
 

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 71 butiker i Sverige från Ystad till Luleå. Företaget 
omsatte cirka 3,2 miljarder kronor år 2013 och fortsätter att expandera kraftigt. Byggmax finns även med 26 
anläggningar i Norge och 13 i Finland. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste 
alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i 
alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt 
för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. 
 
För mer information se www.byggmax.se 
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Byggmax har billigaste friggeboden 
 

En landsomfattande undersökning av byggbranschen visar att Byggmax fortsätter att vara 

billigast på marknaden. Nu senast har materialkostnaden för att bygga en vinterbonad 

friggebod jämförts och Byggmax var billigast på samtliga tio orter. Sammanlagt har 48 butiker 

varit med i undersökningen och det skiljer så mycket som 65 procent mellan den billigaste och 

dyraste. 

 

Undersökningen är genomförd av Matvarupriser.se som jämfört 1 296 priser i 48 butiker i Sverige. 

Produkterna som jämförts består av byggmaterial som behövs för att bygga en vinterbonad friggebod 

på 15 kvadratmeter. Byggmax var billigast med en totalkostnad på 19 827 kronor i jämförelse med 

den dyraste butiken där samma material kostade över 30 000 kronor. Men det är inte första gången 

Byggmax erbjuder svenskarna den billigaste friggeboden. 2012 genomförde Matvarupriser.se en 

likvärdig undersökning där Byggmax var i särklass billigast.  

 

- Efterfrågan på friggebodar är stor och därför känns det bra att återigen kunna erbjuda det bästa 

priset. Vår affärsidé har sedan start varit att erbjuda byggvaror med bra kvalitet till ett lågt pris, till 

såväl hemmafixare som proffs. Tack vare Byggmax-modellen är det möjligt, säger Magnus 

Agervald, VD för Byggmax.  

 

Byggmax-modellen är grunden till de låga priserna. Långsiktiga samarbeten och effektiva inköp 

säkerställer både hög kvalitet och låga priser. Det i kombination med tydliga instruktioner på webben, 

ett brett e-handelssortimenet och self-service i butikerna gör att Byggmax kan sälja samma varor till 

ett lägre pris. 

 
 

Tabell över byggvaruhusen som prisjämförts: 

Byggmax 19 827,35 kronor 

Bauhaus 20 721,00 kronor 

Hornbach 24 916,70 kronor 

K-Rauta 26 218,00 kronor 

Woody* 27 740,80 kronor 

XL Bygg** 28 991,15 kronor 

Beijer 32 720,00 kronor 
 

*butik i Stockholm. Priser kan variera beroende på ort och butik.  

**butik i Sundsvall. Priser kan variera beroende på ort och butik.  

För att se hela undersökningen, besök Matvarupriser.se 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Magnus Agervald, VD Byggmax, Mobil: 0761-19 00 20, E-post: magnus.agervald@byggmax.se 

 

http://matvarupriser.se/
mailto:magnus.agervald@byggmax.se

