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Starka hushåll 
driver på  
tillväxten

 Ĕ Bygghandeln växer i rasande takt. 
Och än så länge syns inga tecken på 
avmattning. 

 Ĕ den överhettade bostadsmarknaden 
kan bli ett hot.
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Executive summary
Bygghandeln har haft en sällan skådad tillväxt. Nu satsar kedjorna på nya 
butikskoncept. Men det finns orosmoln. Prisrally på bostäder och ny e-handels-
konkurrens kan förändra förutsättningarna.

• Bygghandeln växer i rasande takt. Tillväxten har varit 37 procent de senaste sex 
åren. Och än så länge syns inga tecken på avmattning. 

• Lönsamheten i branschen har stärkts de senaste åren, men vinsterna stiger inte i 
samma takt som omsättningen. ”Konkurrensen är hård”, säger bransch-vd:n Ulf S. 
Gustafsson.

• Hushållens vilja att förnya sina bostäder lyfter bygghandeln. Men den överhettade 
bostadsmarknaden kan bli ett hot. Högre trösklar in på marknaden minskar 
cirkulationen av bostäder och oroar branschen.

• Kedjorna i bygghandeln ser inget slut på säljfesten och satsar offensivt för fortsatt 
tillväxt. Flera aktörer lanserar nya butikskoncept för etableringar i citylägen och 
mindre städer.
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Globala      e-handlare
kan bli största hotet

Svenskarna har det generellt sett gott ställt men 
detaljhandelskonsumtionen har ändå tappat fart 
den senaste tolvmånadersperioden och det har 
drabbat de flesta delbranscher.

Bygghandeln har emellertid ångat på och 
ökade med 4,9 procent i jämförbara butiker 
januari-augusti – trots utmanande jämförelsetal 
från motsvarande åtta månader i fjol.

Branschens försäljningsframgång har länge 
förklarats av hushållens stora intresse för att 
investera i hemmet men omsättningssiffrorna 
har under en tid dopats av att befolkningen växer 
snabbt och att behovet av fler bostäder är stort.

Bostadsbyggarnas leverantörer hinner inte 
alltid få fram material i tid och då är räddningen 
att handla produkter direkt från ett lokalt 
byggvaruhus för att projekt inte ska stanna av 
eller försenas.

Amorteringskravet på bostadslån som infördes 
i juni 2016 och det sänkta rot-avdraget från 50 
procent till 30 procent inför förra årsskiftet har 
begränsat hushållens möjligheter att låna pengar 
och att köpa hantverkstjänster.

Finansinspektionens hårdare amorterings-
regler har dock inte dämpat prisuppgången 
på bostäder och därför vill FI skärpa kraven 

ytterligare nästa år för att bromsa pris- och 
skuldutvecklingen.

En sådan åtgärd skulle innebära ännu 
högre trösklar in på bostadsmarknaden, 
mindre cirkulation av villor, radhus och 
bostadsrätter och riskerar i slutändan att slå mot 
bygghandlarnas försäljning.

Scenariot borde oroa de kedjeföreträdare som 
Market har intervjuat i den här rapporten och 
som ändå räknar med fortsatt säljfest. 

E-handeln var tidigare synonym med 
mindre skrymmande produkter som böcker 
och cd-skivor men enligt E-barometern från 
Postnord, HUI och Svensk Digitalhandel 
är tillväxttalen bland de högsta inom just 
bygghandeln.

Hittills i år har onlineförsäljningen med 
byggvaror ökat med ungefär 20 procent – från 
svenska detaljister.

Faran för Bauhaus, Byggmax, K-rauta, 
Hornbach och Bygghemma – med konsumenter 
som primär målgrupp – är att globala 
e-handlare ger sig in i Sverige på 
allvar och stjäl såväl kunder som 
försäljning.

ANALYS

ANALYTIKER

THOMAS OHLÉN

Bygghandeln har haft en säljfest som andra branscher bara kan drömma om. Men det finns flera 
framtida hot mot intäkter och resultat. Prisrallyt på bostäder och ny e-handelskonkurrens kan slå hårt.
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Bygghandlarnas försäljning 
har ökat med över 37 procent på 
bara sex år.

Inget tyder på en avmattning.
– Svenskarna vill investera i 

sitt boende, säger bransch-vd:n 
Ulf S. Gustafsson.

Market kan presentera exklusiva siffror som visar att de tolv 
bolag och kedjor som Byggmaterialhandlarna mäter hade en 
exceptionell utveckling från 2009 till och med 2015.

Nettoomsättningen steg under mätperioden från 32,2 
miljarder till knappt 44,3 miljarder kronor.

– Tillväxten har varit fantastisk, understryker Ulf S. 
Gustafsson om den drygt 37-procentiga ökningen.

Ulf S. Gustafsson redovisar flera förklaringar till de 

Spikrakt uppåt 
för branschen
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senaste årens betydande försäljningsframgång.
Medial uppmärksamhet är en.

– Tidningar och tv har varit fyllda med reportage om 
bostadsprojekt och det har skapat ett väldigt stort intresse.

Byggkedjor som Bauhaus och Hornbach har gjort entré i 
Sverige och det har märkts.

– Konkurrensen har hårdnat och kedjorna har kommunicerat 
intensivt för att vinna slaget om kunderna, konstaterar Ulf S. 
Gustafsson.

Alliansen återintroducerade rot-avdraget 2008 och det gav 
ytterligare skjuts åt försäljningen.

– Långt ifrån alla bostadsägare är ”gör-det-självare” och tack 
vare rot-avdraget blev det intressant och mer förmånligt att 
bygga om eller renovera hemma med vita pengar.

Branschens försäljningstillväxt var högst 2014 och 2015 – med 
8,6 procent båda åren.

Orsaken är enligt organisationen sänkningen av rot-avdraget 
från 50 till 30 procent.

– Många hushåll passade på att anlita en hantverkare innan 
rot-avdraget försämrades i januari 2016 säger Ulf S. Gustafsson.

Byggmaterialhandlarnas månatliga statistik visar att 
omsättningen har fortsatt uppåt i fjol och i år i löpande priser i 
jämförbara enheter.

Nu är det dock inte i första hand privatpersoner som 
frekventerar byggvaruhusen eller klickar hem sina varor.

– Den positiva utvecklingen beror främst på försäljning till 
proffskunder som jobbar med nyproduktion.

Vilken bild har du av utvecklingen framöver?
– Behovet av fler bostäder är extremt stort och det gynnar 
branschen eftersom underentreprenörer kompletterings-
handlar varor lokalt hos våra medlemsföretag. Samtidigt 
räknar jag med att de som äger en villa eller lägenhet fortsätter 
att investera i sina bostäder. Vi vill ha det fint hemma och 
prioriterar sådana utgifter, säger Ulf S. Gustafsson. 

Så har bygghandeln 
vuxit  

Nettoomsättningen steg under mätperioden från 32,2 
miljarder till knappt 44,3 miljarder kronor. Förändring i %. 

Fotnot: Siffrorna baseras på försäljningen hos Bauhaus, Bolist, 
Byggmax, Bygma, Derome, Hornbach, Karl Hedin Bygghandel, 
K-rauta, Nordströms, Optimera, Woody och XL-Bygg.  
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Källa: Byggm
aterialhandlarna 

32  200  
mkr

34 763  
mkr

36 949  
mkr

37 215 
mkr

37 840 
mkr

40 752 
mkr

44  268 
mkr

+7,9%
+6,3%

+0,7% +1,7%

+7,7%

+8,6%

”Tidningar och tv har varit fyllda med 
reportage om bostadsprojekt och det 
har skapat ett väldigt stort intresse.”
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”Lönsamheten har tyvärr 
inte riktigt hängt med”
Senaste åren har försäljningen skjutit i höjden – och vinstmarginalen har följt med 
relativt bra. Men alla bolag är inte lönsamma.

– Konkurrensen pressar priserna, säger Byggmaterialhandlarnas vd Ulf S. 
Gustafsson.

Byggmaterialhandlarnas kartläggning av de tolv bolag 
och kedjor som omsätter mest i branschen avslöjar att 
lönsamheten har stigit successivt sedan 2013.

För två år sedan uppgick vinstmarginalen till 5,26 procent.
– Försäljningen steg kraftigt 2014 och 2015 och därmed 

förbättrades också det ekonomiska utfallet något, säger Ulf 
S. Gustafsson och förklarar trycket i byggvaruhusen med att 
många bostadsägare initierade renoverings-, ombyggnads- 
och tillbyggnadsprojekt innan regeringens aviserade 
sänkning av rot-avdraget från 50 till 30 procent.

Snittmarginalen uppgick till 3,48 procent under 
mätperioden (2007 till och med 2015).

Ulf S. Gustafsson anser att siffran borde vara högre – givet 
den starka försäljningen.

– Lönsamheten har tyvärr inte riktigt hängt med.

Ett antal av de företag 
som ingår i granskningen 
redovisar ett negativt 
rörelseresultat efter 
finansnetto.

– Konkurrensen är hård och 
det pressar självklart priserna. 
Samtidigt är kedjorna 
offensiva. De lägger mycket 
pengar på marknadsföring 
och etableringar, konstaterar 
Ulf S. Gustafsson.

E-handeln har fått 
genomslag även i 
byggvaruhandeln och 
svarar för en allt större del av 
försäljningen.

– Hushållen är 
prismedvetna och har vant sig vid att leta lägsta pris på nätet. 
Digitaliseringen gör att möjligheterna att priskompensera sig 
är begränsade.

Hur ska byggvaruhandeln kunna öka marginalerna?
– Bästa sättet är att inte bara sälja varor utan också 
att utveckla och öka tjänsteinslaget med till exempel 
monteringskoncept till konsumenter och ”just in 
time-leveranser” till de proffskunder som sysslar med bland 
annat nybyggnadsprojekt, säger Ulf S. Gustafsson. 

”Konkurrensen 
är hård och 
det pressar 

självklart 
priserna. 

Samtidigt 
är kedjorna 
offensiva.”

Ulf S. Gustafsson, 
Byggmaterialhandlarna

Ulf S. Gustafsson, 
vd, Byggmaterial-
handlarna.
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Lönsamheten har
ökat senaste åren 

2007

3,6 % 
vinst- 

marginal

2,4

3,5 3,6

5,3

4,2

3,8

2,3

2,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vinstmargnalen har under mätperioden stigit från 3,6 
procent till 5,3 procent. 

Fotnot: Siffrorna baseras på försäljningen hos Bauhaus, 
Bolist, Byggmax, Bygma, Derome, Hornbach, Karl Hedin 
Bygghandel, K-rauta, Nordströms, Optimera, Woody och 
XL-Bygg. 

Turbulent år

Snittmarginal

2012 var ett år 
med svag tillväxt 
och branschens 

lönsamhet tyngdes 
av röda siffror från 
ett flertal aktörer.

3,48.

Källa: Byggm
aterialhandlarna 
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Byggmax höjer takten  
med nya koncept

Byggmax räknar med fortsatt säljfest i bygghandeln. Nu ska 
kedjan höja tillväxttakten.  
   – Vi ser stor potential att fortsätta växa med butiker, både  
i Sverige och övriga länder, säger vd Mattias Ankarberg.
Byggmax har växt snabbt de senaste åren både genom förvärv, 
som Skånska Byggvaror och Buildor, och genom att i hög takt 
öppna nya varuhus. Förra året öppnade sex nya butiker i Sverige 
och hittills i år har fem varuhus slagit upp dörrarna.

– Vår strategiska genomgång visar att potentialen för 
Byggmax-butiker är större än vi tidigare trott, och vi planerar för 
att växa snabbare framåt, säger Mattias Ankarberg.

Två av årets nya butiker, i Kalix och Mariannelund, hör till 
kedjans nya koncept, Byggmax Mini.

– Vi har stor potential att öka Byggmax närvaro på mindre orter. 
Därför har vi tagit fram ett mindre, enklare butikskoncept för att 
kunna växa lönsamt på dessa orter, säger Mattias Ankarberg.

Byggmax testar även ett nytt trädgårdskoncept i Borlänge och 
Vellinge. I butiken i Vallentuna, som öppnar våren 2018, kommer 
konceptet att finnas med från start.

– Vi ser trädgård som ett naturligt komplement till vår 
starka position inom byggvaror, och ett område som passar 
vår beprövade Byggmax-modell väl. Vårt trädgårdskoncept 
bygger på ett utvalt sortiment av de viktigaste produkterna, 
marknadens lägsta priser, och enkelt att handla med drive-in.
Förutom de två nya koncepten – hur ska ni utveckla kedjan?

– Vår nya strategi, som vi lanserade i början av juni, bygger 
på två fundament: förenkla och effektivisera verksamheten 
samt fokuserad tillväxt. Vår fokuserade tillväxt består av tre 
satsningsområden: växa snabbare med butiker, e-handel, och 
utveckla vårt sortiment. Det senare inkluderar även Byggmax 
Trädgård.

E-handeln är en stor del av Byggmax framgångsrecept. Över 
20 procent av försäljningen sker på nätet, på koncernnivå. 
Men Mattias Ankarberg är fåordig om hur webb-butiken ska 
utvecklas.

– Vi jobbar med att utveckla den på flera sätt, under flera 
varumärken, för att ytterligare förstärka vår ledande position, 
säger han.
Tror du att den fina försäljningsutvecklingen för bygghandeln 
kommer att fortsätta?

– Vår bild är att utvecklingen över tid är positiv, och 
att människor fortsätter att investera i att förbättra sina 
hem. Vi förväntar oss att marknaden utvecklas i linje med 
konjunkturcykeln. Vi ser att vår position som lågprisaktör och 
stark spelare inom e-handel innebär att vi är väl positionerade 
i framtida marknadsutveckling, både i uppgång och nedgång, 
säger Mattias Ankarberg.

”Vi har stor 
potential att 

öka Byggmax 
närvaro på 

mindre orter.”
Mattias Ankarberg, vd

BYGGMA X GROUP
Vd: Mattias Ankarberg

Mkr                  2016               2015
Nettoomsättning:  5 219             4 131
Rörelseresultat:        392               332
Nettoresultat:            285               260
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Showroomkedja ska 
ha öppet dygnet runt

Bolist stärker närvaron i städerna med sin nya showroom-kedja. 
Samtidigt vässas effektiviteten i de befintliga butikerna.
   – Det kommer att krävas för att möta en allt hårdare konkurrens, 
säger vd Tomas Fritzon.
Bolist är Sveriges största byggkedja med 194 butiker runt 
om i landet. Kedjan är stark på mindre orter, men är sämre 
representerad i de större städerna.

Det ska Bolist nya showroom-koncept ändra på. Butikerna ska 
ha öppet dygnet runt och erbjuda kunderna helhetslösningar 
inom byggvaror, till att börja med dörrar och fönster. 

– Kundernas köpbeteenden förändras. Fler efterfrågar 
paketerade lösningar – de vill göra det så enkelt som möjligt för 
sig. Det är ett område som vi behöver bli bättre på och det är en 
anledning till att vi startar den nya kedjan, säger Tomas Fritzon.

Namnet på den nya kedjan är än så länge hemligt, men cirka 
15 butiker ska slå upp dörrarna i början av 2018. Bolist satsar 
också på den befintliga verksamheten. Servicegraden till 
proffskunderna, som står för 50 procent av försäljningsvolymen, 
ska höjas med bättre varuflöden och nya digitala tjänster.

Inköpsarbetet vässas också. Tidigare har handlarna hanterat 
inköpen på egen hand, men nu centraliseras arbetet allt mer. 
Kedjan öppnade 2013 ett centrallager för järn- och VVS-varor och 
inom kort öppnar även ett lager för byggvaror.

– Syftet är att förbättra konkurrenskraften, sänka 
kostnaderna och stärka inköpskraften, säger Tomas Fritzon.

Han räknar med att behöva vässa kedjan inför framtiden, då 
han väntar sig ökad konsolidering, konkurrens och prispress.

– Det brukar reta upp folk när jag säger att konkurrensen inte har 
kommit till byggbranschen än, men annars skulle inte nästan alla 
aktörer tjäna pengar, trots att ineffektiviteten är så stor. Med större 
aktörer på marknaden följer större volymer och pressade priser. Det 
kommer att krävas en effektivitetshöjning för att klara sig i framtiden.
Vilka är era styrkor och svagheter om konkurrensen skärps?

– En styrka är att vi är den största kedjan i branschen, sett till 
antal butiker, med en otrolig lokal närvaro. Kompletterat med 
e-handeln gör det att vi finns i hela landet. Och vi ska inte glömma 
den lokala entreprenörsandan som är en otrolig styrka. Samtidigt 
behöver vi bli tydligare med vad Bolist står för och ta tillvara 
möjligheten att gå in i de större orterna med vårt nya koncept.
Branschen har utvecklats starkt i flera år – kommer det att 
fortsätta?

– Absolut. Det finns ett stort behov av att underhålla fas-
tighetsbeståndet och det är där vi hittar våra kunder. Det är 
inte vi som försörjer NCC och Skanska med material till sina 
nybyggen. Däremot innebär nybyggnation att vi får cirkulation 
på bostadsmarknaden – folk flyttar och det är då man börjar 
renovera, säger Tomas Fritzon.

”En styrka är  
att vi är den 

största kedjan  
i branschen.”

Tomas Fritzon, vd.

BOLIST
Vd: Tomas Fritzon

Bolist AB
Mkr                     2016        2015
Nettoomsättning:      1 417         1 436
Rörelseresultat:               -3                -3
Nettoresultat:                      1                  0

Bolistkedjan 2016
Omsättning: Cirka 4 000*
Rörelsemarginal: 3%*
*BOLAGETS UPPGIFTER
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Raketen Bygghemma 
satsar i alla kanaler
Snabbväxande Bygghemma har fått nya ägare, ny vd – och tänker 
fortsätta att ta marknadsandelar i hög takt.
   – Vi fortsätter att investera i alla kanaler, säger vd Roger Halvarsson.

Omsättningen för Bygghemma Group steg med 37 procent förra 
året och för Bygghemma Sverige var ökningen 28 procent.

I slutet av förra året sålde Nordstjernan Bygghemma till 
norska FSN Capital och i juni tillträdde Roger Halvarsson som 
vd. Han efterträdde Mikael Olander som nu helt fokuserar på 
rollen som koncernchef.

De nya ägarna och nya vd:n har gjort klart att Bygghemma 
ska fortsätta växa snabbt, både organiskt och genom förvärv.

– Konjunkturen är god och vi har bra förutsättningar för 
fortsatt stark tillväxt, säger Roger Halvarsson.
Vilka fördelar har  Bygghemma om konjunkturen vänder?
– Näthandeln med byggvaror växer snabbt och vi är 
marknadsledare på nätet – med en ovanligt stark ledarposition. 
Det gör att vi har peggat för att vara fortsatt starka, även i 
lågkonjunktur.

Roger Halvarsson tillträdde så sent som i 
juni och det han sett av Bygghemma hittills 
har imponerat.

– Bygghandeln är en mogen bransch och 
att komma in och göra så starkt avtryck som 
Bygghemma har gjort är fantastiskt, men det 
gäller att vi fortsätter vara förändringsbenäg-
na. Vi jobbar med att förbättra alla delar av 
verksamheten med fokus på kundservice, 
funktionalitet på hemsidan och omnikanal, bland annat.
Hur ska ni kunna fortsätta att växa så snabbt?
– Vi fortsätter att investera i alla kanaler, IT, webbutveckling 
och personal, som kan riskera att bli en flaskhals. Även när det 
gäller marknadsföring ska vi ligga i frontposition. 
Näthandeln med byggvaror växer mycket snabbt. Klarar ni att leva 
upp till kundernas förväntningar eller finns det risk för växtvärk?
– Jag skulle inte säga att vi har växtvärk. Vi tog diskussionen 
tidigt med våra logistikpartners för att säkerställa 
leveranserna, det är ett måste när du jobbar med den här typen 
av produkter. Det händer naturligtvis att det blir problem med 
vissa komplexa sändningar, men över 90 procent av kunderna 
uppger att de är nöjda, säger Roger Halvarsson.

Förutom den starka ställningen inom näthandeln så lyfter 
Roger Halvarsson även fram arbetet med varumärken.

– Vi har krokat arm med leverantörerna på ett unikt sätt 
– till skillnad från många andra som främst satsar på egna 
varumärken. Vi ger dem utrymme hos oss anpassat efter deras 
behov. Fler och fler upptäcker hur vi jobbar, vilket gör att vi får in 
fler och fler varumärken. 

BYGGHEMMA GROUP
Koncernchef: Mikael Olander
Vd: Roger Halvarsson
Mkr                            2016          2015
Nettoomsättning: 2 603        1 8 95
Rörelseresultat:         78             45
Nettoresultat:             57             28

Roger Halvarsson
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Bauhaus suktar 
efter kunderna i city

Bauhaus ser inget slut på säljfesten i bygghandeln. Kedjan 
fortsätter att öppna nya varuhus – men satsar samtidigt på ett 
nytt, mindre butiksformat.

Bauhaus hade ett starkt 2016. Omsättningen steg med 9,3  
procent – mer än dubbelt så hög tillväxttakt som branschen  
som helhet.
  Och i år växer kedjan, enligt egna uppgifter, ännu snabbare.

– Vi ångar på. Våra nyare ben – webbhandel, montageservice 
och företagshandel – växer snabbt och vi är fortsatt starka på 
konsumentmarknaden, säger Johan Saxne.

Kedjan kommer att fortsätta att öppna varuhus i hög takt. De 
kommande tre åren ska 18 varuhus bli 25.

Samtidigt lanseras ett nytt koncept, Bauhaus City Store, som 
är mindre butiker för citylägen och mindre orter.

– Vi börjar se en mättnad för de stora varuhusen och våra 
kunder finns mer och mer i städerna, säger Johan Saxne. 

 Nästa år öppnar Bauhaus två-tre city-butiker för att testa 
konceptet.

– Vi kommer att behöva tid att hitta rätt sortiment och för att 
integrera e-handeln i butikerna. Våra ordinarie varuhus är på  
20 000 kvadratmeter. Vi kan inte bara skala ner sortimentet och 
ta de 20 artiklar som säljer mest.

E-handeln växer snabbt hos Bauhaus och uppgår till nära 20 
procent av den totala omsättningen.

– E-handeln är vårt största varuhus, säger Johan Saxne.

Men den snabba tillväxten har också orsakat viss växtvärk. 
Kedjans externa logistikpartners har ibland svårt att leva upp 
till kundernas leveranskrav och internt kräver e-handeln mycket 
personal.

– Vi rekryterar 10-15 personer i veckan för webben, men det är 
svårt att hitta folk med rätt kompetens. Att få upp nya artiklar i 
webbshopen är en annan flaskhals. 
Hur ska ni vässa e-handeln?
– Vi ska utöka sortimentet, sy ihop e-handeln ännu mer med den 
fysiska handeln och förbättra logistiken.

Bygghandeln som bransch har utvecklats starkt under flera år. 
Johan Saxne ser inga tecken på att framgångsvågen är på väg att 
brytas.

– Vi sitter med budgeten för 2018 och ser inga orosmoln. Det 
ser väldigt positivt ut: låga räntor, stabila bostadspriser och folk 
fortsätter att flytta mycket, vilket är den viktigaste faktorn för 
privatkonsumtionen.
Men om det vänder – hur tänker ni agera?
– Vid den förra krisen, 2008, gasade vi och ökade vår marknads -
budget till det dubbla. Våra ägare har god ekonomi så vi kommer 
antagligen att göra likadant om det vänder ner igen: Vi gasar 
bara ännu mer och fokuserar på pris och produkt.

”Vi börjar se en 
mättnad för de 

stora varuhusen 
och våra kunder 

finns mer och 
mer i städerna.”
Johan Saxne,  
marknadschef, Bauhaus

BAUHAUS
Vd: Kenneth Litland
Mkr                            2016          2015
Nettoomsättning: 4 868        4 456
Rörelseresultat:         341           327
Nettoresultat:             329           328
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Höga bostadspriser 
hotar bygghandeln

Bygghandlarna har haft många starka år, men det finns flera hot 
mot fortsatt hög tillväxt. Överhettade bostadspriser är ett.
   – Många har svårt att komma in på marknaden och det kan 
bromsa försäljningen, säger branschorganisationens vd Ulf S. 
Gustafsson.

Hushållens vilja att förnya och på andra sätt uppgradera sina 
bostäder har länge skapat ett hårt besökstryck i de varuhus och 
butiker som erbjuder byggmaterial.

Omsättningen har på sju år ökat med över tolv miljarder 
kronor netto för de större aktörer som Byggmaterialhandlarna 
mäter.

– Medlemsföretagen har generellt haft en stark försäljnings-
utveckling och särskilt innan rot-avdraget försämrades för 
snart två år sedan, säger Ulf S. 
Gustafsson.

Prognosen är fortsatt goda 
tider – om än i lägre procentuell 
takt på grund av bland annat 
utmanande jämförelsetal.

– Inget tyder på att intresset 
för den egna bostaden kommer 
att avta, utan det är något som de 
flesta prioriterar.

Samtidigt gynnas 
bygghandlarna av behovet av fler 
bostäder i Sverige.

– Nyproduktionen driver 
försäljningen till proffskunder, 
konstaterar Ulf S. Gustafsson.

Men bristen på villor, radhus 
och lägenheter har skapat en överhettad bostadsmarknad 
på många orter i Sverige. Finans inspektionen införde ett 
amorteringskrav för drygt ett år sedan och planerar för 
ytterligare skärpningar på nya lån.

– Jag förstår att amorteringskravet syftar till att bromsa pris- 
och skuldutvecklingen, men det får samtidigt andra negativa 
effekter. Framför allt yngre hushåll får svårt att komma in på 
marknaden och det bromsar cirkulationen av bostäder. Det 
påverkar i sin tur våra medlemsföretags möjligheter att sälja 
material till ombyggnads- och renoveringsprojekt.

E-handeln har en hög procentuell tillväxt och svarar för 
en allt större andel av företagens försäljning. Än så länge är 
kanalen dock i första hand ett inhemskt fenomen.

– Sverige och övriga Skandinavien är en intressant marknad 
och frågan är vad som skulle hända om till exempel en nätjätte 
som Alibaba ger sig in här. Jag har inte svaret, men ett troligt 
scenario är att vi skulle få se en ökad konsolidering även i den 
här branschen, säger Ulf S. Gustafsson.

”Framför allt 
yngre hushåll 

får svårt att 
komma in på 

marknaden och 
det bromsar 

cirkulationen 
av bostäder. ”

Ulf S. Gustafsson, vd,
Byggmaterialhandlarna


