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Värdekedja – Biobaserat byggande 

• Bred definition 

– alla aktiviteter från skogen till slutprodukter med högt 
träinnehåll och andra biobaserade material som 
finner sin tillämpning inom byggandet (och boendet).  

• Slutprodukten  

– butiksinredning, prefabricerad enfamiljshus, 
flervåningshus i trä, träbaserade kompositer för gör-
det-själv-marknaden (GDS) etc.  

• Flertal delvis samverkande värdekedjor med 
många aktörer 
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Brege, S., Johansson, H-E. och Pihlqvist, B. Trämanufaktur – Det systembrytande innovationssystemet. 

VINNOVA Analys, VA 2004:02 
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Holmberg, H. (red.) Agenda Trä – Svensk trämekaniks industris visioner och mål 2050.  SP Trä, 2013 
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Möjliga avgränsningar 

 

• Nybyggnation av bostäder 

• Reparation-ombyggnad-tillbyggnad (ROT) 

• Gör-det-själv (GDS) 

• Möbler och inredning 
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Aktörer - Nybyggnation 

 

7 

Byggherrar/utvecklare 

Byggentreprenörer/hantverkare Montage 

Byggvaruhandel Byggkomponentindustri Trähusindustri 

Sågverk 

Skogsägarna 

Slutanvändare 

Arkitekter 

Myndigheter 

Konsulter 



Innovationssystem och systemfel  

• Samverkan mellan olika delar i kedjan 

– Saknas i stor omfattning 

– Sköts enbart via mellanhänder 
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”När det brister i samverkan mellan parterna blir 

ofta priset den avgörande parametern för denna 

typ av affärsrelationer – geografisk och kulturell 

distans skapar dessutom en marknad för 

mellanhänder och agenter.” 

 
Brege, S., Johansson, H-E. och Pihlqvist, B. Trämanufaktur – Det 

systembrytande innovationssystemet. VINNOVA Analys, VA 2004:02. 



Ett stort systemfel – Byggandet 

• Produktivitets/byggkostnadsutveckling 

• Skråväsendets fortlevnad, avsaknad av 
industrialisering 

• Brist på konkurrens 

• Bristande innovationsvana 

• Bostadsförsörjningspolitik 

• Fördyrande lokala byggregler 
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≈ 850  

≈ 311 



Konkurrensen 

• Sveriges, 3 största byggföretags omsättning i 
Sverige var 95 400 MSEK (2011) 

• Övriga 27 företag på top-30 listan hade en 
total omsättning på ca 49 000 MSEK (2011) 
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3 företag står för 2/3 av 

omsättningen på top-30-listan! 
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Under den senaste 20-årsperioden har vi i Sverige byggt 

upp ett underskott på 300-500 000 bostäder 

Långsiktigt behov 



Egna systemfel – Trä- och 
trähusbranscherna 
• Sjunkande marginaler för träindustrin 

• Minskande marknad för husindustrin för varje 
konjunkturcykel – fast i småhusen i Sverige 

• Låg produktivitetsutveckling i husindustrin 

• Bristande innovationsvana och ingen (!) FoU-
kapacitet 

• Inget innovationssamarbete mellan 
hustillverkare 
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Under den senaste 20-årsperioden har vi i Sverige byggt 

upp ett underskott på 300-500 000 bostäder 
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Prisindex för trävaror vs andra material. 

Uppdaterat t.o.m. juli 2013 
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Omflyttning av volymer i marknaden 

Furuprodukter och marknader -  utvecklingsmöjligheter                                                                

 

 

 

 

Källa : Woodstat 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seedtrees_forest.JPG


Vad krävs framåt? 

• Utveckling av (skapande av?) ett fungerande 
innovationssystem 

• Utveckling av relevanta biobaserade material, 
produkter och system 

• Utveckling av relevanta processer 

– I trämekanisk industri, komponentindustri, etc 

– I byggindustri  
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Vad krävs då? 

• För ett fungerande innovationssystem krävs 
aktiva mötesplatser för samverkan mellan 
parterna:  

– Företag, akademi, offentlig sektor inklusive 
kunder och användare. Om sådana mötesplatser 
kan skapas finns också förutsättningar för att 
identifiera och testa nya sätt att skapa värde för 
kund och samhälle och därigenom utveckla sina 
affärer. 
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Vad krävs då? 

• Genom att införa öppna innovationsprocesser 
utvecklas nya samverkansformer.  

– Stort behov av en ökad innovationsförmåga i 
företagen 

– Bör på sikt förbättra utsikterna att kunna få till 
stånd mer strategiska forsknings- och 
innovationssatsningar inom området 
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En VINNVÄXT-miljö med stöd från 

Framtidsverkstäder 



En VINNVÄXT-miljö med stöd från 

Framtidsverkstäder 

Välkommen till Växjö 11 december 

www.smarthousing.nu 



Vad krävs då? 

• Teknik: material och produkter  

– nya biobaserade byggmaterial 

– prisvärda, yteffektiva bostäder i industriell 
tillverkning kommer att behöva vara huvudmålet 

– fortsatt energieffektivisering i fokus 

– träbyggandets miljöfördelar ur klimatsynpunkt för 
ett livscykelperspektiv kommer att få större 
betydelse 
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Biobaserade byggmaterial 
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Vad krävs då? 

• Utveckla processer i byggandet 

– Boendeforskningen. Systematiskt prototyparbete 
för bostäder med tydlig interaktion mellan 
företagen, offentlig sektor, beställare, arkitekter 
och användare 

– kommunernas beslutsprocesser, upphandlings-
frågor, affärsrelationer mellan byggherre-
organisationer, arkitekter, entreprenörer, 
tillverkare och slutanvändare.  
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En VINNVÄXT-miljö med stöd från 

Innovationsområden 

Bostadsbehov/styrning  

Bostad/ 

Boende 

Stads- 

planering 

Gestaltning 

Bostads- 

utformning 
Tillverkning 

Affärs- 

system 

Byggsystem/-teknik 

Smarta 

funktioner 



En VINNVÄXT-miljö med stöd från 

Den första industriella revolutionen inom 

träbyggande! 

1930-talet – synergi mellan bostadsbehov, 

samhällsplanering och innovativ träindustri 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Svedmyra_sm%C3%A5stuga_1932b.jpg


En VINNVÄXT-miljö med stöd från 

Den andra industriella revolutionen inom 

träbyggande - Flerbostadshus >2 våningar 
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