats i Derome och Setra /Plusshus  visar sig vara framgångsrika 
och man tar marknadsandelar från betongindustrin med sina respektive byggsystem. 
 
Scenario 5: Fokus på förtätning 
Framtida bostadsbyggande görs i större utsträckning som förtätande eller påbyggnad av 
befintlig bebyggelse med färdig infrastruktur i centrala lägen  i stället för att ta ny mark i 
anspråk.  

5.1 Praktiska konsekvenser av scenarios inom de olika strategiska 
grupperna 
En förutsättning för att gå in på marknaden för höga trähus är finansieringen av en sådan 
satsning. Vid våra intervjuer var det inga av de intervjuade företagen som sade sig ha några  
problem med att finansiera ett stort flerbostadsprojekt. Det var ingen falskhals för dem. Inte 
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heller marknadsföringen mot business to business var något stort problem. Två av företagen 
redovisade att man antagligen skulle få ett litet problem genom att gå in på tillverkning 
business to business. Eftersom det finansiella och marknadsföringen inte ses som några stora 
problem kan vi frigöra oss från den begränsande faktorn i redovisningen nedan. 
 
Scenario 1  
I mindre städer med lägre stadsbyggnadsskala, tre till fyra våningar, kan grupperna 2-5 gå in 
och ta marknadsandelar. 
Företag i grupp 2 med stark projektverksamhet bör ha stora möjligheter att gå från två 
våningar upp till 4 våningar. Den kompetens som saknas bör man kunna skaffa sig successivt 
och att anpassa/komplettera villaelement så att man kan bygga upp till fyra våningar har 
tidigare gjorts av företag i grupp tre så detta är genomförbart. Det företag inom gruppen som 
har tillgång till kapacitet eller är intresserad av att öka sin kapacitet har här en möjlighet. 
 
Företagen i grupp 3 bör kunna återuppta höga flerbostadsbyggandet och utveckla det. Det  
företag som är villigt att ändra mixen i produktionen eller öka/effektivisera kapaciteten 
har i detta scenario en marknad. Eftersom dessa företag har kunskap om höga trähus och bör 
vara mest anpassningsbara om byggandet ställer speciella krav, bör de vara de mest lämpliga 
att åter gå in på marknaden. Företag i grupp 4 som är underleverantörer bör kunna utveckla 
detta både till rikstäckande byggföretag och till lokala och regionala byggare. Anpassade 
element för höga hus eller att tillverka element på licens för till exempel Martinssons 
byggsystem kan vara en möjlighet. Om det öppna byggsystem som utvecklas av Derome blir 
framgångsrikt kan det ge en möjlighet för ytterligare underleverantörer. Dagens befintliga 
fastighetsutvecklare med trä som byggnadsmaterial som Midroc eller NCC expanderar på 
träsidan och behöver ytterligare underleverantörer av volymer eller element. Här kan ett eller 
flera villaföretag inom främst grupp 4 som har detta som affärsmodell vara med som 
underleverantör. 
 
I medelstora städer med högre stadsbyggnadsskala, fem till sex våningar, är i första han grupp 
5 med byggsystem för höga trähus aktuella. Enligt Boverket kommer behovet av 
flerbostadshus att vara störst, två tredjedelar av Sveriges totala behov, i våra tre största städer. 
Denna bild av behovets fördelning talar för att företagen i grupp 5, kommer att få mycket att 
göra i våra största städer eftersom de kan bygga högre än fyra våningar. Vi kanske då får en 
fördelning att medan företagen i grupp 5 bygger i storstäder så bygger företagen i grupp två 
till fyra i övriga landet. I Stockholm och centrala lägen med högre byggnation i övriga städer 
bör grupp 5 kunna vara med upp till 8 våningar. Över åtta våningar har betong sin unika 
fördel vid bostadsbyggande. 
 
En utveckling kan bli att Martinssons har full beläggning och bestämmer sig för att skaffa sig 
underleverantör i södra Sverige nära marknaden. Här kan ett trähusföretag eller ett 
skogsindustriföretag bli deras partner genom en horisontell integrering. 
 
Leif Gustavson, VD för TMF, skriver i ett mejl (19 februari -08): ”Det industriella 
träbyggandet är tveklöst framtidens byggmetod och den svenska trähusindustrin har sedan 
länge producerat trähus industriellt. Det borde vara relativt lätt för dem att utveckla 
tekniken för att passa flervåningsbyggen. Den enorma potential som ligger i ett ökat 
träbyggande i Europa borde vara drivkraft nog.” 
Carl-Johan Johansson, chef för SP Trätek, redovisar samma åsikt vid vårt expertsamtal i 
Växjö 14 februari -08. Vi delar deras bedömning efter våra intervjuer och litteraturstudier. 
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Erland Ullstad, adjungerad professor/arkitekt Växjö universitet, säger att Välle broar rönt ett 
mycket sort intresse med ca 2000 besökare hittills vid den guidade visning vi deltagit i den 20 
maj -08. Detta talar för en utökning av antalet kommuner som kommer att börja tillämpa 
nationella träbyggnadsstrategin lokalt. 
  
Scenario 2   
Vi avgränsar oss från nedgång i villamarknaden. Vi fokuserar här istället på nedgången på 
flerbostadsmarknaden. 
 
Här gäller det att verkligen marknadsföra träets unika fördelar gentemot betongindustrin. 
Effektivitet samt låga priser med sänkta vinstkrav under nedgångsperioden kan ge 
konkurrenskraft. Ledig kapacitet i produktionen kan ses som en möjlighet enligt följande: 
De fastighetsutvecklare, som exempelvis Midroc, som haft svårt att hitta underleverantörer 
inom ”träbyggandet” kan nu genomföra projekt inom ramen för exempelvis nationella 
träbyggnadsstrategin. Man kan även exploatera de byggrätter man har i övriga kommuner. 
Grupp fyra kan här öka produktionen av element när orderingången för villor minskar och 
skapar ledig produktionskapacitet. Anders Person, VD Midroc säger att ”trähusföretagen 
ställde om snabbt vid förra lågkonjunkturen och blev leverantörer av element. Detta bör man 
kunna göra igen.” 
 
Grupp två kan nu få ledig kapacitet att börja genomföra högre husprojekt inom sitt 
affärsområde projekt.  Vid vår intervju säger Götenehus Kennerth Gustavsson som är chef för 
projekt och mark att han: hoppas att man är på marknaden för höga hus inom fem år.” En 
nedgång kan ge denna möjlighet för dem att utveckla sina byggrätter på höjden. 
 
Grupp tre kan vid minskad orderingång återuppta de höga flerbostadsprojekt som man  
tidigare ägnat sig åt men lämnat pga. kapacitetsbrist och hög efterfrågan på villor 
Myresjö visade oss sitt B4- koncept vid vår intervju. VD Mikael Ohlsson säger att man lagt 
det på is på obestämd framtid. Vid en nedgång finns enligt vår bedömning en möjlighet att 
man på grund av ledig kapacitet återupptar det igen. 
 
Historiskt har det alltid kommit konjunkturella nedgångar i bostadsbyggandet. Vi har i denna 
fråga studerat Sveriges byggindustriers statistik mellan 1950 och 2006. Sannolikt kommer 
framtida nedgångar enligt normalt konjunkturmönster.   
 
Scenario 3  
Här kan företagen i grupp 2-5 lägga om delar av produktionen enligt scenario 1.   
Här bör det vara en stark drivkraft att ställa om delar av befintlig produktionskapacitet för 
villor när alternativet är en minskning.  
  
Enligt Carl-Johan Johansson, chef SP Trätek, vid expertsamtal i Växjö (14 februari -08) bör 
detta vara fullt rimligt och han rekommenderar starkt att trähusföretagen satsar på denna 
marknad vid nästkommande konjunkturnedgång. Vi delar hans åsikt. 
Peter Stenfelt, produktionsdirektör inom Finndomo, säger i en intervju att koncernen kan 
tänkas återuppta byggandet av högre flerbostadshus. Man har tidigare deltagit i 
höghusbyggande vid kvarteret Apotekaren, ett tre - och fyravåningars projekt. 
 
Scenario 4   
Dagens byggsystem i trä visar sig vara konkurrenskraftiga gentemot byggsystem i betong  
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och man har tagit en avsevärd marknadsandel och har full beläggning. Det medför ytterligare 
plats för ett eller flera skogsindustriföretag att integrera framåt för att få avsättning för sina 
träprodukter. Detta kan ske genom förvärv av passande trähusföretag till exempel inom 
grupperna 2-4.  De får då möjlighet att gå till praktisk handling. Tillsammans tar man fram en 
strategi att vända sig mot kunder på den höga flerbostadsmarknaden. En ytterligare möjlighet 
är att befintlig skogsindustrikoncern, till exempel Ittur, med både sågverk och 
trähustillverkning lägger om strategin och bestämmer sig för att gemensamt satsa på den höga 
flerbostadsmarknaden. En möjlighet är att utnyttja det öppna byggsystem som växer fram 
inom CBBT. 
Martinssons byggsystem har hittills varit framgångsrikt. Vi bedömer det som sannolikt att de 
två system som nu är på gång kommer att nå framgångar successivt.  
 
Scenario 5  
Framtida byggande görs i större utsträckning som förtätande eller påbyggnad av befintlig 
bebyggelse i områden med färdig infrastruktur i centrala lägen i stället för att ta ny mark i 
anspråk. Vi tycker oss kunna se tendenser till ett ökat fokus på förtätning i stället för att glesa 
ut bebyggelsen. Argumenten för detta kan vara lägre kostnader för infrastruktur och 
miljöfördelar genom kortare transporter. 
 
Med de regeländringar som gjorts till fördel för träbyggande öppnar sig möjligheter som 
tidigare inte fanns. Lätta påbyggnader i trä på miljonprogramsbostäder i betong har blivit en 
ny möjlighet. Lätta högre trä hus byggda på central mark med sämre bärighet där betonghus 
krävt dyra och svårgenomförbara markarbeten. Företag i grupp 2-5 klarar förtätningar. För 
hus högre än fyra våningar har företag i grupp 5 med byggsystem en möjlighet. Ett ökat fokus 
mot ett förtätat byggande bör gynna företagen i grupp 5. När det gäller påbyggnader har 
Martinsson med sitt byggsystem visat att det är möjligt. Företag i grupp 5 bör klara detta när 
deras byggsystem är etablerade. Företag i grupp 2 -4 som är innovativa bör ha en möjlighet att 
visa att detta är genomförbart. Om man skaffar sig ett lyckat referensobjekt så finns det 
sannolikt en stor marknad i expansiva storstadsregioner. Här kan man sedan dra fördel av 
upprepningseffekter. 
 
Deromes affärsområde för trähus har alla kompetenser och en hög ambitionsnivå 
Man har dessutom fått pris för ”utmärkt modernt träbyggande” Vi bedömer att de bör ha en 
potential att klara både förtätningar och påbyggnader om man beslutar sig för att satsa på 
dessa områden. 
 
5.2 Förslag på fortsatta studier 
Det finns förstås många olika intressanta studier att gå vidare med efter denna uppsatsen. En 
del av de frågeställningar som har kommit upp för oss har varit kopplade till det tekniska 
området och handlat om byggsystemen. Vi tror exempelvis att hybridhus, där man utnyttjar 
det bästa av egenskaperna i en kombination av betong och trä, kommer att bli alltmer 
efterfrågade framöver. Vi listar några tänkbara frågor:  
 
Vad är en optimal kombination, ur olika aspekter, av trä tillsammans med exempelvis 
stabiliserande hisschakt i betong?  
Kombinationer av ett antal betongvåningar och träpåbyggnad med till exempel fyra våningar, 
som är en gräns för en enklare trä konstruktion. Vad är möjligt? vad är optimalt? 
Miljonprogrammets hus i betong utökas med påbyggnad i trä. Martinsson har visat att detta är 
möjligt och man borde utforska om det även med ett trähusföretags teknik och husmodeller 
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kan vara möjligt och ge en framtida marknad för ett expansivt villaföretag som vill hitta ett 
nytt affärsområde.  
 
Vi tycker också att det är relevant att gå vidare och studera marknaden för höga hus djupare ur 
någon aspekt. Det skulle kunna handla om att undersöka de tre olika affärsmodellerna som vi 
har presenterat tidigare. Vilken av dem är mest relevant för de olika företagen vid inträde på 
marknaden för högre hus? I vilken form ska man ta andelar på marknaden? Genom att själv 
vara totalentreprenör eller genom att producera till andra som utvecklar marknaden? Det 
skulle innebära att studera även marknaden ur fastighetsutvecklarnas perspektiv.  
Det vore också intressant att gå in mer i detalj och dela upp marknaden i antingen antalet 
våningar eller typ av element.  
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Bilaga 1 
 

Växjö den 3 mars 2008 
Affärsmöjlighet för trähusfabrikanter? 
Magisterprogrammet ”Skogsindustriell ledning och utveckling” är en tvåårig utbildning 
utlagd på halvtid under två år. De studerande som börjar programmet har en grundläggande 
ekonomisk eller teknisk högskoleutbildning och lång yrkeserfarenhet med sig. Utbildningen 
avslutas med ett tio-poängs examensarbete.  
Två av våra studerande är intresserade av att analysera befintliga trähustillverkares intresse 
och förutsättningar för att bygga flerbostadshus med bärande trästomme och med fler än 
två våningar. De kommer att undersöka vilka affärsmöjligheter som finns inom det stora 
träbyggandet för trähusföretagen och vilka utmaningar som finns för att ta tillvara dessa 
möjligheter. 
Intervjuer kommer att genomföras med ett tiotal trähustillverkare. Vi hoppas att ni har lusta 
att medverka och vi är tacksamma om ni kan ta emot dem under någon timme för intervju och 
för en titt på produktionsanläggningen.  
Ni får givetvis deras rapport när den är klar och ni får inbjudan till en workshop den 21 maj 
som handlar just om trähustillverkarnas möjligheter inom det stora träbyggandet. 
Förhoppningsvis kan intervjun även ge er någon idé kring marknaden för flerfamiljshus med 
bärande trästomme och med fler än två våningar. 
De enskilda svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
De studerande heter  
Göran Löfgren, 0480 – 530 07 
och 
Göran Gustavsson, 0705 – 10 63 55 
De kommer att ta kontakt med er för att diskutera tid för deras besök hos er. Jag hoppas att ni 
kan ta er tid för detta. 
Vänligen 
Lars‐Olof Rask 
Universitetslektor, Institutionen för teknik och Design, Växjö universitet 
0470‐708572, 0708‐758572 lars‐olof.rask@vxu.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide till trähus företagen:       
 
1.Gör Ert företag  någon   egen analys / informationssökning  om framtida  byggmarknaden 
och Ert företags  möjligheter  att ta marknadsandelar av denna marknad ? 
 
2.Om ni gör analyser hur bedömer ni att marknaden för  trähus och moduler för höga hus  
och dess aktörer kommer  att se ut i framtiden? 
 
     a. Hur ser marknaden för höga hus med trästommar ut om fem år ?          
     b. Vad är er position på denna marknad ?  
     c. Strategi  ? 
     d. Scenario  ?  
 
3.Enligt Träbyggnadskansliet har i ca 80 talet kommuner uppförts bostadsprojekt och 
offentliga byggnader med bärande trästomme och modern ”högre” träbyggnadsteknik, har 
ditt företag följt  något av projekten ? 
 
4..Upplever Ert företag att ni får tillräcklig information vad gäller byggande av höga hus i trä 
från branschföreningar,  myndigheter,  utbildningsanstalter m.m.? 
 
5.Om inte vad saknas ?     
 
6 .Vad anser ni om den nationella träbyggnadsstrategi som marknadsförs av ett antal 
intressenter via träbyggnadskansliet och som har som mål  att  ca 30 %  av framtida 
byggprojekt  med höga hus skall ha  byggsystem / stomme i  trä mot dagens ca 10 % 
(Jämför med USA där 70 – 80 % av högre hus upp till 7 vån byggs med trästomme)  
  
‐ är detta en realistisk målsättning? 
 
7. Behövs tydligare signaler från beställare i form av t.ex. kommunala bostadsbolag m.m. 
som  har byggsystem i trä som krav vid exploatering  av  en andel av sina objekt för att 
uppsatta mål skall nås eller  klarar marknaden av det på egen  hand ? 
 
8.Skulle det behövas mer enhetlig markandsföring/definiering vad gäller begrepp inom 
affärsområdet höga hus i trä (trä som system bärande material, volymer, moduler, element, 
del element sammanfogningssystem, lättbyggnadsteknik etc.)? 
9.Har ni haft  möjlighet att skaffa er kompetens inom  träbyggnadsteknik för högre hus ?  
 
10.Om inte på vilka områden fattas kompetens ?   
 
Vid  fabrik: 
a Arkitektur 
b Konstruktion / teknik 
c Tillverkning 
d Marknadsföring 
e Övrigt 
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Vid resning/sammansättning av  huset på byggarbetsplatsen  
a. Egen byggpersonal 
b .Egen kompetent  arbetsledning/projektledning  
c. Inhyrd entreprenör/projektör  
d. Övrigt 
11.Har Ert företag  varit inne på marknaden för höga hus i trä ?   
 
a. Ja vi är där. 
b. Ja vi har tidigare haft några objekt men inget i nuläget. 
c. Nej vi har ej tillverkat något till denna marknad. 
d. Har ditt företag planer på att i framtiden gå in på marknaden för höga trähus på 
 någon delmarknad ? 
e.Om marknaden för  villor skulle minska väsentligt alternativt  konkurrensen från övriga 
aktörer intensifieras  kan ni  som inte  verkar på denna  tänka Er att ompröva befintlig 
strategi och gå in på marknaden för höga hus med trä  som system bärande material ? 
f.Vi kommer så långt vi kan se att bara tillverka enfamiljsvillor. 
 
12. Hur jobbar ni med produktdifferentiering idag? Vad utmärker Er i konkurrensen 
      Vilken utvidgning ligger närmast till hands för Er på marknaden. 
 
13. Om ni skulle gå in på marknaden eller redan är där viket våningsantal  är ni inriktade på/ 
 skulle ni inrikta Er på.    
 
 
   
Möjligheter / Fördelar  med marknaden  för höga hus i  trä    
 
 
1. Det  krävs  inte  så mycket ytterligare resurser att  utöka  från villor  till att  även göra 
komponenter / moduler  till höga hus i trä. 
 
2. Vi har unik kompetens som vi kan använda i detta segment inom ett antal områden    /  
vilka  ? 
 
3. Vårt byggsystem och våra  moduler och komponenter kan användas  även  till höga hus  
(med viss anpassning).  Om ja: hur höga ? 
   
4. Vår  marknadsbearbetning och  marknadskontakter gör att vi kan få  uppdrag 
inom detta segment. 
 
5.  Vi har ett antal bra affärspartners och teamet kan tillsammans vinna kontrakt  
och färdigställa hus i detta segment. 
 
6. Konkurrensen är liten och vi  har möjlighet att få  många kontrakt. 
 
7. Vi kan bygga med  tillfredställande lönsamhet  och konsolidera företaget. 
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8. Vi ser en exportmarknad i framtiden när vi skaffat oss rutin på hemmamarknaden. 
 
9. Inom vilket/vilka delområden skulle passa Er att arbeta inom i framtiden. 
 
a. Underleverantör av komponenter. 
b. Underleverantör av element, moduler, volymer. 
c. Leverantör av komplett ”höghus” för montage  . 
d. Leverantör inom olika segment beroende på antal våningar tom max ___ våningar. 
e. Leverantör inom olika segment beroende på byggsystemlösning. 
f. Övrigt  enligt  följande … 
 
 
Vad anser ni vara flaskhalsar  för Er  framtida  expansion  inom  affärsområdet  höga hus i 
trä ? 
 
1. Finansiella resurser att expandera, samt  stort kapital bundet under projekttiden. 
2. Kompetens inom teknik, arkitektur, markandsföring m.m. 
3. Brist på produktions resurser, ledig kapacitet i fabrik. Vi har fullt kapacitetsutnyttjande. 
4. Svårt att hitta affärspartners inom olika kompetenser vid byggprocessen. 
5. Svårt att uppnå tillfredställande lönsamhet. 
6. Svårighet att vinna tillräckligt många anbud/erhålla bygguppdrag från marknaden.     
7. Vi har ej de kanaler in på marknaden som vi skulle behöva. 
8. Vårt   byggsystem  för moduler medför  begränsningar. 
9. Vi  saknar tillräckligt  antal hus modeller med attraktiv arkitektur. 
10. Vi är ej tillräckligt effektiva i  produktionsprocessen. 
11. Våra ägare har en affärs strategi som ger vissa begräsningar. 
12. Övrigt som ni vill tillägga. 
 
Problem/Nackdelar med att gå in på affärsområdet höga hus i trä. 
 
1. Vi anser  att traditionella mönster är svåra att bryta  i denna bransch,  vi har  rutiner och 
affärsmodeller som vi  ej   avser att ändra. 
 
2. Det finns ej tillräckliga finansiella resurser och våra ägare vill ej expandera inom andra 
områden än villor. 
Att investera i nödvändiga maskiner, byggnader, personal med kompeterns, markandsföring 
m.m. medför en väsentlig risk  att vi  ej kan utnyttja dessa resurser  tillräckligt.    
 
3.Det finns  problem att uppnå  gällande  normer / krav inom något av  följande områden 
som är svåra att uppfylla. 
 
a. Brandrisk  i  stora träkonstruktioner. 
b. Fuktproblem med stora träkonstruktioner. 
c. Ljudproblem och lyhördhet. 
d. Instabilitet vid  för många  våningar.  
e. Risker med stora kostnader i form av  garantiåtaganden. 
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f. Risker med förlustprojekt. 
g.Beständigheten  hos träfasader. 
h.Det är för täta underhållsintervall/ommålningsintervall. 
 
Begreppet produktsäkerhet ger fortfarande en nackdel när det gäller höga hus i trä jämfört 
med prefabricerade hus i betong.    
 
4. Det finns svårigheter med att marknadsföra sig och hitta objekt att lägga anbud på.  
Vi har svårt att komma i kontakt med de aktörer som tar anbud på dessa byggobjekt. 
 
5.Det finns problem med att hitta olika affärspartners  i byggkedjan  samt att samordna  och 
koordinera ett helt  byggprojekt  fram till färdigställande.  
 
6.Det finns problem med att konkurrera med anbud  från traditionella material och uppnå  
tillfredställande lönsamhet i projekten.  
 
7. Marknaden är för liten och möjligheter att ta marknadsandelar på betongindustrins 
bekostnad är svår, de kommer att försvara sin marknad med låga priser samt ökad 
marknadsföring.  
 
8.Avsaknad  av  statliga  bidrag  eller styrmedel  är ett väsentligt  problem. 
 
9.  Olika  begrepp, standards  försvårar och omöjliggör samverkan mellan många aktörer i 
 ett  byggprojekt  internt . 
 
10. Anser ni att avsaknad av gemensamma begrepp och standard skapar problem i  
  kontakter med myndigheter  och externa aktörer? 
   
 
11.Övrigt som ni vill tillägga ? 
 
 
 
Tack för din medverkan  
 
Göran Löfgren  Göran Gustavsson 
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