
  
 

 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IEI/ IND.EK. 

Rapportnummer: LIU-IEI-RR--16/00259—SE 
 

 

 

 

 

 

En framtida hållbar trävärdekedja 

Struktur, utveckling och möjligheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Nord och Staffan Brege 

Industriell ekonomi/IEI 

Linköpings universitet 

 

2014 

 



En framtida hållbar trävärdekedja 

 2 

Sammanfattning 
Det samlade värdet av sågverks-, trämanufaktur- och möbelindustrin – trävärdekedjan – uppgick år 

2004 till knappt 70 Mdr SEK för företag med fler än 9 anställda. En kraftig tillväxt följde innan 

omvärldsfaktorer som finanskris, minskat bostadsbyggande, valutaoro och så vidare bromsade in 

utvecklingen. Under de efterföljande åren har värdekedjan återhämtat sig delvis tack vare en ökad 

klimat- och miljödebatt som gynnat ett förnybart material. År 2012 omsatte värdekedjan knappa 90 

Mdr SEK.  

Branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelindustriföretagen, TMF, önskade en 

uppdatering av hur värdekedjan utvecklats under de senaste tio åren och vilka framtida möjligheter 

som kan skönjas. Genomförandet har skett genom insamling av ekonomiska siffror för samtliga 

företag inom respektive industrigren och men bredare insamling för företag med fler än 9 anställda. 

En enkät och företagens syn på framtiden samt ett antal workshops med företag inom några 

delindustrier (sågverk, träbyggande och komponenttillverkare). 

Utvecklingen för sågverksindustrin har utmärkts av en fortsatt konsolidering där de stora företagen 

(>500 milj SEK i omsättning) har vuxit. Denna grupp omsatte 28 Mdr SEK av totalt 35 Mdr för 

sågverksindustrin. Lönsamhetsmässigt är det dock de mellanstora företagen som visar bäst siffror på 

mellan 5 och 10 % under perioden.  

Trämanufakturindustrin bestående av de strategiska grupperna, småhus, dörrar, fönster, golv, 

kök/bad, snickeri, förpackningar, limträ/limfog, byggsystem och inredningar visar en varierad bild. 

Byggsystem, kök/bad och inredningar har vuxit med mellan 50 och 100 % under perioden medan golv 

och småhus backat. Totalt sett omsatte dessa industrier 35 Mdr SEK. Räknas företag med färre än 10 

anställda med ökar omsättningen med dryga 5 Mdr SEK. Lönsamhetsmässigt låg kök/bad, fönster och 

förpackningar i topp med siffror över 10 %. Till skillnad från sågverksindustrin är det de stora 

företagen i de flesta delindustrierna som visar på bäst tillväxt och lönsamhet. Förutom 

stordriftsfördelar visar det sig att närhet till slutkund samt en mer komplex produkt (hus, 

byggsystem, kök) har en högre lönsamhet. Med direktkontakt och möjlighet att anpassa leveransen 

ökar möjlighet till värdeskapande.  

Möbelindustrin har haft en mer måttlig tillväxt och med delindustrin kök/bad flyttad till 

trämanufaktur uppgick omsättningen till 16 Mdr SEK. Mikroföretagen omsatte omkring 4 Mdr SEK 

som också skall inkluderas. Störst tillväxt har design, kontor och stora underleverantörer haft med 

siffror på mellan 30 och 40 %. Speciellt designföretagens utveckling är positiv då denna grupp visade 

mindre bra siffror för perioden fram till 2004. Lönsamhetsmässigt är bilden densamma som för 

tillväxt, dvs. lönsamhet följer med tillväxt. Liksom för trämanufaktur är det de stora företagen som 

överlag uppvisar bäst siffror. Effektiv produktion och möjlighet till automatisering skapar lönsamhet 

samtidigt som svensk design verkar ha en positiv effekt på företagens lönsamhet.  

Påverkande omvärldsfaktorer är den demografiska utvecklingen i landet, bostadsbyggande, 

valutakursen och på senare år en ökad debatt om klimatpåverkan. Under perioden har befolkningen 

ökat i antal och åldersklasserna har förskjutits ytterligare mot en äldre befolkning. Det medför 

ändrade preferenser och en fortsatt stark bostadsefterfrågan. En ökad andel äldre och en 

ungdomsgrupp som också växer skapar en brist på små och medelstora lägenheter i 
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storstadskommuner. Svensk ekonomi fram till 2008 var förhållandevis god och exporten positiv vilket 

bidrog till efterfrågan på trävärdekedjans produkter överlag. Finanskrisen med en påverkan på 

valutakursen fick en negativ inverkan på utvecklingen. Klimataspekten och den allt eskalerande 

debatten om resursknapphet har hittills inte kunnat tillgodoräknas för företag med en förnybar 

resurs och med effektiva resurssnåla produktionsprocesser.  

Den sammanvägda bilden av trävärdekedjan är att den påverkas av externa faktorer och att 

företagen har arbetat intensivt med effektiviseringsåtgärder för att förbättra sin kostnadsposition. 

Det finns därmed grunder för en positiv utveckling baserad på god kontroll över interna processer 

och med ökad marknadsnärvaro.  

I ett framtida positivt scenario där svensk ekonomi visar en god och stark tillväxt ser möjligheterna 

för trävärdekedjan goda ut. Tre drivkrafter och tillika strategiska vägval ser vi framför oss. 

Substitution – träprodukter har inneboende egenskaper som passar för ett framtida resursanpassat 

och biobaserat samhälle. Det finns goda möjligheter för positiv substitution där träprodukter ersätter 

andra material 

Produktutveckling – modern teknik medför snabb omställning av produktion och skapandet av nya 

produkter. Trävärdekedjans företag ligger bra till för att ta till sig denna teknik och ytterligare ökad 

produktutveckling.  

Export – svensk träbaserad industri har ett gott anseende på den utländska marknaden och flera 

svenska företag är med och konsoliderar den europeiska träbaserade industrin. Detta bör fortsätta 

och att små- och medelstora företag tar steget ut på exportmarknaden.  

I ett positivt scenario visar trävärdekedjan upp en omsättningsökning på dryga 50 % fram till 2024 

med en positiv utveckling av medelstora företag. En stark motor för utvecklingen är det moderna 

träbaserade byggandet. Bedömningen är att det skapas nya företag som utvecklar ett modernt 

träbyggande men inte minst att affärskonstellationer bestående av byggmästare, 

komponenttillverkare och även byggmaterialhandeln utvecklas. Affärsinnovationer bidrar positivt till 

värdekedjans utveckling där klimat- och miljöaspekter blir en tydlig del i erbjudanden. Inom 

möbelsektorn utvecklas exporten fortsatt starkt och bygger på en resurseffektiv tillverkning och 

närhet mellan beställare, designer och tillverkning.  

Med bas i de tre inriktningarna, utvecklad samverkan mellan industri, forskning och samhälle och en 

samsyn kring visionen ” Träprodukter är det naturliga valet i ett modernt byggande, för 

designanpassade interiöra lösningar och stommen i ett hållbart, biobaserat och klimatanpassat 

samhälle” framtida hållbar trävärdekedja skall nås. 

  



En framtida hållbar trävärdekedja 

 4 

Innehåll 
Sammanfattning ...................................................................................................................................... 2 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 6 

1.1 Rapportens disposition .................................................................................................................. 7 

2. Struktur, strategier och framtida möjligheter för trävärdekedjans delindustrier .......................... 8 

2.1 Den svenska trävärdekedjan - en översikt .................................................................................... 8 

2.2 Indelning i delbranscher .............................................................................................................. 10 

2.3 Sågverksindustrin ........................................................................................................................ 14 

3 Trämanufakturindustrin ..................................................................................................................... 20 

3.1 Hussegmentet ............................................................................................................................. 22 

3.2 Dörrsegmentet ............................................................................................................................ 24 

3.3 Fönstersegmentet ....................................................................................................................... 26 

3.4 Golvsegmentet ............................................................................................................................ 28 

3.5 Kök/Badsegmentet ...................................................................................................................... 30 

3.6 Snickerisegmentet ....................................................................................................................... 32 

3.7 Förpackningssegmentet .............................................................................................................. 34 

3.8 Limträ/limfog/List/Panelsegmentet ............................................................................................ 36 

3.9 Byggkomponenter/Flerbostad .................................................................................................... 38 

3.10 Butiksinredningssegmentet ....................................................................................................... 40 

3.11 Sammanfattning – Trämanufakturindustrin ............................................................................. 41 

4 Möbelindustrin ................................................................................................................................... 42 

4.1 Designmöbler .............................................................................................................................. 44 

4.2 Offentliga miljöer ........................................................................................................................ 46 

4.3 Volymproducenter ...................................................................................................................... 48 

4.4 Sängproducenter ......................................................................................................................... 50 

4.5 Traditionella möbler .................................................................................................................... 52 

4.6 Underleverantörer....................................................................................................................... 54 

4.7 Sammanfattning – Möbelindustrin ............................................................................................. 56 

5 Enkätsvar Trämanufaktur och möbelsegmenten ............................................................................... 57 

6. Omvärldsfaktorers påverkan på trävärdekedjan – igår, idag och imorgon ...................................... 62 

6.1 Demografi .................................................................................................................................... 62 

6.2 Tillgång på resurser – råvara och kompetenser .......................................................................... 66 

6.3 Miljö- och klimatdebatten ........................................................................................................... 71 

6.4 Konjunktur och valuta ................................................................................................................. 77 



En framtida hållbar trävärdekedja 

 5 

6.5 Teknisk utveckling ....................................................................................................................... 81 

7. Näraliggande industriers utveckling och påverkan på trävärdekedjan ............................................. 82 

7.1 Byggmaterialhandeln i Sverige .................................................................................................... 82 

7.2 Möbelhandeln i Sverige ............................................................................................................... 84 

7.3 Byggande och boende – Europa och Sverige .............................................................................. 86 

7.4 Externa faktorers påverkan på trävärdekedjans konkurrenskraft .............................................. 94 

8. Scenario och Vision - en framtida hållbar trävärdekedja .................................................................. 95 

8.1 Scenario för att skapa en vision .................................................................................................. 95 

8.2 Positivt scenario – Klimatanpassat byggande och boende ......................................................... 97 

8.3 Utveckling och läge år 2024 - Sågverk och hyvlerier ................................................................. 100 

8.4 Utveckling och läge år 2024 - Trämanufaktur ........................................................................... 101 

8.5 Utveckling och läge år 2024 – Möbelindustrin .......................................................................... 105 

8.5 Vision för en framtida hållbar trävärdekedja ............................................................................ 108 

9. Strategiska vägar framåt för industrierna längs trävärdekedjan ................................................ 110 

9.1 Från vision till aktiviteter ........................................................................................................... 110 

9.3 Sågverksindustrin ...................................................................................................................... 112 

9.4 Trämanufakturindustrin ............................................................................................................ 115 

9.5 Möbelindustrin .......................................................................................................................... 120 

9.6 Vem gör vad för att uppnå visionen? ........................................................................................ 122 

10 Litteraturförteckning ...................................................................................................................... 124 

 

 

 



En framtida hållbar trävärdekedja 

 6 

 

En framtida hållbar trävärdekedja 

Struktur, utveckling och möjligheter 

 

 

 

 

 

1. Inledning 
Trävärdekedjan som sträcker sig från sågverk till byggandet i trä och olika typer av interiöra lösningar 

utgör en viktig del av svensk ekonomi och inte minst är den en viktig länk inom den biobaserade 

sektorn. Trävärdekedjan startar i sågverkens sönderdelning av stocken och primära vidareförädling 

av typ hyvling och längdanpassning (trämekanik). Nästa steg i kedjan utgörs av trämanufaktur som 

spänner från tillverkning av olika typer av träkomponenter och träprodukter för byggande och 

förpackning till prefabricering av småhus, flerfamiljshus och annat byggande (trämanufaktur). Ett 

parallellt spår i trävärdekedjan är tillverkning av möbler. Trävärdekedjan når slutkonsumtionen 

endera direkt via trämanufaktur och möbler eller via bygg- och möbelhandeln.  

De branscher och delbranscher som finns inom trävärdekedjan har under de senaste tio åren sett en 

ökad påverkan från externa faktorer såsom teknisk utveckling, förändrade konsumtionsmönster, 

finansiell kris, politiska beslut på nationell och internationell nivå men också klimat- och miljömässiga 

förändringar och händelser vilket skapat ökad konkurrens, konsolideringstrender och förändrad 

omsättning och lönsamhet.  

2004 presenterades rapporten ”Trämanufaktur – det systembrytande innovationssystemet” med en 

genomgång av olika delbranscher inom trämanufaktur- och möbelindustrierna. Genomgången visade 

på styrkor och svagheter inom de olika delbranscherna och mål och strategier för den kommande 

tioårsperioden presenterades. Några av delbranscherna (Träbyggande och Byggkomponenter) nådde 

delar av de då uppsatta målen redan 2009, då en nya strategi- och färdplan togs fram (Framsyn 

Trämanufaktur (Vinnova, 2010)). Konkurrensen från utlandet har sedan dess ökat ytterligare och 

globaliseringens effekter fortsätter att påverka svensk träbaserad industri alltmer. Den svenska 

marknaden blir alltmer nordisk och i vissa fall europeisk och företag flyttar ut eller slås samman för 

att upprätthålla konkurrenskraft.  

Branschorganisationerna Svenskt Trä, med medlemmar i huvudsak inom den primärproducerande 

delen av värdekedjan, och Trä- och Möbelindustriföretagen (TMF), som företräder trämanufaktur- 

och möbelföretag önskade en uppdatering av 2004 års rapport för att få underlag till strategiarbete 

om hur respektive branscher kan stödjas för en fortsatt positiv utveckling.  
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För att visa på och utnyttja komplexiteten och dynamiken i värdekedjan, och att visa på en väg 

framåt är syftet med detta arbete att beskriva utvecklingen av (tillverkande) delbranscher inom 

trävärdekedjan och föreslå aktiviteter för att nå en uppställd vision år 2024. Specifikt kommer 

följande frågor att besvaras: 

1. Vilka är de viktigaste övergripande externa påverkansfaktorerna på den svenska 

trämekaniska, trämanufaktur- och möbelindustrin. Exv. politiska beslut, forskningsframsteg, 

konjunkturhändelser och klimat- och miljöutveckling. 

2. Hur har industristrukturen förändrats utifrån viktiga omvärldsfaktorer? 

3. Hur ser strategiska grupper ut inom trävärdekedjan och vilka är de viktigaste underliggande 

dimensionerna? 

4. Vilken roll har olika aktörer i genomförandet för att nå en uppställd vision? 

1.1 Rapportens disposition 
Rapporten är uppdelad i olika kapitel där de första kapitlen ägnas åt att beskriva utvecklingen av 

delbranscherna längs trävärdekedjan. Kapitel två (2) presenterar sågverksindustrin inklusive 

hyvlerier. Där presenteras även svaren från en enkät om hur företagen ser på framtida utmaningar. 

Kapitel tre (3) blir en genomgång av trämanufakturindustrin och dess delbranscher, medan kapitel 

fyra (4) behandlar möbelindustrin. Kapitel fem (5) presenterar svaren från enkäten som gick ut till 

trämanufaktur- och möbelindustriföretagen. Efter dessa beskrivande kapitel följer så kapitel sex (6) 

där omvärldsfaktorer med påverkan presenteras. I huvudsak sker presentationen för den svenska 

marknaden men en utblick på global och europeisk nivå kommer också att ske. 
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2. Struktur, strategier och framtida möjligheter för trävärdekedjans 

delindustrier 
Företag inom den svenska trävärdekedjan har alla en unik historia och utveckling men till en viss grad 

en koppling till skogen som råvara. För sågverksindustrin är den oftast mer påtaglig då timret utgör 

den huvudsakliga råvaran och basen för produktionen. För företag ingående i gruppen trämanufaktur 

där dessa är framvuxna ur snickeriindustrin finns mer eller mindre en direktkoppling till den sågade 

trävaran. Här kommer dock andra material såsom skivmaterial, glas och metall in tydligare. 

Ytterligare ett steg längre ner i värdekedjan återfinns möbelindustrin och företag verkande i denna 

sektor. Trämaterialet var ofta starten för flertalet företag, men dessa har över tiden blivit mer 

materialneutrala och mer funktionsorienterade.  

2.1 Den svenska trävärdekedjan - en översikt 
Företagen1 i den svenska trävärdekedjan, sågverk, hyvlerier, trämanufaktur och möbelindustri 

omsatte drygt 87 miljarder SEK år 2012 och sysselsatte närmare 33.000 personer (se tabell 2.1-1). 

Branschen består till stor del av småföretag, knappt 70 procent av företagen har en omsättning på 

mindre än 50 MSEK. Men som en följd av senare års konsolidering i de senare leden av 

trävärdekedjan och det faktum att sågverksindustrin utgörs av multinationella företag, svarar 

företagen med en omsättning på över 50 MSEK för 90 procent av omsättningen och 80 procent av 

sysselsättningen. De 36 företag med en omsättning överstigande 500 miljoner SEK år 2012 utgör 54 

% av trävärdekedjans omsättning samt 40 % av antalet anställda. 

Dessa siffror gäller för företag med fler än 9 anställda under minst fyra år under perioden 2004-2012. 

Läggs företag med färre än 9 anställda till ökar omsättning och antal anställda med 5 Mdr SEK och 

3 600 anställda, och 4 Mdr SEK och 2 600 för trämanufaktur- respektive möbelindustrin.  

I de föregående rapporterna om Trämanufaktur (inklusive möbler) (2004) och Möbelbranschen 

(2001) påtalades att flera av de marknadsledande företagen ingick i internationella storkoncerner 

med Europa som marknadsfokus. Denna utveckling har fortgått och generellt har medelstorleken 

ökat som en följd av sammanslagningar och en alltmera konkurrensutsatt marknad. 

Produktionsmässigt skiljer sig branscherna åt i allt väsentligt med sågverksindustrin som har en hög 

produktionsorientering till trämanufakturindustrin med en blandad produktions- och 

marknadsorienterad inriktning med en spännvidd mellan industriella företag (hus och 

byggkomponenter) till mer hantverksinriktade branscher (inredningssnickerier). Bland 

möbelföretagen finns de kanske mest marknadsinriktade företagen där kundernas krav och framtida 

behov styr utvecklingen.  

En sammanställning av trävärdekedjans samtliga företag indelad i storleksgrupper ser ut som 

följande:  

 

 

                                                           
1 I studien ingår företag med fler än 9 anställda vilket översätts till en omsättning överstigande ca 10 miljoner 

SEK per år 2012. En sammanställning av företag med färre anställda än 10 finns med för att visa på helheten 

men förutom omsättning görs ingen ytterligare analys.  
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Tabell 2.1-1: Omsättning och sysselsättning hos företag i trävärdekedjan 2012 fördelad på företagsstorlek 

Storleksintervall omsättning Antal företag      Omsättning     Sysselsättning 

      500 MSEK       36    47,1 Mdr SEK (54%)     13.100 (40%) 

   500  100 MSEK     121    25,4 Mdr SEK (29%)     10.500 (32%) 

   100  50 MSEK       99      7,2 Mdr SEK (8%)       3.600 (11%) 

     50 > 0 MSEK     362      7,6 Mdr SEK (8%)       5.500 (17%) 

    Totalt     618    87,4 Mdr SEK     32.700 

 

Liksom i de tidigare studierna måste framhållas att branschavgränsningarna inte är glasklara, än 

mindre efter de sammanslagningar som har skett för att skapa konkurrensfördelar och kunna erbjuda 

en bredare produktportfölj samt kunna gå mot en bredare marknad.  Där den största svårigheten 

med gränsdragning föreligger är bland företag som, inom samma juridiska enhet, erbjuder snickerier 

men även fönster, dörrar, kök och badrum. Uppdelningen i branscher och delbranscher kommer 

också att innebära att sågverksföretagens tillväxt och även lönsamhet från sekundär vidareförädling 

till limträ, paneler etc. hamnar inom trämanufaktur i stället för trämekanik. 

Lönsamhet per omsättningsintervall 
Tabell 2.1-2: Lönsamhet per omsättningsintervall, ej omsättningsviktade siffror (genomsnitt för åren 2004-12) 

Storleksintervall omsättning    Avk. tot. kap.     Vinstmarginal 

      500 MSEK        7,3 %         4,3 % 

   500  100 MSEK        9,0 %         4,8 % 

   100  50 MSEK        9,2 %         5,2 % 

     50 > 0 MSEK        7,8 %         4,5 % 

    Totalt        8,0 %          4,5 % 

 

En analys av lönsamheten per omsättningsintervall ger ett intressant utfall. Det visar sig att de 

största företagen med en omsättning på över 500 MSEK inte är de mest lönsamma företagen utan 

istället de företagen med en omsättning på mellan 50 och 500 miljoner SEK. En av anledningarna är 

att flera av de stora sågverksföretagen har en låg lönsamhet under perioden och därmed drar ner 

genomsnittet, delvis som en följd av omflyttning av delar av verksamheten, men också att utbuds- 

och efterfrågestrukturerna i många av branscherna bättre passar denna företagsstorlek upp mot 500 

miljoner SEK. Marknaden är inte större än så i Sverige och för att bygga upp en lönsam verksamhet 

på nordisk eller europeisk nivå krävs en annan organisation vilket inledningsvis drar kostnader. Det 

finns dock goda exempel i gruppen av de största företagen som har en god lönsamhet. 
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2.2 Indelning i delbranscher 
Trävärdekedjan har tidigare definierats som den svenska primär och sekundärförädlande träindustrin 

och också angett avgränsningarna med hjälp av statistiska SNI-koder. Nedan redogörs för begreppet 

delbransch och hur en indelning i delbranscher kan medverka till en djupare branschanalys. 

Inom den företagsekonomiska litteraturen används begreppet bransch för att definiera 

sammanhängande kluster av företag med liknande affärsmässiga förutsättningar. Detta 

branschbegrepp används sedan t ex vid klassificeringar av företag i officiella register (t ex SCB). Den 

dominerande definitionen på bransch är en grupp av företag vars produkter är så likartade att de kan 

betraktas som substituerbara (utbytbara) med varandra. Ur detta perspektiv kan knappast den 

vidareförädlande träindustrin (primär och sekundär) sägas utgöra en bransch utan snarare en 

sammansättning av ett antal branscher. Ur andra synvinklar, t ex politiska, kan dock att behandla 

vidareförädlande träindustri som en bransch vara en passande analysnivå. 

För denna studies syfte ger en undersökning av branschen som helhet inte tillräckligt djup i analysen. 

Vi har därför valt att se över de tidigare indelningarna rörande trämanufaktur- och möbelindustrin 

och gjort vissa justeringar i branschtillhörighet. Denna indelning används som ett verktyg för en mer 

detaljerad analys, ett mellanting mellan en studie av branschen i sin helhet och en detaljerad 

kartläggning av varje företag för sig (vilket naturligtvis hade varit ogörligt med över 800 företag i 

populationen). Eftersom vi även ser på den primärproducerande industrin tillkommer sågverks-

företag samt företag med hyvleriverksamhet. Sågverksföretag har under lång tid arbetat med att 

utveckla sin vidareförädling och inte enbart erbjuda anpassad sågad trävara. Där det har varit möjligt 

har denna vidareförädlande verksamhet i våra analyser flyttats från sågverksindustrin till någon av de 

senare delbranscherna inom trämanufaktur- eller möbelbranschen.  

Förutom branschtillhörighet i fråga om verksamhet så har även företagsstorlek använts för att 

avgränsa populationen. I studien har företag över mikroföretags storlek tagits med dvs. populationen 

består av företag som har haft 10 anställda eller fler under minst fyra år under den studerade 

perioden (2004 till 2012). Denna population är grunden för den ekonomiska analysen. För att få en 

totalsumma för hela trävärdekedjan med de tre branscherna har samtliga företags omsättning 

sammanställts, dvs. även mikroföretagen.  

Den totala populationen delas först in i tre huvudindustrier – sågverksindustrin, trämanufaktur- och 

möbelindustrin. Därefter delas de två senare industrierna in i underbranscher eller strategiska 

grupper. Nedan följer en kort beskrivning av dessa indelningar 

Sågverksindustrin 

Sågverksindustrin består idag av företag med sönderdelning av sågtimmer samt hyvling av den 

sågade trävaran. Den senare gruppen har tillkommit som en följd av den utveckling som 

sågverksföretagen haft mot ökad förädling i befintlig produktionslina. Däremot ingår inte de företag 

eller de delar av ett sågverksföretag som har en vidareförädling som faller inom någon av 

trämanufakturbranscherna. Till exempel delas sågverk som har produktion av sågade trävaror och 

limträ upp i två delar. 
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Delbranscher inom svensk vidareförädlande träindustri - trämanufaktur 

Trämanufaktur eller den vidareförädlande träindustrin, är en industri bestående av ett stort antal 

företag med kraftig variation i termer av storlek, produktinriktning, produktionsmetoder och 

strategisk inriktning. Inom branschbegreppet ryms såväl högautomatiserade mångmiljonföretag som 

hantverkare som driver småföretag och verksamheter som skiljer sig åt i förädlingsgrad från 

hustillverkning till komponenter. Denna mångfald innebär också att företagen står inför skilda 

förutsättningar och direkta jämförelser riskerar att många gånger vara direkt missvisande.  

Precis som den officiella SNI-kodningen baseras indelningen främst på vilken typ av produkter som 

tillverkas. Dock har vi valt en mer detaljerad gruppering där ekonomisk och verksamhetsinformation 

legat till grund för nedanstående indelning: 

Delbransch 1: Hustillverkare.  

Tillverkare av monteringsfärdiga trähus samt husmoduler. Innefattar tillverkare av bl a småhus, 

fritidshus, friggebodar, garage och moduler till t ex byggarbetsplatser. 

Delbransch 2: Dörrtillverkare.  

Industriellt inriktade tillverkare av dörrar, dörrkarmar och portar. Inner-, ytter- och klassade (d v s 
brand och inbrottssäkra) dörrar samt garage- och industriportar (i den mån trä används). Dessutom 
finns ett antal företag specialiserade på dörrkarmar. 

Delbransch 3: Fönstertillverkare 

Industriellt inriktade tillverkare av fönster och fönsterkarmar. Innefattar både tillverkare av 
monteringsfärdiga fönster (alltså inklusive glas) och tillverkare av fönsterkomponenter. 

Delbransch 4: Golvtillverkare 

Tillverkare av träbaserade golv. Består av tillverkare av parkettgolv, massiva trägolv och 
trälaminatgolv. Tillverkare av omonterade parkettstavar ingår dock inte. 

Delbransch 5: Kökstillverkare 

Tillverkare av köksinredningar och i många fall även badrum. Innefattar såväl tillverkning av 

standardkök som måttbeställda inredningar. Även tillverkare av köksluckor och i viss mån 

köksrenoverare finns representerade i gruppen. 

Delbransch 6: Snickeriföretag  

Utgörs av tillverkare av industriellt inriktade tillverkare av inner- och yttertrappor. Hit räknas även 

småskalig tillverkning av diverse byggkomponenter. Tillverkare som på beställning ofta producerar 

ett brett utbud av byggkomponenter, såsom dörrar, fönster, trappor och i vissa fall även golv. I 

gruppen finns även tillverkare av snickerier inriktade på måttbeställda inredningar bl. a. 

butiksinredningar, hotell- och restauranginredningar samt tillverkare av möbelkomponenter och 

inredningar. 

Delbransch 7: Förpackningstillverkare  

Tillverkare av olika typer av träförpackningar. En stor undergrupp i denna delbransch är tillverkare av 

lastpallar. Tillverkning av exportcontainrar, kundspecifika trälådor och bobiner ingår också här. 

Delbransch 8: Tillverkare av limfog, limträ och list och paneler  
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Tillverkning av limfog och limträ, både som färdig produkt och för vidare bearbetning. Är i vissa fall 

kombinerad med annan vidareförädling av trä. Tillverkning av interiörprodukter som lister och 

paneler. Innefattar både tillverkning för försäljning via bygghandel som komponenttillverkning. 

Delbransch 9: Tillverkare av övriga byggkomponenter ( 

Tillverkning av byggkomponenter förutom de tidigare beskrivna. Innefattar bl a tillverkning av 

balksystem, kabelkanaler, takstolar och takkassetter. Här ingår även tillverkare av flerbostadssystem. 

Delbransch 10: Butiksinredningar  

Tillverkning av butiks- och kontorsinredningar. I huvudsak är det de större tillverkarna med 

specificerad verksamhet inom inredningar.  

Delbranscher inom svensk vidareförädlande träindustri - möbel 

Liksom för trämanufaktur består möbeldelbranscherna av en mångfald av företag och 

verksamhetstyper. Det är de mindre familjeägda företagen med högt inslag av design till effektiva 

produktionsföretag av färdiga möbler såväl som komponenter till sammansättningsföretag.  

Indelningen bygger på SNI-koder baserat på produkttyp, men med en förfining avseende 

marknadsinriktning.  

Delbransch 21: Designorienterade möbeltillverkare  

Tillverkning av möbler med ett stort designinnehåll. Innefattar möbler både för den privata och 

offentliga marknaden.   

Delbransch 22: Tillverkare av möbler för offentlig miljö  

Tillverkning av möbler för offentlig miljö inklusive kontorsmöbler. Ligger nära designföretagens roll 

och marknader. 

Delbransch 23: Produktionsinriktade volymproducenter  

Företag med en fokus på produktion och volym. Bland annat är IKEA en stor kund hos dessa företag 

Delbransch 24: Tillverkare av sängar  

Tillverkare av i huvudsak sängar. Inkluderar sängbottnar, ramar och madrasser. 

Delbransch 25: Traditionella möbeltillverkare  

Företag i denna grupp är tillverkare av möbler för hemmiljön. Inkluderar även utemöbler. I gruppen 

finns både företag med egna varumärken och de som levererar till möbelhandeln.  

Delbransch 26: Underleverantörer  

Mindre tillverkare som agerar som underleverantörer åt andra möbelföretag. Ämnestillverkning, 

komponenter, till hela system.  

 

Till ovanstående indelning tillkommer också mikroföretag i samtliga branscher. Dessa har placerats i 

två separata grupper – en för trämanufaktur och en för möbel. Sågverksindustrin har i detta fall 

uteslutits då förekomsten av mikroföretag är ringa.  

 

Sammantaget ligger denna indelning sedan till grund för presentation av trävärdekedjan. Respektive 

delbransch (strategisk grupp) presenteras med hjälp av ekonomisk data samt på övergripande 

branschnivå av enkätsvar. Varje delbranschkapitel inleds med en faktaruta innehållande uppgifter 

som t ex antal företag i gruppen, genomsnittlig omsättning och genomsnittlig lönsamhet, samt en 
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kort beskrivning av gruppens karaktär. För att få med konsolideringstrender och industriutveckling 

kommer lyckosamma strategier eller sammanslagningar eller omfattning på internationalisering att 

lyftas fram. Det senare eftersom huvudfokus för databasen och sammanställningen är att visa på den 

svenska verksamheten och hur produktion och marknadsutveckling sett ut på den svenska 

marknaden.  

Till den ekonomiska beskrivningen kommer sedan enkätsvaren redovisas på branschnivå (Sågverk 

och Trämanufaktur/Möbel) men i vissa fall med indikationer på delbransch beroende på antalet 

respondenter. Enkätsvaren redovisas enligt följande indelning: 

Produktstrategi 

Företagens produktstrategi har definierats som huruvida man tillverkar färdiga produkter under eget 

varumärke, färdiga produkter under annans namn, komponenter eller säljer vidare som någon annan 

producerat. Det finns även en fråga om fördelning mellan standardprodukter och anpassade 

produkter där respondenten också fått uttala sig om matchning mellan produkt och marknad och 

resurser och marknad. Respondenterna har fått ange hur stor procent av omsättningen som 

genererats från respektive produktslag och resultaten presenteras som en genomsnittssiffra för 

gruppen. 

Produktion 

För att undersöka produktionens karaktär samt träets betydelse för de undersökta företagen ställdes 

frågor kring kundanpassning och produktsortiment. Genomsnitt för andel kundanpassad produktion, 

andel produkter i sortimentet med träinnehåll och träets andel av materialkostnaden anges som 

procenttal. I denna kategori inkluderas även andel av produktionen som går på export. 

Konkurrens  

Frågeområdet konkurrens rör marknadsstruktur och kunder. Företagens syn på sin konkurrens har 

fångats dels genom en redogörelse för de viktigaste konkurrensmedlen och dels genom angivande av 

geografisk fördelning. Respondenterna har fått ange på en 7-gradig skala hur deras företag förhåller 

sig till konkurrenter. Här finns även fråga om upplevd makt i distributionskedjan via frågan: ”Vilka 

möjligheter har Ditt företag att styra marknadskanalerna för era produkter”. Kundbasens bredd visar 

hur stort gruppens beroende av stora kunder är. Respondenterna fick här ange hur många kunder 

som motsvarar 80 % av omsättningen. Ytterligare konkurrensfrågor har varit att ange vilka 5 

konkurrensmedel som är de viktigaste för företagets verksamhet.  

Framtida förväntningar och fokus 

Respondenten har fått uttala sig om det egna företagets framtida tillväxtförväntningar inom vissa 

intervall. Här får även respondenten uttala sig om vilka prioriteringar som företaget gör för tillväxt 

samt vilka resurser och kompetenser som är viktiga för att uppnå de framtida tillväxtmålen.  
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2.3 Sågverksindustrin 
Till gruppen sågverksindustri ingår företag som sönderdelar timmerstockar samt de företag som 

hyvlar sågad trävara. Denna sammanläggning av två produktionssteg har gjorts som en följd av den 

teknik- och strukturutveckling under de senaste 20 åren där hyvling i ökad omfattning har integrerats 

med sågverket.  

Idag består svensk sågverksindustri av knappt 120 företag med en omsättning per företag 

överstigande 5 miljoner SEK. Ett flertal av dessa har flera produktionsenheter och det totala antalet 

enheter uppgår då till ca 150 stycken. Detta är en kraftig minskning från tidigt 1990-talet då antalet 

sågverksföretag uppgick till över 400 (Sågverksinventeringen, 1990). Produktionen av sågad och 

hyvlad trävara har gått i motsatt riktning och ökat från ca 10 miljoner m3 år 1990 till knappa 17 

miljoner m3 år 2004. Omsättningen uppgick år 2012 till 34 Mdr SEK efter att år 2004 uppgått till 

omkring 31 Mdr SEK. Med en stor exportandel har konkurrensen kommit från aktörer på 

exportmarknader förutom andra stora exportländers företag. Med förbättrad kommunikation, 

information och tekniköverföring blir konkurrensen allt hårdare, bland annat resulterande i en 

fortsatt konsolidering till större effektivare enheter. Finland, Tyskland och Österrike är fortsatt viktiga 

konkurrenter, men i ökad utsträckning har de östeuropeiska ländernas industri kommit till. Baltikum, 

Tjeckien, Polen har ökat sin produktion och tagit andelar. Svenska företags konkurrensfördelar har 

länge varit en bra kvalitet på råvaran men med teknikutveckling och produktförbättringar minskar 

denna fördel. Bra logistiklösningar och vidareförädlingsstrategier har ökat i betydelse. Under den 

senaste tioårsperioden har volymer och marknaden skiftat dramatiskt.  

Antal företag i gruppen 2012                 120 

Svarsfrekvens enkäten*      30 st / 25 % 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  35.900 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  300 / 58 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          68 / 14 

 

Totalt ingår 120 företag i gruppen sågverk och hyvlerier och med en omsättning på närmare 36 

miljarder SEK. Läggs även de mindre företagen till och de som har annan huvudverksamhet ökar 

omsättningen men någon miljard. I omsättningssiffran kan det även förekomma vissa siffror från ren 

handelsverksamhet då det är svårt att urskilja andelar i företagen. Toppåret var 2007 med en 

omsättning på över 40 Mdr SEK, vilket kom av stora volymer stormfälld skog. Finanskrisen och det 

efterföljande lägre byggandet i Europa satte sina spår för åren 2008-2010 med en markant nedgång, 

vilken dock har avstannat. En viss fortsatt konsolidering i industrin har skett under perioden vilket 

bland annat visar sig i att genomsnittsomsättningen ökat från dryga 200 miljoner SEK år 2004 till 

knappt 300 miljoner SEK år 2012. Samma utveckling visar sig avseende medianföretagets omsättning 

som ökat från 40 miljoner till 58 miljoner under samma period. Förutom nedläggning av mindre 

företag har det även skett en reell omsättningsökning skapad av teknisk utveckling. Under perioden 

har bland annat ett antal större produktionsanläggningar öppnat (Holmen och Södra) samtidigt som 
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andra har investerat för att öka produktionskapaciteten. Lönsamheten i industrin har delvis följt 

samma utveckling med en uppgång fram till 2007 men efter en kraftig nedgång efterföljande år har 

lönsamheten inte återhämtat sig. Perioden inleddes med en ökning från omkring 5 % år 2004 för att 

stiga till ca 18 % år 2007. Därefter har lönsamheten (totalt kapital) dalat och 2012 låg den på +-0.  

Beroende på hur stora företagen är skiljer sig också lönsamheten. De femton största företagen (över 

500 Milj i omsättning/år) som svarar för 75 % av omsättningen har en lönsamhet under perioden på 

2 % medan företag som omsätter mellan 50 och 500 miljoner har visat en avkastning på totalt kapital 

på 7 %. De minsta företagen har i sammanhanget en 6 %-ig avkastning. Variationen mellan olika år är 

också störst för de större företagen och där de mellanstora företagen har lägre variation i sin 

lönsamhetsspridning. Med en ökad produktionskapacitet ökar svårigheten att hålla en god 

lönsamhetsmarginal på hela volymen och kunden sitter därmed i en bättre förhandlingsposition. 

Större volymer leder till större kunder för att få ut stordriftsfördelar i leveranser. Utvecklingen mot 

större producerande verk kommer delvis av den konsolidering som sker på kundsidan, t ex i form av 

allt större bygghandelskedjor, där dessa önskar större volymer och bredare specifikationer.  

Vinstmarginalen visar på en liknande bild som för lönsamheten där de större företagen har den 

lägsta marginalen och de mellanstora har den bättre. Genomsnittet för perioden ligger på dryga 4 % 

för industrin och pekar på att det är en utsatt bransch med fokus på produktionseffektiviseringar. 

Råvaran står för en stor del av kostnadsmassan, och det är viktigt att se till hela utbytet av stocken - 

huvud-, konsekvens-, och biprodukter - för att få affären att gå ihop. 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. 
tot kap  
04-12 
snitt 

Vinst- 

marginal 

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012    

(kkr) 

Soliditet 

2012 

  500 

MSEK 

15 28 294 

(77%) 

5 800 2,2% 1,4% 5 042 28% 

50050 

MSEK 

49 7 147 

(19%) 

1 700 7,0% 5,5% 4 702 45% 

 50>0     

MSEK 

55 962 

(4%) 

500 6,1% 3,8% 1 837 38% 

Hela pop. 119 35 900  8 000 6,0% 4,2% 3 405 42% 

 

Sågverksindustrin utvecklas tekniskt även om det inte är några revolutionerande landvinningar som 

kommer. En ökad automatisering och effektivare produktion medför att antalet anställda minskar. 

Detta gäller speciellt i produktionsdelen medan försäljningsfunktionen till viss del ökar som en följd 

av breddad marknad (flera nationella marknader och flera marknadssegment). De stora företagen 

har en hög omsättning per anställd tack vare investeringar i ny teknik och ökad automatisering. 

Arbetskraftskostnaden av omsättningen är också lägre för de större företagen men där är skillnaden 

inte så stor. Råvaran utgör den största kostnadsposten. Köpsågverken ligger högst bland de olika 

ägartyperna med andelar under perioden mellan 60 % och 70 % medan sågverk ägda av större bolag 

varierar mellan 50 % och 60 %.  
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Investeringar kräver oftast en god soliditet, där de större företagen som har genomfört investeringar 

uppvisar en klart lägre siffra än övriga storleksklasser. Det är dock inga alarmerande siffror då 30 % är 

ett riktmärke som företag oftast följer. Flera av de riktig stora sågverken ingår också i stora 

skogskoncerner med god stabilitet. 

Produktstrategi 

Produktstrategier inom sågverksindustrin har historiskt utgjorts av standardprodukter enligt tidigare 

definierade kundönskemål. I takt med ökad konkurrens på marknaden har både kunder och 

leverantörer gått mot ökad differentiering och därmed anpassning av produkter och sortiment. 

Enkätsvaren visar en spridning bland företagen mot att arbeta brett mot många marknadssegment 

(50 %) och de som riktar sig emot ett färre antal (30 %). De som svarat att de aktivt jobbar med 

specialprodukter anser också att de har en god passning mellan sina specialprodukter och de 

resurser som finns inom företaget, och vidare till kundernas önskemål. Dock råder det en tveksamhet 

bland de som svarat om specialprodukter verkligen är lönsammare än standardprodukter. Av svaren 

framgår att 30 % anser att specialprodukter är mycket mera lönsamma än standard medan 20 % 

anser att standardprodukter är mer lönsamma. 

Figur 2.2-.1: Är ert produktsortiment brett och riktat till många kundsegment (1 – Nej, endast ett kundsegment; 

7 – Ett stort antal kundsegment) 

Betalningsviljan hos kunder att betala lite mer anses vara låg vilket delvis kommer av att sågverken 

själva anser sig ha ett för högt kostnadsläge. Detta skulle kunna kopplas till att när företagen går mot 

mer special och önskar ett högre pris är det svårt att få igenom detta hos en befintlig kund, samt att 

kostnaden för råvara har ökat under senare år. Detta tillsammans med en ofördelaktig valutakurs 

minskar konkurrenskraften hos svenska sågverk på den internationella marknaden. 

Avseende kundsegment är fördelningen mellan distributionssegmenten (byggmaterialhandeln) och 

de industriella slutanvändarna ganska lika med en viss övervikt till de förra (52 % mot 40 %) 

resterande 8 % är direkt till slutkund vilket bland annat kan vara byggentreprenörer.  

Produktion 

Den totala produktionen i Sverige har varierat under de senaste 10 åren med en topp 2007 på 

knappa 18 miljoner kubikmeter och en lägstanivå på knappa 16 miljoner år 2012. Exportvolymen har 

legat förhållandevis konstant mellan 10 och 12 miljoner m3 (se fig). 

% 
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Figur 2.2-3 och 2.2-4: Sveriges produktion av sågad furu och gran, samt exportandel till Europa och 

utomeuropa, 1990-2012, Källa: Svenskt Trä 

För att skapa konkurrensfördelar på en global konkurrensutsatt marknad har en del företag fortsatt 

att fokusera på effektiv primärproduktion, medan andra genomfört framåtintegrationer till nästa led 

i värdekedjan. Effektivisering i primärproduktionen har bland annat lett till skapandet av 

trädslagsrena produktionsenheter och utveckling av sönderdelningstekniken men även primär 

vidareförädling i form av längdanpassning, nedtorkning, hyvling, fingerskarvning och hållfasthets-

sortering. Graden av vidareförädling har ökat i en jämförelse med de tidigare sågverksinvente-

ringarna under 1990-talet. Hyvlingsvolymen från sågverksindustrin har ökat och uppgår idag till dryga 

5 miljoner m3. Av de som svarat är det ca 50 % som levererar hyvlat virke vilket därmed blir den 

vanligaste anpassningen. Till hyvling är det flera som även har hållfasthetssortering samt 

längdanpassning. Specialiseringen inom sågverksindustrin visar sig bland annat i att det endast är ett 

fåtal som levererar nedtorkat till under 12 %, men i gengäld är det en dominerande andel av deras 

volym som nedtorkas.  

Ett flertal av de större producenterna har genomfört en framåtintegration och etablerat sig på 

kundsidan. Det är i första hand inom byggmaterialhandeln. Framåtintegrationen medför en 

förbättrad styrning av primärproduktionen samt att några har lyckats väl med produktutveckling – 

byggkomponenter och byggsystem.  

Exportandelen är hög bland svensk sågverksindustri och det är främst de rena hyvelverken som har 

en dominerande svensk marknadsinriktning. I ökad grad sker försäljningen på exportmarknaden 

direkt eller via distributörer. Andelen agenter minskar. Om företagen får bedöma lönsamheten av 

export kontra inhemsk försäljning är det en svag övervikt till exportens fördel. Företagen anser också 

att det är exporten som har bidragit mest till tillväxten, och även att exporten bedöms vara motorn 

de kommande åren.  

Konkurrens 

Konkurrensen i branschen anses som hård (6 eller 7 på den 7-gradiga skalan) av 80 % av de svarande, 

och att den kommer både från inhemska som utländska aktörer. Det senare är främst på 

exportmarknaden.  

I förhållande till leverantörer och kunder anser de svarande att kunderna har ett större inflytande på 

branschen än vad leverantörerna har.  
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För att lösa konkurrensen lyfter företagen fram sin förmåga till att vara bättre i sitt erbjudande till 

kunder, skapa kundnytta, ha ett bättre kundbemötande, ett aningen bredare sortiment och definitivt 

en bättre kvalitet. Däremot anser man att priset, distribution till kund, stödjande nätverk och 

produktutveckling är i paritet med eller sämre än konkurrenterna.  

 

Fig 2.2-5. Sortimentsbredd; Fig 2.2-6 Produktkvalitet; Fig 2.2-7. Korta leveranstider (1 – Konkurrent bättre, 7 – 

Vi bättre) 

Tolkningen är att sågverken har skapat goda relationer med sina leverantörer vilket möjliggör god 

kvalitet och att arbetet nu bedrivs framåt i marknadskanalen med att utveckla kundrelationen. Detta 

återspeglas i satsningar på bättre kundbemötande, erbjudande och kundnytta.  

Framtida förväntningar och prioriteringar 

Förväntningar för de kommande åren visar på en positiv syn. Nästan hälften av de svarande tror på 

en tillväxt om mellan 3 till 5 % per år under de kommande åren.  

 

 

Figur 2.2-8: Förväntningar på framtida tillväxt 1 – 0%, 2 – 1-2%, 3 – 3-5%, 4 – 6-10%, 5 - >10% 

För att skapa denna tillväxt anser företagen att följande faktorer är viktiga att fokusera på:  

Marknadsföring och säljarbete mot kund, Styrelse och ledningsarbete, Investeringar i 

produktionsanläggning, gynnsam konjunktur, lägre kostnadsnivåer, gynnsam valutautveckling anser 

mer än 50 % är mycket viktigt (6 eller 7). Däremot är Lyckosamma företagsförvärv, Regionala och 

nationella stödåtgärder aktiviteter som mer än 50 % av de svarande anser som mycket lite viktiga (1 
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eller 2). Övriga aktiviteter såsom Miljöfrågan, Tillgång till riskkapital, Ökad vidareförädling och Hitta 

nya affärsmodeller varierar i hur svarsfrekvens.  

Sammanfattning – Sågverksindustrin 

Omsättningsmässigt har sågverksindustrin inklusive hyvlerier uppvisat en stabil ökning med ett 

toppår 2007 på 40 miljarder SEK. Därefter har omsättningen sjunkit och ligger nu på omkring 35 Mdr 

SEK. Antalet företag har minskat och uppgår idag till 120 stycken med en omsättning över 5 miljoner. 

Antalet anställda har följt industristrukturen och minskat i antal från 10 000 till ca 8 000.  

Utvecklingen bland företagen har generellt gått mot ökad effektivitet, större enheter och mot ökad 

vidareförädling. En del företag har även integrerat framåt med verksamhet som byggmaterialhandel, 

byggkomponenttillverkning, golv och lister och i några fall byggsystemproduktion. 

Lönsamhetsmässigt har sågverksindustrin haft en blandad period med god lönsamhet åren efter 

stormen Gudrun men tuffa tider efter finanskrisen då byggandet minskade i omfattning. Konkurrens 

från andra material samt ändrade maktförhållanden i marknadskanalen har också bidragit till 

lönsamhetsförändringen. Bl.a. har distributionssegmenten tagit ett tydligare tag om 

sortimentsstyrning vilket påverkat konkurrens och prissättning. Mellan de olika storleksklasserna 

skiljer det sig avkastningsmässigt med omvänd relation mellan storlek och avkastning. Det finns 

variationer inom respektive grupp vilket pekar på att det är andra aspekter som också spelar in.  

Styrkor och svagheter - sågverksindustrin 

Styrkor Svagheter 

Effektiva och investerade anläggningar Hög råvarukostnad  

Närvaro på exportmarknaden Fragmenterad industristruktur 

Bra miljöargument Valutakursberoende 

Energieffektiv produktion Marknadskonkurrens 

Tillgång på råvara Imiterbar produktion och vidareförädling ökar 
konkurrensen 
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3 Trämanufakturindustrin 
Trämanufakturindustrin utgörs av tillverkande företag som kommer efter sågverksindustrin i 

marknadskanalen. De strategiska grupperna skapas efter tänkta slutprodukter. Kundgrupper är 

tydligare en professionell beställare eller en privatkund men där distributionsledet kan vara en 

fortsatt viktig aktör. 

Omsättning och sysselsättning per delbransch 

Omsättning och sysselsättning för de olika delbranscherna framgår av nedanstående tabell. 

Delbransch Omsättning, 

miljarder SEK 

Sysselsättning, 

antal personer 

1. Hus 7,6 2 600 

2. Dörr 2,8 1 500 

3. Fönster 4,3 1 800 

4. Golv (trä) 2,5 1 800 

5. Kök/bad 4,1 2 100 

6. Snickeri  2,6 2 000 

7. Träförpackningar 3,0 1 450 

8. Limfog/limträ, list och panel 2,5 1 100 

9. Övr. byggkomp. 3,6 1 550 

10. Butiksinredning 2,1 900 

Totalt 35,1 16 900 

Tabell 3.1-1 Omsättning och sysselsättning per delbransch 2012 

Den största delbranschen i omsättning är hus med 7,6 miljarder SEK, följt av Fönster, Kök/Bad och 

Förpackningar/Övr. Byggkomponenter. I och med sammanslagning av trappor, byggnads- och 

inredningssnickerier har denna delbransch vuxit och blivit betydande. De enskilda är dock 

fortfarande små med flera mindre tillverkare. Ser man till sysselsättning har det totala antalet 

minskat med 10 % jämfört med för tio år sedan och där minskningen främst skett i delbranscherna 

hus, dörrar och golv medan fönster och övriga byggkomponenter (flerbostadshus) visat en ökning. 

De 10 delbranscherna skulle kunna grupperas i följande större ”kluster”: 

- Hus, 7,6 miljarder SEK 

- Prefabricerade byggsystem, - Övriga byggkomponenter och byggsystem - 3,5 Mdr SEK 

- Avancerade komponenter färdiga produkter – dörrar, fönster, golv, kök, - 13,7 miljarder SEK 
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- Interiöra byggkomponenter – limfog/limträ/list/panel, – 2,5 miljarder SEK 

- Snickerier – byggnads- inrednings, och butiksinredning – 4,7 miljarder SEK 

- Förpackningar - 3,4 miljarder SEK 

Lönsamhet och vinstmarginal per delbransch  
Tabell 3.2-1: Avkastning på totalt kapital och rörelsemarginal – genomsnitt de fyra senaste bokslutsåren (12-09)  

 

Delbransch Avk tot kap ej 

viktat 

Avk tot Kap – 

Omsättningsviktat 

Vinstmarg. ej 

viktat 

Hus  4,4 % 6,9 %  2,5 % 

Dörr  8,5 % 11,7 %  5,1 % 

Fönster 10,9% 18,2 %  6,2 % 

Golv  - 4,8 % -1,4 % - 5,0 % 

Kök/bad  9,3 % 10,7 %  3,9 % 

Snickeri Trappor  5,1 % 5,7 %  3,4 % 

Träförpackningar  9,1 % 11,3 %  5.3  % 

Limfog/limträ/List  0,4 % 1,0 % -0,7 % 

Övr. byggkomp.  6,4 % 6,3 %  2,6 % 

Butiksinredning  2,5 % 4,9 %  1,3 % 

Totalt 6,1 % 8,2 %  3,7 % 

 

Den genomsnittliga avkastningen på totalt kapital för hela branschen är 6,1 % för den senaste 

fyraårsperioden.  

Det är förhållandevis stora variationer mellan branscherna där det finns några branscher som går 

riktigt bra med avkastningssiffror på omkring 10 % (Fönster, dörrar, Kök/Bad och Förpackningar) 

medan andra går klart sämre (Golv, Limfog/Lister/Panel). De segment som går bra har lyckats skapa 

sig en god position i marknadskanalen och i förädlingsprocessen samt byggt upp ett starkt 

varumärke. Produktutveckling och inlåsning i teknik kan också vara bidragande orsaker. Det senare är 

troligen orsaken för de delbranscher som gått sämre där hög standardiseringsgrad och utbytbarhet 

mot likvärdiga produkter medför svårigheter att skapa goda marginaler. Hög internationell 

konkurrens bidrar också. 

De omsättningsviktade siffrorna talar sitt tydliga språk där större företag har lyckats skapa sig en 

bättre position och kan skapa en god lönsamhet.  
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3.1 Hussegmentet 
Hussegmentet utgörs av företag inriktade mot småhusindustrin och i stor utsträckning 

privatkonsumentmarknaden. 

Antal företag i gruppen 2012                 50 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  7,600 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  150 / 63 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          52 / 28 

 

Hussegmentet” består av 50 företag med ett varierat utbud. Antalet företag har minskat under de 

senaste 10 åren och speciellt drabbat är segmentet under de senaste 5 åren. Omsättningen har 

varierat kraftigt med en topp under perioden år 2008 på nästan 14 Mdr SEK för att nu vara nere i 

knappa 8 Mdr SEK. Bolånetaket har därmed haft en påverkande effekt på branschen. Medelstorleken 

på ett företag har följt omsättningen medan medianstorleken visar att det är de större företagen 

som visat på den kraftigaste fluktuationen. Medelantal anställda uppgår till dryga 50 personer. 

Utvecklingen de kommande åren kommer att påverkas av den generella konjunkturen men även 

urbaniseringstrenden kontra tillgång på byggbar mark i tillväxtområden. Med en ökad urbanisering 

och utveckling mot mer bostads-/hyresrättsboende kommer branschen att påverkas. 

Företagen har en bred spridning i sitt produktutbud där de erbjuder allt ifrån kataloghus till 

anpassade enfamiljshus till att också erbjuda specialbyggnader såsom skolor, olika vårdinrättningar 

m.m. Branschen har delvis sett en konsolidering mot färre företag men trots den nedåtgående 

omsättningstrenden är det fortfarande många som klarar utslagningen och som uppvisar positiva 

siffror. Produktionsinriktningen speglar till viss del utvecklingen i branschen. Företag med en 

tydlighet i produktstrategi, antingen produktionsinriktning, marknad eller kundsegmentering har 

klarat sig bättre än de som har en bred palett. Exempelvis har de med en tydlig lågprisstrategi med 

endast en viss möjlighet till anpassning uppvisat en god tillväxt och en god lönsamhet. De har i flera 

fall (inte alla) en förhållandevis hög prefabriceringsgrad och därmed en strategisk fokus på 

produktionseffektivitet. Andra företag har haft en annan nischning (geografisk eller kund) som i vissa 

fall också visat sig positiv.  

Storleksmässigt skiljer sig företagen åt. Företag med en omsättning överstigande 200 miljoner SEK 

per år har haft en positiv utveckling sedan 2004. En vinstmarginal på ca 7 %, en avkastning på totalt 

kapital på 10 % samt en god soliditet. Det är den grupp som klarat sig bäst även om hela segmentet 

haft en god lönsamhet. Den grupp som möjligen visar mindre bra siffror är de mellan 50 till 100 

miljoner i omsättning. Deras lönsamhetssiffror är lägst och där vinstmarginalen ligger under 4 % 

under perioden. Den minsta gruppen har möjlighet att ha en nära kontakt med kunder på den lokala 

marknaden och kan därmed bli mindre känsliga för variationer. Dessa siffror gäller för hela perioden. 

För de senaste 4 åren är bilden annorlunda. Ett rekordlågt småhusbyggande och stigande 

materialkostnader har påverkat företagen negativt. Lönsamheten för hela branschen ligger under 3 
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% för perioden 2009-2012 och där de mindre företagen har tagit smällen med genomsnittliga 

avkastningssiffror på under 2 %.  

Tabell 3.1-2: Ekonomiska siffror för husbranschen 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  snitt 

Omsättn. per 

anst 2012 

(kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

12 5 400 1 520 10,4 % 6,9% 3 500 48 % 

200100 

MSEK 

8 1 040    390 9,7 % 4,1% 3 060 28 % 

100>50 

MSEK 

11    755    320 8,8 % 3,9 % 2 360 37% 

50>0     

MSEK 

19    406    370 10,5 % 4,5 % 1 500 38 % 

Hela pop. 56 7 700   2 600 9,8 % 4,9 % 2 420 38 % 
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3.2 Dörrsegmentet 
Företag inom dörrsegmentet utgörs av tillverkare som har produktion av dörrar som 

huvudverksamhet. 

Antal företag i gruppen 2012                 27 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  2 760 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  102 / 28 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          58 / 22 

 

Segmentet Dörrar utgörs av 29 företag med en samlad omsättning på 2,76 miljarder SEK. Jämfört 

med i början av 2000-talet har det tillkommit några företag och omsättningen har ökat. Segmentets 

produktutbud innefattar ytter-, inner-, skjut-, vik-dörrar men även institutionella dörrar och 

garagedörrar. Företagen kan även delas in efter materialslag och träslag.   

Totalt sett tillverkas omkring 1,3 miljoner dörrar i Sverige med innerdörrar som den dominerande 

produkten. Institutionsdörrar utgör en betydande del och hamnar i huvudsak på den svenska 

marknaden. Exporten är betydande och Norge och Danmark är stora mottagarländer. Den import 

som sker kommer i huvudsak från Baltikum och övriga nordiska länder.  

Största producent är Jeld-Wen där SweDoor sedan 2006 ingå, med en omsättning överstigande 1 

Mdr SEK. Företaget har en bred produktportfölj och har byggmaterialhandeln som en viktig 

kundgrupp. Strategin med bredden är att erbjuda en helhetslösning åt kunden. Även 

lönsamhetsmässigt uppvisar företaget goda siffror där speciellt de senare åren varit positiva för 

företaget.  

Förutom Jeld-Wen som svarar för ca 40 % av marknaden finns ett antal större tillverkare där en viss 

konsolidering skett. I Dooria ingår tidigare varumärken som Kungsäter och Ekodörren. SnickarPer 

ingår sedan ett antal år i Inwido-koncernen. Målsättningen med dessa sammanslagningar är att få till 

rationell produktion samt att skapa erbjudanden som innehåller ett varierat utbud. Mindre företag i 

gruppen har en tydligare lokal marknadsfokus alternativt mot ett visst kundsegment. 

Branschen har uppvisat en god lönsamhet och där de medelstora företagen mellan 50 till 100 

miljoner i årsomsättning svarat för en uppseendeväckande genomsnittlig lönsamhet, 21 % under 

perioden. Men det finns även goda lönsamhetssiffror inom andra storleksklasser vilket visar att dels 

är delbranschen en förhållandevis lönsam bransch dels finns det strategier, både produktions- och 

marknadsstrategier som är mer lönsamma än andra. Ett visst mönster kan skönjas där en rationell 

produktion ger goda siffror samt även att kända varumärken med god relation till kunder betalar sig.  
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Tabell 3.2-2 Ekonomiska siffror för dörrbranschen för perioden 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

2 1 540    880 7,5 % 3,5 % 1 650 25 % 

200100 

MSEK 

6    690    250 9,0 % 6,6 % 2 400 46 % 

100>50 

MSEK 

2    145    90 21,3 % 11,1 % 1 600 48 % 

50>0     

MSEK 

17    380    280 8,1 % 4,9 % 1 350 44 % 

Hela pop. 27 2 690 1 500 8,4 % 5,4 % 1 600 45 % 
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3.3 Fönstersegmentet 
 

Antal företag i gruppen 2012                 29 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  4 270 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  147 / 41 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          62 / 22 

 

Fönstersegmentet består av 29 företag med en total omsättning på 4,27 miljarder SEK. Det är en 

ökning med omkring 1 miljard sedan början av 2000-talet samtidigt som antalet företag har minskat. 

Konsolideringen har medfört en effektivisering av produktionen och en 20 %-ig minskning av antalet 

anställda sedan 2004. Totala antalet fönster som produceras uppgår till omkring 1,3 miljoner ”luft” 

per år och under de senaste åren har den svenska marknaden minskat som en följd av lägre 

byggande.  

Fönstersegmentet kan delas in i olika fönstertyper (vrid-, häng-, kopplade fönster) men även 

fönsterdörrar och tillbehör ingår. Den fönstertyp som är vanligast idag är vridfönster av trä och 

aluminium.  

Inwido dominerar marknaden ytterligare efter ett antal uppköp under perioden. Företaget har blivit 

en nordisk aktör med verksamheter även utanför Norden. Företaget har anpassat sina erbjudanden 

mot slutkunden, mot industrikunder och mot handeln. Den största delen kommer från slutkunder 

men fortsatt viktiga är de långsiktiga relationerna med hustillverkare (som dock har haft minskade 

leveranser under de senaste åren).  

Den andra stora fönsteraktören i Sverige är Svenska fönster med varumärken som Trarydsfönster och 

Sp fönster. Ingår i den danska koncernen VKR. Omsättningsmässigt svara Inwido och Svenska fönster 

för drygt halva svenska fönstermarknaden. Detsamma gäller antalet anställda. Dessa två 

företagsgrupper är ett bevis på den konsolidering som skett under perioden med en ambition att 

vidga den svenska marknaden till den nordiska marknaden som ses som förhållandevis homogen.  

Även lönsamhetsmässigt har konsolideringen varit positiv. Flera av de båda företagens enskilda 

varumärken visar upp goda avkastningssiffror – mellan 15 och 40 % på totalt kapital under de senaste 

5 åren. Övriga företag med de högsta avkastningssiffrorna återfinns i gruppen med en omsättning 

mellan 100 och 200 miljoner i årsomsättning. Dessa företag visar upp en genomsnittlig avkastning 

under perioden på 19 %! Detta skiljer sig från övriga delbranscher där mellangruppen oftast kommer 

i kläm mellan de större företagens helhetserbjudanden och de mindre företagens flexibilitet. Dessa 

företag har lyckats med sina affärsmodeller att vara goda alternativ till de lite större byggprojekt som 

genomförs runt om i landet. Soliditeten och omsättning per anställd visar på en investeringsvilja och 

en ambition att utveckla produktionen.  
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Tabell 3.3-2: Ekonomiska siffror för delbranschen fönster perioden 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

4 3 090 1 080 20,5 % 6,4 % 3 500 21 % 

200100 

MSEK 

4    520    290 18,8 % 8,5 % 1 800 57 % 

100>50 

MSEK 

5    350    160 9,7 % 2,3 % 2 250 33 % 

50>0     

MSEK 

16    310    270 8,9 % 5,7 % 1 100 44 % 

Hela pop. 29 4 270  1 850 11,5 % 5,6 % 2 300 42 % 

 

  



En framtida hållbar trävärdekedja 

 28 

3.4 Golvsegmentet 
Golvsegmentet utgörs av företag som tillverkar limmade eller massiva trägolv. Så långt som möjligt 

har plast, linoleumtillverkningen i de blandade företagen tagits bort. En del av de massiva 

trägolvstillverkarna återfinns i snickerigruppen då de ingår som en del i en större träbaserad koncern.  

Antal företag i gruppen 2012                 5 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  2.500 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  495 / 109 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          360 / 83 

 

Den totala omsättningen för delbranschen uppgår till 2,5 mdr SEK vilket är en minskning jämfört med 

för 10 år sedan med omkring 1 Mdr. Anledningen till detta är den allt hårdare konkurrens som 

kommer från utländska företag. Grunden till konkurrensen kommer av en ökad standardisering där 

produkterna blir mer likformade och imitationsgraden ökar. Till det kommer en ökad internationell 

inköpsstrategi bland byggvaruhandlare och inträdet av internationella byggvaruhandelskedjor 

(Bauhaus, K-Rauta, Hornbach etc.), där dessa tar med sig sina leverantörer av golvprodukter. För att 

motverka konkurrensen utvecklas de svenska tillverkarna i samma riktning och går mot en globalare 

marknadsnärvaro. De mindre företagen får därmed en svårare och mer utsatt situation.  

Trägolv har haft en positiv utveckling på den svenska golvmarknaden under de senaste 10-15 åren. 

Från en andel om under 10 % i mitten av 1990-talet har trägolv nu en andel om ca 30 %. Totalt 

uppgår trägolvsmarknaden till 6,5 miljoner m2 och där lamellgolven är de som ökat under senare år 

på bekostnad av de massiva trägolven. Generellt på marknaden sker den positiva utvecklingen för 

trägolv på bekostnad av plast och textil. En viktig och svår utmanare är laminatgolven som kommit in 

på marknaden med en kombination av att likna trägolv och till ett väldigt lågt pris. Generellt för 

trägolv har det skett en prispress då exporten ökat som en följd av förbättrad distribution samt 

lättare läggning. ”Klick”-golvstekniken, som är en svensk uppfinning, gav en initial konkurrensfördel 

men har idag blivit standard och medfört minskade marginaler för premiumprodukter.  

 

Figur 3.4-1: Utveckling av golvbranschen per material. Källa: Golvbranschens riksförbund 
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Den svenska marknaden domineras av två stora tillverkare med internationell prägel, Kährs och 

Tarkett. De svarar för 90 % av den svenska produktionen. Lönsamhetsmässigt är de påtagligt 

påverkade av den internationella konkurrensen och behovet av att hålla en bred produktpalett. 

Kostnadsbilden påverkas även av de allt flera och hårdare införsel- och miljöreglerna i olika länder.  

Med tanke på antalet företag i delbranschen är det svårt att peka på några tydliga trender och 

framför allt variationer inom respektive storleksklass. Som tidigare konstaterats är 

konsolideringstrenden påtaglig och kommer av produktens generiska egenskaper. Det fordrar 

stordriftsfördelar för att skapa en marknadsnärvaro. Med en hård konkurrens från lågprisprodukter i 

samma material men även från andra material är det svårt med premiumprodukter. Efter några års 

negativa siffror har de stora företagen vänt och visade år 2012 en positiv avkastning. Till dessa 

tillverkare av i första hand parkettgolv finns ett antal producenter av massiva trägolv. Dessa företag 

har andra produkter som huvudprodukter bl.a. sågade trävaror, paneler och lister, och återfinns då i 

dessa grupper. 

Tabell 3.4-2: Ekonomiska utveckling för golvbranschen för perioden 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

2 2 250 1 650 -1,0 % 5,7% 2 400 32 % 

200100 

MSEK 

1   110    80 5,6 % 4% 1 300 55 % 

100>50 

MSEK 

1    85    40 - 8,2 % -7,3 % 2 200 19 % 

50>0     

MSEK 

1    40    25 1,6 % 1,5 % 1 600 45 % 

Hela pop. 5 2 500  1 795 -2,5 % -1,1 % 2 400 41 % 
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3.5 Kök/Badsegmentet 
Kök/badsegmentet utgörs av 24 tillverkare med inriktning mot kök och/eller badrum. I gruppen ingår 

företag som tillverkar köksstommar och luckor såväl som badrumsinredningar. 

Antal företag i gruppen 2012                 24 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  4 100 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  171 / 52 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          87 / 30 

 

Omsättningen för dessa företag har under perioden ökat från knappa 3 Mdr till 4,1 Mdr SEK. Det 

visar på den trend inom heminredning som kommit under de senaste 5-7 åren att köket blir en allt 

viktigare del i ett boende och där konsumenten är intresserad av förnyelse. Resultatet har blivit ökat 

fokus på moderniseringar och uppgraderingar till att byta ut hela köket. Inte minst har IKEA tagit vara 

på detta och vuxit till en marknadsandel om minst 40 % på konsumentmarknaden för kök. Förutom 

IKEA är Nobia den stora aktören med verksamhet runt om i Europa. Dock är marknaden 

förhållandevis lokal (eller nationell) och produktion och försäljning sker oftast i samma land. Årligen 

tillverkas eller byts omkring 170 000 kök på den svenska marknaden och med ett förhållandevis lågt 

nybyggande svarar ROT-marknaden för en stor del. Byte av ett kök är en stor och komplex affär vilket 

öppnat för renovering av bl.a. luckor. Försäljningskanalen i Sverige är i huvudsak via köksbutiker men 

med en viss ökning för byggvaruhandeln. Köksbutikerna är varumärkesrelaterade. 

Omsättningsmässigt svarar de fem största företagen för 70 % av marknaden, vilket är ungefär i 

paritet med för 10 år sedan. Med en ökad omsättning har det dock varit en viss konsolidering där 

framför allt har de stora tillverkarna flyttat fram positionerna på den internationella marknaden. 

Därmed har en del av produktionen i Sverige flyttats utomlands. Bland annat utvecklas Nobia till en 

Europeisk kökskoncern och är den enda aktören i Europa med en marknadsandel över 10 %.  

Förutom en viss konsolidering sker en fortsatt specialisering mot olika kundgrupper. I takt med at 

konsumentmarknaden blir viktigare utvecklar företagen produkterbjudanden och marknadsföring 

mot dessa. Byggmaterialhanden är fortsatt viktig kanal för köksföretagen, men IKEA har visat att det 

går att gå direkt mot slutkonsumenten. Kökstrenden har även utvecklat starka exklusiva varumärken. 

Ekonomiska siffror visar på en stark delbransch överlag. Liksom för flertalet av övriga delbranscher 

inom Trämanufaktur uppvisar den största gruppen samt den minsta positiva och starka siffror. Totalt 

för denna delbransch är det fortsatt positivt med en avkastning på totalt kapital i genomsnitt på 

knappa 8 % över perioden. De största och minsta kommer över 10 % vardera. 
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Tabell 3.5-2: Ekonomiska siffror för delbranschen kök/badrum, perioden 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

5 3 200 1 450 16,9 % 10,5 % 2 250 38 % 

200100 

MSEK 

2    230    100 -0,8 % -6,7 % 2 290 40 % 

100>50 

MSEK 

5    330    285 14,1 % 5,1 % 1 160 35 % 

50>0     

MSEK 

14    345    250 10,6 % 6,5 % 1 400 34 % 

Hela pop. 26 4 100  2 090 12 % 6,1 % 1 960 34 % 
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3.6 Snickerisegmentet 
Denna delbransch är en sammanslagning av de tidigare grupperna trappor, byggnads-, inrednings, 

och möbelsnickerier. 

Antal företag i gruppen 2012                 108 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  2 610 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  24 / 18 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          19 / 15 

 

Företagen i denna grupp är oftast mindre och har en inriktning mot underleveranser till andra 

företag, till exempel som en del i en större entreprenad eller till ett system. Trappor är kanske den 

tydligaste enskilda produkten medan många företag är tillverkare av fönster, dörrar och annan 

inredning, i många fall måttbeställda. Dessa företag skapar sig en marknad där kunden önskar en 

anpassad produkt som de större produktinriktade och mer standardiserat serieinriktade företagen 

inte klarar av produktionsmässigt. Produkterna är i stor utsträckning regionalt eller nationellt 

inriktade och det är ett fåtal som har internationell verksamhet. Konkurrensen kommer från större 

standardiserade tillverkare och i viss mån från enskilda snickare som genomför ROT-arbeten. 

Exportverksamheten är låg som en följd av olikheter i regler, marknadskrav och nationell tradition.  

Inriktningen mot anpassningar gör att arbetskraftskostnaden per omsatt krona blir hög samtidigt 

som omsättning per anställd håller sig förhållandevis låg – omkring miljonen. Det finns inget företag 

med en omsättning som överstiger 200 miljoner per år utan det återfinns två företag i den näst 

största gruppen. Dessa jobbar på en nationell marknad vilket flertalet av övriga företag inte gör, utan 

håller sig på en regional marknad.  

Lönsamhetsmässigt visar det sig att avkastningen på totalt kapital stiger med ökad storlek. 

Sammantaget uppvisar denna grupp förhållandevis god avkastning, 7,8 % i genomsnitt för perioden, 

vilken kunde vara högre om några mindre och medelstora företags sämre siffror under perioden och 

som inte finns år 2012. De två största redovisar en avkastning på 10 %. Företagen har skapat sig ett 

varumärke och klarar av att hålla marginalen uppe på produkter/ system som är en del i en större 

entreprenad.  
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Tabell 3.6-2: Ekonomiska siffror för delbranschen snickeri perioden 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

       

200100 

MSEK 

2    220    240 10,0 % 5,6%   900 43 % 

100>50 

MSEK 

8    555    300 9,4 % 3,9% 1 980 36 % 

50>0     

MSEK 

200 2 600 2 170 8,1 % 4,9 % 1 090 40 % 

Hela pop. 210 3 375  2 710 7,8 % 4,9 % 1 110 40 % 
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3.7 Förpackningssegmentet 
Tillverkare av förpackningar inkluderar de som tillverkar pallar, kragar, kabeltrummor och andra 

emballage. 

Antal företag i gruppen 2012                 47 

Svarsfrekvens enkäten*      30 st / 25 % 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  3 025 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  64 / 27 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          31 / 16 

 

I gruppen ingår 47 företag men det finns ytterligare ett stort antal tillverkare som är mindre än den 

uppsatta gränsen på 10 anställda och även att det finns produktion från företag med annan 

huvudinriktning som vi inte kommer åt i denna sammanställning. 

Värdet och anpassningen skiljer sig mellan de olika produkterna vilket också visar sig bland annat i 

produktionsinriktningen och kundnärheten. Omsättningen för delbranschen har ökat jämfört med för 

tio år sedan från 2,4 miljarder SEK till knappa 3,0 miljarder idag. Det är dels den stora produkten 

pallar som ökat men även en ökning av specialemballage till exportindustrin.  

Trender som påverkar förpackningsindustrin går i lite olika riktningar. En viktig trend är de ökade 

transporter både nationellt och internationellt som kommer av en allt globalare marknad, vilket 

skapar behov av förpackningar. Engångsemballage har därmed utvecklats till en viktig produkt och 

förpackningsindustrin jobbar med att skapa mervärde kring förpackningen och inte enbart som 

engångsprodukt. För palltillverkare sker utvecklingen mot ökad effektivisering och lägre pris. Trä har 

en stor andel av den globala pallmarknaden, men inom vissa sektorer kommer konkurrens från andra 

material. Hygienkrav och inte minst helhetslösningar inom livsmedelsbranschen gör att plastpallen 

ökar sin marknadsandel på den svenska marknaden markant. Med en ökad standardisering kommer 

också konkurrens utifrån. Produkten är oftast en lågvärdesprodukt och klarar därför inte för långa 

transportavstånd dvs. marknaden blir regional till nationell. Även internationellt verksamma kunder 

har olika förpackningsleverantörer beroende på i vilket land verksamheten sker. 

Dessa trender visar sig ganska tydligt när företagen delas in i omsättningsgrupper. De större 

företagen har en god lönsamhet som troligtvis kommer av ett nära samarbete med kunder och en 

effektiv produktionsapparat. Även bland de mindre företagen är lönsamheten förhållandevis god 

som en följd av god kundkontakt och lokal marknadsnärvaro. Fortfarande med en god lönsamhet 

men lägre än de övriga återfinns i mellangrupperna. Dessa påverkas av hur kunderna söker större 

företag som kan leverera en helhetslösning alternativt inte har tillräcklig marknadskunskap på en 

lokal marknad och förlorar därmed mot de mindre.  
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Övriga ekonomiska siffror för branschen visar på en stark bransch under de senaste 10 åren med god 

soliditet och en bra omsättning per anställda. Detta blir viktigt att ha med sig när konkurrensen från 

andra material och andra länder ökar.  

Tabell 3.7-2: Ekonomiska siffror för delbranschen förpackningar perioden 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

4    1 250    645 13,1 % 5,9 % 1 980 38 % 

200100 

MSEK 

4    540    210 10,6 % 6,2 % 2 540 44 % 

100>50 

MSEK 

8    555    250 6,0 % 4,4 % 2 440 35 % 

50>0     

MSEK 

31    680    440 11,1 % 6,6 % 1 620 38 % 

Hela pop. 47 3 375 1 545 10,5 % 6,2 % 2 200 38 % 
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3.8 Limträ/limfog/List/Panelsegmentet 
Denna delbransch utgörs av produkter inom det interiöra och exteriöra byggsegmentet och där 

sågverksföretag riktar sin vidareförädling. Svårigheten att särskilja produktgrupper i 

sågverksföretagens ekonomiska siffror medför att det finns en stor volym och värde som återfinns i 

sågverksstatistiken. 

Antal företag i gruppen 2012                 24 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  2 520 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  105 / 55 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          51 / 33 

 

Delbranschen består av tillverkare av limmade produkter såsom limträ och limfog, och av 

vidareförädlade produkter som lister och paneler för interiöra och exteriöra applikationer. Dessa 

produkter är bra exempel på vidareförädling av den sågade trävaran vilket också visar sig i att flera av 

tillverkarna har sin huvudaffär i sågverksbranschen.  

Totalt utgörs delbranschen av 24 tillverkare med en sammanlagd omsättning på 2,5 miljarder kronor. 

Jämförs detta med för tio år sedan har det skett en ökning med 25 % totalt sett och där den hänförs 

till limträ, lister och panel. Limfog, oftast i furu, är den produktgrupp som minskat under perioden. En 

bidragande orsak till detta är att efterfrågan från den tidigare stora kunden – dansk möbelindustri – i 

stort försvunnit som en följd av konkurrens från lågkostnadsländer. För övriga produktgrupper är det 

i första hand exporten som bidragit till ökningen då byggandet har varit förhållandevis svagt under 

perioden. Företagsutvecklingen har präglats av produktionseffektiviseringar och kostnadsreduktioner 

vilket visar sig i en hög omsättning men litet antal anställda per företag. Medelantalet är 51 anställda 

med en medianstorlek om 33.  

Produktionsinriktningen återspeglar sig också i vilka företag som återfinns i respektive storleksgrupp. 

Limträtillverkarna med en internationell inriktning och stor produktion finns i den 

omsättningsmässigt största gruppen medan listtillverkarna med i högre grad återfinns i de mindre 

grupperna. Sett till lönsamhet återkommer bilden från tidigare delbranscher att största och minsta 

grupperna uppvisar bättre siffror än speciellt gruppen med företag mellan 50 till 100 miljoner i 

omsättning. Lönsamheten för denna delbransch är generellt lägre än övriga delbranscher (med 

undantag för golv). Anledningen ligger troligen i att produkterna är förhållandevis standardiserade 

och är naturliga steg i en vidareförädling för sågverksföretag.  
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Tabell 3.8-2: Ekonomiska siffror för delbranschen interiöra komponenter perioden 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

3 1 150    460  4,5 % 2,3 % 2 570 38 % 

200100 

MSEK 

5    750    190 5,0 % 2,4 % 2 550 33 % 

100>50 

MSEK 

5    330    225 2,1 % 0,4 % 1 570 28 % 

50>0     

MSEK 

11    290    200 3,2 % 2,0 % 1 670 22 % 

Hela pop. 24 2 520  1 075 3,4 % 1,7 % 2 140 26 % 
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3.9 Byggkomponenter/Flerbostad 
Företagen i denna grupp är tillverkare av byggkomponenter såsom takstolar, bjälklag, väggelement 

och byggsystem för flerbostads-, och andra byggnader. 

Antal företag i gruppen 2012                 29 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  3 600 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  124 / 49 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          58 / 27 

 

Totalt återfinns 29 företag i gruppen med ett flertal byggrelaterade företag men också företag med 

en koppling till sågverksindustrin. Produkterna har utvecklats under de senaste tio åren till att bli mer 

systemkomponenter vilket återspeglar sig i den kraftiga omsättningsökningen, från 0,6 Mdr SEK till 

dagens 3,6 Mdr SEK.  

Användningen av träbyggkomponenter i den bärande konstruktionen återfanns innan 1994 i stort 

sett endast i takkonstruktionen och då i form av takstolar. Brandföreskrifter och effektiv produktion 

har gjort att takstolar i trä har en dominerande ställning. Efter ändrade byggregler 1994 har trä som 

stommaterial i övriga bärande delar tagit marknadsandelar och flerbostadsbyggnader med 

trästomme svarar idag för ca 10 % av det årliga flerbostadsbyggandet. Till detta kommer användning 

till andra byggnadsverk såsom broar, hallar och affärslokaler. Inom bostadsbyggandet dominerar 

industriellt modulbyggande av lättviktstyp men där plattformskonstruktioner samt post&beam också 

förekommer. Massivträ har en viss marknadsandel tack vare inhemsk produktion. Marknadskanalen 

för byggkomponenter beror på komplexiteten av byggkomponenten och entreprenadformen. 

Enklare komponenter samt vissa byggsystem sker som materialentreprenader medan komplexa 

byggsystem omfattar hela marknadskanalen och då oftast i en totalentreprenad. Vanligt 

förekommande kunder följer ovanstående resonemang där byggsystemstillverkarna vänder sig till 

beställare och slutkunder medan byggkomponenttillverkarna oftast agerar som materialleverantörer 

till byggentreprenörer. En viss del av volymerna går via byggmaterialhandeln. Även graden av 

internationalisering påverkas av komplexiteten men i omvänd ordning dvs. enklare komponenter 

som är lättare att anpassa efter respektive lands byggregler har en större förekomst än hela 

byggsystem. 

Av de totalt 29 företagen i gruppen är flertalet byggkomponenttillverkare och där några av dessa 

även har byggsystem i sin produktportfölj. Antalet företag som agerar som byggherrar mot beställare 

har vuxit sedan i början av 2000-talet men fortfarande dominerar en handfull. Eftersom värdet oftast 

blir högre av en komplexare produkt återfinns byggsystemtillverkarna i gruppen med en omsättning 

över 200 milj/ år. Denna grupp har dessutom vuxit under den senaste tioårsperioden tack vare 

efterfrågan från flerbostadsmarknaden. Även i nästa grupp återfinns flerbostadshusaktörer. Dessa 

har en god lönsamhet och en hög omsättning. Den högsta avkastningen på totalt kapital återfinns 

dock i gruppen med företag mellan 50 och 100 miljoner. De två företagen är nischade och har 

specialprodukter vilket skapar en väl avgränsad marknad.  
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Tabell 3.9-2: Ekonomiska siffror för delbranschen byggkomponenter och byggsystem perioden 2004-

2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

5 2 265    955 8,9 % 2,2 % 3 500 29 % 

200100 

MSEK 

5    600    190 5,8 % 1,2 % 3 090 19 % 

100>50 

MSEK 

3    250    130 16,2 % 9,1 % 1 710 30 % 

50>0     

MSEK 

16    480    300 9,8 % 4,6 % 1 490 36 % 

Hela pop. 29 3 595  1 570 9,5 % 4,0 % 2 200 32 % 

 

  



En framtida hållbar trävärdekedja 

 40 

3.10 Butiksinredningssegmentet 
Denna delbransch utgörs av företag som levererar standardiserade och anpassade butiksinredningar. 

Antal företag i gruppen 2012                 13 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  2 125 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  163 / 134 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          70 / 63 

 

Alla 13 företagen är specialiserade inom sitt område och har skapat en avgränsad marknad. De stora 

konkurrenterna är mindre inredningsföretag och även fåmansföretag inom ROT-sektorn. 

Försäljningskanalen för dessa företag är direkt till slutkunden och i form av helhetserbjudanden, 

alternativt enskilda produkter. En del av företagen har längre avtal med större återkommande 

kunder. Marknaden är förhållandevis lokal trots att en del kunder är internationella.  

Precis som för flera andra delbranscher är det en tydlig uppdelning i att de stora företagen lyckas 

skapa ett varumärke och kan leverera ett helhetserbjudande med en god marginal, detta trots en 

fortsatt konsolidering och ökad professionalism bland stora kunder. Bäst lönsamhet återfinns bland 

en av mellangrupperna där de två företagen lyckats karva ut en egen lönsam nisch. Det minsta 

företaget och dess marknadsinriktning har påverkats av industrins svaga utveckling sedan 

finanskrisen. Soliditeten för samtliga företag är god till mycket god. 

Tabell 3.10-2: Ekonomiska siffror för delbranschen butiksinredningar perioden 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

5 1 285    540 7,7 % 3,0 % 2 440 32 % 

200100 

MSEK 

5    620    275 5,6 % 4,8 % 2 335 32 % 

100>50 

MSEK 

2    180      75 15,5 % 10,2 % 2 600 66 % 

50>0     

MSEK 

1      40      25 -9,2% -5,1 % 1 600 23 

Hela pop. 13 2 125     915 6,8 % 4,1 % 2 345 36 % 
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3.11 Sammanfattning – Trämanufakturindustrin 
Sammanfattningsvis uppvisar trämanufakturindustrin en blandad bild. Totalt sett har omsättningen 

ökat under tioårsperioden men lönsamheten har sjunkit. Stora företag har blivit större och utökat sin 

marknad till utanför den svenska. Samtidigt har små företag klarat av att erbjuda lokala kunder ett 

konkurrenskraftigt erbjudande och generellt är det de medelstora som har fått det tuffare. Det finns 

stora skillnader mellan delbranscherna där branscher med högst standardiseringsgrad eller mindre 

komplexa produkter uppvisar en lägre lönsamhet pga. ökad inhemsk konkurrens men även från 

utländska aktörer. Golvtillverkning är ett sådant exempel där nationella standards är lika vilket 

öppnar upp för internationell konkurrens. Det finns flera likvärdiga produkter och det är svårt att få 

ut en hög marginal. I andra segment med avancerade byggkomponenter finns möjlighet till ett 

breddat erbjudande från tillverkaren exv. fönster inklusive montering eller ett helt byggsystem. 

Dessa avancerade byggkomponenter har utvecklats från att vara enkla produkter som levererades 

och installerades av byggföretaget till att vara en viktig produkt för slutkunden och därmed skapat sig 

ett varumärke.  

Kraftigast utveckling har dock de direkt byggrelaterade branscherna haft där dessa utvecklat 

systemerbjudanden och därmed omsättningen. I takt med en förbättrad byggmarknad kommer 

samtliga trämanufakturbranscher kunna utvecklas positivt. 

 

Styrkor och svagheter - Trämanufakturindustrin 

Styrkor Svagheter 

Stora aktörer med konsolideringsambitioner Lågt byggande har ökat konkurrensen 

Breddad marknad till att även inkludera den 
nordiska 

Fortsatt fokus på den svenska marknaden 

Innovativa företag Enkla produkter utan möjlighet till tydliga 
tilläggstjänster 

Helhetserbjudande Kunskap om exportmarknaden 

 Lokalt anpassade produkter 
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4 Möbelindustrin 
Möbelindustrin utgörs av företag som har en huvudsaklig tillverkning av komponenter och färdiga 

möbler för privat eller offentligt bruk. Möbelindustrin faller ut i sex delbranscher eller strategiska 

grupper, vars omsättning och sysselsättning framgår av nedanstående tabell. 

Tabell 4-1: Omsättning och sysselsättning per delbransch i möbelindustrin 

Delbransch Omsättning, 

Mdr SEK 

Sysselsättning, antal 

anställda 

21. Design   1,39    755 

22. Offentliga miljöer   5,26 1 660 

23. Volymproducenter   3,44 1 675 

24. Sängar   1,60    560 

25. Traditionell   1 63 1 190 

26. Underleverantörer   3,04 2 060 

Totalt 16,35 7 900 

 

Den största delbranschen räknat i omsättning är Offentliga miljöer med 5,26 miljarder SEK i samlad 

omsättning. Delbranschen består av de tidigare separata grupperna Kontor och Traditionell Offentlig 

men gruppernas verksamhet har breddats och gått in i varandra och därför går de samman i en 

gemensam grupp. Volymproducenter är den näst största gruppen med en omsättning på 3,44 

miljarder, följt av de övriga delbranscherna som ligger på en samlad omsättning på mellan 1,5 och 2 

miljarder SEK.  

Om vi ser till antalet anställda är Volymproducenter störst, följt av Offentliga miljöer och 

Underleverantörer. Totalt sett är det knappt 8 000 anställda i Möbelbranschen (exklusive 

mikroföretagen). Liksom inom snickeriverksamhet finns det dessutom ett förhållandevis stort antal 

företag med färre än 10 anställda. En uppskattning visar att omsättningen ökar med knappa 4 

miljarder om även dessa företag tas med och antalet anställda med omkring 2 500 personer.  

Jämfört med andra uppskattningar av möbelindustrins storlek, så är vår uppskattning på 16,35 

miljarder plus ca 4 miljarder från mikroföretagen en låg uppskattning. Det beror på att i andra 

beräkningar av möbelindustrins storlek inkluderas de strategiska grupperna Kök och bad samt 

Inredningssnickerier. Om vi gör samma beräkning och även inkluderar mikroföretagen skulle vi 

hamna på en siffra runt 25 miljarder SEK för år 2012. 

Lönsamhet och vinstmarginal per delbransch  

Då flertalet av delbranscherna har vuxit under den senaste tioårsperioden är det intressant att se om 

denna utveckling skett med lönsamhet eller om tillväxten skett på bekostnad av lönsamhet. 
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Nedanstående tabell visar lönsamhet som avkastning på totalt kapital oviktat samt även 

omsättningsviktat.  

Tabell 4.1-1: Avkastning på totalt kapital– genomsnitt de fyra senaste bokslutsåren (12-09). 

Delbransch Avk tot kap      ej viktat 

(%) 

Avk tot. Kap. – 

omsättningsviktat (%) 

Design  6,0 % 10,9 % 

Offentlig miljö  9,8 %   8,6 % 

Volymproducenter  5,8 %   5,4 % 

Sängar  1,4 %   2,9 % 

Traditionell  6,1 %   8,3 % 

Underleverantörer  2,6 %   5,1 % 

Möbelindustrin  5,7 %   6,8 % 

 

Lönsamheten inom Möbelindustrin har varierat kraftigt under de senaste 10 till 15 åren. I slutet av 

1990-talet var Sängar och Kontorsmöbler de mest lönsamma grupperna med siffror på närmare 20 % 

på totalt kapital. Sedan dess har sängsegmentet rasat ihop och uppvisar för de senaste 4 åren en 

genomsnittlig avkastning på 1 %. Kontorsmöbler inklusive Traditionella offentliga möbler klarar sig 

bra med en avkastning på knappa 10 %. Det tidigare mindre avkastningsstarka segmentet Design har 

klarat sig relativt bra under de senast åren med en avkastning på 6%, delvis på grund av trenden i 

Sverige mot ökad individualisering.  Gruppen Underleverantörer har varit hårt pressade av 

konkurrens utifrån och har avkastningssiffror på ett par procentenheter, medan större 

Volymproducenter ofta med en koppling till IKEA visar på starkare siffror (siffran dras ner av ett 

företags låga lönsamhet för de senaste åren).  

Liksom för Trämanufaktur klarar sig de större företagen bättre, vilket avspeglas i de 

omsättningsviktade siffrorna. Speciellt tydligt är det för designföretagen. Offentlig miljö påverkas 

delvis (och i positiv riktning) av att de riktigt stora kontorsmöbelföretagens utlandsverksamhet inte 

finns medräknade.  
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4.1 Designmöbler  
Delbranschen designmöbelföretag utgörs i huvudsak av tillverkare av enskilda möbler eller 

möbelsystem. Avgränsningen mot gruppen traditionell är inte knivskarp men där designföretagen har 

en tydligare uttalad ambition av att designen skall styra produktion och marknadsföring.  

Antal företag i gruppen 2012                 26 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  1 390 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  53 / 39 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          29 / 17 

 

Totalt i gruppen Designmöbler ingår 26 företag i gruppen och med en omsättning på knappa 1,4 

miljarder SEK. Utvecklingen sedan 2004 har varit positiv men där tillväxten skedde under första 

halvan för att mellan 2009 och till idag minska med knappa 5 %. Företagen har byggt upp en viss 

storlek vilket visas av en medel- och medianstorlek på knappa 53 respektive 39 miljoner SEK i årlig 

omsättning. Ser man till antal anställda har medelföretaget 29 anställda och medianföretaget 17 

vilket pekar på att företagen är förhållandevis små. Dock har man en god omsättning per anställd 

(knappa 2 miljoner) som delvis kan förklaras av utvecklade varumärken och möjlighet till högre 

marginaler.  

Verksamhet och produkter inom gruppen utgår från design och hur företagens produkter väcker 

uppmärksamhet på marknaden men även bland kollegor. En del av företagen har breda 

produktportföljer medan andra jobbar mer nischat mot vissa produktområden såsom stolar, bord, 

soffor eller liknande. Designerns roll är tydlig i verksamheten och i produktionsprocessen. Företagen i 

denna grupp levererar till privatpersoner såväl som till företagskunder, med en betydande del av 

omsättningen till den senare. Därmed tangerar dessa företag gruppen Offentlig miljö. I flera fall är 

företagen direkta konkurrenter då flertalet av Designföretagen arbetar mot offentliga kunder såväl 

som privata. 

Utvecklingen på marknaden har varierat där designföretag generellt har fått mer utrymme och där 

livsstilar och trender i samhället stödjer individuell inriktning och att utmärka sig. 

Omsättningsmässigt har dock detta inte tydligt återspeglat sig i en ökning till dags dato. Jämfört med 

andra europeiska länder har den svenska möbelmarknadens nedgång varit mindre än och 

återhämtningen har skett snabbare. Miljötrenden har inte slagit genom ännu utan det är mer det 

generella formspråket som är i fokus bland dessa företag. Det är i huvudsak den svenska marknaden 

som dominerar för dessa företag men med vissa undantag. Med design som varumärke har en del 

företag kommit in på vissa marknader.  

Storleksmässigt är huvuddelen mindre företag, men tre företag har en omsättning över 100 miljoner 

SEK/år. Dessa företag har utvecklats utifrån en designidé och skapat ett starkt varumärke kring 

namnet vilket kommer av starka produkter/grupper. Designen har kombinerats med en 

marknadsfokus och skapat en vinstmarginal och hög lönsamhet. Mindre företag med en stark fokus 
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på design och en mindre marknad har haft svårare att få en god marginal och därmed lönsamhet. Det 

är en stor skillnad mellan medelavkastningen för de tre stora företagen jämfört med de 18 mindre; 

dryga 15 % mot 5 %. Omsättningen per anställd är ungefär lika mellan företagen och visar trots allt 

på en bra effektivitet i produktion och kompetensutnyttjande. Stabiliteten är god med 

soliditetssiffror på klart över 40 %, men med stora individuella skillnader.  

 

Tabell 4.1-2: Ekonomiska siffror för delbranschen designmöbler perioden 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

       

200100 

MSEK 

3    470    255 17,1 % 8,7 % 1 850 54 % 

100>50 

MSEK 

5    395    185 11,4 % 6,2 % 2 140 55 % 

50>0     

MSEK 

18    525    315 4,9 % 2,8 % 1 810 47 % 

Hela pop. 26 1 390     720 7,7 % 4,2 % 1 970 49 % 
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4.2 Offentliga miljöer  
Företag i denna grupp tillverkar möbler och system för offentliga miljöer. Gruppen består av större 

kontorsmöbeltillverkare samt mindre traditionella möbelföretag som inte har privatmarknaden som 

huvudinriktning. 

Antal företag i gruppen 2012                 33 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  5 260 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  159 / 40 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st         100/ 26 

 

Det totala antalet företag i gruppen offentliga miljöer är i dagsläget 33 stycken. Inriktningen är i 

huvudsak mot kontorsmöbler och inredningar för kontor. Det finns en skillnad mellan företagen där 

stora företag erbjuder hela inredningssystem och inkluderar andra tjänster än enbart den fysiska 

produkten, till de mindre företagen som är nischade mot en del i ett kontorssystem alternativt har 

ett system men på en lokal marknad, eller har hittat ett produktområde som kopplar till 

kontorssystem (exv. bullerdämpning). Den totala omsättningen för denna delbransch ligger på dryga 

5 Mdr SEK vilket medför att den genomsnittliga omsättningen per företag blir stor. Men eftersom det 

är fem företag som dominerar blir medianföretaget i paritet med de andra delbranscherna inom 

möbelindustrin.  

Utvecklingen av kontorsmarknaden följer den allmänna företagskonjunkturen och i sämre tider 

investerar inte företag i möbler lika mycket. Utvecklingen under den senaste 10-årsperioden har för 

delbranschen visat en ca 20%-ig omsättningsökning. Vinstmarginalen har hållits på en OK nivå – 

omkring 7 % och med en avkastning på dryga 10 %. Avkastningen har legat förhållandevis jämnt över 

perioden vilket får anses som bra med tanke på finanskrisens påverkan från 2008 och framåt. 

Soliditeten är hög och visar att det finns en långsiktighet i delbranschen.  

Delbranschen domineras av fyra stora företag med en omsättning överstigande 200 miljoner SEK/år 

och med speciellt två stora företag, Kinnarps och EFG. Dessa har utvecklats till internationella företag 

med produktion på flera platser utanför Sverige. Dessa företags totala omsättning är därför högre än 

vad som anges i denna studie och med andra avkastningssiffror. Det kan också finnas viss 

sammanblandning av vad som produceras i vilket land och var det konsumeras, men så långt som 

möjligt är detta för den svenska marknaden. Denna storleksgrupp har lägre marginal och lönsamhet 

än övriga möjligen beroende på deras internationella verksamhet. Marginal och lönsamhet uppvisar 

annars en annan trend än för övriga delbranscher genom att dessa siffror sjunker ju större företagen 

blir.  

Den minsta gruppen har alltså de bästa siffrorna och pekar därför på att deras strategi mot nischning 

geografiskt, kund- eller produktmässigt är rätt för denna bransch. En viktig marknadskanal för 

kontorsmöbler är offentliga aktörer och då via offentlig upphandling. Under senare år har dessa 

upphandlingar förändrats till att gå från att fler företag blir prioriterade till enbart ett. På den svenska 
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marknaden levereras årligen kontorsmöbler för drygt 1,5 Mdr SEK till landsting och kommuner. I stor 

utsträckning är det de stora producenterna som har möjlighet att uppfylla kraven. Mindre aktörer går 

i större utsträckning till företagsmarknaden. En annan utveckling av konsolideringen är den höga 

exporten. Sveriges export av kontorsmöbler överstiger 1 Mdr SEK med stora mottagarländer som 

Norge, Danmark, Finland, UK och Tyskland. Det finns även en import som då i huvudsak kommer från 

Norge, Kina och Polen.  

Antal anställda och omsättning per anställd uppvisar en trend mot ökad effektivitet med ökad 

storlek. Investeringar i maskiner och utbyggnad av infrastrukturen har delvis påverkat de större 

företagen men överlag har företag i denna delbransch en god soliditet med siffror som visar på 

möjlighet för expansion.  

Tabell 4.2-2: Ekonomiska siffror för delbranschen Offentliga möbler perioden 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

4 3 725 2 500 12,2 % 6,1 % 4 800 41 % 

200100 

MSEK 

5    705    300 7,1 % 4,9 % 2 460 35 % 

100>50 

MSEK 

5    345    195 17,7 % 9,6 % 2 030 50 % 

50>0     

MSEK 

19    480    365 9,9 % 6,3 % 1 450 45 % 

Hela pop. 33 5 260 3 400 11,0 % 6,6 % 3 130 44 % 
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4.3 Volymproducenter 
Företagen i denna delbransch är som namnet säger stora volymstillverkare av möbler. Oftast är det i 

form av platta paket med IKEA som kund. 

 

Antal företag i gruppen 2012                 9 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  3 440 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  382 / 292 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          185 / 153 

 

I gruppen ingår 9 företag med affärsidén att producera stora volymer av möbler. Företagen har byggt 

upp effektiva produktionsanläggningar och satsar mycket på automatisering och högt 

materialutnyttjande för respektive produkts funktion. Flera av dessa företag är fristående 

leverantörer till IKEA eller ingår i den IKEA-ägda Swedwood-gruppen och har vuxit i takt med IKEAs 

utveckling. Den totala omsättningen för gruppen uppgår till knappa 3,4 Mdr SEK vilket är en ökning 

med närmare 25 % sedan 2004. Att det är stora företag framgår av medel- och medianstrukturen 

med en medelomsättning på nästan 400 miljoner kr/år och med fler än 150 anställda i medeltal.  

Företagens marknad påverkas av nästföljande leds utveckling, och med en positiv utveckling för 

dessa har flertalet haft en positiv trend. Viktigt för dessa tillverkare är att ha en konkurrenskraftig 

produktion (=pris) och möjlighet att växa i takt med sin kund. Marknaden för företagen är av den 

anledningen inhemsk då det är kunden som oftast har varumärket och marknadsarbetet. På samma 

sätt är exportandelen låg.  

Ser man till de olika storleksgrupperna dominerar förstås den största med 90 % av omsättningen. 

Deras vinstmarginal är förhållandevis låg men med en stor volym blir avkastningen på totalt kapital 

bra. I genomsnitt har avkastningen under perioden legat på knappa 8 %. Över perioden har dock 

avkastningen sjunkit med genomsnittssiffror på över 10 % mellan 2004 och 2008 varefter de sjunkit 

till omkring 5 %. Den långsiktiga stabiliteten ser god ut med soliditetssiffor överstigande 35 % i 

genomsnitt.  
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Tabell 4.3-2: Ekonomiska siffror för delbranschen volymproducenter perioden 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 

2012 

  200 

MSEK 

5 3 000 1 420 6,8 % 3,9 % 2 090 32 % 

200100 

MSEK 

2    320    215 2,6 % 1,8 % 1 620 23 % 

100>50 

MSEK 

2*      90    50 >20 % >15 % 2 000 30 % 

50>0     

MSEK 

       

Hela pop. 13 3 440  Ca 1 700 8,2 % 3,9 % 2 330 30 % 

* Siffrorna är osäkra då företagen ingår i större koncern 
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4.4 Sängproducenter 
Gruppen består av tillverkare av sängar och madrasser.  

 

Antal företag i gruppen 2012                 7 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  1 600 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  228 / 133 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          80 / 49 

 

Delbranschen sängproducenter omsatte under 2012 1,6 miljarder SEK, vilket är en minskning sedan 

året innan och fortsätter den nedåtgående trend som funnits under hela perioden. Den svenska 

sängmarknaden produktionsmässigt hade en topp omkring 2007 på dryga 2 miljarder. Då fanns det 

även flera tillverkare än idag. En konsolidering av den svenska tillverkningen har skett där bl.a. 

Hilding Anders står för en stor del av förändringen. Carpe Diem köptes efter sammanställningen 

samtidigt som tillverkaren av Dux gick i konkurs. De återstående tillverkarna är stora vilket 

genomsnittssiffran för omsättning och antal anställda visar – 228 miljoner respektive 80 anställda.  

Delbranschen präglas av omstruktureringen i handelsmönstren. När Hästens sängar inledde 

marknadsföringen och kampanjen om vikten av en specialanpassad säng utvecklades sängen till en 

nischprodukt och där varumärket var viktigt. Specialbutiker sålde sängar och kedjorna tappade i 

andelar. Den trenden har nu vänt och specialbutikerna tappar nu till de större kedjorna IKEA, Mio, 

EM, Jysk osv. samtidigt som de fristående handlarna fortsätter att tappa. Omkring 50 % av sängarna 

säljs via kedjorna, 35 % via specialbutikerna och återstående 15 % via de fristående (FMI – Market 

49-50, 2013). Med en specialisering mot enbart sängar har flera av tillverkarna utökat sin 

marknadsexponering. Hilding Anders har globala ambitioner efter att skapat sig en dominerande 

andel på den europeiska marknaden och även andra följer den trenden. 

Delbranschen uppvisar en konsolidering med de tre största svarande för knappa 90 % av 

produktionen. Ytterligare förändringar är att vänta. Vinstmarginalen för denna grupp är liksom 

omsättningen, är avtagande. I genomsnitt över perioden ligger den på dryga 2,5 % vilket med en stor 

omsättningen ger en avkastning på dryga 6 %, en siffra som dalat sedan de ”goda åren” i början och 

mitten av 2000-talet. Efter konkurser och uppköp 2012 steg avkastningssiffran för de kvarvarande 

företagen till över 15 % i genomsnitt, vilket visar variationen mellan företagen och deras 

affärsstrategier. De nästföljande grupperna består av enbart ett företag vilka uppvisar bra siffror. 

Däremot är det de minsta företagen som är förlorarna i denna delbransch med negativa siffror i 

genomsnitt över perioden. Sängmarknaden har blivit så standardiserad/anpassad och kopplad till 

varumärken att det krävs synlighet för att nå konsumenten vilket medfört att de mindre inte klarar 

av att konkurrera längre.  
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Tabell 4.4-2: Ekonomiska siffror för delbranschen sängar perioden 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

3 1 305 440 6,1 % 2,5% 2 900 39 % 

200100 

MSEK 

1    135    50 22 % 11,1% 2 730 40 % 

100>50 

MSEK 

1      80    45 13,7 % 6,3 % 1 800 26 % 

50>0     

MSEK 

2      80    25 2,6 % -3,1 % 1 510 41 % 

Hela pop. 7 1 600  560 4,6 % 0,9 % 2 400 36 % 
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4.5 Traditionella möbler  
Företagen i denna grupp är tillverkare av möbler till hemmet via möbelhandlarna i första hand.  

Antal företag i gruppen 2012                 24 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  1 625 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  67 / 33 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          49 / 18 

 

Gruppen Traditionella möbler består av 24 tillverkare med fler än 10 anställda, men där det totala 

antalet möbeltillverkare är långt större (inklusive mikroföretagen). Den totala omsättningen för 

gruppen uppgår till 1,63 miljarder SEK. Den genomsnittliga omsättningen är på dryga 65 miljoner och 

med omkring 50 anställda. Utvecklingen sedan 2004 har följt konjunkturläget det vill säga en 

uppgång till 2007/08 följt av en nedgång och stabilisering under de senaste åren. Konkurrensen från 

utländska aktörer har ökat men i första hand är det konkurrensen mellan möbelhandlarna som 

påverkat dessa företags utveckling. En del av företagen har egna varumärken medan de mindre 

producerar direkt åt möbelkedjorna.  

En uppdelning i storleksklasser av delbranschen visar att flertalet är mindre företag med en 

omsättning under 50 miljoner per år. Några av företagen har nischat sig mot en viss typ av möbler, 

kunder eller geografiskt segment och vuxit. Företagen i den största gruppen med en omsättning 

överstigande 200 miljoner SEK/år svarar för hälften av delbranschens omsättning och har olika 

inriktning – inhemska eller exportmarknaden. Vinstmarginalen för dessa stora företag har legat 

förvånansvärt stabilt under perioden på omkring 5 % och med en avkastning på ca 9 %.  

Företag med en omsättning mellan 50 och 200 miljoner SEK/år uppvisar en stor variation i 

vinstmarginal och avkastning. Företagens vinstmarginal varierar mellan 1 och 10 % och avkastning på 

3 till 20 % i genomsnitt under perioden, vilket bland annat kan kopplas till marknads- och 

kundinriktning. Utemöbeltillverkare i trä har fått en ökad konkurrens från plast- och rottingmöbler 

vilket satt sina spår i deras ekonomi. Med en inriktning mot en viss typ av hemmamöbler har andra 

tillverkare lyckats skapa ett gott varumärke och sifforna har följt efter. Antalet anställda är mellan 50 

och 100 per företag där en del av företagen har investerat i maskiner och skapat produktion med hög 

automationsgrad och teknikanpassning.  

Företag i den minsta gruppen varierar också kraftigt avseende marginal och avkastning men gruppen 

visar under perioden ett genomsnitt på dryga 4 % i vinstmarginal och med en avkastning på omkring 

7 %. Trots tuffare tider efter 2008 då flera uppvisade negativa siffror har en återhämtning skett och 

glädjande har flera studsat tillbaka lönsamhetsmässigt.  

Soliditeten ligger överlag bra till med i genomsnitt 39 % för hela gruppen och med bättre siffror med 

ökad omsättning, dvs. goda resultat har kunnat bygga upp bra långsiktiga finanser och investerade 

anläggningar.  
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Tabell 4.5-2: Ekonomiska siffror för delbranschen traditionella möbler perioden 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

3    875   640* 9,1 % 4,7 % 1 370 45 % 

200100 

MSEK 

1    130      25 >20 % 12,1 % 5 100 73 % 

100>50 

MSEK 

4    275    280 2,7 % 1,0 % 1 100 39 % 

50>0     

MSEK 

16    345    250* 7,5 % 4,8 % 1 130 37 % 

Hela pop. 24 1 625 1 200 7,9 % 4,4 % 2 400 39 % 

*Osäkra siffror då flera företag ingår i koncerner 
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4.6 Underleverantörer 
I delbranschen underleverantörer återfinns tillverkare av komponenter och delar till möbelindustrin. 

Urvalet av företag har gjorts efter att de enligt SNI-kod klassas som tillhörande möbelindustrin. Det 

kan finnas andra underleverantörer inom exv. verkstadsindustrin som också levererar till 

möbelindustrin. Exempel på komponenter kan vara trädetaljer, skumprodukter, metallkomponenter, 

tapetserare eller ytbehandlingar.  

Antal företag i gruppen 2012                 44 

Total omsättning i gruppen 2012 MSEK  3 035 

Omsättning 2012 – genomsnitts- 

och medianföretaget 
MSEK  69 / 18 

Antal anställda 2012- genomsnitts- 

och medianföretaget 
st          47 / 16 

 

Totalt ingår 44 företag i gruppen med en medelomsättning på knappa 70 miljoner SEK. Företagen är 

generellt små med ett medianföretag som omsätter 18 MSEK och har 16 anställda. Totalt omsätter 

gruppen drygt 3 miljarder SEK. 

Företagen agerar som leverantörer av komponenter till möbeltillverkare och har oftast en fokus på 

effektiv produktion och med pris som konkurrensmedel nummer ett. Kunderna återfinns oftast i en 

geografisk närhet såvida de inte är stora eller nischade på en viss typ av komponenter. Det senare är 

exemplet för de stora underleverantörerna som har utvecklat sig till att agera mot kontorsmöbel, 

eller sängsegmenten och skapat en unik kompetens. Marknadskanalen för delbranschens företag är i 

huvudsak via en möbelproducent som i sin tur agerar via olika distributionskanaler (egen butik, 

specialiserad butik eller via möbelhandeln). Företagen har sällan makten i kanalen utan agerar med 

sin produktionskapacitet.  

Lönsamheten i denna delbransch skiljer sig inte nämnvärt från strukturen i de övriga delbranscherna 

dvs. att god lönsamhet uppvisas bland stora och mindre. Medelstora har ibland svårt att hitta rätt 

kundsegment, produktområde eller marknadsinriktning och hamnar därmed som ”stuck-in-the-

middle-företag”. Lönsamheten för de stora företagen i delbranschen varierar men mer mellan åren 

än mellan företagen. Fram till 2008 har de flesta goda marginaler och avkastningssiffror för att under 

de senaste åren endast uppnå någon eller några procents marginal och lönsamhet. Kundernas 

neddragning har fått konsekvenser men även materialkostnaderna har påverkat negativt.  

Även för de andra storleksgrupperna varierar siffrorna mycket. I genomsnitt ligger lönsamheten på 

mellan 4 och 8 % för grupperna men där siffror för enskilda företag varierar mellan 40 % och – 35 % i 

avkastning på totalt kapital för enstaka år. Variationen i lönsamhet varierar mer mellan företagen i 

de mindre storleksklasserna än bland de större. Långsiktiga stabiliteten i företagen är god vilket 

troligen kommer av starka år i början av perioden, men som för andra variabler varierar det kraftigt 

mellan företag och enskilda år.   

 



En framtida hållbar trävärdekedja 

 55 

Tabell 4.6-2: Ekonomiska siffror för delbranschen underleverantörer perioden 2004-2012 

Omsätt-

nings-

intervall 

Antal  

företag 

Omsätt-  

ning        

2012      

(kkr) 

Antal  
anställda  
2012 

Avkastn. tot 
kap   
04-12 snitt 

Vinst-

marginal  

04-12  

snitt 

Omsättn. 

per anst  

2012 (kkr) 

Soliditet 2012 

  200 

MSEK 

5 1 705 1 005 11,3 % 5,9 % 1 380 52 % 

200100 

MSEK 

2    345    175 3,1 % 0,7 % 3 090 55 % 

100>50 

MSEK 

7    520    425 8,1 % 6,0 % 1 130 43 % 

50>0     

MSEK 

30    465    450 5,1 % 3,3 % 1 000 29 % 

Hela pop. 44 3 035  2 060 6,2 % 3,9 % 1 240 34 % 
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4.7 Sammanfattning – Möbelindustrin 
Totala omsättningen har ökat under perioden med stark tillväxt fram till 2008. Efter ett tapp de 

följande åren växer åter möbelindustrin. Viktigt att komma ihåg i det fallet är att inflationen under 

perioden varit mellan 15-20 procent, och om denna räknas bort från omsättningen visar 

möbelindustrin totalt en i stort sett nolltillväxt.  

Segmenten offentliga miljöer och volymproducenter är de största omsättningsmässigt på mellan 4 

och 6 miljarder. Övriga segment omsätter strax under 2 miljarder.  

Antalet anställda har minskat som en följd av konkurrens från utländska aktörer med lägre 

kostnadsnivåer. Svenska företag har svarat med investeringar för att få en effektivare och 

rationellare produktion.  

De stora företagen har förbättrat konkurrensförmågan tack vare varumärkesbyggande, 

stordriftsfördelar och god marknadsnärvaro. Vinstmarginalerna har minskat men avkastningen har 

delvis upprätthållits. En tydlig trend är designens positiva roll för lönsamheten där specifikt 

delbranschen Designföretag uppvisar god tillväxt och framför allt god lönsamhet – även efter 2008. 

Generellt har även de minsta företagen lyckats hålla uppe konkurrenskraften med flexibel produktion 

och god lokal marknadsnärvaro. Detta gäller dock inte i segmenten volymproducenter, 

sängtillverkning och underleverantörer där stordriftsfördelar överväger. Generellt visar det sig också 

att mellanstorleken (50-200 miljoner i omsättning) har lägre marginal och avkastning. Det krävs en 

mer professionell organisation när företag skall expandera.  

Styrkor och svagheter - Möbelindustrin 

Styrkor Svagheter 

Internationell närvaro bland stora företag Många små familjeföretag 

Ökad exportandel Fokus på inhemsk marknad 

Investeringar i automatisering Okoordinerad marknadskanal 

Gott designkunnande  
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5 Enkätsvar Trämanufaktur och möbelsegmenten 
En enkät med frågor om nuläge och framtida prioriteringar ställdes till företag i de två industrierna. 

Inkomna svar har sammanställts och redovisas gemensamt. En del kommentarer kan ske på 

delbranschnivå. 

Produktstrategi och marknad 

Företagens produktstrategier varierar givetvis eftersom det är väldigt olika segment och 

produktområden. Frågor om modularisering och standardisering är dock mer generella och syftar till 

effektivitetsförbättringar och anpassningar till de segment och kunder som företagen arbetar med. 

Avseende modularisering och standardisering svarar knappt 30 % att de arbetar med detta på ett 

tydligt sätt (6 eller 7) medan dryga 30 % säger sig inte arbeta med detta (1 eller 2). Mer än 50 % av de 

svarande anser att de arbetar effektivt med kundanpassade produkter.  

 

Fig 5.1-1: Modularisering och standardisering för kundanpassning av sortimentet (1 – I liten grad, 7 – 

I hög grad) 

På fråga om hur lönsam kundanpassningen är jämfört med ett standardsortiment ligger svaren på en 

4:a i genomsnitt dvs. standard är minst lika lönsamt som kundanpassat. En bred spridning mellan 

segmenten. Företag med en stor produktion eller som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad/ 

produktsegment svara i högre grad att kundanpassningen inte är lönsam.  

På fråga om företaget fokuserar på ett fåtal kundsegment eller brett mot många finns en dragning 

mot det senare men nästan 25 % svarar en ”5:a” (fig 5.1-2). Det finns ingen tydlig skillnad mellan 

segmenten utan båda ytterligheterna återfinns som svar i de olika segmenten.  

 

                                     

Fig 5.1-2: Produktsortiment fokuserat på enskilt segment (1 – Helt, 7 – Brett); 5.2-3 på prissegment 
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Passningen mellan produktsortimentet och de segment som företagen strävar mot anses som god 

(50 % svara 6 eller7) och på samma sätt anser företagen att de har de rätta resurserna och 

kompetenserna för de segment de arbetar med (60 % svarar 6 eller 7). Här är det de breda 

segmenten (snickeri t.ex.) som har varierade svar mellan passning mellan resurser och sortiment och 

segment, medan exempelvis Fönster samtliga svarar en 6:a.  

                               

Fig 5.1-4 Passning mellan sortiment och marknad.            Fig 5.1-5 Mellan resurser och sortiment 

På marknaden anser man sig inte vara beroende av ett fåtal kunder, där antalet kunder kan variera 

mellan 20 upp till ett hundratal. Bland segmenten uttalar sig volymproducenter, sängtillverkare och 

listproducenter att de är beroende av ett fåtal kunder medan fönstertillverkare svarar tvärtom. 

Relationen med kunden präglas av ömsesidig respekt och många försöker bygga upp långsiktiga 

relationer. Delvis som en konsekvens av att företagen anser att kunden har ett starkt inflytande på 

marknaden och dess utveckling.  

                                    

Fig 5.1-6 Beroende av fåtal kunder.      Fig 5.1-7 Kundernas inflytande 

                                                  

Fig 5.1-8 Präglas relationen av armlängds avstånd Fig 5.1-9 Bygger den på ömsesidigt förtroende 
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Konkurrens 

Konkurrensen i branschen anses som hård (6 eller 7 på den 7-gradiga skalan; fig 5.2-1) av 75 % av de 

svarande, och i huvudsak från inhemska aktörer. Kunderna anses ha en stark ställning och vara den 

som påverkar mest i marknadskanalen. Ett flertal av respondenterna ser en stor risk i att nya 

konkurrenter kommer in i delbranschen. De som ser minst risk återfinns i segment såsom snickeri, 

kök och bland en del av underleverantörerna. Främst beror det på den småskalighet och den 

anpassningsförmåga som snickeriföretagen anser sig besitta. Att kökstillverkarna inte ser en så 

överhängande risk ligger troligen i konsumentens efterfrågan och den tradition som finns på olika 

marknader/ länder, vilket gör det svårt för utländska aktörer att komma in på marknaden. Störst risk 

för konkurrens och då främst från lågprisländer svarar underleverantörer och volymproducenter sig 

vara utsatt för.  

      

Fig 5.2-1 Konkurrensen anses som hård (7) försumbar (1)  Fig 5.2-2 Risk för nya konkurrenter  

Jämfört med konkurrenter anser företagen att man är aningen bättre än konkurrenterna i de flesta 

av de efterfrågade aspekterna (sortimentsbredd, kundnytta, kvalitet, design, varumärke, personlig 

service, kundbemötande). De aspekter där det finns en tydligare skillnad till fördel för företagen är 

leveransprecision, kundbemötande, produktkvalitet och kundanpassning.   

                   
Fig 5.2.3 Leveransprecision;                    Fig 5.2-4 Produktkvalitet; (1 – Konkurrent bättre, 7 – Vi bättre) 

                         

Fig 5.2-5. Kundbemötande                    Fig 5.2.6 Kundanpassning 
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Områden där företagen anser att konkurrenterna är bättre är exempelvis om miljötänkande och 

hållbarhetsfrågor i affären, kostnadsläget generellt, och till viss del att ha egen säljkanal till 

marknaden. Det är inget segment som utmärker sig tydligt åt ena eller andra hållet.  

Framtida förväntningar och prioriteringar 

Företagen har fått en fråga om vilken tillväxtambition de har med en gradering från nolltillväxt upp 

till mer än 10 % tillväxt i omsättning per år. Svaren varierar mellan alla fem nivåerna men med en 

koncentration till den mittersta – 3-5 %/år – med knappa hälften av svaren.  

   

Fig 5.2-7 Företagens årliga tillväxtambitioner de kommande fem åren 1 – 0%, 2 – 1-2%, 3 – 3-5%, 4 – 

6-10% och 5 >10% 

Ungefär lika stor andel svarar någon av de två högre tillväxttakterna. Bland segmenten urskiljer sig 

golv, kök, design-, och traditionella möbeltillverkare med tro på hög tillväxttakt. Det är inget segment 

som genomgående tror på lägre tillväxt men de som har svarat 1 eller 2 återfinns i huvudsak bland 

hustillverkarna, snickeri och underleverantörssegmenten.  

För att skapa denna framtida tillväxt ställdes en fråga om vilka faktorer som företagen anser viktiga 

och där fokus kommer att ligga (se fig 5.2-8). Svaren varierade kraftigt och samtliga alternativa svar 

återfanns oftast för de olika faktorerna. Fyra faktorer som företag ansåg mycket viktiga (en 6:a eller 

7:a) var: Marknadsföring och säljarbete mot kund, Gynnsam konjunktur, Lägre kostnadsnivåer samt 

Egen utveckling av produkter och sortiment. Däremot är Tillgång till riskkapital, Företagsförvärv eller 

Nya affärsmodeller faktorer/ aktiviteter som mer än 50 % av de svarande anser som mindre viktiga (1 

eller 2). Bland övriga 11 aktiviteter har spridningen ganska stor och inget utmärkande kan ses.  
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Fig. 5.2-8. Faktorer som företag anser viktiga för att uppnå framtida tillväxt. 1 – Inte alls, 7 – Mycket 

viktigt) 

 

  

 Fråga 

1 Kompetensutveckla personalen 

2 Tillgång till arbetskraft 

3 Marknadsföring och säljarbete mot kund 

4 Egen utveckling av produkter och processer 

5 Styrelse- och ledningsarbete 

6 Tillgång till riskkapital 

7 Ökad vidareförädling 

8 Investeringar i anläggningstillgångar 

9 Lyckosamma företagsförvärv 

10 Hitta nya affärsmodeller 

11 Regionala och nationella stödåtgärder 

12 Miljöfrågan 

13 Forskning och produktutveckling i branschen 

14 Regeländringar 

15 Gynnsam konjunkturutveckling 

16 Lägre kostnadsnivåer 

17 Gynnsam valutakursutveckling 

18 Övrigt 



En framtida hållbar trävärdekedja 

 62 

6. Omvärldsfaktorers påverkan på trävärdekedjan – igår, idag och 

imorgon 
År 2004 kan tyckas ligga nära i tiden men stora förändringar har skett sedan dess fram till idag. 

Förändringarna har varit av karaktären fundamentala och omkullkastande nästan i likhet med ett 

paradigmskifte, men förstås också mindre extrema och även mer relaterade till nationell, regional 

och individuell nivå. I huvudsak kommer de stora penseldragen att beskrivas i detta kapitel men 

genom att beskrivningen blir på global, europeisk och nationell nivå kommer särdrag kunna plockas 

fram. Därmed kommer även mindre extrema händelser beskrivas som har haft en påverkan 

nationellt.  

Utgångspunkten för denna beskrivning har varit att hitta övergripande trender och drivkrafter som 

har en påverkan på byggande och boende för framtida konsumenter men också vad som påverkar 

användning av trä i de ingående delbranscherna och framtida efterfrågan hos konsumenter. En 

omfattande genomgång och analys av vilka dessa trender och drivkrafter exakt är ligger utanför 

denna rapports arbete utan beskrivningen tar sin ansats från studier och rapporter som är 

genomförda under de senaste åren med inriktning mot den träanvändande industrin tillsammans 

med mer generella studier om framtida utveckling för samhället. I litteraturförteckningen finns 

angivet de rapporter som är använda (se kapitel 10).  

Trender och utvecklingar som har en påverkan och som är använda i denna beskrivning kommer att 

vara: Den demografiska utvecklingen i de olika nivåerna, resurstillgång och i första hand 

skogsresursen, Ekonomisk utveckling, Klimat och miljömässiga förändringar. En sammanvägning av 

några av dessa tender sker och presenteras i form av byggande och boende som en separat trend 

och utveckling.  

Ur dessa utvecklingar och trender kommer sedan ett antal drivkrafter plockas fram och bedömas 

utifrån två aspekter – osäkerhet och påverkan. Osäkerhet är om det är hög eller låg osäkerhet i om 

drivkraften sker och Påverkan är om det är hög eller låg påverkan på våra studerade industrier.  

I det efterkommande kapitlet läggs de viktigaste drivkrafter ihop för att skapa scenarier vilka sedan 

beskrivs med olika parametrar. Baserat på detta scenario och möjligheter och risker av de olika 

parametrarna skapas sedan en vision och strategier för respektive delbransch. 

6.1 Demografi  

Internationellt 

Världens befolkning fortsätter att öka i antal. 2004 var vi 6,4 miljarder människor för att nu ha 

passerat 7 miljarder. Flest människor bor i Asien med dryga 4 miljarder följt av Afrika och 

Sydamerika. Den framtida utvecklingen bedöms visa på en svagt avtagande trend men att år 2050 

visar prognoser på ca 9 miljarder människor  
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Figur 6.1-1. Världens befolkning 2013 och prognos 2050: Källa: Carl Haub och Toshiko Kaneda, World 

Population data sheet, 2013). 

I första hand sker tillväxten i Asien, Afrika och Sydamerika, medan kontinenter som Europa och 

Nordamerika har en klart lägre tillväxt och i vissa länder på dessa kontinenter en nedgång i 

befolkningsantal. Tillväxten i världen fortsätter alltså men i en avtagande grad.  

Inom respektive region kommer de största 

förändringarna ske. Det sker en omflyttning av 

människor från landsbygden till städer. Denna trend 

har pågått under en lång tid, och under perioden 

2004-2012 passerade antalet personer i städer de 

som bor på landsbygden. Tillväxten i städer ligger på 

dryga 2 procent medan den totalt uppgår till 1,15 

procent enligt uppgifter från Världsbanken (2014). 

Framtida bedömningar pekar på att omkring 70 % av 

världens befolkning kommer att bo i städer år 2050 

(UN, 2012). För Europas del bor redan idag över 70 % 

i tätorter och andelen bedöms öka till omkring 84 % år 2050.  

 

Figur 6.1-2: Urbaniseringsgrad i världen 2009. (Källa UN) 



En framtida hållbar trävärdekedja 

 64 

Förutom att födelsetalen fortfarande är stora om än avtagande i många länder bidrar förbättrad 

levnadsstandard, hälsovård osv. till en ökad medellivslängd och därmed en ökning av totala antalet 

människor i världen. Medellivslängden i världen passerade 70 år 2009 (UN, 2012). Globalt sett har 

andelen personer över 65 år ökat från 5 % år 1950 till dryga 7 % år 2010 (UN, 2012), det vill säga en 

måttlig ökning. Trenden är dock en brantare utveckling där andelen år 2050 bedöms uppgå till 

omkring 16 % (UN, 2012). Europa har redan idag en andel om 16 % som är äldre än 65 år och 

utveckling här bedöms fortsätta mot 2050 och uppgå till omkring 25 %.  

Tabell: 6.1-1: Andel av befolkning äldre än 65 år. (Källa: UN, 2012) 

 

På Europanivå sker de stora demografiska förändringarna i form av fortsatt invandring och regionala 

omflyttningar och urbanisering. Europa har en total befolkning om dryga 600 miljoner (ej medräknat 

Ryssland) fördelat mellan norra Europa med 100 miljoner, Västeuropa med knappa 200, Östeuropa 

150 och södra Europa med 150 miljoner människor. Prognosen för de största länderna skiljer sig åt 

där Tyskland, Spanien och Ukraina förväntas ha avtagande befolkningsmängd medan Storbritannien 

och Frankrike en ökning. Italien och många andra länder bedöms ligga kvar på i stort sett samma 

befolkningsmängd. Detta kommer få konsekvenser för hur boende och byggande ser ut under 

kommande år. Nybyggnadsgraden kan stagnera samtidigt som renoveringar kan behöva ske. Det blir 

andra faktorer som kommer att spela in än rent boendeyta, såsom standard i husen, flexibilitet för 

kommande generationer, energi och klimateffektivitet.  

Demografi i Sverige 

I Sverige har befolkningsförändringen utvecklats mot en ökad årlig tillväxt under 2000-talet. Från att 

ha legat på omkring 50 000 invånare per år uppgår den idag till det dubbla. En orsak till denna 

utveckling är dels ett ökat födelsetal och minskad dödlighet (ökad medellivslängd till ca 80 år) samt 

en större invandring än tidigare år. Sammantaget ger det en snabbare ökning av befolkningsmängden 

i Sverige. Tillväxten sker liksom på många andra ställen i världen i storstäder. Ökningen av 

befolkningen i Stockholm, Göteborg och Malmö står för 70 % av den totala befolkningsförändringen i 

Sverige under 2000-talet (SCB, 2014).  
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Figur 6.1-3: Årlig befolkningsförändring i storstadsområden samt riket i övrigt. Källa SCB, 2014) 

Utvecklingen mot en ökad andel äldre personer är stark i Sverige. I Europa är det enbart Tyskland och 

Italien som har en större andel personer över 65 år än de 18 % som Sverige har. I takt med att den 

stora gruppen 40-talister går i pension kommer andelen öka samtidigt som denna kapitalstarka grupp 

kommer påverka preferenser i samhället. Med en hög ungdomsarbetslöshet kan detta bli en fråga att 

lösa med att allt färre skall finansiera en allt äldre befolkning. Men om dessa äldre har pengar 

kommer deras röst att väga tyngre än idag, och boendefrågan är ett viktigt område. Urbaniseringen 

har också en påverkan i detta sammanhang. De yngre söker sig till storstäder där det oftare finns 

jobb och kvar blir de äldre. Det kan leda till svårigheter för vissa kommuner att finansiera en välfärd 

för alla.  

Urbaniseringstrenden får även en påverkan på boendet i landet. När befolkningen flyttar beror det 

på flera faktorer men där arbete är en viktig faktor. För en fortsatt tillväxt är det nödvändigt för 

företag att de anställda har möjlighet att hitta ett boende. Studier genomförda visar att 

boendetätheten i olika kommuner påverkar tillväxten för företag och därmed hur kommunernas 

tillväxt utvecklas (Eriksson och Lind, 2005; BKN, 2010; Boverket, 2012; Boverket 2013). Rörligheten i 

landet påverkas alltså av hur boendetätheten ser ut. Med en ökad boendetäthet är befolkningen 

mindre benägen att lämna sin befintliga bostad och därmed försvårar det för inflyttare. Vad som 

också lyfts fram som en påverkande faktor för tillväxten baserat på boendetäthet är hur 

bostadsbeståndet ser ut ur ett ägarperspektiv, dvs. om det är bostads-, hyresrätter eller ägarrätter 

(småhus). Med en ökad andel hyresrätter påverkas rörligheten i befolkningen positivt och kan 

därmed skapa en tillväxt i kommunerna. Vad studierna visar är att rörligheten påverkas minst lika 

mycket av andelen hyresrätter som av boendetätheten i en kommuns bestånd.  
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Hot och möjligheter för trävärdekedjan av den demografiska utvecklingen är bland annat: 

Faktor Hot Möjlighet 

Urbaniseringen 
 

Minskat småhusbyggande 
Bostadsrätter efterfrågas och trä kan 
inte konkurrera med befintliga 
material 
Nya boendepreferenser som inte 
prioriterar trä 

Behov av nya flexibla 
byggnader och lägenheter 
Påbyggnader 
Mindre lgh och dubbelt 
boende 
Snabb produktion för att korta 
byggprocess och kostnader 

Åldrande befolkning 
 

Träbyggsystem inte anpassade med 
andra lösningar – exv. säkerhet  
 

Flexibelt boende 
Hälsoaspekten med trä 
 

Svag ökning i 
befolkningsantal i 
Sverige  

Svagt byggande 
Fokus blir på renovering 
 

Flexibla lösningar. 
Långsiktigt byggande 

   

 

 

6.2 Tillgång på resurser – råvara och kompetenser 
Specifikt för trävärdekedjan är det tillgången på skogsråvara som är en viktig påverkande faktor. 

Förutom skogsbaserade produkter har även tjänster och kunskaper en påverkan. Till tjänster och 

kunskaper räknas kompetenser hos personal och hur den tekniska utvecklingen ser ut för att 

överföra kompetens från personal till den färdiga produkten.  

Skogstillgångar globalt 

Globalt sett minskar skogsarealen men med stora regionala skillnader. Den totala skogsarealen i 

världen uppgår till ca 4 000 miljoner ha. Störst skogsareal återfinns i Ryssland med 800 miljoner ha 

vilket är lika mycket som i Sydamerika (860 milj ha). Europa exkl. Ryssland omfattar ungefär 200 

miljoner ha vilket är en tredjedel av vad som finns i Asien (omkring 600 miljoner ha). Jämfört med 

1990 har det skett en minskning med 8 miljoner ha. Samtidigt som den totala arealen minskar på 

kontinenter som Sydamerika, Afrika och Asien, sker och har det skett en omflyttning från naturskogar 

till kultur- och plantageskogar. Skogsbruket drivs därmed mot en ökad differentiering där vissa 

skogar drivs som plantager medan andra avsätts som skyddsvärd skog. Befolkningsutvecklingen är en 

drivande faktor i detta där mark ställs om från skogsproduktion till jordbruk och åkermark men också 

för de expanderande städerna. Av den avverkade rundvirkesvolymen är det endast hälften som går 

till industriproduktion – drygt 1700 miljoner m3, den andra halvan utgörs av brännved (FAO, 2012). 

Trots att den totala skogsarealen globalt sett är minskande är uttaget (både brännved och 

industrived) lägre än tillväxten. Återigen finns det förstås stora regionala skillnader beroende på 

befolkningstillväxt, ursprunglig tillgång på råvara, traditionellt utnyttjande av skogsråvaran och hur 

industristrukturen ser ut. I de regioner med hög omställningstakt till annan användning är det till 

åkermark medan i de områden där det sker en ökning av arealen finns redan tillräckligt med 

jordbruksmark och omställningen sker mer av miljö- och hållbarhetssyn (FAO, 2013). Den framtida 

prognosen för skogstillgången visar på en fortsatt minskning på södra halvklotet som en följd av 

förändrat klimat och avverkning av regnskogen för andra ändamål – spannmål, energi osv. På norra 
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halvklotet sker endast mindre förändringar och där andra faktorer har en större påverkan på 

tillgången av skog. 

  

Figur 6.2-1: Årlig förändring av avverkningsnivåer per land (Källa FAO, 2012) 

Tillgången på skogsråvara är fortsatt god i Europa med en positiv tillväxt. Arealen av skogsmark ökar 

samtidigt som den totala avverkningsvolymen hållits förhållandevis konstant med resultatet att 

tillväxten i Europa är positiv. Dock finns det en variation mellan länder. En minskad avverkning har 

skett i länder med stor sågtimmerefterfrågan (Tyskland, Sverige, Finland, Österrike) som en följd av 

minskad efterfrågan av sågad vara sprunget av prisutvecklingen av timmer. Ytterligare en faktor som 

påverkat avverkningsnivåerna och tillgången på timmer är extrema väderhändelser. Europa har 

drabbats av ett antal stormar under den senaste 10-årsperioden som tillfälligt skapat ett överskott på 

timmer (Sverige, Tyskland och Österrike), men som p sikt kan skapa regionala bristsituationer.  

Skogs- och skogsproduktförändring utanför Europa  

I Kanada har klimatförändringar tillsammans med mänsklig påverkan medfört angrepp av insekter. 

Bedömningen är att minst 800 miljoner m3 av skog i B.C. är skadat samtidigt som det skett en 

överavverkning i östra Kanada. Följden kan bli att Kanadas roll som stor exportör av skogsprodukter 

kan minska dramatiskt. Samtidigt har kraftiga uttag av den skadade skogen och export till USA 

medfört att avverkningar i USA minskat med resultat att USA på sikt kan bli självförsörjande på 

skogsråvara. Speciellt gäller detta snabbväxande skogar i sydöstra delen. Gällande sågad trävara är 

Kanada och USA stora producenter och exportörer. Av den totala produktionen om dryga 400 

miljoner m3 per år av sågad trävara exporteras en dryg fjärdedel varav handeln mellan Kanada och 

USA utgör 12 miljoner m3.  

I Sydamerika sker en fortsatt avverkning av regnskogen om än mindre än tidigare perioder. Behov av 

åkermark samt omställning till produktionsskog är orsakerna. Investeringar i massa- och 

pappersindustrin sker i denna region som en följd av kortare rotationsperioder för skogen. Andelen 

sågtimmer av produktionsskogen är fortfarande mindre än i barrskogsbältet på norra halvklotet.  

I Asien har Kina höga mål om skogsplantering dels för att säkra framtida skogstillgång dels för 

erosion. För att säkerställa tillgång på sågad trävara till landets industrier sker en ökad import. Stora 

exportländer är Ryssland och i ökad omfattning Kanada men Europa har ökat sin export de senaste 

åren. Japan har en skogstillgång motsvarande den svenska men avverkningsvolymerna är mycket 

lägre. Fortsatt import. Importen sker även av färdig sågad vara och uppgår årligen till knappa 40 
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miljoner m3 (vilket är en ökning från dryga 20 miljoner m3 år 2008). Den årliga produktionen av sågad 

trävara (en hög andel lövträd) uppgår till knappa 100 miljoner m3och ökande som en följd av 

effektiva produktions- och skogsskötselsmetoder. 

På europeisk nivå finns tydliga utvecklingstrender mot en omställning av användning av 

skogsresursen. Miljö- och hållbarhet har successivt fått en större påverkan vilket resulterat i krav på 

skyddande av skog, nya produkter och tjänster från skogen och därmed en förändrad 

industristruktur. Hållbart skogsbruk och bevarande av mångfalden i ekosystemen sätter i ökad grad 

dagordningen för skogsägare och skogsindustrin i Europa. Certifieringen av skogen har fortsatt och av 

den totala arealen om ca 170 miljoner ha (exkl Ryssland) är idag nästan 60% certifierad. Av det totala 

uttaget är dock endast knappa 15 % från certifierad råvara (UNECE, 2013). Trots den förhållandevis 

låga andelen certifierad råvara har såg- och träindustrin svårt att öka priset och marginalen med 

hänvisning till certifiering. Ett annat område med koppling till miljö är handeln med utsläppsrätter för 

att minska utsläpp av växthusgaser. Den har inledningsvis haft en påverkan på skogsindustrin, men 

inte i den utsträckning som tanken var från början. Målet har varit att minska på utsläppen genom 

att den energislukande industrin blir effektivare, och där skogsindustrin redan har gjort mycket eller 

med enkla medel kan genomföra förändringar. Skogsindustrin borde därför ha kommit ut väl ur 

detta. Tilldelningen har varit i överkant vilket inneburit att priset sjunkit med resultatet att företag 

köper utsläppsrätter istället för att investera i energieffektiviseringar. Finanskrisen under 2008/09 

har varit en bidragande anledning till minskad investeringsvilja (Ecosystem markets, 2013).  

Produktionen av sågad trävara i Europa har över iden legat förhållandevis stabilt men med årliga 

förändringar och en total ökning sedan 2000. Stora producentländer är Sverige, Tyskland, Finland 

förutom Ryssland. Samtliga är även exportörer av sågad trävara både inom Europa men även till 

Asien och Nordamerika.  

Förändring på grund av ändrade efterfrågemönster 

En växande trend i de utvecklade länderna är en ökad produktion av förädlade energiprodukter från 

skogsråvaran. Den utvecklingen kommer som en följd av en ökad medvetenhet om jordens 

begränsade resurser och politiska beslut om att öka användningen av förnybara råvaror till förmån 

framför de ändliga resurserna (exv. EUs mål om 20 % förnybar energi år 2020). Energibolagen är 

drivande i denna utveckling tillsammans med fordonsbränsleindustrin. Avverkningsrester går till 

kommunala och centrala kraftverk samtidigt som det sker en utbyggnad av etanol och förädlade 

bränsleprodukter baserade på skogsråvaran. I första hand är det de större skogsbolagen med 

inriktning mot den kemiska industrin som agerar inom energisektorn. Bioraffinaderier där 

produkterna är ämnade för fler sektorer än byggande och boende genomförs på olika ställen.  

I Nordamerika och speciellt USA med en ökad skogstillgång har stora energiproduktionsfabriker 

uppförts. Syftet är produktion i USA och leverans till Europa. Med storskalig produktion, god tillgång 

på råvara och effektiv distribution kommer detta påverka dels den inhemska träbaserade industrin 

dels energisektorn i Europa. Detta späds på av USAs utveckling av teknik för utvinning av skiffergas 

och ett potentiellt framtida oberoende av energi för inhemsk konsumtion. Det kan tillfälligt bromsa 

en utveckling mot grön energi. 

En fortsatt ökning av information och nyheter via internet påverkar förbrukningen av papper. Redan 

idag har flera stora fabriker lagts ner och företag som befinner sig i dessa segment har skrivit ner 

framtidsutsikterna och siktar på andra områden. Många ser över sina produktstrategier och ökar 
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närvaron inom områden som är nya exv. textil eller vård förutom att se till energisektorn. 

Konsekvensen av denna utveckling blir hur förhållandet massaved / sågtimmer kommer att se ut i 

framtiden. Värdet på skogen kan komma att se annorlunda ut i framtiden om inte andra 

användningsområden kopplas till den volym som minskar i efterfrågan. Detta påverkar länder med 

stora produktionsanläggningar för massa- och papper medan länder med en utbyggd 

träskivproduktion kan få en fortsatt avsättning till byggande och boende. 

På liknande sätt kommer skogen som rekreationsresurs att få en påverkan i framtiden. Med en 

fortsatt urbanisering kan skogar närmast städer få andra användningsområden och skötselmetoder, 

samtidigt som skogar långt från städer och fabriker blir otillgängliga både ur transport- och 

kostnadssynpunkt. En ökad andel av skogsarealen avsätts som skydds- och rekreationsskog och 

synen på skogen som produktionsresurs skiljer sig åt mellan olika länder; mer produktion i norr och 

mindre i söder.  

Nationellt 

Tillgången på skog har sedan 1920-talet varit ständigt ökande trots en expanderande industri. 

Avverkningsnivåerna ligger ständigt under den årliga tillväxten vilket medför ett ökat skogsförråd. 

Under den senaste 10-årsperioden har tillväxten legat mellan 15 och 30 % över avverkningsnivån 

vilket medför att skogsförrådet årligen ökar med mellan 20 och 40 miljoner m3.  

 

Figur 6.2-2: Årlig tillväxt och avverkning i Sverige 1955-2010 (Källa: Skogsstyrelsen) 

Stormarna under de senaste nio åren (sedan 2005) har påverkat tillgången på timmer och även vilka 

kvaliteter som har levererats till industrin. Totalt har drygt 100 miljoner kubikmeter fällts av 

stormarna där Gudrun är den värsta med 65 miljoner kubikmeter fälld skog och där förra årets storm 

fällde ca 14 miljoner. För södra Sverige innebar stormarna ett kraftigt tillskott efter 2005 vilket har 

kunnat hålla priserna nere och volymerna uppe. Till viss del skedde en omfördelning av avverkning 

och avverkningskvaliteter åren efteråt, men där effekten kommer längre fram när andelen 

avverkningsmogen skog i södra Sverige minskar.  
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Priset för timmer och massaved följer dock inte tillgången på skog. Istället är det en över tid 

nedåtgående trend med lägre priser. Omräknat till 2013 års priser är det en 40 % nedgång jämfört 

med toppen mitten av 1970-talet. Med ett stort privat skogsägande är det andra faktorer än rent 

monetära som spelar in om skogsägaren skall avverka. Under den senaste 10-årsperioden har 

priserna i genomsnitt varit ganska stabila men med kraftiga årliga förändringar. Stormen 2005 

medförde en kraftig ökning av virkesvolymen med följden att timmerpriserna sjönk. Återhämtningen 

kom ganska omgående då industrins förbrukning ökade. Efter finanskrisen och en sämre växelkurs 

för exportindustrin har timmerpriserna sjunkit. Effektivare produktionsmetoder och avverkningar 

medför prissänkning.  

 

Figur 6.2-3: Prisutveckling av sågtimmer 1976-2013. I 2013 års priser. Källa: Skogsstyrelsen 

Liksom att prisutvecklingen för timmer visar en sjunkande trend följer priserna för sågad trävara 

samma utveckling. En alltmer global marknad med större möjlighet att jämföra produkt och pris 

samtidigt som tillgången på sågad vara ökar medför en prispress och en över tiden negativ trend. 

Båda pristrenderna fluktuerar beroende på utbud och efterfrågan med en viss tidsdifferens där 

priserna på sågad trävara ligger före timmerpriset.  

 

Figur 6.2-4: Prisutveckling av sågad trävara. Nominellt pris (Källa: Skogsstyrelsen) 
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Sverige domineras av barrsågtimmer medan lövsågtimmer har en ganska undanskymd roll. Årligen 

avverkas mellan 100 000 till 200 000 m3 lövträ med ek och björk som dominerande träslag, där den 

lägre siffran gäller för de senaste åren. Tillgången på dessa träslag finns i södra Sverige men är spridd 

mellan ett stort antal skogsägare och på olika bestånd. Därmed blir avverkning och transporter 

dyrare än i det rationella barrskogsbruket. Utöver volymer som går till försågning avverkas en stor 

volym som blir till massaved. De industrier som efterfrågar lövsågtimmer anskaffar denna via 

inköpsorganisationer men också i stor omfattning via import. Andelen timmer i förhållande till 

massavedsimport är dock stor. Årligen importeras omkring 4 miljoner m3 massaved.  

Sammanfattning och hot och möjligheter för trävärdekedjan av skogen som resurs på trävärdekedjan  

 Globalt sett sker en omflyttning av skogsresursen dels mellan kontinenter (ökning Asien 

minskning Nordamerika) dels från kulturskog till plantageskog. Det påverkar kvaliteten och 

slutanvändning av skogsråvaran 

 En minskad massa- och papperskonsumtion får en påverkan på sågtimmer och sågad trävara. En 

viss överflyttning till skivproduktion kan ske.  

 På nationell nivå finns en god tillgång av barrsågtimmer men med stora regionala skillnader. I 

spåren efter stormarna uppkommer underskott på vissa kvaliteter och även volymer generellt.  

 Skogsägare och industri har olika målbilder för hur skogen skall användas vilket kan leda till 

konflikter om tillgången. Det underbygger hur prisutvecklingen av de två fortsätter att vara 

åtskilda. 

 Med en förhållandevis liten tillgång på högkvalitativt lövsågtimmer är det negativt för de 

industrier som förbrukar denna produkt.  

Faktor Hot Möjlighet 

Tillgång på sågtimmer 
 

Minskat massavedsbehov – dyrare 
timmer 
Dyr avverkning 
Efterfrågan från energibolag 
Skogsägarnas strategi 
Snabbväxande skogar 

Välskötta skogar med god 
tillväxt 
Överavverkning i andra länder 
 

Kvalitet av råvara 
 

Fel kvalitet till ändamålet 
 

Flexibelt boende 
Hälsoaspekten med trä 
 

Ändrade preferenser 
 

Efterfrågan styr mot andra träslag 
Skogen som kolsänka lyfts 
Rekreationsskog viktig 
Andra skötselmetoder minskar 
tillgång 

Träprodukter kommer in i 
andra applikationer 
Fibern används strukturellt 
Fibern till interiöra lösningar  

   

 

6.3 Miljö- och klimatdebatten 
Skogen som en förnybar resurs och träd och träprodukter som kolsänka genom sin struktur lyfts i allt 

större grad fram som viktiga åtgärder som kan bidra positivt inför det klimathot som världen står 

inför. Med förbrukning av fossila bränslen har växthusgashalten i atmosfären ökat och resultat från 

IPCC visar att följden av denna ökning kan leda till temperaturökningar som kraftigt kommer att 

påverka klimatet. Regn, översvämningar, orkaner, ökade havsvattennivåer, öknar, torka osv. bedöms 
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som följder av temperaturhöjningen. För den träbaserade industrin finns ett antal områden där 

sektorerna kan bidra för att mildra verkningarna av en framtida klimatförändring. Dessa områden 

kopplar till olika delar i värdekedjan men också till olika aktiviteter i samhället och hur träprodukter 

används. Efter en generell lägesbeskrivning av klimatförändringen i världen och Sverige lyfts 

områden som energi, byggande och rekreation upp.   

Växthusgaser och klimatförändring 

Klimat och miljöförändringar påverkas i stor utsträckning av växthusgashalten i atmosfären. En högre 

halt av växthusgaser medför en ökad medeltemperatur på jorden, vilket leder till klimatförändringar 

som torrare klimat, mer regn, längre torrperioder osv. Konsekvenser av en högre temperatur kan bli 

ökad issmältning, högre havsnivåer, utbredning av öknar vilket påverkar människor längs havslinjer, 

produktion av spannmål, ändrade flora- och faunaförutsättningar m.m. En ökad urbanisering skapar 

utmaningar när temperaturen ökar. Städerna blir varmare, luftkvaliteten påverkas, tillgång på vatten 

försvåras med mera. En ökad förbränning av fossila bränslen anses av många som orsaken till en 

ökad växthusgashalt i atmosfären och i och med industrialiseringen i början av 1800-talet har 

koldioxidutsläppen ökat (se fig 6.3-1). 

  

Figur 6.3-1: Årliga koldioxidutsläpp 1800-2000 per viktiga sektorer och region. Källa: Global Warming 

Art) 

Officiella siffror på utsläppen visar en kraftig stegring de senaste 50 åren, vilket till viss del har avtagit 

de senaste tio åren enligt uppgifter från FN (UNFCCC, 2013). De totala utsläppen av växthusgaser 

(främst koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon) är svåra att få en samstämmig uppgift om eftersom 

alla länder inte samlar in data. FN via sitt organ UNFCCC är en organisation med uppgift att 

sammanställa uppgifter och via olika beslut (exv. Kyoto-protokollet) har delat in världens länder i två 

grupper – Annex 1 som är stora utsläppsländer och Icke-annex 1 – som är mindre länder. De länder 

som ingår i Annex 1 är oftast I-länder med en hög levnadsstandard och stor konsumtion av energi. 

Denna grupp släpper årligen ut omkring 17 000 miljoner ton CO2 ekvivalenter (figur 6.3-1 visar 

hälften av detta pga att den dels ligger ett decennium bak i tiden dels enbart visar CO2 utsläpp). Stora 

utsläppsländer är USA, EU och Kina där dessa bedöms svara för minst hälften av de totala utsläppen. 

Luxemburg, Australien och USA har en per capita konsumtion överstigande 16 ton och där Sverige 

ligger på under 5 ton. Dessa siffror är dock klart över den siffra som IPCC har sagt är gränsen för vad 

jorden klarar av för att inte temperaturökningen skall bli över 2 grader.  

http://www.globalwarmingart.com/images/5/56/Global_Carbon_Emission_by_Type.png
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Figur: 6.3-2 Utsläpp av koldioxid per capita, 2011. Källa: IEA och hämtad från Ekonomifakta.se 

Utsläpp av växthusgaser korrelerar med energitillförsel och konsumtion och globalt sett dominerar 

sektorer som El och värme, Industri och Skogsbruk av den totala energikonsumtionen. En direkt 

korrelation mellan produktion och energikonsumtion finns mellan industri, el och värme, transporter 

och bostäder. Inom skogsbruk och jordbruk sker utsläppen i stor utsträckning från förnybara källor. 

 

Figur 6.3-3: Olika sektorers andel av växthusgasutsläpp på global nivå. Källa: IPCC hämtad från Ekonomifakta 

IPCC har i sin senaste sammanställning och värdering visat att byggnader (Industri och Bostäder 

tillsammans) svarar för 32 % av slutförbrukning av energi och 19 % av totala växthusgasutsläppen. 

Det är stor skillnad på förbrukningen av energi beroende på var i världen en byggnad finns där kallare 

klimat har en högre förbrukning på grund av uppvärmningsbehov medan bostäder i varmare länder 

har luftkonditioneringsbehov. Hur bostäder byggs och hur städer planeras får därmed en stor 

Utsläpp av koldioxid per capita - internationellt
Ton koldioxid per capita, 2011

Källa: International Energy Agency Hämtat: 2014-09-16
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inverkan på möjligheten att förändra förbrukning och utsläpp. Om vi fortsätter med dagens 

byggprocess och metod är IPCCs bedömning av energiförbrukningen i byggnader kommer att dubbla 

eller tredubbla till 2050, men menar samtidigt att det finns metoder, processer och tekniker redan 

idag som kan vända trenden och ge en minskning år 2050 (IPCC, 2014). Till detta kommer också hur 

generella befolkningstrender ser ut (tillväxt, urbanisering) men också förändrade levnadsmönster och 

standarder samt hur effektivt produktionen och tillförseln kan ske. Med en ökad befolkning och utan 

att per capita konsumtionen minskar kommer följaktligen utsläppen öka. Det kommer därmed krävas 

förändrade preferenser och effektivare system för produktion och tillförsel energi för att 

växthusgasutsläppen skall minska.  

För att nå målet om att den globala medeltemperaturen inte skall stiga med mer än 2 grader jämfört 

med år 1990 måste det till radikala åtgärder. FNs organ för klimatförändring, IPCC, har sammanställt 

fakta kring historisk utveckling och framtida prognoser. Dessa visar att det kommer att krävas 

åtgärder inom specifikt tre områden för att kraftfullt minska utsläppen.  

1. Övergång till elektricitet med låga utsläpp av CO2 

2. Energieffektivisering och konservering 

3. Bränslebyte (fossilt till förnybart).  

Varje land har ansvar i detta men med tydlig samordning och kontroll från global organisation. Inom 

de tre områdena finns åtgärder som lämpar sig väl för skogs- och träprodukter. Exempel är 

energieffektivisering t.ex. fönsterbyte eller isolering av hus låg-energihus, trä som substituerar andra 

material i byggandet. Inom elektricitet kan förnybart material användas och slutligen bränslebyte via 

en övergång från fossilt bränsle till förnybart och förädlat biobränsle. Specifikt för byggande lyfts 

åtgärder såsom energieffektivisering (byggnadens skal, effektiva hushållsapparater, kontroll och 

optimeringssystem av byggnader), infrastruktursystem (renovering av befintligt bestånd, 

passivhusstandarddesign och användaroptimering), koleffektivisering (från fossil till förnybart, 

utveckling av elnätet) och minskat behov i form av effektivare tillförselsystem, beskattning, avgifter, 

certifiering, klimatanpassade byggregler osv.  

Konsumtion och produktion i Sverige 

De totala utsläppen av växthusgaser i Sverige har minskat de senaste åren. Från nivåer på dryga 70 

miljoner ton CO2-ekvivalenter per år har utsläppsmängderna sjunkit till under 60 miljoner ton/ år. De 

största sektorerna är transporter och energiproduktion. Sektorn energiproduktion fördelas sedan på 

andra områden exempelvis bostäder och lokaler. 
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Figur 6.3-4: Utsläpp av växthusgaser i Sverige, 1990-2011. Källa Naturvårdsverket 

Sedan 1990 har utsläppsmängderna sjunkit och där de största förändringarna har skett inom 

energiproduktion som en följd av omställning till energiproduktion med hjälp av förnybara energi 

samt även energieffektiviseringar i byggandet (Naturvårdsverket, 2014). Även inom sektorn 

Transporter har det skett en förändring. Den totala siffran ligger förhållandevis stilla för den 

studerade perioden, men med en ökad fordonsflotta har utsläppen per fordon minskat tack vare 

effektivare förbränning och nya drivmedel.  

Den svenska konsumtionen påverkar växthusgasutsläppen och med en ökad import minskar 

utsläppen i Sverige men ökar i andra producerande länder. Sverige har idag en import av produkter 

och tjänster som orsakar växhusgasutsläpp i andra länder, och som har ökat under de senaste 10 

åren. Totalt ligger utsläppsnivåer för svensk konsumtion på 117 miljoner ton per år (2012) vilket är en 

ökning med 17 % sedan 1993. Delas denna konsumtion upp i inhemskt producerat och importerat 

visar det sig att den inhemska har sjunkit från knappa 60 miljoner ton till ca 40 miljoner, medan 

importen har gått från ca 45 miljoner ton till omkring 70 miljoner ton CO2-ekvivalenter. En tolkning av 

detta är att med en ökad andel konsumtion av i Sverige producerade produkter och tjänster skulle 

kunna bidra till ytterligare sänkning av Sveriges andel till det totala växthusgasutsläppet.  

Eftersom även Sverige har skrivit på att minska utsläppen till 2020 och samtidigt öka andelen 

förnybart i energiproduktionen kan Sverige agera inom EU för att totalt få en minskning av utsläppen. 

Mätningar och beräkningar av olika produkter och tjänsters klimatbelastning kan vara en väg framåt.  

Trävärdekedjans roll i klimat och miljödebatten 

Skogens roll i denna ekvation är både enkel och komplex. Enkel i den meningen att skogen är en 

förnybar resurs och om den används på rätt sätt har positiva effekter på klimatfrågan. Komplex så till 

vida att processer i ett träd och i en skog påverkar andra flöden såsom vattentillgång, erosion, djurliv, 

men även aspekter som hälsa och rekreation.  
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Den enkla aspekten kan visas som ett flöde där träd och skog fungerar som en sänka i och med att 

träden binder kol. Med en stor och ökande skogsareal ökar upptaget av koldioxid vilket därmed 

minskar utsläppen. Tillväxten i en skog varierar beroende på när under omloppstiden man studerar. 

Påverkan har också nedbrytning av löv, grenar och rötter vilket avger koldioxid. En gammal skog med 

lägre tillväxt och en stor nedbrytning kan ha nått en jämvikt. Regnskogen är ett sådant exempel. En 

hög avskogning påverkar också. Om en skog ersätts med annat avgår det bundna kolet och om inte 

en ny sänka skapas är denna förlorad. I och med den höga avskogningen som sker, främst i den 

tropiska delen av världen minskar arealen av kolbindande skog.  

Lägger man på en dimension och tittar på producerade produkter och tjänster från skogen och trädet 

kan den första dimensionen fortfarande vara att efter avverkning kan materialet agera som en sänka 

beroende på hur den används. Blir trädet till träprodukter och byggnadsmaterial binds kolet i 

byggnaden under byggnadens livstid. Kommer dessa produkter från ett långsiktigt hållbart skogsbruk 

med mål om minst klimatneutral skötsel blir effekten positiv över en byggnads livstid. Läggs en 

substitutionseffekt till i detta dvs. att trämaterialet ersätter ett annat material som har högre 

koldioxidutsläpp blir effekten ytterligare bättre.  

Ovanstående är en generell bild av hur trä som material kan påverka klimatdiskussionen. Tar man 

istället definierade produktslag eller delbranscher kommer ytterligare områden som måste tas med i 

beräkningen. Energiförbrukning i produktion och konsumtion, transporter i företag och till kund samt 

affärsmässiga aspekter som certifikat, handel och marknadsföring. Energiförbrukningen blir en 

aspekt att ta med där den dels påverkas av upplägg i produktionen internt i företag och hur 

uppvärmning och elförbrukningen sker. Viktigare är kanske den funktion och påverkan som 

produkterna har på energiförbrukning. Exempelvis kan fönster och dörrar göras energieffektivare och 

påverkar därmed konsumtionen av energi för uppvärmning. Lagar och regler utformas för att 

förbättra byggnaders och produkters energiprestanda och de företag som levererar vad kunden 

önskar får en affärsmässig fördel. Transporter kan också vara en fråga för företag men med mindre 

koppling till den färdiga produkten utan möjligen till trädet som energiprodukt.  

Sociala och omsorgsaspekter av skog och trä 

Skogen ger förutom produkter som byggmaterial eller tidningspapper även ett antal tjänster. Dessa 

tjänster kan ibland vara svåra att mäta och framför allt värdera. Exempel kan vara att ha skog i sin 

närhet för rekreation, avkoppling, jakt eller bär- och svampplockning. Sociala aspekter av skog 

återfinns i miljömålen Levande skogar och en God bebyggd miljö.  

Levande skogar lyfter fram skogen som en källa till mångfald, artbevarande, genetisk variation och 

friluftsliv. Idag har Sverige processer som skall göra att vi klarar de uppställda målen, men trots en 

god dialog mellan aktörer så är bedömningen att målen inte kommer att uppnås innan 2020. Det 

innebär att det finns risker för arters bevarande, för att mångfalden inte nås och framför allt att 

friluftslivet blir begränsat. Det finns studier som belägger nyttan av att rekreation och att befinna sig i 

skog minskar risken för stress och andra psykiska sjukdomar.  

En god bebyggd miljö lyfter upp ett flertal områden som direkt relaterar till träprodukter. En del av 

dessa har diskuterats i kapitlet Demografi – urbanisering, och även Tillgång på resurser – knapphet. 

Övriga områden där träprodukter har en viktig roll är tätortsnära skogar och miljöer. Skogen och träd 

skall fungera som en lunga och vara en plats för avkoppling. Hälsa och säkerhet är ett område där 

träprodukter inte tidigare har lyfts fram. En del studier lyfter dock fram träprodukter som material 
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med egenskaper som bidrar positivt till människans hälsa. Det rör bland annat dess buffringsförmåga 

och att skapa en god inomhusluft, att fungera rogivande och verka positivt för tillfriskning, eller att 

ha en värmande känsla som en följd av dess struktur.  

Sammanfattning och hot och möjligheter för trävärdekedjan från Miljö- och 

klimataspekten 

Klimatförändringar som resultat av människans beteende är klarlagt och en fortsatt ökning av CO2-

halten i atmosfären pekar mot en global medeltemperaturhöjning om minst 2 grader under 

århundrandet, om inte mer. De årliga utsläppen av CO2 måste minska drastiskt för att komma till 

rätta med problemet. Energiproduktionen och förbränning av fossila bränslen är en nyckelfaktor. 

Världssamfundet försöker enas om hur en minskning kan ske men svårt att få konsensus om 

åtgärder.  

Byggande och boende svarar för en stor del av klimatpåverkande utsläpp och det finns möjligheter 

att minska på detta via energieffektiviseringar, utnyttjande av förnybara bränslen och material, och 

fortsatt utveckling av processer och flöden i produktions- och driftsskede av byggnader.  

Faktor Hot Möjlighet 

CO2 utsläpp från 
byggandet 

Fortsatt högt i takt med ökat 
byggande. Traditionella metoder 
används för att motsvara efterfrågan 

Industriellt byggande för att 
effektivisera byggprocessen 
och minska utsläpp 
Substituera material med höga 
CO2-utsläpp mot förnybara 

Bostadsbeståndet Kostnaden för hög att renovera, och 
befintligt bestånd påverkar mer än 
nybyggandet. Teknik finns inte. 

Utvecklade lösningar för 
uppgradering av byggnader ur 
energisynpunkt 

Urbanisering Storstadsbyggande cementerar ett 
traditionellt byggnadssätt och 
försvårar för nytänkande 

Förtätningar, ombyggnader, 
påbyggnader samt en 
utveckling mot minskad 
boendeyta. 

   

 

6.4 Konjunktur och valuta  
Den ekonomiska utvecklingen i världen och i Sverige har en tydlig påverkan på utvecklingen av 

trävärdekedjan. Företag har behov av råvara men även av kapital för sin verksamhet. Ett lands 

ekonomi, och utveckling och hushållens levnadsstandard får en påverkan på hur kapital kan tillföras 

näringslivet. Sverige är en liten ekonomi men har en stor kapitaltillgång i relation storleken och ett 

utvecklat näringsliv. Vi är dock beroende av handel och speciellt trävärdekedjan beroende på våra 

tillgångar, och därmed blir handel och valuta en viktig faktor för utvecklingen. 

Följande blir en översiktlig presentation av konjunkturutveckling i viktiga regioner men en 

fördjupning på den ekonomiska utveckling och konkurrensutvecklingen i några europeiska länder 

förutom den svenska.  

Konjunkturutveckling i världen och Sverige 

Den konjunkturella utvecklingen i världen har varierat kraftigt under den senaste 20 årsperioden. 

Totalt sett har världsekonomin haft en svagt sjunkande trend för att i nuläget ligga på omkring 2 % 

tillväxt per år. Utvecklingen i regioner och länder har flätats samman alltmer från att tidigare vara 
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mer sekventiell. De stora regionerna som tidigare delvis har gått i konjunkturell sekvens är USA, 

Europa och Japan, men i och med ökad globalisering och framväxt av multinationella företag ökar 

tillväxten i andra länder och regioner och det sker en gradvis utjämning. Bland annat påverkar BRIC-

länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) i allt högre grad.  

USA har varit och är fortfarande ett draglok i världsekonomin med siffror mellan 2-5 % per år. Av 

världens totala BNP utgör USAs den största och uppgår till drygt en femtedel. BNP per capita är den 

sjätte största i världen. Med sin storlek påverkas världsekonomin kraftigt beroende på svängningar i 

landet. Förutom en stor inhemsk marknad är handeln stor och påverkar även där världsekonomin. 

Byggandet har under lång tid varit en konjunkturmotor men med överhettningen som skedde under 

början av 2000-talet och som skapade en bostadsmarknad byggd på spekulation och utan 

underliggande värde försvann kapitalet inom byggsektorn. Finanskrisen från hösten 2008 blev ett 

faktum, och som världen fortfarande påverkas av. 

Japan är fortfarande en viktig ekonomi men efter en kraftig tillväxt fram till i slutet av 1980 har 

tillväxten stagnerat. BNP per capita är hög och handeln är viktig för ett land med Japans storlek och 

med begränsade naturtillgångar (exv. är numera importen av skogsindustriprodukter hög). En lång 

konjunktursvacka där regeringar på olika sätt har försökt stimulera igång ekonomin har möjligen på 

senare år visat en vändning.  

Kina har efter övergången till en mer marknadsanpassad centralstyrd ekonomi vuxit till att bli den 

näst största ekonomin i världen utgörande omkring 20 %. BNP per capita är låg, mindre än en 

fjärdedel av den svenska, men med 1,4 miljarder invånare blir totala BNP hög. Tillväxten ligger på 

mellan 7 och 14 % per år under de senaste 20 åren. Låga arbetskraftskostnader och stora statliga 

stimulanser för att bygga upp en inhemsk ekonomi har skapat en hög tillväxt och förbättrad 

levnadsstandard. Kina expanderar alltmer internationellt för att få tillgång till naturresurser för att 

klara en fortsatt tillväxt. Är det land som har störst utsläpp av växthusgaser totalt och vuxit om 

Europa i utsläpp per capita.  

Indien är ytterligare ett av länderna i BRIC-gruppen som har en kraftig tillväxt och som påverkar 

världsekonomin i ökad omfattning. Med fler än en miljard invånare är landet en viktig ekonomi men 

där levnadsstandarden är ojämnt fördelat. Tillväxttakten är dock fortsatt hög med siffror mellan 5 

och 10 % under den senaste 10 årsperioden.  

Europa är den tredje regionen som påverkar världsekonomin och utgör omkring 16 % av den samlade 

bruttonationalprodukten i världen. I Europa varierar förstås utvecklingen mellan länder där Tyskland, 

Frankrike, Italien och Storbritannien är de fyra stora ekonomierna. Utvecklingstakten i Europa har 

varit lägre än för de andra regionerna under den senaste 10-årsperioden, vilket fått en påverkan på 

byggandet och indirekt träkonsumtionen. Europa drabbades hårt av finanskrisen 2008 där flera 

länder var nära statsbankrutt (t.ex. Grekland, Spanien, Irland, Portugal). Tack vare EU-samarbetet har 

gemensamma stödsystem klarat av att hjälpa länderna, men samtidigt har tillväxten planat ut i andra 

länder som bidragit till hjälpsystemen. Handeln inom EU är fortfarande dominerande och avtalen om 

frihandel och rörlighet har troligen påverkat i positiv riktning. Samtidigt sker en ökad specialisering 

inom vissa länder för att bygga upp konkurrenskraft och bland annat arbetskraftskostnader blir en 

utslagsgivande faktor. 
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Figur: 6.4-1: BNP-utveckling i ett antal utvalda regioner och länder, 1990-2013. Källa: OECD 

Konjunkturen i Sverige har under perioden 1990 till idag varierat kraftigt. Efter EU-inträdet 1996 och 

en fokus på att skapa starka finanser har Sverige klarat sig förhållandevis bra i fråga om tillväxt och 

förbättrad levnadsstandard. Efter en svacka i början av 2000-talet steg tillväxten till 2006 understött 

av en stark svensk krona, vilket hjälpte en snabb återkomst efter 2008/09-års finanskris i övriga 

världen. Sveriges EU-medlemskap ger en stor tillgänglig marknad men landet påverkas av 

valutakursen gentemot Euron och Dollarn. Sverige är exportberoende och med en stark krona 

försvagas exporten och vice versa. Speciellt påverkat är skogsindustrin med mer än 50 % i export av 

produktionen för de flesta produkter. Med en svag krona mot euron och en stark konjunktur i mitten 

av 2000-talet skapades goda vinster för skogsindustrin.  

 

Figur 6.4-2: Utveckling av valutakurser mellan svenska kronor och EUR och USD, månadsvis medeltal. Källa 

Riksbanken 

Den inhemska ekonomiska utvecklingen under de senaste 10 åren har visat en positiv utvecklingen 

under perioden. Inflationen har varit sjunkande och kunnat hållas på en nivå klart under Riksbankens 
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långsiktiga mål om 2 % (se figur 6.4-3). Ett styrmedel har varit Riksbankens reporänta vilket påverkar 

ut- och inlåningsräntorna, och med en sjunkande trend har bostadsräntorna sjunkit. Efter krisen 

hösten 1992 då Sverige lämnade kopplingen till andra valutor och lät kronan ”flyta” har Riksbankens 

finanspolitik tillsammans med regeringars finanssaneringar haft en positiv effekt på att stabilisera 

reporäntan och fått den långsiktiga räntenivån att sjunka.  

  

Figur 6.4-3: KPI-utveckling 1980-2014 och utveckling av Riksbankens räntor 1992-2014. Källa Riksbanken och SCB 

Sveriges ekonomiska politik under de senaste åren har varit att stimulera hushållens konsumtion och 

att öka hushållens disponibla inkomst. Det har bl.a. skett via skattesänkningar för hushållen. Med en 

ökad disponibel inkomst har hushållens konsumtion ökat. Bostadsbyggandet har inte följt 

utvecklingen utan istället har priserna för befintliga bostäder stigit. Med högre priser och samtidigt 

låga räntor har hushållens skuldsättningsgrad ökat. Riksbanken varnar för en allt för hög 

skuldsättningsgrad om konjunkturen skulle vika och hänvisar till hur läget såg ut i andra länder innan 

finanskrisen och i dess kölvatten (se figur 6.4-4). Det finns även stora skillnader i landet och mellan 

olika befolkningsgrupper hur skuldsättningsgrad och disponibel inkomst ser ut där bland annat 

storstäderna har högre skuldsättning. Det är där efterfrågan på nya bostäder är som störst.  

 

Figur 6-4-4: Reala bostadspriser i några länder. Index 100=1996. Källa Reuters EcoWin och Riksbanken 

 

Sammanfattning och hot och möjligheter från ett ekonomiskt perspektiv 

Sverige har visat en positiv utveckling de senaste åren. Sjunkande inflation, lägre styrränta, god 

tillväxt vilket gett god utveckling av hushållens disponibla inkomst. 
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Faktor Hot Möjlighet 

Bostadsmarknadens 
utveckling 

Ett lågt bostadsbyggande kan 
fortsätta generera höga bostadspriser 
vilket kan ge hög skuldsättningsgrad 
Beståndet ej anpassat till dagens 
preferenser 

Behov av effektivisering och 
förändring inom byggindustrin 
för att få till anpassade 
byggnader till fler personer 

Kapitaltillgång Träindustrin är en mogen bransch 
utan radikala förändringar vilket 
merför att riskkapitalet inte söker sig 
dit 

En stor exportandel kan leda 
till ökade FDI och därmed 
skapa förutsättningar för 
industriutveckling 

   

 

 

6.5 Teknisk utveckling 
Den tekniska utvecklingen inom de studerade industrierna har i mångt och mycket varit av 

inkrementell karaktär det vill säga inga revolutionerande landvinningar som har kullkastat befintlig 

teknik. Det som däremot har bidragit till utvecklingen är genombrottet av IKT i industrin. Med 

utvecklad datorkraft och förbättrad bildbehandling har produktionsprocesser i företagen kunnat 

utvecklas.  

Med en ökad datorkraft har affärssystem rörande kunder, produktion och leveranser kunnat kopplas 

samman för ökad tillgänglighet och analys. Större företag har gynnats av denna utveckling då de 

oftare har resurser för utvecklingen. På samma sätt är det med investeringar i ny teknik där den 

finansiella stabiliteten har påverkan. Därmed har det skett en förnyelse av de större företagens 

maskinparker i högre grad än för de mindre.  

Bildbehandling är den del som har haft störst påverkan på produktionen. Med ny teknik och bättre 

möjligheter till att bedöma kvalitet efter kundönskemål har företag kunnat öka sin 

automatiseringsgrad och delvis minskat löneandelen av totala kostnadsmassan. Det har dock krävt 

utbildad personal och i vissa fall har detta varit en hämmande faktor för utvecklingen, dvs. det har 

inte funnits personal som har kunnat hantera den nya tekniken till fullo.  

Hot och möjligheter för trävärdekedjan av den tekniska utvecklingen 

 Ökad konkurrenskraft genom ökad automatisering i vissa delindustrier. Påverkas kraftigt av 

tillgång på kompetent personal 

 Större företag har en fördel genom sin storlek och möjlighet till investering.  

 Antalet utbildningsplatser inom tekniska ämnen med inriktning mot träindustrierna är stabil till 

minskande, vilket försvårar för en utveckling.  
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7. Näraliggande industriers utveckling och påverkan på 

trävärdekedjan 

7.1 Byggmaterialhandeln i Sverige 
Byggmaterialhandeln i Sverige har under de senaste tio åren fortsatt sin inledda omstrukturering. 

Gör-Det-Själv-butiker (GDS) och de internationella byggvaruhuskedjorna – Bauhaus, Hornbach och K-

Rauta har under perioden gjort intåg på marknaden och stärkt sina positioner som en följd av 

utvecklingen mot ROT-arbeten där bland annat ROT-avdraget bidragit ytterligare. Strukturellt har 

marknaden förändrats mot en ökad koncentration generellt men med interna förändringar. 

Framväxten av GDS-arbeten har utvecklat denna typ av butik och affär och där ett tydligt exempel i 

den riktningen är Byggmax tillkomst. Med ett standardiserat snävt sortiment inriktat mot gör-det-

självaren har Byggmax förändrat hur handeln jobbar. Samtidigt har de större kedjorna riktade mot 

proffskunder utvecklat sina koncept med ökad helhetssyn och där det skett strukturella förändringar 

med ökad koncentration som resultat. En viktig parameter är fortfarande inköpsstyrkan hos dessa 

aktörer med en stark inköpsfunktion och större inköp med mål att gå förbi grossistledet och handla 

direkt av leverantörer. Förbättrad kommunikation, uppbyggnad av lagersystem och användning av 

Internet har bidragit till att byggvaruhandeln har tagit ett större grepp om marknaden.  

Den trend som visades på för tio år sedan, att det skett en maktförskjutning till byggvaruhandelns 

fördel och leverantörsledets nackdel, har fortsatt. Med en god marknadsnärvaro bygger de stora 

byggvarukedjorna bygger upp avtal med flera leverantörer och kan på så sätt effektivisera inköp och 

distribution. Uppbyggnad av centrallager hos en del handelskedjor är ett exempel på denna 

utveckling som bedöms fortsätta. 

Den totala byggvarumarknaden bedömdes omsätta knappa 100 miljarder år 2012, av denna 

omsättning är bedömningen att byggvaruhandeln omsatte knappa 50 miljarder. Fortfarande är trä 

och träprodukter inklusive interiöra produkter såsom fönster, dörrar och golv en viktig 

produkt/produktgrupp och motsvarar omkring en tredjedel av omsättningen. Även 

lönsamhetsmässigt svarar trävaror för en stor andel. Störst på marknaden är Interpares med 

varumärkena Woody och Bygma med en omsättning på dryga 7 miljarder SEK. XL Bygg/ Byggtrygg är 

den näst största med en omsättning på knappa 6 miljarder följt av Beijer Byggmaterial med 5 

miljarder i omsättning. Dessa grupperingar är i huvudsak inriktade mot proffskunden och där 

privatkunden utgör mellan 20-30%.  

Under perioden 2004 och 2012 har marknaden växlat från några svaga år inledningsvis och direkt 

efter finanskrisen 2008/09 till att idag vara på uppåtgående. ROT-marknaden har varit den starkare 

delen medan nybyggandet har en positiv trend de senaste åren och för kommande år. 

Träsortimentet är lönsamt och inte minst den tredjedel som går till GDS.  

Byggvaruhuskedjorna erbjuder sina konsumenter ett smalt och jämförelsevis grund sortiment 

jämfört med fristående traditionella brädgårdarna, där kompetensen rörande trä är högre och 

möjligheterna till kundanpassad rådgivning är större. Detta gäller i synnerhet kedjor som Byggmax 

där sortimentet är smalt och i huvudsak innehåller de artiklar som behövs för ett ordinärt 

byggprojekt. Med ett standardsortiment blir priset en viktig faktor och kompetens såsom 

produktutveckling, produktegenskaper, eller andra tjänster som reklam- och informationsmaterial, 

eller finansieringsupplägg sällan lyfts fram som något som träleverantören kan erbjuda. Leverantören 
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har i detta sammanhang en viktig funktion. Genom att leverera till ett flertal aktörer och geografier 

finns en marknadskompetens som kunde utnyttjas bättre för att anpassa sortiment och produkter till 

olika byggvaruhandlare och dennes butiker. Vidare är bedömningen att i framtiden kommer det att 

krävas träprodukter med högre förädlingsgrad som också ger ett högre värde i handelsledet. 

Trämaterialet måste tidigare i förädlingskedjan få en fokusering mot en specifik uppgift – 

”produktifieras”. Det kommer också vara viktigt att hitta en balans mellan vem som gör vad i 

trävärdekedjan dvs. vilken huvudsaklig roll har träleverantören i relation till kedjan och till en enskild 

butik. Med en sådan definiering och uppdelning finns bättre möjligheter till värdeskapande. 

Träleverantören kan komma att utveckla koncept mot enskilda butiker i kombination med koncept 

till större kedjor. Ett exempel som utvecklats under året är Attefallshuset. En byggnad på max 25 m2 

utan bygglov som kan beställas hos en bygghandlare och leverans, tillval och montering sköter 

handlaren med hjälp av lokal snickare.  

I detta värdeskapande och rollfördelning ligger även logistiklösningar. Med ökade volymer kommer 

de större byggmaterialkedjorna att ställa ökade krav på leveranssäkerhet, kombinationsleveranser 

och kvalitetssäkerhet. Detta blir viktigt för en leverantör att visa i takt med uppbyggnad av 

centrallager hos byggvaruhandeln.  

Sammantaget visar det på att byggvaruhandelns ambition att ta systemintegratörsrollen och erbjuda 

konsumenter och andra slutkunder färdiga lösningar fortsätter. I lösningen ingår inte bara produkten 

och hemleveransen utan även möjligheter till hjälp med byggandet, vilket flertalet av 

byggvaruhandlarna erbjuder idag. En viss skillnad upplevs mellan de olika aktörerna där de 

internationella byggvaruhuskedjorna tar fasta på ett sortiment av konsumentprodukter för GDS-are, 

exempelvis lister, paneler etc. och har ett bredare, konsumentnära sortiment – one-stop-shop-

tänkandet slår igenom. De mer traditionella byggvaruhandlare, som XL-Bygg eller Beijer 

Byggmaterial, strävar efter en bredare integratörsroll, att tillhandahålla funktioner som stödjer 

genomförandet av projektet och att bredda sitt utbud för att erbjuda en större kundgrupp. 

 

Hot och möjligheter för trävärdekedjan som en konsekvens av utvecklingen i byggmaterialhandeln 

Hot Möjligheter 

Förskjuter maktbalansen mot handeln vilket 
skapar en fokus på pris. 

Konsolidering i byggmaterialhandeln skapar 
möjlighet till större volymer och bredare 
produktportföljer vilket gynnar stora företag 

Ökade krav på distribution utifrån 
byggmaterialhandelns villkor, exv. till 
centrallager och ej till butik 

Konsolideringen skapar även grogrund för 
specialisering och nischning för mindre aktörer 
på regionala och lokala marknader 

Få aktörer försvårar för mindre leverantörer 
pga. avsaknad av marknadskännedom 

Breddning av erbjudandet från leverantörer till 
andra tjänster exv. utbildning, 
produktutveckling, marknadsföring 

 Marknadsföring av träprodukter med hjälp av 
snickare 
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7.2 Möbelhandeln i Sverige 
Handeln med möbler omsatte närmare 28 Mdr år 2013 vilket är en fortsatt positiv utveckling. 

Svenskens ekonomi har återhämtat sig bra efter finanskrisen med positiv reallöner, starkare krona 

och en låg inflation. Dock har sparkvoten ökat sedan 2009 vilket delvis påverkar 

sällanköpsmarknaden något. Den positiva utvecklingen för möbelhandeln sker inom både 

privatkonsumtion och mellan företag. Privatkonsumtionen är en stor del men upphandlingar av stat, 

kommun och landsting är en viktig och återkommande källa för möbeltillverkarna. Till privatkunden 

tillhandahålls möbler på ett mer breddat sätt än för 10 år sedan. I takt med ökad användning av 

Internet har on-line handeln även kommit till sällanköpsvaror som möbler. Utbudet av information 

både via hemsidor men även tidskrifter och inte minst alla TV-program gör att marknaden för möbler 

har blivit tuffare. Det är svårare och tar mer resurser i anspråk att komma fram i ”bruset”. Inom 

upphandlingssidan är det de utvecklade kraven i LOU som är en försvårande omständighet för 

möbelhandeln och tillverkare. Nya regler gör att det blir färre som får leverera vilket har medfört att 

antalet överklaganden har ökat och därmed ”låst” marknaden. 

Svensk möbelhandel har traditionellt varit via större handelskedjor som exempelvis Mio, 

Europamöbler och givetvis IKEA. Dessa har haft en dominerande ställning i branschen gentemot 

slutkunder och möbelleverantörer har arbetet via dessa kedjor för att presentera sina produkter. I 

takt med en ökad ställning för IKEA och fokus på slutkunden som en del i leveransen av den färdiga 

produkten (montering själv i hemmet) har andra aktörer kommit in med liknande koncept och tagit 

andelar för kedjorna. Exempelvis har Jysk vuxit till en stor aktör.  

Med en förbättrad levnadsstandard och ökad mediafokusering har intresset för möbler vuxit. En 

ökad andel av hushållens inkomst går till sällanköpsvaror (SCB, 2013) dit bland annat möbler och 

heminredning räknas. Tillsammans med en trend mot individualisering och att vara unik har 

möbelmarknaden vuxit och handeln expanderat. Antalet butiker och marknadsplatser har därmed 

ökat, vilket påverkat de traditionella möbelkedjorna. Mest har dock IKEA vuxit och av den totala 

konsumtionen av möbler svarar IKEA idag för dryga 60 % vilket är en ökning från dryga 40 % för 10 år 

sedan. De traditionella möbelhandlarna (Mio och EM) har fått ökad konkurrens från Jysk och nya 

kedjor, men har lyckats parera denna konkurrens med ytterligare fokusering. De som har tappat mest 

är mindre ej organiserade butiker. Slutsatsen är att med ett IKEA som tar mindre från inhemska 

aktörer har möbelindustrin trots allt lyckats bra omsättningsmässigt genom en stark export och att 

hitta andra segment än via möbelhandeln. Det blir dock viktigt att förhålla sig till IKEA som 

handelsplats men även hur distribution och marknadsföring skall organiseras.  

                                          

Figur 7.2-1: Marknadsandelar av möbelhandeln 2004 (vänster figur) och 2012 (höger figur). Källa: 

Sveriges Möbelhandlares Förening; Branschorganisationen FMI och Vem är Vem, Market 
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En trend som kommit under senare år är att även sällanköpsvaror köps via företagens hemsidor. 

Inledningsvis användes hemsidan för att marknadsföra sig mot konsumenter och visa vilka produkter 

som finns tillgängliga. I och med utveckling av smarta telefoner och förbättrad säkerhet med 

elektronisk handel har även handel av möbler vuxit. Bedömningar pekar på att omkring 10 % av alla 

möbler handlas via Internet i år, och framåt är bedömningen en fortsatt tillväxt. Möbelhandeln steg 

med några procent 2012 medan handeln via nätet steg med över 15 %. Hittills har kostnader för 

distribution varit det stora hindret samt att kunder vill känna och prova produkten, men med 

förbättrade förpackningar och showrooms kan detta ändras. 

Klimat- och hållbarhetsdebatten har en påverkan på möbelhandeln men inte i den grad som kanske 

var att förvänta. Liksom för de producerande företagen går handeln mot materialneutralitet och att 

visa på certifieringar inom klimat- och miljöområdet. Det finns sällan uttalade materialval kopplade 

till klimat/miljö utan det är funktion som lyfts fram.  

Hot och möjlighet för leverantörer i trävärdekedjan som en följd av möbelhandelns utveckling 

Hot Möjligheter 

Starka aktörer som integrerar sig bakåt mot 
vissa leverantörer 

Konsolidering i handeln skapar möjlighet till 
större volymer och bredare produktportföljer 
vilket gynnar stora företag 

Distributionskraven försvårar för mindre 
leverantörer 

Konsolideringen skapar också möjlighet för 
specialisering och nischning för mindre aktörer 
på regionala och lokala marknader 

Minskad lagerhållning påverkar 
kapitaluppbyggnad hos mindre företag 

Träprodukter kan bidra till miljö- och 
klimatimage för handeln 

Utveckling mot handel på ”nätet” försvårar för 
leverantörer att visa sig 

Förpackningen blir en del i produkten när 
näthandeln ökar 

IKEA tar fortsatt mycket från utlandet  
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7.3 Byggande och boende – Europa och Sverige 

7.3.1 Allmänt om byggande och boende i Europa 

Den totala byggnadsvolymen i Europa fördelar sig på bostadsbyggnader och övriga inkluderande 

affärsbyggnader, industrier, utbildning, anläggningar. För att visa på storleken används oftast yta som 

en mätenhet. Därmed kan en relation till energiförbrukning också göras via energiförbrukning per 

kvadratmeter eller CO2/m2.  

Totalt i Europa (EU-28 plus Schweiz och Norge) uppskattas ytan till 24 miljarder kvadratmeter 

byggnadsyta, fördelat på 75 % bostadsyta och 25 % övriga. Jämfört med USA och Kina har Europa den 

minsta byggnadsytan med USA på 25 miljarder m2 och Kina på 35 miljarder m2. Per capita ytan blir 

därmed 48 m2/capita för en Europé, 81 för en amerikan och 26 för en kines. Byggnadsytan brukar 

korrelera bra till levnadsstandard, totala landytan och kultur och tradition, vilket pekar mot att 

amerikanerna bygger större följt av européerna medan en kines har en begränsad boendeyta som en 

följd av lägre levnadsstandard och mindre byggbar mark.  

Fördelningen mellan flerbostads- och enfamiljshus skiljer sig mellan länder. Länder i östra Europa har 

en högre andel flerfamiljshus än i Västeuropa. Baltiska länderna omkring 70 %, Polen, Tjeckien, 

Finland knappa 60 %. Tyskland, Sverige, Slovakien, och några andra omkring 50 %, medan länder som 

Danmark, Holland, Frankrike och Storbritannien ligger under 30 % det vill säga domineras av 

enfamiljsbostäder och egnahemsstrukturer. Målet med boendet i de flesta länder är god standard 

och hög tillgänglighet till befolkningen. Hur detta löses skiljer sig mellan länder där bl.a. Sverige har 

en stor allmännytta medan andra länder har s.k. Social housing, bostäder som ägs av stat eller 

kommun och är till för de med små ekonomiska möjligheter. Statens inblandning i övrigt utgörs av 

subventioner till byggande, fördelaktiga låne- och räntevillkor, bostadsbidrag eller aktivt ägande och 

förvaltande. Detta påverkar hur byggandet ser i olika länder där statens agerande får en påverkan 

förutom de ren konjunkturell påverkan. Ett exempel på detta är Frankrikes agerande för att stimulera 

byggandet vilket gör att bygginvesteringar för tillfället är höga och inte relaterar till den ekonomiska 

situationen i Frankrike. Ytterligare en skillnad mellan länderna som har en påverkan på byggande och 

boende är byggreglernas utformning och användande. Byggandet ses som en nationell angelägenhet 

och där den egna byggsektorn oftast setts som en sluten industri med regler och metoder anpassade 

för de nationella förhållandena. Byggsektorn och dess traditioner gick därmed emot tanken med EU 

och en öppen fri marknad med rörlighet för produkter och tjänster. För att ändra på detta infördes 

Byggproduktdirektivet 1989 för att ge möjlighet för byggprodukter att lättare flyttas mellan länder. 

En följd av detta var att Sverige införde funktionsbaserade byggregler där andra länders 

byggprodukter kunde användas så länge den färdiga byggnaden uppfyllde den uppställda funktionen. 

Detta öppnade också för användning av trä som bärande material. Många länder har sedan dess 

infört funktionsbaserade regler men i en del fall med nationella särvillkor för bl.a. användning av 

träprodukter. Sedan 2011 har Byggproduktdirektivet ersatts av Byggproduktförordningen vilken 

bland annat reglerar att produkter som skall handlas i andra länder skall vara CE-märkta. Dock är det 

respektive lands krav på en byggnad och anläggning som avgör om en produkt är lämpad för den 

användningen, dvs. byggreglerna är inte harmoniserade.  

Storleken på det årliga byggandet påverkas av många olika faktorer där byggreglerna, byggsektorns 

byggprocess, industristruktur och befintliga bestånd är några förutom konjunktur, statlig påverkan 

och konsumenters preferenser är andra. Dessa skiljer sig mellan länder vilket medför att även under 

samma konjunkturella påverkan fluktuerar byggandet kraftigt. De senaste årens byggaktiviteter i 
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Europa är exempel på det. Länder som Spanien och Irland har sett minskningar på byggvolymen på 

över 50 % sedan toppnoteringar i mitten av 2000-talet. Efter årliga färdigställandevolymer på 

omkring 1,7 miljoner lägenheter i början av 2000-talet och en nedgång åren efter 2008 har 

volymerna för EU-28 kommit tillbaka till omkring 1,4 miljoner lgh/år. Stora länder är Frankrike med 

över 300 000 lägenheter per år men med en förväntad nedgång som en följd av politiska beslut 

rörande finansiering, Tyskland på strax under 200 000 lgh, Storbritannien om 130 000 osv. 

Standarden på bostadsbeståndet varierar kraftigt mellan länderna där Sverige placerar sig bland de 

länder med bäst standard medan länder som Portugal, Grekland m.m. har en boendestandard som är 

låg. Det visar sig även bland andelen hemlösa där dessa länder uppvisar höga siffror.  

7.3.2 Bostadsbyggandet i Sverige 

Historiskt har statens påverkan på byggindustrin varit stor då byggandet har setts som en 

konjunkturmotor. Där har dock statens påverkan sedan slutet av 1980-talet minskat via minskade 

subventioner och generell byggverksamhet (exv. Miljonprogrammet), men där bostadsbidrag och 

inte minst plan- och tillståndsfrågor fortfarande kvarstår som viktiga. En ökad urbanisering, 

demografiska förändringar samt den tekniska utvecklingen för att effektivisera byggprocessen mot 

mer kostnadseffektiva lösningar är faktorer som påverkar i allt högre grad. På senare år har miljö-, 

och klimatfrågan blivit en allt viktigare fråga för branschen att beakta, vilket bl.a. lett till fokus på 

energieffektiviseringar (bl.a. Polices och riktlinjer från Energimyndigheten och Boverket).  

Sedan 1950-talet har byggandet fluktuerat kraftigt med toppar under 1960 och den senaste toppen i 

slutet av 1980-talet. Under de senaste 20 åren har byggandet legat på en historiskt låg nivå (se figur 

7.3- 1) vilket visas i SCBs byggstatistik samt analyser från Boverket och andra branschorganisationer. 

Sedan år 2000 har det årligen i genomsnitt producerats omkring 15 000 lägenheter i flerbostadshus 

vilket är enbart dryga 0,6 % av totala flerbostadsstocken (omkring 2,5 miljoner lägenheter) som 

därmed ger en omloppstid på ca 150 år för en byggnad. Nyproduktionen under de senaste åren har 

koncentrerats till storstäder och tillväxtkommuner vilket resulterat i att mindre kommuner och 

privata fastighetsägare där börjar tappa sin kompetens att agera kompetent beställare. 

Befolkningsutvecklingen i landet och omflyttningen har därmed en påverkan på hur framtida 

flerbostadsbyggande kommer att se ut och var det kommer att ske. 

 

Figur 7.3-1: Antal färdigställda bostäder samt andel trä i flerbostadsbyggandet 1991-2013. SCB 
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Fastighetsägandet fördelar sig på olika ägargrupper. Av landets totalt knappa 2,6 miljoner lägenheter 

utgör hyresrätten en dominerande del om 1,6 miljoner följt av bostadsrätten med knappa 1 miljon. 

Allmännyttan äger drygt 700 000 av hyresrätterna med övriga juridiska personer är på andra plats 

med 600 000 följt av fysiska personer om knappa 200 000.  

Småhusbyggandet har liksom flerbostäder haft en skakig resa de senaste åren, men av andra 

anledningar än en generell svag byggmarknad. Efter toppåren under 1970-talet och en topp runt 

1990 har byggandet varierat omkring 10 000 småhus/år. Denna siffra sjönk dramatiskt efter 2008 års 

finanskris och det bolånetak som infördes. Idag levererar småhusindustrin endast omkring 4 000 

hus/år.  

Med en ökad urbanisering i landet ökar behovet av boende i stor- och tillväxtstäder. Det har skapat 

en snedfördelning avseende bostadsförsörjningen där några kommuner har ett stort 

bostadsunderskott, samtidigt som det i andra kommuner finns lediga lägenheter. Konsumenten vill 

bo i centrala delar och där finns inte småhusen. Kommuners marktilldelning sker i en kombination av 

tillgänglig mark och kommunernas egen planprocess, och efterfrågan på bostäder. Boverket 

genomförde för några år sedan en bostadsbehovsberäkning för rikets regioner för perioden 2003-

2020, vilken byggde på respektive regions befolkningstillväxt, och som visade på hur snedvridet 

fördelningen är och pekar på den utmaning som landet står inför under kommande period.2 

Prognosen pekade på ett årligt genomsnittligt bostadsbehov av 33 400 lägenheter fram till år 2020 

(högre till år 2010 och sedan lägre mellan åren 2010 och 2020). Sedan prognosen genomfördes har 

byggandet inte nått upp i önskade nivåer, samtidigt som befolkningstillväxten har överträffat 

prognosen. Sammantaget ger det ett bostadsunderskott på fler än de 50 000 lägenheter som 

redovisades i prognosen och i andra rapporter (Boverket, 2007; Vinnova, 2010). Följden av dessa 

förändringar blir ett demografiskt styrt bostadsbehov om minst 45 000 bostäder per år fram till år 

2020 (Boverket, 2013). I detta sammanhang pratas det även om att bygga bort en bostadsbrist. Det 

finns en svårighet att prata om en bostadsbrist eftersom definitionen varierar. Det kan vara en faktisk 

brist med antal byggda lägenheter i relation till befolkningsökningen, till ekonomisk där efterfrågan 

överstiger utbudet till att inkludera inkomster och räntenivåer och hur dessa påverkar efterfrågan på 

en bostad till att fördela den mellan olika upplåtelseformer och hur bristen därmed fördelar sig. En 

koppling kan göras till demografin och därmed rörlighet av befolkningen (Boverket, 2013). I deras 

rapport pekar de på nyttan av att ha en viss andel hyresrätter för att göra en stad/ region attraktiv 

för arbetssökande och företagande. Med en för hög boendetäthet minskar flyttmöjligheten och 

därmed attraktionskraften för befolkningen av att komma till staden/ regionen (Boverket, 2013). 

Allmännyttan har därmed en stor påverkan på utvecklingen av bostadsbeståndet och dess standard 

samt fördelning. 

Av bostadsbehovet är bedömningen att storstadsregionerna dominerar byggbehovet och det reella 

byggandet, som en följd av befolkningstillväxten. Enligt prognosen bedöms behovet ligga på 65 % av 

det totala byggbehovet från dessa områden vilket ger ett årligt totalt byggbehov om mellan 25 000 

och 30 000 lägenheter. Förutom storstadsregionerna bedöms tillväxtregioner såsom Uppsala, 

Linköping/Norrköping, Örebro, Västerås, Jönköping och Umeå som tillväxtkommuner ha ett 

byggbehov om dryga 10 000 lägenheter per år. Lägger man samman detta med nyttan av att bygga 

                                                           
2 Befolkningsökningen beräknades till knappt 800 000 för perioden 2003-2020 med ett bostadsbehov om 

550 000 lägenheter, vilket gav kvoten 0,7 (Boverket 2007). Prognosen är enbart baserad på 

befolkningsförändring och innehåller inget om förändrade preferenser från befolkningen. Den tar inte heller 

hänsyn till hur ekonomin påverkar hushållens benägenhet till efterfrågan eller bostadsbolags intresse att bygga. 
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för rörlighet och ekonomisk tillväxt i en region pekas det på att hyresrätter bör ha en viss andel för 

att göra en stad attraktiv för boende och företagande.  

Sedan 1990-talet har det totala bostadsbyggandet minskat. Inom flerbostadssegmentet finns det 

dock vissa trender som är viktiga att lyfta fram. Efter statens förändrade finansieringsregler har 

andelen bostadsprojekt som genomförs i egen regi samt som totalentreprenad ökat, dvs. beställare 

och större entreprenadföretag med god marktillgång har lyft den finansiella risken som en viktig 

faktor i riskbedömningen och bygger i ökad utsträckning bostadsrätter där betalningsviljan är högre. 

Entreprenadformen ”generalentreprenad” dominerade i början av 1980-talet (52 % år 1980), men 

har idag minskat till enbart några procent. Istället har ”egen regi” och ”totalentreprenad” ökat och 

svarar idag för dryga 80 % av alla flerbostadsprojekt (SCB, 2013). En sammanställning från 

Industrifakta visar att omkring en fjärdedel av flerbostadsprojekten genomförs av någon av de fyra 

stora entreprenadföretagen som byggherre och där dessa i stor utsträckning byggts för 

direktförsäljning till bostadsrättsföreningar (Industrifakta, 2009; Larsson, 2008). Enligt uppgifter från 

SCB har andelen lägenheter som byggts som bostadsrätter ökat från 23 % 1991 till 51 % 2012, med 

en viss förändring under de senaste åren till förmån för hyresrätter. Det finns en politisk vilja att öka 

andelen hyresrätter och även bland de allmänna bostadsbolagen ett intresse av att skapa nya 

lägenheter som komplement till de redan befintliga. I Boverkets bostadsmarknadsundersökning för 

2013-2014 anger 246 av Sveriges 289 kommuner att de har en brist på hyresrätter (Boverket, 2013), 

vilket är en ökning med fyra kommuner från året innan. Samtidigt är det 126 kommuner som har en 

generell brist på bostäder. Till detta kommer att många av landets allmänna bostadsrättsföreningar 

har ett stort renoveringsbehov i sitt befintliga bestånd och därmed kan det vara av intresse att även 

få en del nybyggda lägenheter. Under de senaste åren har ägandeformen av det årliga 

flerbostadsbyggandet utvecklats från hyresrätter till bostadsrätter (figur 7.3-2). 

 

Figur 7.3-2: Färdigställda lägenheter i flerbostadshus fördelat på ägarkategori, 1991-2012. SCB, 2013 

Figuren visar den kraftiga nedgången i byggandet av ägandeformen hyresrätt, från nästan 30 000 

lägenheter i början av 1990-talet till under 3 000 år 1999. En viss återhämtning har skett men 

fortfarande är nyproduktionstakten under 10 000 lägenheter per år. Bostadsrätter har över tid 

behållit sin nivå räknat i antal vilket med en total nedgång inneburit en ökad andel av det totala 

flerbostadsbyggandet. Mellan åren 2000 och 2012 har andelen bostadsrätter i landet ökat från 40 % 

till dryga 50 %. Figuren visar också dominansen från Stockholmsregionen avseende 
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flerbostadsbyggandet. Under hela 2000-talet har varannan bostadsrätt byggts i Stockholm och var 

fjärde hyresrätt (SCB, 2013).  

En bidragande orsak till det låga byggandet som framförs är byggkostnader och priset på 

byggnadsmaterial. Statistik från SCB rörande byggnadspriser visar att kostnaden för byggandet 

överträffar konsumentprisindex flerfalt. I produktionskostnader för flerbostadshus ingår 

byggkostnad, markkostnad samt vinst/förlust och har ökat med drygt 70 % under 2000-talet medan 

KPI endast ökat 10 %. Annan statistik rörande bostadsrätter och hyresrätter visar att priserna för 

bostadsrätter har ökat med 50 % mellan åren 2006 till 2011 medan hyresrätter endast ökat knappa 

20 %. I produktionskostnaden ingår markkostnad vilket i vissa områden, främst storstadsområden 

har fortsatt att öka, och utgör upp emot 40 %.  

 

Figur 7.3-3: Byggnadsprisindex bostäder och KPI 1992-2012 (SCB) 

Lönekostnader svarar sedan för en tredjedel av byggkostnaden och bidrar till uppgången av 

produktionskostnaden med ca 10 % (BKN, 2010). Markägarna tar bättre betalt än tidigare och till det 

kommer sedan kommunala infrastrukturavgifter. Kommunen har därmed ett ansvar i denna 

utveckling.  

Lönekostnadens andel utgörs av tiden för projektering, produktion i fabrik eller på plats och 

montering och slutförande. Med en effektivare process och ökad grad av industrialisering och 

mekanisering minskar lönekostnadens andel av totala produktionskostnaden. Beroende på tillgång 

på arbetskraft kan lönekostnaden bli en begränsande faktor och därmed öka omställningen till mer 

industriella processer samt ökad förtillverkning. Förtillverkning av komponenter kan ske av andra 

arbetsgrupper än byggnadsarbetare t.ex. personal inom träindustrin eller stålsektorn, vilket ger 

dubbla vinster. Tillgänglig arbetskraft ökar och att dessa industrier ökar sin vidareförädlingsgrad av 

inhemsk råvara. 

7.3.3 Boendepreferenser avseende hyres- och bostadsrätter 

Befolkningens preferenser på sitt boende är givetvis av intresse för beställare och byggherrar. 

Preferenser kan gälla lägenhetens storlek, dess planlösning till interiöra delar och specifika 

inredningsdetaljer, men också konstruktion och tekniska specifikationer. Huvudintresset i denna 

utredning riktar sig mer mot materialval och genomförande av produktionen än interiöra lösningar 

och lägenhetsytor.  
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Utgångspunkten för boendepreferenser är de studier som genomförts av Tyréns vid två tillfällen 

sedan 2007 – BoTrend2008 och Botrend2012 (Tyréns, 2008 och 2012). Dessa undersökningar bygger 

på webbaserade enkäter där 5 000 personer mellan 18-65 år som bor i eller är intresserad av 

lägenheter har svarat på frågor om sitt boende. Frågorna till de boende omfattar den nuvarande 

bostadens såväl som idealbostadens utformning samt vilken betalningsvilja det finns för olika 

funktioner. Till dessa frågor kopplas sedan generella omvärldstrender rörande boendet för att få en 

bild av hur framtida bostäder kan utformas. 

Från undersökningen 2008 (Tyréns, 2008), framkom en trend om mindre boendeyta hos de boende. 

Andelen ungdomar som är de som efterfrågar mindre lägenheter minskar under de närmaste åren, 

men det uppvägs av en ökad andel äldre (över 65+) och totalt sett en ökad efterfrågan på mindre 

boendeyta men med större krav på utökad och förbättrad standard. Några tydliga preferenser hos de 

boende som framkom var önskan om tekniska lösningar, hemmet som social arena men även som 

arbetsplats och en ökad grad av miljöintresse. Det fanns en betalningsvilja kring miljöintresset dvs. de 

boende var intresserade av att betala för miljövänliga material både exteriört och interiört.  

BoTrend2012 visar på en utveckling av vissa av trenderna från 2008. Generella trender i samhället 

som påverkar bostaden sammanfattas i tre områden – Mobilitet, Kunskap och kreativitet samt 

Identitet. De boende blir alltmer mobila vilket påverkar hur lägenheten ser ut, var den ligger och om 

det är flera mindre lägenheter som behövs. Kunskap och kreativitet speglar Sveriges roll i världen att 

kanske i första hand konkurrera med kunskap, vilket leder till behov av samverkan och närvaro. 

Urbaniseringstrenden stärks och även barnfamiljer har intresse av stadsmiljöer. Identiteten som 

enskild person fritt från kollektivet stärks. De boende har ökade krav på individuella lösningar som 

skiljer oss från varandra och där bland annat hållbarhetstrenden kommer allt mer.  

Översiktligt kan resultaten av enkätundersökningen och de externa trendspaningarna sammanfattas i 

tre olika koncept för framtidens bostäder (figur 3). 

  

Figur 7.3-3: Tre koncept från BoTrend2012 som sammanfattar undersökningen (Tyréns, 2012) 
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Koncepten visar på den ökade individualismen och därmed intresse av att vara med och påverka, 

kökets betydelse i hemmet och framför allt det ytterligare ökade intresset för miljö och klimat. Kring 

det senare finns det en ytterligare betalningsvilja jämfört med för år 2008 och även att de yngre 

åldersklasserna har ett större intresse av dessa frågor än vad exv. 40-talisterna uppvisar.  

Andra önskemål som lyfts fram är god ljudisolering mellan lägenheter men också mellan rum i 

lägenheten, samtidigt som det finns fortsatt intresse av öppna ytor i lägenheten för att tillgodose 

social samverkan. Till detta kommer också funktionaliteten, att det skall vara lättstädat, att det kan 

finnas service tillgänglig, att lägenheten är färdig dvs. eget arbete med slutmontering eller 

färdigställande för att spara pengar föreligger inte.  

Utvecklingen från 2008 till 2012 pekar på några aspekter som även framgent kommer att vara i fokus. 

1. Köket är fortsatt viktigt och kommer att så vara. Social arena, samvaro, m.m. men skillnaderna 

behöver inte vara så stora för att vara uppfyllda. 

2. Smart boende med tekniska lösningar men även ett ökat klimatsmart boende efterfrågas. 

Kvaliteter i boendet kopplat till miljö blir mer intressanta där även ljudnivån lyfts 

3. Trygghet i lägenheten men även i närmiljön.  

En jämförelse mellan hyresrätts- och bostadsrättsinnehavare visar inte på så stora skillnader. Båda 

ser balkong och möjlighet till uteplats som viktiga och även närhet till service och till viss del till 

grönområden. En uppskattad funktion som bostadsrättsinnehavarna lyfter är gemensamt utrymme 

för socialt umgänge och övernattning. I studierna finns det få kopplingar till val av stommaterial eller 

produktionsmetod utan mer indirekt via ökad hållbarhetssyn samt tillvalsmöjligheten dvs. vikten av 

tidig kontakt mellan kund, beställare av byggnaden samt entreprenören. 

Andra studier som visar på liknande trender är bland andra Handels Utredningsinstitut (HUI) som 

genomfört en studie om framtidens seniorboende (HUI, 2012). Där framkommer att många av 

dagens och morgondagens äldre skulle föredra en hyresrätt framför en bostadsrätt. Anledningen är 

önskan om mindre ansvar för den faktiska lägenhetens skötsel och där man också är villig att betala 

för mer service (HUI, 2012). Trenden mot kategoriboende och mindre lägenheter stöds av Boverkets 

bostadsmarknadsundersökning 2013-2014 (Boverket, 2013) som visar att det finns en brist på mindre 

lägenheter i många kommuner och speciellt lyfts behovet av studentlägenheter. Planering av 

seniorbostäder minskar under kommande år, delvis som en följd av att det är allmännyttan som i 

huvudsak bygger och ekonomin är ansträngd hos en del.   

Sammanfattning av byggande och boende på trävärdekedjan 

 Finanskrisen 2008 innebar ett stopp för byggaktiviteter i många europeiska länder. Sammantaget 

sjönk det årliga byggandet EU från ca 1,7 miljoner lgh/år till under 1 miljon.  

 Stimulanspaket har lanserats och viss ökning kan skönjas, men fortfarande låga nivåer 

 Sverige har under de senaste tjugo åren haft ett lågt flerbostadsbyggande, men påverkades inte 

så mycket av finanskrisen 

 Efterfrågan skiljer sig åt över landet där storstadsområden och tillväxtkommuner har en större 

efterfrågan än utbud.  

 Byggandet är som en följd av detta koncentrerat till de större städerna där bl.a. 

bostadsrättsbyggandet i Stockholm har uppgått till mellan 50 och 70 % av landets totala 

bostadsrättsbyggande. 
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 Urbaniseringstrenden bedöms hålla i sig och där de boendes önskan om samvaro gör att 

lägenhet i staden är fortsatt intressant 

 Byggprocessen anses fortfarande som ett hinder för att nå de byggnivåer som krävs för att svara 

mot efterfrågan 

 Trenden för lägenhetsboende är mot smarta lösningar, trygghet, att se bostaden som en social 

plats (köket är viktigt), och  

 Hållbarhet och miljöpåverkan lyfts fram som allt viktigare, och att det även finns en 

betalningsvilja för detta synsätt 

Hot och möjligheter på trävärdekedjan av byggande och boendeperspektivet i Sverige 

Hot Möjligheter 

Ett lågt byggande försvårar marknadsingång Fortsatt urbanisering skapar möjligheter för 
påbyggnadsboende 

Storstadsområdena har redan etablerade 
kontakter med byggföretag 

Trend mot mindre lägenheter positiv för 
industriellt träbyggande 

En förbättrad ekonomi skapar grund för 
bostadsrättsbyggande vilket inte är 
primärmarknad för träbyggande 

Hyresrättsbyggandet efterfrågas och utifrån pris 
vilket gynnar ett effektivt byggande som 
industriellt träbyggande 

Befintlig industristruktur och byggkultur 
försvårar för nya processer och material 

Hållbarhetstrenden där klimatfrågan lyfts fram 
stöttar utveckling mot träbyggande 

Finansiering av småhusbyggande försvårande Typgodkända komponenter, system och 
byggnader för bredare marknadsspridning 

Ett stort antal byggrätter som inte utnyttjats  
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7.4 Externa faktorers påverkan på trävärdekedjans konkurrenskraft  
Den ekonomiska utvecklingen, befolkningsutveckling, tillgångar på naturresurser, teknikutveckling 

osv. är faktorer som påverkar ett lands konkurrenskraft gentemot andra länder. World Economic 

Forum (WEF) sammanställer årligen konkurrenskraften för världens länder utifrån ett antal olika 

faktorer, grupperade i tolv stödpelare och sammanlagda till tre områden – grundförutsättningar, 

effektivitetsförstärkare samt innovations- och sofistikeringsgrad (WEF, 2014). I den senaste 

sammanställningen hamnar Sverige på en sjätteplats bland världens alla länder. Schweiz, Singapore, 

Finland, Tyskland och USA placerar sig före.  

Sveriges konkurrensstyrkor återfinns inom området innovations- och sofistikeringsgrad, där 

affärslandskapet och innovationsstyrkan men framför allt vår tekniska kompetens och användning i 

samhället skapar goda förutsättningar för en hög konkurrenskraft.  

Tillämpat till trävärdekedjan och dess konkurrenskraft stöds denna av den tekniska utvecklingen i 

Sverige gentemot andra länder. Användningen av IKT i industrin, närheten till teknisk kompetens för 

företag via universitet och högskolor och hög investeringsvilja och möjligheter i teknik är grunden för 

att hålla en hög konkurrenskraft. Utvecklingen under senare år har gått mot utflyttning och uppköp 

av andra länders teknikföretag inom träområdet vilket på sikt kan få en negativ konsekvens.  

Vidare pekar sammanställningen på att en stabil ekonomi med låg inflationsnivå, stabila räntor och 

även tillgång på riskkapital är grund för konkurrenskraft och där Sverige ligger bra till. För 

trävärdekedjan påverkar detta investeringsmöjligheter även om träindustrierna inte är de högst 

prioriterade bland riskkapitalbolagen (Tillväxtanalys, 2014). Med ett högt privat ägande inom 

industrierna sker de största investeringarna med privata ägarkopplade medel.  

Sverige är en liten marknad men som medlem i EU har företag i landet en indirekt tillgång till hela 

marknaden, och omvänt att konkurrensen ökar från andra EU-länder. Med en av tradition stor 

exportandel har företagen byggt upp en kompetens kring utlandsaffärer vilket ses som en styrka. 

Tillsammans med en stark hemmamarknad inom byggande kan svenska träindustriföretag ha en 

fördel på den utländska marknaden. Sammantaget visar genomgången att det finns några faktorer 

som påverkar mer och som är viktiga att följa.  
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8. Scenario och Vision - en framtida hållbar trävärdekedja 
En vision för ett företag beror på företagets historia och ledningens vilja till utveckling. En komplex 

fråga men möjlig med få intressenter. Att ta fram en vision för flera industrier längs en värdekedja 

från råvara till konsument, olika produkter och system samt en stor bredd i intressenter både 

kommersiella, organisatoriska, politiska och akademiska med för ytterligare komplexitet.  

Scenariometodiken innebär att utifrån beskrivning av trender och påverkansfaktorer och ett nuläge 

beskriva en tänkt framtid utifrån några av dessa faktorer. Beskrivningen av framtiden görs med hjälp 

av olika parametrar av betydelse för den studerade industrin. Målet med arbetssättet är att visa på 

möjligheter och hot och att i ett nästa steg skapa en gemensam syn på hur framtiden kan gestalta sig. 

Genom en samsyn underlättas samverkan inom olika områden och kring aktiviteter, inte minst för 

gemensamma organisationer och gemensamma aktiviteter. I slutändan är målet att det utvecklas 

samhandling mellan företag och organisationer mot den tänkta framtidsbilden.  

 

Figur 8-1: Utvecklingssteg för ökade gemensamma aktiviteter inom en industri 

Efter ett scenarioarbete finns möjligheter att utveckla och ta fram en vision som utgår från det 

framtida scenariot och hur industrierna i övrigt vill utvecklas. En vision skall vara näst intill ouppnåelig 

men verka för en gemenskap och skapande av gemensamma värderingar.  

8.1 Scenario för att skapa en vision 

Det är svårt, om inte omöjligt, att peka ut en enskild drivkraft, händelse eller aktör med störst 

betydelse för utvecklingen av en bransch. För att uttala sig om framtiden, och även för att föreslå 

åtgärder som påverkar utvecklingen, behöver samband och kopplingar mellan flera drivkrafter och 

trender fastställas. Ett sätt är att arbeta med scenarier. Scenarier konstrueras med hjälp av 

drivkrafter som antas påverka ett visst område. En scenarioanalys visar kopplingar mellan olika 

motstridiga drivkrafter/ trender, mellan global och regional utveckling och den roll som mänsklig 

aktivitet har i att skapa en framtid. Analys resulterar inte exakt i hur framtiden kommer att gestalta 

sig, utan i en ökad insikt i olika faktorers relationer. En sådan förståelse är en viktig grund för att ta 

beslut och planera åtgärder. 

Scenarioarbetet grundar sig på de trender och osäkerheter som lyfts fram från genomgången av 

påverkande omvärldsfaktorer (beskrivna i tidigare kapitel) och ett nuläge och ekonomiska och 

strukturell utveckling som respektive delbransch genomgått. Normalt är att använda flera faktorer 

och drivkrafter och skapa alternativa scenarier och framtidsbilder. I detta arbete har vi istället 
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arbetat efter modellen att ta fram ett positivt scenario och sedan beskriva möjligheter och risker av 

olika drivkrafters utveckling.  

Det använda scenariot bygger på att vi har en positiv utveckling i samhället med god tillväxt inhemskt 

och i Europa. En positiv tillväxt är grunden för ökad efterfrågan av delbranschernas produkter. Hur 

efterfrågan ser ut beror på utvecklingen av olika drivkrafter där tre viktiga är substitution, 

produktutveckling/ vidareförädling och export. Substitution innebär nya produkter som ersätter 

befintliga eller nya marknader. Produktutveckling syftar till fortsatt förädling och utveckling av 

befintliga produkter. Sammantaget behövs då en positiv utveckling på den inhemska marknaden för 

att hålla kvar marknadsandelar men också och kanske ännu viktigare en ökad export.  

Ett positivt scenario medför att nya produkter av trä tar marknadsandelar av andra material (positiv 

substitution), att befintliga produkter och tjänster vidareutvecklas (positiv produktutveckling), att 

den befintliga marknader har en god ökning (positiv tillväxt på inhemsk marknad) samt ett svenska 

träprodukter får ett genomslag i ännu högre grad på nya marknader (positiv export).  

Det scenario som kommer fram ligger sedan till grund för den vision som används. Det vill säga den 

potential som lyfts fram i scenariot är den potential som visionen skall kopplas mot.  

Med hjälp av scenariot och dess drivkrafter påvisas en potential men också hot vilket leder till ett 

antal potentiella åtgärdsförslag för visionens uppfyllande. (se kapitel 9).  
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8.2 Positivt scenario – Klimatanpassat byggande och boende 

Framtida läge 2024 - Trä i byggande och boende i ökad omfattning 

Bostadsbyggandet har kommit igång på allvar efter 1990- och det tidiga 2000-talets nedgång. 

Urbanisering samt klimatfrågan var tydliga drivkrafter för att industriellt byggande och speciellt 

träbyggande blev motorer i utvecklingen. Ett effektivare utnyttjande av byggnadsarbetskraft och 

övriga resurser var grunden för att lösa behoven i tätortsboendet. Till detta kom klimatfrågan globalt 

men som kunde relateras lokalt till byggprocessen och materialval eftersom driftsfasens inverkan i 

boendet minskar med energieffektivare byggnader. Det resulterade i föreskrifter om ökad 

användning av trä i byggandet samt ett flertal goda exempel. Även i andra byggnadsverk ökade 

andelen trä som bärande material/ komponenter. Flera kommuner och företag har uppfört 

träbyggnader och använt dessa som symboler för ett klimatanpassat varumärke. 

Utbildningssatsningar inom byggande har skapat en bred kunskapsbas för industriellt träbyggande i 

Sverige och kunskapen har också gått på export, med ökad export av sågade trävaror och 

komponenter som resultat. En positiv utveckling i byggandet spillde över på andra delbranscher med 

hög träanvändning, exv. fönster, dörrar, interiöra produkter och även möbler. Den svenska 

marknaden blev en plattform för flera gemensamma exportsatsningar som skapat pan-europeiska 

företag. Grunden för den utvecklingen kom även från en sammanhållen industristruktur, en 

klimatanpassad produktionseffektivisering och funktionsbaserad design. En fortsatt stark kontroll 

över materialflödet med god spårbarhet till ursprung och kvalitet gynnade flertalet branscher. I takt 

med etiska såväl som sociala och klimatmässiga spörsmål rörande resursutnyttjandet i samhället 

utnyttjades kunskapen om trämaterialet och dess egenskaper för produkt och affärsutveckling. 

Kunskapen integrerades i såväl byggande som i interiöra lösningar. 

 

Scenariot visar på följande potential för år 2024:  

Byggande:  

 Årliga bostadsbyggandet har nått 50 000 lägenheter med en dominans av flerbostadsbyggandet. 

75 % av bostäderna uppförs i flerbostadshus och vidare att storstadsregionerna och 

tillväxtkommuner svarar för två tredjedelar av det årliga lägenhetsbyggandet.  

 Småhusbyggandet ligger stabilt på omkring 12 000 hus per år men storleken av husen har 

minskat i likhet med flerbostadsutvecklingen. Dubbelt boende.  

 Träandelen uppgår till 35 % i flerbostadshus och en fortsatt 90 %-ig andel i småhus.  

 I övrigt byggande har andelen skolor, affärslokaler och andra byggnader med personkontakt med 

trästomme ökat till 30 % per år. Företag och fastighetsägare profilerar sitt klimatansvar.  

 Trafikverkets genomsyn av övergångar medför ett uppsving för brobyggande i trä. Av 

nybyggandet är 20 % av alla broar med trästomme. 

Komponenter och system: 

 Fönster, dörrar och kök följer trenden med en fördubblad omsättning tack vare ökningen av 

bostadsbyggandet totalt, men även i omställningen mot högre standard och ökad 

energieffektivitet i det befintliga beståndet. En grund för ökningen av trä finns i ett certifierat 

skogsbruk och produktionsmetoder. Resurseffektivitet och klimatneutralt är ledord.  
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 Sågverksindustrin ökar exportvärdet ytterligare men med en mindre volym. Anpassade produkter 

kombineras med effektivt producerade standardiserade. Nära samarbete med handelsledet 

skapar utveckling i Sverige. 

Interiöra produkter 

 Möbelbranscherna följer den allmänna konjunkturen och ökar med 50 % sedan 2014. 

Exportandelen ökar dock med 20 % ytterligare som en följd av funktionsorienterad design och 

effektiva och klimatmässigt hållbara produktionskedjor. 

 Nya biobaserade material kommer in i branschen och bidrar till en starkare koppling till den 

träbaserade industrin 

 

Scenariot pekar på en positiv framtid för trävärdekedjans industrier. Mest positivt för de direkt 

relaterade till byggande men övriga växer också. För att få en blick över hur utvecklingen ser ut följer 

nedan en tabell över industrierna och de ingående delbranscherna. Dessa beskrivs med omsättning 

för 2012 och 2024 samt hur de tre drivkrafterna påverkar – XXX Mkt stor påverkan, XX Stor påverkan, 

X Påverkan, 0 Neutralt 

Efter tabellen följer en genomgång av respektive delbransch hur de tre drivkrafterna påverkade för 

att läget 2024 skulle nås. Detta ger en bild av vilka aktiviteter som kan tänkas vara viktiga att 

genomföra.  
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Tabell 8.1-1: Utveckling och drivkrafters påverkan på delbranscherna längs trävärdekedjan 

Delbransch Delbransch 2012 2024 Substit-
ution 

Produkt-
utveckling
/ Vidare-
förädling 

Export 

Sågverk och hyvleri Sågverk och hyvleri 35,0 45 0 X X 
Modernt träbyggande Småhus 7,6 15 0 XX XX 

 Byggkomp/ Flerbostad 3,6 10* XXX XX XX 

. Interiöra byggkomp 2,5   4,5 XX X XX 

Avancerade 
byggprodukter 

 13,6 21,5    

 Dörrar 2,7 4,0 X XX X 

 Fönster 4,3 7,0 0 XX X 

 Golv 2,5 4,0 XX X X 

 Kök/ Bad 4,1 6,5 X XX 0 

Snickerier  4,7 7,5    

 Bygg- och 
inredningssnickerier 

2,6 4,0 X X X 

 Butiksinredningar 2,1 3,5 0 XX 0 

Förpackningar Förpackningar 3,0 4,4 X XX X 

 Mikroföretag 5,4 7,5    

 Trämanufaktur 40,4 70,4 X XX X 
       

Design och 
traditionella möbler 

 6,0 8,5    

 Designmöbler 1,4 2,5 X XX XX 

 Traditionella  1,6 2,4 0 X XX 

 Underleverantörer 3,0 3,6 0 X 0 

Offentliga miljöer Offentliga miljöer 5,4 7,3 0 X X 

Volym och sängar  5,0 7,0    

 Volymproducenter 3,4 5,0 0 X X 

 Sängar 1,6 2,0 0 0 X 

 Mikroföretag 3,8 5,1    

Möbler Möbler 20,2 27,9 0 X X 

Trävärdekedjan Trävärdekedjan 95,6 143,1*    
*Den totala marknadspotentialen bedöms som högre för byggnader med trästomme, men för den svenska industrin anges 

den lägre siffran 

I ett positivt scenario bedöms Trävärdekedjan öka från knappa 90 Miljarder SEK i omsättning till 130 

miljarder SEK (ej inräknat mikroföretag). Stora förändringar är att vänta för delbranschen Modernt 

träbyggande (främst Prefabricerade Byggsystem) samt Avancerade byggprodukter. En måttligare 

men ändå positiv ökning sker inom möbelindustrin.  

I denna sammanställning ingår inte mikroföretag i trämanufaktur eller möbelindustrin med 5 

respektive 4 miljarder i omsättning. Bedömningen är att deras utveckling är aningen lägre än 

genomsnittet och landar på mellan 30-40 % eller totalt 12 Mdr SEK. Sammantaget skulle därmed den 

totala omsättningen för Trävärdekedjan öka från 95 miljarder SEK idag till dryga 140 miljarder SEK år 

2024.  
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8.3 Utveckling och läge år 2024 - Sågverk och hyvlerier 
Den trämekaniska industrin visar en återhämtning och tillväxt tack vare ökat fokus inom 

skogsindustrin på just trämekanik framför kemiska träprocessen. Den traditionella slutanvändaren – 

byggsektorn – har ökat vilket gav positiv återverkning på trämaterialet. God tillgång av certifierade 

och välskötta skogar tillsammans med effektiv produktion gav konkurrensfördelar på 

exportmarknaden. En fokus mot ökad vidareförädling gav fortsatt hög lönsamhet men återspeglar sig 

främst i andra delbranscher. En positiv utveckling från ca 35 Mdr till 45 Mdr för perioden men där 

ytterligare tillväxt ligger i andra delbranscher. 

Substitution 

 Långsiktigt hållbara och välskötta råvarutillgångar skapade möjligheter till att ta 

marknadsandelar från andra länders trämekaniska industrier på exportmarknaden.  

 Miljö- och klimatargumentet har slagit igenom och gynnar trä framför andra byggmaterial. 

Certifiering enligt globalt erkända regler var en viktig drivkraft. 

 Trämekanisk industri utvecklade marknader för biprodukter och substituerar därmed andra 

material exv. textil, energi och kemi. 

 

Produktutveckling/ Vidareförädling 

 Kontroll över råvaruflödet skapade resurseffektiv produktutveckling genom tydligare koppling 

mellan kunders behov och trämekaniska industrins produktionsmöjligheter. Resultatet blev 

smalare produktsortiment och därmed effektivare utnyttjade av maskinella och personella 

resurser.  

 Förädlingstekniker såsom röntgen, våtlimning, fingerskarvning, bildbehandling, målning 

utvecklades ytterligare och flyttade beslutspunkten för ”kvalitet” från skog till såg.  

 Konsolidering i sågverksbranschen gav utveckling av nya samarbeten och industrirelationer. Stora 

sågverk med effektiva produktionsenheter skapade samarbeten och avtal med stora 

distributions- och slutförbrukarföretag vilket skapade nätverk med mindre 

vidareförädlingsenheter.  

Export 

 Europa fortsatte att vara viktigaste exportmarknaden men där den Asiatiska marknaden tog över 

som nummer två tack vare fortsatt välståndsökning, ökat fokus på klimatsmarta och långsiktigt 

hållbara råmaterialkällor och behov av teknisk kompetens.  

 En standardsortimentstrategi gav volymmässigt hög marknadsandel på vissa marknader, medan 

anpassade produkter i långsiktiga avtal lämpade sig för andra.  

 

HOT 

 Den kemiska industrins tillbakagång kan få konsekvenser på prisbilden för skogsråvaran. 

Sågtimmer kan bli dyrare om skogsägaren kräver samma rotnetto med en minskad andel från 

massaved.  
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 Skogstillgången flyttas från norra halvklotets barrskogsbälte till snabbväxande plantager på södra 

halvklotet. Miljö- och mångfaldsintressen tar överhand.  

 Olika certifieringsregler omöjliggör globalt utnyttjande av konkurrensfördel.  

 Kapitalstarka företag saknas för expansion på grund av fragmenterad bransch. Andra länders 

industrier tar ledningen. 

8.4 Utveckling och läge år 2024 - Trämanufaktur 
Trämanufaktur som industri består av flera delbranscher. Flertalet av dessa relaterar direkt till 

byggandet och en positiv tillväxt av byggaktiviteter gav en skjuts uppåt för flera branscher. Till detta 

kom ett ökat träbyggande som resultat av en positiv substitution. Substitutionen uppstod som en 

följd av klimatfördelarna med att använda trä jämfört med betong och stål och med framtagandet av 

utarbetade metoder för byggande (bostäder och lokaler). Med trä som stom- och 

kompletteringsmaterial fördes ett förnybart och koldioxidneutralt material in i byggprocessen med 

resultat av minskade koldioxidutsläpp från byggprocessen. Det verifierades i flera projekt, i olika 

byggnadstyper, i olika regioner och länder vilket skapade en debatt om att ersätta betong ovan grund 

med andra klimatsmarta material. Det moderna byggandet, med definierade komponenter i tydliga 

processer, var viktig för utveckling av byggsektorn. En fortsatt utveckling mot byggindustrin som 

sammansättningsindustri likaså. Samtidigt som trä som konstruktionsmaterial ökade fick andra 

delbranscher en positiv image tillsammans med redan starka varumärken och marknadsandelar 

stärkte bl.a. fönster, dörrar och trappor ytterligare.  

Trämanufaktur som delindustri utvecklas från 35 Mdr till knappa 65 Mdr. Störst förändring inom det 

stora byggandet. Ökat samarbete gav genomslag i certifieringar, regler och standarder – tydlighet gav 

påverkanskraft.  

 

Modernt träbyggande - Småhus, flerbostadsbyggande och byggkomponenter 

Kraftig utveckling som följd av genombrott inom flerbostadssegmentet samt viss exportframgång. En 

ökning från ca 10 % till 35 % inom flerbostadsmarknaden, fortsatt 90 % för småhus och fördubbling 

av bro- och anläggningsbyggande med trä. Från 11 Mdr till 29,5 Mdr år 2024 men där marknaden 

totalt ökat till 35 Mdr SEK som en följd av andra aktörers marknadsarbete (andra branscher, 

utländska aktörer). 

Substitution 

 Småhusindustrin har en stabil nivå, och konkurrens från andra aktörer och material motas genom 

produktionseffektiviseringar och konsolidering och samarbeten i branschen. 

 Flerbostadsbyggandet har fått genombrott som följd av klimatfrågan och uppnått 35 % av 

flerbostadsmarknaden. Klimatcertifiering av byggnaden har lett till en utveckling mot att det 

mesta ovan grund skall vara i förnybart material. Statliga och kommunala byggherrar tog täten. 

Kompetens/kapacitetsbrist inom trärelaterad industri satte begränsning för att ta hela 

marknaden. 

 Den svenska industrin har levererat omkring 60 % av marknaden medan resterande del tas av 

internationella aktörer, befintliga byggindustrin samt en del nya inhemska aktörer. 

 Stabila byggsystem och affärsmodeller har utvecklats och näst intill defacto-standarder. 

 Träbyggkunskap är på väg att bli nästa exportvara. 
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Produktutveckling/ vidareförädling 

 Småhustillverkarna håller kvar marknadsandel med produkt- och marknadsanpassade 

produktionsprocesser där automation och informationsförmedling med IKT är grunderna.  

 Ett spår har fokuserat på ROT-marknaden med anpassade element och system för renovering av 

Miljonprogrammets småhus. 

 Kategoriboende – generation, geografi och bostadstyp har skapat vägar framåt. 

Flerbostadstillverkare utvecklades längs två spår – industriellt producerade moduler och 

prefabricerade element. Efterfrågan av mindre energi- och resurseffektiva lägenheter i tätorter 

gynnade modultillverkarna medan elementproducenterna når premiumsegmenten och även 

andra byggnadssegment (affärslokaler, hallar, skolor och broar).  

 Materialkombinationer på frammarsch – trä och glas – men även isoleringsmaterial i 

kombination med bärande delar.  

 Affärsinnovationer i form av nya konstellationer gör succé. Komponent- och stomleverantörer 

utvecklar relationer med lokala/regionala byggmästare som blir experter på systemen.  

 ROT-marknaden attraherar en ny typ av företagssamarbeten – snickeriföretagen och lokala 

mindre/medelstora byggföretag. Flexibilitet och snabbhet i anpassning med god 

marknadskännedom skapar stor marknadsandel. 

Export 

 Småhustillverkarna har gått samman och utvecklat plattform för gemensam satsning på utlandet 

– i första hand Nordiska marknaden men även Tyskland alternativt UK. Juridiska frågor såsom 

ägande blir viktiga att lösa.  

 Gemensamma handels- och byggregler gynnade utvecklingen. Faror blir att vidmakthålla en 

inhemsk marknad med liten utländsk konkurrens. Finansieringslösningar blir vikten i vågskålen. 

 Kunskap om process och genomförande av det stora träbyggandet skapade exportmöjligheter 

och på sikt produktexport. 

HOT 

Hoten mot framför allt en positiv substitution är många. De största är troligen tradition, ett invant 

beteende i industrin, kompetensbrist bland byggentreprenörer och underentreprenörer men också 

svag beställarkompetens vilket skapar dyra projekt för att säkerställa funktion. På leveranssidan är 

det just avsaknad av produktionskapacitet och därmed kvalitetssäkrade leveranser. Med ökade 

volymer och öppnandet av en lönsam marknad ökar risken för att det kommer leveranser som inte 

följer defacto-standarderna för träbyggande, vilket skadar varumärket. 

 Klimatargumentet får inte genomslag pga: 

o Misslyckas med att träffa en internationell överenskommelse  

o Kostnaderna för olika åtgärder anses som för höga 

o Ej tillförlitliga data tillgängliga rörande byggandets roll 

o Teknisk kompetens ej utbyggd och därmed lättare att fokusera på energieffektivisering 

än konstruktion 

 Kunskap om träbyggande saknas hos föreskrivande led och beställare 

 Produktionskapaciteten räcker inte till i den befintliga industrin och få företag från intilliggande 

branscher är villiga att utvecklas 
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 Konkurrens från utländska aktörer som är snabba in på den ökande svenska marknaden 

 Befintlig industristruktur och byggprocess hindrar träbyggande och industriella processer att slå 

igenom 

 Olikheter i standarder, byggregler, byggprocess och avtal mellan olika europeiska länder gör att 

exporten uteblir och byggmarknaden förblir nationell. 

 

Avancerade Byggprodukter – Dörrar, Fönster, Golv, Kök/Bad 

God utveckling som en följd av ökat totalt byggande. Träprodukters positiva klimatstatus gynnar 

samtliga delbranscher. Den svenska dörr- och fönsterindustrin fortsatte konsolidering med resultat 

av stora internationella koncerner och mindre regionalt fokuserade företag. Exporten slår igenom för 

flera delbranscher. Inhemskt producerade golv med god spårbarhet lyfter marknaden.  

Substitution 

 Klimat- och funktionscertifieringar som gynnar trä har införts och ger en stabil marknadsbas för 

fortsatt marknadsföring av dessa produkter.  

 Certifiering får genomslag där kontroll över materialkedjan gynnar träprodukter. 

Produktutveckling/ vidareförädling 

 Parallellt med ökade volymer till nybyggande utvecklar komponenttillverkarna helhetslösningar 

till ROT-marknaden. Klimat- och energirenoveringsbidrag är delvis grunden för detta. 

 En ny typ av samarbeten har skapats mellan byggmaterialhandel, mindre byggföretag och 

materialleverantörer vilka fokuserar på erbjudanden till ROT-marknaden  

 Ökat samarbete med råvaruleverantörer i produkt- och processutveckling skapar snabbare 

processer och tydligare uppdelning av produktionen. 

 Klimat- och energirenoveringar leder till framtagning av nya produkter i kombination med andra 

material och produkter exv. glas, metall och beslag. 

 Trämaterialets egenskaper utnyttjas och miljömässigt hållbara produkter kommer fram. 

Export 

 Starka varumärken och företagssamarbeten ökar möjligheten för export på en harmoniserad 

marknad. Fokus på marknader med liknande regler och preferenser som den inhemska. 

 Ökningen sker i sor utsträckning via förvärv, vilket är möjligt tack vare en stark hemmamarknad. 

 CE-märkning och bred marknadsnärvaro öppnade för exportgenomslag 

 

HOT 

 Klimatfördelar är inte tillräckligt stora från dörrar och fönster och får inte genomslag i 

marknadsföring eller bland kunders preferenser 

 Certifieringar om hållbara och gröna byggnader fokuserar på andra faktorer i byggprocessen och 

driftskedet än vad avancerade byggkomponenter kan ge 

 Konkurrens från andra länder med lägre personal- och produktionskostnader 
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 Konkurrerande material är mer anpassade till byggandets processer och materialkunskap 

 Kostnadsfokus i produktionen påverkar kvaliteten negativt 

 

Förpackningar 

En ökad handel i samhället generellt lyfter förpackningsbranschen. Resursknapphet skapar nya 

möjligheter för trä- och kartong som bärare av information. En ökad miljömedvetenhet och fortsatt 

produktutveckling ger en 50 %-ig omsättningsökning. Inhemsk marknad dominerar, men närliggande 

export växer mest. 

Substitution 

 Hård konkurrens från plastretursystem medför fokus på distributionssystem. Branschgemensamt 

retursystem vidareutvecklas för att hindra fortsatt substitution. 

 I vissa applikationer har kompositmaterial konkurrerat ut rena plastmaterial. 

 Klimatfördelar med att använda trä även i lågvärdesprodukter gav nytändning för branschen i 

flera segment. Kunder använder träförpackningar med ett miljöargument 

Produktutveckling/ Vidareförädling 

 Förpackningen utvecklas till tydligare informationsbärare. Samarbete med exv. tryckeribranschen 

skapade förädlade produkter.  

 Fortsatt produktionseffektivisering möjliggör att hålla kvar marknadsandelar. Sorteringsregler i 

inköp och intern produktionsprocess är del av utvecklingspotentialen. 

 Förpackningen som del i den levererade produkten utvecklas. Speciellt genomförs framgångsrika 

projekt och applikationer tillsammans med trämöbelindustrin 

Export 

 Svårighet att öka export som en följd av att förpackningar generellt är en lågprisprodukt gör att 

fokus blir på närmarknader.  

 Exportsatsningar följer de stora svenska exportföretagen där bl.a. miljöargumentet spelar in 

förutom effektiv produktion 

 Exklusiva förpackningar med högt informationsvärde tar marknadsandelar 

 

HOT 

Branschen hotas av låg förädlingsgrad, fragmentering trots stor marknadsandel och 

standardiseringsproblematiken 

 Effektiva retursystem med andra material slår ut trä i viktiga branscher 

 Råmaterialet för dyrt eller av felaktig kvalitet 

 Svenska stora industriföretag flyttar utomlands 

 Ingen stor aktörer som kan leda produktutvecklingsarbete 

 EUR-pallen försvann till förmån för egna nationella standarder vilket minskade 

marknadsutvecklingen 
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Snickeri och butiksinredning 

Delbranscher med en i huvudsak inhemsk marknad utvecklas positivt som en följd av tillväxt i 

byggsektorn. Påverkas också av urbanisering och nybyggande av fler och större handelscentra. Nya 

affärskonstellationer utvecklas bl.a. mellan snickeri och lokala byggföretag och erbjuder bredare och 

flexiblare lösningar. Omsättningen ökar till omkring 7,5 Mdr SEK. 

Substitution 

 Klimat- och energicertifieringar gynnar till viss del träbaserade lösningar. En större påverkan kom 

från materialets bearbetbarhet och anpassningsmöjligheter, vilket skapade en positiv 

substitution. 

Produktutveckling/ Vidareförädling 

 Samarbete med andra material exv. glas skapar en bredare marknad och ökad omsättning 

 Mindre snickerier/ byggföretag utvecklar samarbeten med byggmaterialhandel och 

materialtillverkare i GÅM-projekt (Gör-Åt-Mig) för att komma åt ROT-marknaden. 

Export 

 Med bas i en stark hemmamarknad lanseras systemlösningar på vissa närliggande marknader. En 

del i framgången ligger i harmonisering av byggregler och industristandarder mellan länder. CE-

märkning viktig.  

 Andra framgångar kommer från nära samarbete med stora internationella butikskedjor.  

 Konkurrens från större internationella företag och deras inredningskoncept. 

 

HOT 

Småskalighet och lokal marknad är största hoten för en positiv utveckling i en alltmer globaliserad 

värld. 

 Fragmenterad industri med hantverksmässig produktion konkurrerades ut av andra material med 

standardiserade effektiva lösningar.  

 Avsaknad av ”kanalkaptener” i byggprocessen skapar långa kanaler och processer för slutkunden 

(slutkund-(arkitkt)-byggare-byggmaterialhandel-vidareförädlare-primärproducent). 

 ROT-avdraget avskaffas 

 Byggproduktförordningen får ej genomslag och nationella intressen låser inne varje delmarknad 

 

8.5 Utveckling och läge år 2024 – Möbelindustrin 
Möbelindustrins delbranscher påverkas i mångt och mycket av den ekonomiska tillväxten bland 

hushåll på den nationella marknaden samt av designtrender internationellt. Klimat- och 

miljöargumenten påverkar modet i större omfattning år 2024 vilket spiller över på trämöbelindustrin. 

Samtidigt kombineras en ökad IKT-användning i produktion med design och miljö till ett starkt 

svenskt koncept. En god exportsatsning inom några delbranscher ger god tillväxt. Möbelindustrin 
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bedöms öka sin omsättning till omkring 23 Mdr (ej inräknat företag med färre än 10 anställda eller delbranschen 

kök/bad). 

Design- och traditionella möbler och underleverantörer. 

En stark inhemsk marknad med förbättrad ekonomi hos befolkning och ett ökat byggande leder till 

positiva siffror för denna sällanköpskategori. Funktion och design har utvecklats starkt med 

efterfrågan på unika produkter. Ökad kategorisering möjliggör flera utvecklingsvägar för företagen. 

Delbranschen Design uppvisar tillväxt på över 50 % medan övriga ligger strax under. 

Substitution 

 Certifierade material och produkter gynnas av konsumenten där trämaterialet har en stark 

ställning 

 Klimat- och miljömässig fördel med massivt trä framför andra material, men även skivmaterial, 

gynnar utvecklingen av delbranschen 

 

Produktutveckling/ Vidareförädling 

 Samarbeten med leverantörer av råvara skapar effektiva produktionsprocesser och bredare 

sortiment. Nya trädslag och material tas upp i produktion 

 Designens roll i produktionen har lyfts ytterligare och blir varumärke för flera företag 

 Användningen av IKT i kombination med investerad maskinpark ger effektivare produktion, 

möjlighet till snabb produktionsomställning och en bredare produktportfölj 

 Samarbete med förpackningsbranschen skapar nya marknader. Återbruk blir en växande trend 

 

Export 

 Miljö- och klimatanpassad produkter och produktion får genomslag på den Europeiska 

marknaden. Sverige utnyttjar kontroll över materialflödet för att stärka sin position 

 Gemensamma exportsatsningar på ett fåtal marknader skapar grund för fortsatt tillväxt. Efter att 

större lokomotivföretag genomfört exportresan följer medelstora företag i samverkan efter.  

 IKEA är en fortsatt stark aktör och utvecklar samarbeten med svenska leverantörer tack vare god 

och långsiktig råvaruförsörjning  

 

HOT 

Svensk design är anpassad till den svenska marknaden och genomslag utanför landet är litet. En 

fragmenterad delbransch kan inte kraftsamla till gemensam satsning.  

 Klimatargumentet inte tillräckligt starkt i konsumentens eller politikers ögon 

 Träbaserade skivmaterial kostnadsmässigt överlägsna 

 Utländska konkurrenter utnyttjar konsumentens designintresse  

 Småskaligheten är en nackdel när det krävs kapitalstarka företag för satsning på export 



En framtida hållbar trävärdekedja 

 107 

 

Offentliga miljöer 

Kontorsmöbeltillverkarna drar nytta av stark inhemsk marknad som bas för exportsatsningar. Stora 

företag följs av mindre och bidrar till att delbranschen växer med omkring 50 %. 

Substitution 

 Konsumenters (företag och privatpersoner) resursfokus leder till nya affärsmodeller exv. 

återbrukskoncept och leasinglösningar 

 Trämaterialets miljö- och klimatfördelar utnyttjas i högre grad och nya applikationer öppnas. 

Produktutveckling/ Vidareförädling 

 Samarbeten med fastighetsbolag utvecklar anpassade kontorskoncept baserat på 

modultänkande 

 Råvaruleverantörer medverkar aktivt i produktutveckling och bidrar med processlösningar och 

långsiktigt säkrade volymer 

 Förpackningen lyfts in i helhetslösning och bidrar till förbättrad hållbarhet ur ekologiskt och 

ekonomiskt perspektiv 

Export 

 Gemensamma satsningar inom branschen ger utveckling på exportmarknaden 

 Fortsatt utveckling mot effektiva leveranskedjor bidrar till helhetslösningar även på 

exportmarknaden. Stora företag drar med sig mindre. 

 Modulariserade koncept breddar marknadsnärvaro 

 

HOT 

Liksom för andra delbranscher kommer hoten från avsaknad av samarbeten, klimatargumentets 

effekt och industristrukturens utveckling 

 Modetrender missgynnar trä som material 

 LOU-regler missgynnar en breddning av antalet aktörer och även utveckling av effektiva 

produktionsprocesser och produktutveckling 

 Småskaligheten missgynnar exportsatsningar vilket krävs för fortsatt produktutveckling 

 

Volymproducenter och sängar 

Stark utveckling tack vare globala möbelföretags utveckling. Produktionskunnande och kontroll över 

materialflödet leder till dryga 50 %-ig tillväxt.  

Substitution 

 Miljöfördelar för massivt trä ger viss substitution mot skivmaterial. Trämaterial inklusive papper 

och kartong ökar generellt på bekostnad av andra klimatnegativa material. 
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 Träfibern substituerade bomull och ökar även intresset för andra förnybara material 

Produktutveckling/ Vidareförädling 

 Utveckling mot lätta material och produkter för minskad transportpåverkan, men också… 

 Utveckling av produkter och lösningar med massivt klimatsmart material 

 Produktionsprocesser baseras på lågt klimatavtryck. Närmare samarbete mellan 

maskinleverantörer och komponenttillverkare ger nya produkter. 

 Närhet mellan råvaruleverantör och komponenttillverkare skapar effektiva distributionskedjor 

och konkurrenskraftig kostnadsbild förutom snabbare produktutveckling 

Export 

 Säker och hållbar råvarutillgång medför en insourcing av komponenttillverkning till Sverige. I ett 

nästa steg kommer dessa volymer till en exportmarknad via sluttillverkare. 

 

HOT 

Industristrukturen för denna liksom andra delbranscher kan bli ett hot. Generationsväxling, låg 

innovationshöjd, kapitalsvag bransch kan leda till att företagen försvinner. 

 Avsaknad av råvaruleverantörer som är intresserade av att leverera till möbelindustrin 

 Lövträproducenter är småskaliga och har ej tillräcklig volym för att matcha volymproducenterna 

 Krav på certifierat virke missgynnas av spritt skogsägande eftersom detta ej kan certifieras 

 Svagt intresse att ta över företag i en låginnovativ bransch. Kapital saknas för satsningar. 

 

8.5 Vision för en framtida hållbar trävärdekedja 
Det positiva scenariot pekar på en utveckling av industrierna i trävärdekedjan som liknar 

utvecklingen före den finansiella krisen. Förutom en stark tillväxt konjunkturellt bidrar drivkrafter 

som substitution, vidareförädling och export för att nå potentialen. Scenariot lyfter några områden 

som är viktiga att genomföra där samverkan längs kedjan är en viktig faktor. Genom samverkan 

skapas viktiga plattformar för en fortsatt utveckling. Samverkan kan ske på flera nivåer, lokalt, 

regionalt och nationellt, mellan företag och organisationer och akademi. Andra områden som blir 

viktiga i en alltmer global värld är internationell samverkan där i det korta perspektivet EU har en 

viktig roll. Harmonisering av regler blir viktiga men öppnar också för inhemsk konkurrens. Det är 

därmed av stor vikt att följa och delta i EU:s arbete med regleringar och europeiska standarder. På 

vissa lämpliga områden bör Sverige leda utvecklingen för att inte missa marknadsmöjligheter och 

konkurrensfördelar. Svenska företag har konkurrensfördelar som ytterligare skall stärkas för att 

potentialen i det positiva scenariot skall uppnås. 

Sammantaget skapar det grunden för en gemensam vision för trävärdekedjan med bas i samverkan, 

förnybart och designinriktat.  
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Visionen är att Träprodukter är det naturliga valet i ett modernt byggande, för 

designanpassade interiöra lösningar och stommen i ett hållbart, biobaserat och 

klimatanpassat samhälle.  

Visionen pekar på att inkludera klimatperspektivet tydligare i samhälls- och affärsutveckling. 

Trämaterialet som bidrar till utveckling av ett hållbart samhälle genom ökad användning i 

samhällsområden såsom byggande och boende blir centrala. En stark utveckling på 

hemmamarknaden skapar möjligheten att på sikt, beroende på delbransch, utvidga verksamheten 

och bli internationellt konkurrenskraftig. Konkurrenskraft skapas genom att bygga på egna styrkor 

och dra nytta av internationell kompetens från redan befintliga företag och från nya. Visionen pekar 

mot stora möjligheter för produkter, företag och branscher som baseras på förnyelsebara råvaror 

och med resurs och designeffektiva processer. Trävärdekedjan har en möjlighet och ett ansvar i en 

hållbar samhällsutveckling.  
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9. Strategiska vägar framåt för industrierna längs trävärdekedjan 
De tidigare kapitlen har beskrivit hur delbranscherna längs trävärdekedjan historiskt har utvecklats, 

hur omvärldsfaktorer har påverkat utveckling samt hur detta sammantaget skapat en vision baserat 

på ett positivt scenario för hur delbranscherna kan se ut år 2024. Mycket ser riktigt bra ut, men det 

krävs aktiviteter för att visionen skall realiseras. Följande kapitel avslutar arbetet med att visa på 

aktiviteter som olika intressenter bör genomföra för att nå visionen om att: 

 

9.1 Från vision till aktiviteter 

Tillväxtpotentialen för delbranscherna längs trävärdekedjan uppnås genom att bygga vidare på en 

stark hemmamarknad via produktutveckling och vidareförädling, samt att fortsätta arbetet med att 

utveckla en exportstrategi för flertalet av delbranscherna. Det som är den viktigaste pusselbiten i att 

nå visionen är dock klimatargumentet dvs. att trä och träprodukters inneboende egenskap att binda 

kol i ett kretslopp och därmed att bidra till att minska växthusgasemissioner. För flertalet 

delbranscher kan hållbarhet och klimatargumentet, innebära en substitutionsväg och en enorm 

potential och möjlighet till tillväxt. Utvecklingspotential finns också inom affärsutveckling och via 

innovationer på produkt- process- och organisationsnivå som leder till substitution och 

vidareförädling. Sammantaget föreslås att aktiviteter bör genomföras som följer tre drivkrafter – 

substitution, produktutveckling/ vidareförädling och export. 

För de tre industrigrenarna föreslås sammanhållna aktivitetsspår för att nå visionen i ett positivt 

scenario. Aktiviteter följer nämnda drivkrafter – Substitution, Produktutveckling och Export – enligt 

nedanstående figur (figur 9.1-1) 

 

Figur 9.1-1: Aktivitetsspår för industrierna för att nå uppställd vision 

Träprodukter är det naturliga valet i ett modernt byggande, för 

designanpassade interiöra lösningar och stommen i ett hållbart, 

biobaserat och klimatanpassat samhälle. 
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En viktig del i arbetet med att uppnå visionen är att det finns en tydlig strategibärare som håller 

samman, som initierar och som följer upp planerade och igångsatta aktiviteter. Med ett företag eller 

organisation som axlar ansvaret finns goda möjligheter för ett samverkande arbete mellan aktörer 

längs trävärdekedjan. Det gäller inte bara affärsupplägg mellan företag utan också intressenter som 

samhällsaktörer och politiska organisationer såväl som forsknings- och utvecklingsorganisationer. 

Under arbetet har två tydliga områden med goda tillväxtpotentialer vaskats fram.  

1. Modernt träbyggande   

Utvecklingen sedan 2004 har resulterat i en industrigren som stabiliserat en marknadsandel omkring 

10 % av flerbostadsmarknaden. Några företag har agerat draglok och skapat tydliga strategier och 

vågdelare och det finns aktörer som kommer bakifrån. Det finns ett stort intresse bland många 

traditionella byggföretag att utveckla industriella processer och en förändring i byggsektorn är på 

väg. Samarbeten mellan beställare, entreprenör och leverantör medför att utvecklingen kan gå 

snabbare framgent. Med en stark förankring i en förnybar råvara med klimatpåverkande effekter 

kombineras industriella processer med en långsiktig förvaltning till bildandet av Modernt 

Träbyggande 

2. Resurssnål design i interiöra lösningar – trämanufaktur och möbler 

Genom att ta fokus på långsiktig hållbarhet, minimal miljöbelastning och yteffektiva boendemiljöer 

har svensk komponent- och möbelindustri en stor möjlighet att utveckla processer och produkter 

som attraherar framtida boendekonsumenter. Svensk design skall inte enbart syfta på ett visst 

formspråk.  Baserat i ett uthålligt skogsbruk, och med avancerade produktionsprocesser, skall 

begreppet också inbegripa miljöansvar och produktionsutveckling, dvs. ett samspel mellan design 

och produktion, mellan miljöfördel och affärslogik.  

För det Moderna träbyggandet skönjs tre strategiska vägar. Dessa vägar kombinerar olika företag och 

aktörer som bryter över industrigränserna.  

Modernt Träbyggande – Dagens industriellt baserade företag tar steget vidare och utvecklas till 

internationella aktörer med processen som kärnkompetens 

Moderna byggkomponenter – Utvecklas relation mellan byggkomponenttillverkare och medelstora 

lokala/regionala byggföretag som blir Moderna träbyggare. 

Modernt snickeri – Lokala/ regionala snickerier med specialisering mot snabb och flexibel produktion 

av anpassade produkter till i första hand ROT-sektorn. Samarbete med byggmaterialhandeln 

 

Nedan följer en sammanställning av föreslagna aktiviteter inom de tre drivkraftsområdena och för de 

enskilda industrigrenarna. Uppdelningen av aktiviteter på industri motiveras av skillnader mellan 

dessa industrier och att det är och har varit den gängse uppdelningen, men också att det finns tydliga 

skillnader mellan industrierna i fråga om industristruktur, kundsegmentering, produktionsupplägg 

och internationaliseringsgrad.  
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9.3 Sågverksindustrin 
Den svenska sågverksindustrin är grunden för de efterföljande delbranscherna. Aktiviteter för den 

trämekaniska industrin skall skapa en fortsatt stark bas för utveckling i de efterföljande branscherna. 

Aktiviteter för att utveckla substitution kopplar till resursfrågan; aktiviteter för produktutveckling och 

vidareförädling till marknads- och produktionslösningar och att exportsatsningar kopplar samman de 

tidigare inom ramen för affärsutveckling.  

Resurstillgång 

Råvaror 

Säkerställ att svensk skog är certifierad enligt internationellt gångbara standarder och att 

klimataspekten finns med. 

Spårbarhet och ursprungsmärkning ökar i betydelse hos kunder som blir alltmer miljömedvetna och 

säkerhetstänkande. Proveniens för en produkt dvs. tillverkningsplats, hur den tillverkats och vilka 

aktörer och processer som varit inblandade i tillkomsten blir viktigare i framtiden.  

Oberoende standardiseringsorgan och icke-politiska organisationer tar på sig ansvar att ställa upp 

standarder och att de efterföljs. Exempel är FSC, PEFC, Svanen, Gröna Byggnader och LEED förutom 

kända standarder som ISO. När etik, klimat och ursprung blir viktiga i marknadsföring och 

affärsutveckling måste svenska företag ha trovärdighet i argumentationen. Bland annat blir det 

viktigt att råvara som används till klimatanpassade byggnader kommer från certifierade skogar. Hur 

ser dessa certifieringar ut idag, hur skall klimat och miljö utvecklas ytterligare?  

Aktörer: Branschorganisationer, Företag, Samhällsaktörer 

Personal 

En ökad fokus på produktion, produktutveckling och affärer medför att kompetens hos personal 

måste säkerställas. 

Nya kundbehov och utvecklade kundkrav både från befintliga aktörer såsom nya gör att 

trävaruleverantörer måste vara både djupa och breda i sin kunskap. Kundkraven spänner från hur 

produkten bidrar till kundens värdeskapande till rena egenskapsfrågor. En leverantör av trä och 

träprodukter måste behärska den egna verksamhetens flöden såväl som hela kanalen för olika 

produkter.  

Kunskapsmaterial, forskningsresultat och marknadsundersökningar skall finnas lätt tillgängliga för 

personer inom trämekanisk industri för att säkerställa fortsatt kompetensutveckling. Samtidigt måste 

det skapas ett ökat intresse för branschen som helhet. Engagemang på skolor, i kommuner, 

regionförbund och i företagsnätverk för att öka antalet anställda. 

Aktörer: Branschorganisationer, Företag, Akademi 

Produktutveckling och produktionsaspekter 

Fortsatt harmonisering av byggprodukter (Vilma) 

Effektivisering och värdeutbyte i sågverket påverkas av graden av kundanpassning. Med en fortsatt 

standardisering av produkter skapas möjligheter för anpassningar. 
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Råvaruutbytet är en viktig parameter för lönsamheten i sågverksindustrin. Det leder ibland till 

produktion av produkter som har låg efterfrågan hos kunder. Utvecklingen har lett till effektivare 

sönderdelningsmaskiner med möjlighet till snabb omställning. Men utan tydliga kundönskemål ger 

det dålig effekt. Samtidigt är det intressant att diversifiera sin produktportfölj från konkurrenternas 

för att skapa inlåsning hos kund. Resultatet kan istället leda till produktanpassningar som påverkar 

genomströmning och utbyte och ger en låg lönsamhet  

Med en ökad harmonisering av produkter inom byggande finns möjligheter att utnyttja sågverkets 

effektiva produktionsapparat samtidigt som det går att definiera kundanpassningar och lyfta dem till 

andra enheter. Gemensamma kundkrav överfört till specifika produktegenskaper möjliggör fortsatt 

utnyttjande av produktionsresurser samtidigt som nya affärslösningar kan komma. 

Aktörer: Företag, Branschorganisationer 

Produktionslösningar för effektivare sönderdelning 

Sönderdelning av sågtimmer och efterföljande steg har utvecklats mot färre steg och fler 

multifunktionsmaskiner. Går det att ytterligare effektivisera detta och kapa olika led baserat på 

kunders önskemål? 

Olika metoder såsom våtlimning, speciella torkprogram, andra limningstekniker m.m. syftar till att få 

fram rätt produkt till rätt kund. Med bas i harmoniserade och definierade produkter bör det finnas 

aktiviteter som ser till produktionsprocessen i sågverket och hur nya lösningar kan se ut. 

Trädslagsrena, marknadsspecifika, kundanpassade, eller andra förfiningar bör utredas.  

Aktörer: Företag, forskningsorganisationer, branschorganisationer 

Deltagande i kampanjer för ökat byggande 

Förbrukningen av trä relaterar till bygginvesteringar. Trämekanisk bransch bör därför medverka 

aktivitet i ökad användning av trä i byggandet 

Det finns olika sätt att mäta förbrukning av trä. Antingen utgår man från första kunden och dess 

industritillhörighet, eller att titta på var slutkonsumenten använder träprodukten. Vilken metod som 

används visar att byggindustrin är en stor slutanvändare av trä och träprodukter. Beroende på 

definitionen så varierar andelen mellan 40 % och 70 %. Den direkta användningen är till 

stommaterial, taklösningar, interiört och som formvirke medan indirekt kan även system som fönster 

dörrar, trappor komma med. Industrins lönsamhet påverkas i vilket fall som helst av hur 

bygginvesteringarna i ett land varierar och under en högkonjunktur är lönsamheten förstås bättre, 

och för att säkerställa en tryggare avsättning och eventuellt bättre långsiktighet kan det vara viktigt 

att vara aktiv med nästa industriled i marknadskanalen antingen via företagsrelationer eller via 

produktutveckling.  

Trämekanisk industri bör dock vara aktiva i kampanjer som syftar till att öka användningen av trä i 

byggandet, både nationellt och internationellt. Flera av tidigare satsningar har givit gott utslag (exv. 

wood.forgood) och inom EU finns goda förutsättningar till samarbete med andra stora 

träproducerande länder.  

Aktörer: Branschorganisationer, företag, statliga aktörer 
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Affärsutveckling 

Utvecklade affärsstrategier - framåtintegration 

Affärsstrategier inom sågverksindustrin har en stark koppling till råvaran och produktionsprocessen. 

Högt värdeutbyte av ingående råvara i befintliga processer är basen för strategierna. Med en ökad 

globalisering och snabbare informationsutbyte blir andra kompetenser viktiga för att hålla ett högt 

värdeutbyte.  

Närhet till kunder, breddning av kundbasen, utvecklade produktportföljer, snävare produktportfölj, 

fokusering av produktionsenheter, vidareförädling av den sågade varan till avancerade produkter är 

exempel på strategier som tillämpas och har tillämpats. Med en fortsatt utveckling av 

informationsflödet, förändring av marknaders krav, tillgång på kapital och finansiella lösningar är det 

viktigt att även utveckla affärsstrategierna. Vilka kompetenser är viktiga för just den strategi som 

företaget följer? Vilka resurser måste utvecklas? Hur långt i värdekedjan skall vi sträcka oss? 

Det blir viktigt att på industri och företagsnivå sammanställa och analyser effekten av olika 

affärsstrategier och dess koppling till interna resurser för att utveckla framtida strategier. Arbetet bör 

ske i nära samarbete mellan industri och akademi för gemensamt lärande. Industriella slutanvändare 

(fönster, dörrar, golv, trappor, lister osv) blir aktörer att relatera till. Samtidigt går en stor volym via 

byggmaterialhandeln och dess distributionskompetens. Där bör ytterligare relationer skapas. 

Aktörer: Företag, forskningsorganisationer, branschorganisationer 

 

Industriella samarbeten över gränserna – produkter och företag 

Den trämekaniska industrin har en fokus på den sågade trävaran som huvudprodukt. För att hålla en 

lönsam verksamhet är det viktigt att hela råvaruaffären tas om hand, dvs. även konsekvensprodukter 

och biprodukter.  

En ökad fokus på ekologiskt hållbara affärsverksamheter har satt en fokus på energifrågan, 

användning av fossila bränslen, förnybara material och utveckling av återbruk/återvinning. För den 

trämekaniska industrin som använder en förnybar råvara, utnyttjar biprodukter som insatsvara för 

energi och till andra produkter (massa och papper) är detta ett naturligt steg. Därmed inte sagt att 

kedjan och verksamheten är optimerad. Utveckling mot bioraffinaderier för att hitta andra 

användningsområden för träfibern påverkar också den trämekaniska industrin till förändring. Nya 

produkter inom andra branscher, andra samarbeten med nya företag är exempel på förändringar 

som bör ske. 

Definiera och utred olika produktområden och företagssamarbeten som är möjliga för en biobaserad 

och hållbar trämekanisk industri. 

Aktörer: Branschorganisationer, forskningsorganisationer, företag 
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9.4 Trämanufakturindustrin 
Potentialen för trämanufaktur finns i en positiv utveckling av byggandet generellt men specifikt av 

träbyggande och industriella processer. Med en ökning av investeringar i byggsektorn kommer det 

leda till ökad efterfrågan av industrins produkter. Med en större fokus på klimatfrågan i samhället 

idag och den roll som byggsektorn har rörande klimatpåverkande utsläpp, blir klimatargumentet ett 

viktig för utveckling av träbyggandet och tillhörande produkter.  

Aktiviteter som stödjer fortsatt substitution, vidareförädling och export måste till och de följande 

aktiviteterna följer samma upplägg som för sågverksindustrin 

 

Kunskapsuppbyggnad 

Initiera utbildningsinsats för att öka kompetens om träbyggande bland föreskrivande led 

Utbildning och fortbildning av aktörer inom byggindustrin, i fråga om projektgenomförande och 

affärsutveckling, följer regler och riktlinjer som skapats under lång tid. Det ger en stabilitet mellan 

genomförare, beställare och regelansvariga och gör att nyutexaminerade snabbt skolas in. Systemet 

gör dock att riktlinjeändringar och produkt- och processinnovationer kan ta tid att få genomslag. 

Implementeringen av ett industriellt tankemönster inom träbyggande är ett sådant exempel.  

Kunskap om regler och riktlinjer för projektering, design, upphandling och genomförande av 

industriellt tillverkade produkter är sällan spridd i industrin. Inte heller är juridiken anpassad till det. 

För att industriellt tillverkade produkter skall få en starkare ställning ur ett legalt perspektiv krävs ett 

större engagemang från alla intressenter inom det industriella byggandet. Så kan bland annat 

Allmänna Bestämmelser för Industriellt tillverkade Produkter (ABIP) skapas. På motsvarande sätt kan 

kunskapen om användning av träprodukter i byggandet behöva utvecklas. Med 

Byggproduktförordningen krävs CE-märkning men bara för att märkningen finns leder det inte till hur 

produkten skall användas.  

Det behövs samhandling för att skapa kunskap och material kring träprodukter och industriellt 

byggande i Sverige. Materialet skall anpassas efter respektive aktörsgrupps behov – arkitektonisk och 

designmässig anpassning vid användning av industriellt producerade träbyggsystem, upphandling av 

industriellt producerade projekt osv.  

Potentiella aktörer: Träbyggföretag, branschorganisationer, forskningsutförare samt 

beställarorganisationer. 

Information om framgångsrika koncept – kundnytta, industriellt byggande, 

aktörssamverkan 

Genomslagskraften för nya tekniker och metoder gynnas alltid av information, oberoende av sektor. 

Sammanställning och spridning av befintlig fakta är ett viktigt element i affärsutveckling, med målet 

att öka andelar, intresse eller förändra åsikter. Informationsspridning av möjligheter med 

träbyggande ökar konkurrensen. Samtidigt ökar marknadsstorleken och totalt sett gynnas alla 

företag. Byggindustrin verkar till stor del på en lokal och regional marknad, där personliga relationer 

påverkar upptagandet av ny teknik eller metod.  

Möjligheter till förändring ökar när information om framgångsrika koncept sammanställs och sprids i 

större kampanjer, eller kanske ännu hellre i mindre kretsar, direkt till intressenter. Ett centralt 
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område, som är viktigt att profilera sig inom, är kundnyttan med industriellt träbyggande. Genom att 

visa på kopplingen mellan kundnytta, industriella processer och aktörssamverkan kan slagkraftiga 

informationskampanjer utvecklas, exempelvis via den fortlöpande satsningen ”Trästad” och den 

nordiska samarbetet ”Nordiska trästäder”.  

Potentiella aktörer: Träbyggföretag, branschorganisationer, BioInnovation. 

Bygg modeller för beräkning av klimatfördelar med olika träprodukter 

Trämaterialet har inneboende klimatfördelar som förnybart material. Produktionsprocessen är oftast 

energi- och klimateffektiv genom hög självförsörjningsgrad. I ett framtida samhälle där 

klimatneutralitet lyfts fram är det viktigt att för slutkunder och beställare visa på klimatpåverkan vid 

användning av olika träprodukter 

Likväl som det skapas modeller och hjälpmedel för konstruktion av byggnader och komponenter bör 

klimat- och miljöbelastningen byggas in i dessa modeller. Det ger beställare, föreskrivande led och 

slutkunder möjlighet att utvärdera olika alternativ med hjälp av olika parametrar. Utgå från befintliga 

modeller och lägg till modeller där klimatpåverkan av olika aktiviteter läggs till. 

Aktörer: Branschorganisationer, Forskning, Industri 

Aktivt standardiseringsarbete nationellt och på Europanivå 

Byggproduktdirektivet som infördes inom EU i slutet av 1980-talet öppnade för införandet av 

funktionella byggregler. Med Byggproduktförordningen (2011) bedöms handeln av byggprodukter 

mellan länder att öka som en följd av gemensamma riktlinjer. Dock är det nationella regler som har 

slutlig beslutanderätt om användning. Utvecklingen leder till behov av fortsatt aktivt arbete och 

medverka i standardiseringsarbete för att få en positiv utveckling av trä, och trämaterial på europeisk 

nivå.  

Viktigt blir att hitta de fora som har störst påverkan på utvecklingen. Det kan exv. vara ISO, 

Europeiska miljömärkningar och energiförordningar, men även nationella certifierings- och 

standardiseringsorgan och organisationer. Arbetet bör bedrivas som växelverkan mellan europeisk 

och nationell nivå med stor inblandning av företag och deras intressen 

Aktörer: Branschorganisationer, Industri, Forskning 

 

Produktutveckling och vidareförädling 

Utveckling av modulkoncept till olika byggnadstyper 

Träbyggande har sedan möjligheten öppnades 1994 utvecklats längs olika spår, modulsystem, 

elementsystem och komponentsystem. Inledningsvis var fokus på att lösa tekniska och 

konstruktionsmässig hinder såsom brand, ljud och hållfasthet. Resultatet har blivit olika 

företagslösningar vilket skapar en viss inlåsning. För att skapa en ökad marknadsandel behövs 

ytterligare företag men också utvecklade koncept som är skalbara.  

Bygginvesteringar krävs inom olika kategoriområden. Flera av dessa kommer från utvecklingen i 

demografin dvs. ökad andel äldre skapar behov av anpassade äldreboenden, vårdcentraler, men 

också en ny generation av unga som behöver flexibla skolor och samhällsfunktioner.  
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Behovet finns att utveckla företagsspecifika byggsystem till att bli modulanpassade dels lämpade för 

uppskalning volymmässigt, dels att leverera till olika kategorier. Utvecklingen kan ske i samarbete 

med större beställare men även tillsammans med komponentleverantörer för att klara av 

uppskalningen.  

Aktörer: Industri, Organisationer, Forskning 

Utveckling av komponenter till byggsystem – företagsspecifika standarder  

En ökad efterfrågan av träbyggande kommer att skapa en kapacitetsbrist. Denna brist uppstår på 

olika nivåer. En brist på konsulter som kan leverera färdiga lösningar till beställare, en brist på 

byggare som kan hantera företagsspecifika systemlösningar och även en brist av att leverera 

systemkomponenter.  

Det senare bör kunna ske genom utveckling av nya affärsrelationer mellan primärproducent och 

byggsystemsansvarig. Flera företag bör kunna leverera en standardiserad komponent till ett 

byggsystem och där flaskhalsen flyttas från materialbrist till kompetensbrist. Den trämekaniska 

industrin bör tillsammans med byggsystemföretag utveckla standardiserade komponentlösningar för 

effektiv produktion och snabb omställning. För att utvecklingen skal bli av behövs affärsavtal som 

gynnar båda parter. Vidare finns möjligheter till att skapa relationer mellan lokala byggföretag som 

vill bli experter på ett visst byggsystem att därmed få marknadskraft för en stark utveckling.  

Aktörer: Industri 

Materialutveckling av nya hållfasta material 

En generell ökning av trä i byggandet för att komma åt klimataspekter medför att mängden trä i en 

konstruktion ökar. Massivträelement har en fördel med sin kombination av strukturell styrka och 

mängd bundet kol. Efterfrågan från konsumenten leder till behov av breddning av vägglösningar där 

trä skall kombineras med andra material.  

En utveckling mot mindre lägenheter och även möjlighet att i ett standardiserad bygglösningar uppnå 

flexibilitet och att kunden kan få ett unikt boende skapar behov av materialutveckling. Kombination 

av glas och trä, av trä och kartong, av trä och betong, av olika träslag, av trä och olika 

armeringsmaterial måste utrönas.  

Initiera projekt för att utröna möjligheter till nya produktkombinationer baserade på dagens och 

morgondagens byggregler där de senare innehåller en högre grad av miljökrav. 

Aktörer: Industri, Forskning 

Helhetslösningar av träbyggande – nya affärsmodeller och samarbeten 

Sedan möjligheten öppnades för användning av trä som stommaterial i högre byggnader har olika 

affärsmodeller utvecklats. Flera av dem utgår från en totalentreprenad för att komma närmare 

slutkunden och få möjlighet att erbjuda ett helhetskoncept.  

Denna utveckling måste fortsätta med nya affärsmodeller som differentierar marknaden ytterligare 

och även erbjuds till en bredare marknad. Exempel på detta kan vara träbygglösningar till 

affärslokaler där vidareförädlande trämekaniska företag levererar konstruktionsmaterial tillsammans 

med ett partnersamarbete med lokala byggföretag. Andra exempel är samarbeten med 

småhusleverantörer med hög kunskap inom prefabricerade komponenter och fastighetsägare med 
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större bestånd. Även statliga myndigheter och organisationer kan bli aktörer i denna utveckling i sin 

roll som beställare. 

Uppgiften blir att initiera samarbete mellan olika aktörer och hitta samverkansavtal som skapar 

långsiktig relation. Aktiviteter riktade mot kommun kan gälla upphandlingar. 

Aktörer: Industri, Samhälle 

Utveckla konceptlösningar för ROT-arbeten med träbyggsystem 

Det befintliga bostadsbeståndet i Sverige har idag ett stort underhålls- och renoveringsbehov. 

Samtidigt har många bostadsrättsföreningar och bostadsbolag vare sig ekonomiska resurser eller 

kunnande i beställarrollen av att genomföra effektiva renoveringsarbeten. Nya regler och krav på 

energi- och miljöeffektivisering har försvårat bilden ytterligare och även förändrade förväntningar 

från slutanvändarna på teknisk och design. Behovet ökar i takt med att beståndet blir äldre.  

Sammantaget finns stora möjligheter för aktörer att utveckla och erbjuda nya renoveringslösningar, 

som baseras på standardiserade komponenter och moduler och som kan anpassas beroende på grad 

av renovering.  

Med en befintlig konkurrensfördel inom miljö-, och klimatområdet har träbygglösningar en god 

möjlighet att bygga vidare på industriella principer även för ROT-arbeten. Basen bör vara att utveckla 

redan befintliga företagssamarbeten på regional nivå och koppla dessa till byggmaterialhandelns 

systemintegrerande roll. Vem som skall ta befälet i arbetet får utvisas om det är distributören eller 

den som har materialkunnandet, eller den som sitter på kundkontakten.  

Potentiella aktörer: Träbyggföretagen, forskningsutförare, kommunala bostadsbolag  

 

Exportsatsningar 

Utveckling av marknad för industriellt byggande – kunskap på export 

Med en ökad efterfrågan av avancerat träbyggande blir det viktigt att säkerställa en hög 

kunskapsnivå och att bygga internationella relationer för fortsatt utveckling.  

Utvecklingen av det avancerade träbyggandet sker på flera ställen runt om i världen och enligt olika 

utvecklingsvägar. Oftast sker det baserat på den tradition som finns i landet dvs. om 

konstruktionslösningar följer lättvikt, tungt byggande, på-platsen eller industriellt och även att 

graden av prefabricering varierar. Denna utveckling är totalt sett positiv men om det inte finns en 

överhörning och erfarenhetsutbyte mellan olika lösningar och tillvägagångssätt kan en snabb 

utveckling hämmas. Det är därmed viktigt att det finns kunskapsöverföring mellan företag för att lära 

sig av varandras misstag och lyckosteg och samtidigt att nyttja varandra professionellt i konkurrens 

med andra företag.  

Aktiviteten syftar till att skapa förutsättningar att lära av varandra och att utveckla träbyggandet 

globalt. Det bör därmed finnas delaktiviteter som visar på likheter och olikheter mellan olika 

marknadsförutsättningar, olika byggsystem, olika företagsformer och möjligheter till samverkan.  

Aktiviteter: Branschorganisationer, företag, forskningsutförare och finansiärer 
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Affärsutveckling för att utveckla exportmarknaden ytterligare 

I takt med att den svenska marknaden växer finns möjlighet för inhemska företag att utvecklas och ta 

marknadsandelar. På en större marknad ökar dock konkurrensen då fler ser möjligheter. För att 

minska på konkurrens mellan svenska företag bör marknadsfokus bli på en större marknad. Flytta 

från ett svenskt till ett nordiskt till ett europeiskt perspektiv.  

För ett företag kräver det kunskaper i export, juridik, avtal, språk osv. för att klara av att ta steget. Att 

lära av vad andra har gjort alternativt att genomföra resan tillsammans md andra kan underlätta 

utvecklingen och möjliggöra framgång. I Sverige finns offentliga organisationer med uppgift att 

underlätta för svenska företag att komma ut på exportmarknaden, men det finns även lokala 

föreningar som kan stötta.  

Sammanställ lyckosamma exportsatsningar och hitta framgångskoncept. Anpassa till dagens situation 

och till delbranschens specifika förutsättningar. Olika områden som bör belysas är: 

 Helhetserbjudande. Hur kombineras produkter och tjänster på exportmarknaden 

 Satsning på affärsutveckling och affärskompetens. Vilka kompetenser behövs primärt för att 

små- och medelstora företag skall ta steget till export. 

Aktörer: Industri, branschorganisationer, Företagens vänner,  

 

Utveckla kunskap om potentialen på den internationella ROT-marknaden 

Den svenska marknaden för renoveringsarbeten både rörande bostäder och affärslokaler, är stor och 

ökande. När större infrastrukturinvesteringar sker med hjälp av definierade planer och 

konkurrentutsetts ökar närvaron av internationella företag. Om större bostadsbolag upprättar 

detaljerade kravspecifikationer, alternativt standardiserade konceptlösningar, är det troligt att 

utländska aktörer även här vill konkurrera på den svenska marknaden. Omvänt finns goda 

möjligheter för svenska företagskonstellationer som utvecklar system för modulariserade renovering 

att erbjuda dessa på en internationell marknad. För att hitta rätt är det viktigt att information om 

potentialen på den europeiska ROT-marknaden sammanställs och att man fokuserar på marknader 

som är liknande den svenska.  

Kunskap om den internationella marknaden behövs om likheter/ olikheter med den svenska 

marknaden avseende material, system och processer kring byggande. Uppdraget ligger på 

branschnivå i ett första skede med återkommande regionala träffar och informationsmöten. I en 

andra omgång tar företag och samverkansgrupper vid med konkreta exempel.  

Potentiella aktörer: Träbyggföretagen, branschorganisationer, exportorganisationer (Exportrådet, 

ISA, Handelskammaren)  
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9.5 Möbelindustrin 
För svensk möbelindustri gäller att fortsätta den trend som pågått under de senaste tio åren mot en 

ökad integrering och uppbyggnad av design och effektiv produktion. Det talas ofta om italiensk 

design eller om det typiska danska formspråket. På samma sätt bör svensk möbelindustri kunna 

utveckla ett område som kombinerar design och effektiv klimatanpassad produktion. Detta kräver 

fokus kring substitution mellan material och även marknader, produkt och affärsutveckling av 

befintliga marknader och en fortsatt satsning på utlandet.  

Substitution 

Utnyttja befintlig kunskap om klimatfördelar för att substituera material och marknader  

Idag finns entydiga bevis för skog och träprodukter som kolsänka och en förnybar resurs, och som en 

produktgrupp som bör utvecklas i ett klimatanpassat samhälle. Resurseffektivitet kopplat till 

prismekanismen har inneburit att träbaserade skivmaterial och andra lätta material har ersatt 

tidigare massiva trälösningar. Kunskap om nyttan med att använda trä ur ett klimatperspektiv 

tillsammans med kunnande i produktionslösningar bör leda till utveckling av nya 

produktionsmetoder och produkter med massivt trä som komponent i färdiga möbler.   

Fortsatt samarbete på nationell och internationell nivå för att gemensamt skapa kunskap och på sikt 

standarder för hur trä kan uppfattas och hur information skall föras ut.  

Potentiella aktörer: Industri, Forskning, Branschorganisationer 

System för spårbarhet och märkning av svenskt trä och möbler 

En allt livligare miljö- och klimatdebatt i samhället har lett till krav på att producenter skall kunna 

redovisa en produkts miljöpåverkan under sin livstid. Life Cycle Assessment, LCA , ”från vaggan till 

grav” blir allt viktigare att genomföra och använda i marknadsföring och i företags affärsmodeller. 

Möjlighet till spårbarhet blir en viktig ingrediens i utvecklandet av affärsmodeller. Det som tidigare 

var en kostnad (till exempelvis miljövänlig lokal produktion) kan på så sätt omföras till en intäkt (till 

exempel säkerställd minimal påverkan på miljön av svenskt material).  

Samarbeten mellan råvaruproducenter, leverantörer och producenter på en lokal och regional 

marknad är en förutsättning för utvecklingen mot spårbarhet. Samarbetena bör även ge goda sociala 

effekter, som att arbetstillfällen tillvaratas lokalt. Samarbeten med regionala och nationella 

företrädare måste ske på funktionell bas snarare än geografisk tillhörighet. På motsvarande sätt blir 

det viktigt att skapa system för återvinning av produkter och komponenter, för att skapa slutna 

system.  

Befintlig kunskap om LCA och spårbarhet kopplas till nuvarande certifieringssystem exv. FSC och PEFC 

och utveckla dessa så att skogsägaren kan certifiera fler träslag och som därmed kan användas 

industriellt i Sverige.  

Potentiella aktörer: Interiör industri, regionala trä- och byggnätverk, branschorganisationer, 

forskningsutförare 

Produktutveckling och vidareförädling 

Fortsatt utveckling av produktframtagning – integrerad design och produktion  

Designens kontra produktionens roll inom möbelindustrin skiftar beroende på delbransch, där 

massproduktion och underleverantörer har en tydlig övervikt på produktionsfokus medan andra 
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delbranscher mer fokuserar på vad kollegor anser. Under de senaste 10 åren har de design-ledda 

företagen visat på en ökad produktionsintegrering och affärsmässighet.  

Aktiviteten syftar till att utröna hur designen påverkar produktionsprocessen och i motsvarande grad 

hur mycket produktionsresursen låser in designtänkandet. Målet är inte att alla företag alltid skall ha 

en optimum mellan design och produktion, men att företagen skall vara medvetna om vilken design/ 

produktionstyp de är och att de kan verka från den kunskapen. Det kan även skapa en tydligare 

indelning bland företag om vilken process som ä styrande, och därmed ha lättare att samverka med 

designers och/ eller produktionspersonal. 

Resultaten kan bli snabbare produktframtagning, förbättrat samarbete mellan olika aktörsgrupper 

och bättre lönsamhet i branschen. 

Aktörer: Företag, organisationer 

Kompetensutveckling inom offentlig upphandling 

Stat, kommun och landsting gör årligen stora inköp av möbler för sin verksamhet. Dessa sköts 

numera oftast inom ramen för offentlig upphandling. Lagen syftar till ökad transparens och bättre 

nytta av den offentliga sektorns pengar. Flera sektorer menar att LoU hindrar fortsatt utveckling och 

breddning av industrin. 

Årligen sker offentlig upphandling motsvarande ett värde om 500 Mdr kronor. En del av denna 

summa är kopplad till produkter från möbelindustrin. LoU syftar till att utnyttja statliga medel på 

bästa sätt samt att leverantörer skall kunna tävla på lika villkor. Offentlig upphandling följer LoU från 

2007. Det finns en viss frihetsgrad i hur upphandlingen sköts, vilka kriterar som är viktiga, hur 

utlysningen gått till osv. 

Export 

Satsningar för att öka exporten av svensk möbeldesign 

Svensk möbelindustri har en stor andel av produktionen som går på export. Samtidigt sker en ganska 

stor import av varor kopplade till möbelindustrin. Trenden generellt i Sverige under de senaste 10-20 

åren har varit en outsourcing av delar av produktionen till lågkostnadsländer, men där det numera 

finns enskilda företag som börjar att ta tillbaka produktionen.  

Av den svenska möbelproduktionen går mer än hälften på export. I första hand är det de lite större 

företagen som vänder sig till utlandsmarknaden. Företagen utvecklas antingen genom att bredda 

produktportföljen och förvärvar utländska bolag eller en geografisk breddning att ta samma 

produktportfölj till en bredare marknad. En tredje strategi som visar sig är att mindre och medelstora 

företag följer med sin kund alternativ en underleverantör följer med sin kund till utlandsmarknaden.  

Exportsatsning generellt syftar till att skapa en breddad marknad. Det gäller att ge förutsättningar för 

stora företag att utvecklas på exportmarknaden och i ett senare skede dra med sig mindre och 

medelstora företag till utlandsmarknaden. Satsningen bör därmed innehålla dels 

marknadsuppdateringar, marknadsförutsättningar och analyser men även hur stora och mindre 

företag kan samverka dels med produkter och produktion dels i den reella relationen. Hur skall 

vinster fördelas, hur skall konkurrensen handhas, hur tar företagen med nya aktörer osv.  

Aktörer: Företag, branschorganisationer, företagens vänner  
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9.6 Vem gör vad för att uppnå visionen? 

Det finns idag ett flertal intressenter till industrierna längs trävärdekedjan. En del av dessa har pekats 

ut som potentiella aktörer i de åtgärdsförslag som tidigare har presenterats i rapporten. Föreslagna 

roller och uppgifter för aktörerna varierar beroende på till vilken drivkraft (substitution, 

produktutveckling eller export) som åtgärden vill stärka. I första hand är det industrin och dess 

aktörer som har störst intresse och ansvar för att visionen och potentialen uppnås. Med tanke på den 

betydelse som samtliga industrier har i ett framtida hållbart biobaserat samhällsbygge, finns dock 

flera aktörer som måste ta på sig ansvar för vissa av åtgärderna.  

Liksom förslag från tidigare rapporter är en initialt viktig åtgärd att skapa en tydlig bild av de 

aktörsgrupper som ingår eller är indirekt relaterade till trävärdekedjan. Det förekommer redan ett 

stort antal projekt, program, initiativ och satsningar som är mer eller mindre bra samordnade med 

varandra. En viktig uppgift för branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen blir 

att kartläggning och lyfta fram alla aktörer och aktiviteter som pågår med koppling till trävärdekedjan 

För att skapa en samverkande trävärdekedja som vi tror är möjligt krävs samhandling mellan olika 

aktörer för att kunna genomföra de föreslagna aktiviteterna. För de flesta åtgärderna utpekas 

möjliga aktörer för genomförande. Baserat på aktivitetens inriktning framgår vem som har initiativet. 

Även i detta sammanhang har branschorganisationerna en viktig roll att dels iscensätta dels stötta 

och mäta genomförandet. En enkel sammanställning av prioriterade aktivitetsförslagen, uppdelat på 

de tre industrierna i trävärdekedjan, ger följande exempel på strategier (figur 9.6-1). Figuren 

innehåller även nyckelord för hur ansvarsfördelningen kan se ut.  
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 Industri – Branschorganisation, samverkansnätverk, företag 

Industrigruppens ansvarsåtaganden inkluderar engagemang inom rent företagsekonomiska frågor, 

som affärs- och marknadsföringsåtgärder och produktionsfrågor, men innehåller även öppenhet till 

samverkan mellan företag och andra organisationer. Till exempel innebär detta: 

 Produktutveckling och exportsatsning 

 Engagemang i nationellt och internationellt standardiseringsarbete 

 Produktionseffektiviseringar 

 Samverkan mellan kanalaktörer 

 Samhälle – Stat, myndighet, regionförbund, kommun,  

Inom samhällets ansvarsområde återfinns övergripande förändringar i politikområden, regler och 

riktlinjer för samhällsbyggande, initiering i nationella och regionala samverkansgrupperingar . Till 

exempel innebär detta:  

 Upphandling av klimatanpassat byggande 

 Stimulanser och regler för klimatanpassningar och beräkningar 

 Utbildningssatsningar inom areella näringar 

 Forskning – Universitet/ högskolor, institut, och övriga forskningsutförare 

FoU-gruppens ansvarsområden är samarbete och ibland ledning inom produkt- och 

processutveckling av nya konceptlösningar, aktivt deltagande i såväl standardiseringsarbete 

nationellt och internationellt, som i nationella och regionala samarbetsuppdrag. Till exempel innebär 

detta: 

 Produkt- och processutveckling 

 Standardiseringsengagemang 

 Samverkan mellan kanalaktörer 
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