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Byggmax och Taloustutkimus publicerar en ny prisundersökning om byggvaror  

Spara upp till 41 procent vid isolering av yttervägg 

För att svara på konkurrenternas kritik gällande den 21.5.2014 publicerade prisundersökningen om 

byggvaror som behövs för att bygga en 20 m
2
 stor terrass bad Byggmax Taloustutkimus göra en ny 

undersökning om pris på byggvaror. Målsättningen med prisjämförelsen är att berätta åt konsumenterna 

om prisskillnader i byggvaror och uppmuntra dem att jämföra priser. I den pinfärska undersökningen 

kontrollerades priser på byggmaterial för tilläggsisolering av yttervägg på ett ca 130 m
2
 stort hus som 

byggts på 1970-talet. Resultaten visar att skillnaden mellan den fördelaktigaste och dyraste är 41,3 

procent, vilket i det fiktiva projektet betyder hela 1 178,65 euro. 

Taloustutkimus gjorde på uppdrag av Byggmax en ny prisundersökning i midsommarveckan. Som testprojekt 

valdes ett typiskt finsk 1970-tals egnahemshus på ca 130 m
2
 i en våning. Det fiktiva projektet gick ut på att 

tilläggsisolera husets ytterväggar, vars yta beräknades till ca 120 m
2
. Arbetsbeskrivning återfanns i Omakoti-

tidningen nr 2/2014 och materiallistan innehöll starka och ofta finska varumärken, bland annat obehandlad 

träregel, grundmålad ytterväggspanel, 100 mm tjock stenull, samt oljefärg för yttervägg.  

Den största skillnaden till den förra prisjämförelsen är, förutom det att projektet är ett annat, det att materialen i 

varukorgen är sinsemellan helt jämförbara. Den fullständiga varukorgen kan läsas på adressen 

www.byggmax.fi/vertailut. 

 

Skillnaden mellan fördelaktigaste och dyraste 41,3 procent 

– Den färska jämförelsen korrelerar med resultaten från Taloustutkimus tidigare undersökning. Som mest är 

prisskillnaden mellan den fördelaktigaste och den dyraste upp till 41,3 procent, vilket i det valda fiktiva projektet 

skulle betyda till och med 1 178,65 euro större kostnader för samma projekt med likvärdiga byggvaror. Jag 

tycker att det är ohållbart ur konsumentens synvinkel, säger Byggmax Finlands regionchef Rainer Sundkvist 

om resultaten. 

Dyrast var Puukeskus, som numera ägs av Starkki, där varukorgens totapris var 4 030,91 euro. Fördelaktigast 

fick man samma varor på Byggmax för 2 852,26 euro. 

I den förra prisjämförelsen var skillnaden mellan den fördelaktigaste och den dyraste varukorgen rentav 70 

procent. Enligt Sundkvist varierar procenttalet beroende på projekt och vilka material som behövs till projektet. 

 

Järnhandlarnas prissättningspolitik är ogynnsam för konsumenten 

– En annan sak som vi anser att konsumentmyndigheterna bör ta ställning till är vilseledande prissättning. I 

samband med våra jämförelser kom det fram att det i flera butiker är möjligt att få kännbar rabatt på hyllpriset 

bara konsumenten vet att fråga om en separat offert. Vi ifrågasätter starkt om det är rätt mot konsumenten att ha 

luft i priserna. Liksom Kuningaskuluttaja konstaterade i sin färska artikel, där Byggmax titulerades som 

fördelaktigast, tycks försäljningskulturen inom byggvaruhandeln allt mer utvecklas mot fast prissättning där man 

inte mera ger offerter till enskilda konsumenter, säger Sundkvist 

Den färska prisjämförelsen om tilläggsisolering av ett 1970-tals hus ytterväggar gjordes i huvudstadsregionen i 

sex olika butiker. Undersökningen genomfördes av två specialister vid Taloustutkimus onsdagen den 18 juni på 

förmiddagen och eventuella dubbelkontroller gjordes per telefon under eftermiddagens lopp. Till undersökningen 

valdes endast jämförbara produkter dock så att stenullen vid Bauhaus var av märket Rockwool medan de andra 

http://www.byggmax.fi/vertailut
http://yle.fi/uutiset/kuningaskuluttajan_rautakauppavertailu_yksittaisen_tuotteen_hinta_voi_vaihdella_rajusti/7308478
http://www.byggmax.com/fi-fi/


hade Paroc Extra. I K-Rauta, Starkki och Puukeskus jämfördes priset på Pinotex Classic -oljefärg med den 

motsvarande oljefärgen Tikkurila Teho. Kompletterande uppgifter om undersökningsmetoden kan läsas på 

adressen www.byggmax.fi/vertailut. 

 

Resultaten av undersökningen 

Byggmax Esbo och Vanda 

Projektet sammanlagt: 2 852,26 euro 

Bauhaus Esbo och Vanda 

Projektet sammanlagt: 3 008,74 euro (+5,5 %) 

K-Rauta Merituuli, Esbo 

Projektet sammanlagt: 3 230,17 euro (+13,2 %) 

Starkki Esbo 

Projektet sammanlagt: 3 325, 78 euro (+16,6 %) 

Puukeskus Vanda 

Projektet sammanlagt: 4 030,91 euro (+41,3 %) 

Resultaten kan läsas i detalj på adressen www.byggmax.fi/vertailut 

 

Byggmax svar på kritik riktad mot den förra prisjämförelsen 

Kritik har framförts emot att varor i den förra undersökningen inte var fullt jämförbara. Vid planeringen av 

undersökningen har Byggmax utgått från bransch- och byggstandard. En del av butiker inte haft 

standardvarianten av den jämförda produkten och istället fått med en dyrare vara i sin varukorg.  

– Vi tar till oss av kritiken och håller med om att vissa konkurrenter har fått med dyrare virke eller balksko i sina 

varukorgar. Det har förvisso påverkat talen på enskilda artiklar men inte på ett sätt att de övergripande resultaten 

eller slutsatserna av undersökningen har varit missvisande. Vi vill också poängera att materialet från Byggmax 

som jämförts har hållit god kvalitet och lever upp till bransch- och byggstandard, kommenterar Sundkvist. 

 

Tilläggsuppgifter: 

Rainer Sundkvist, regionchef, Byggmax Finland, tel. 0400 104 122, e-post: rainer.sundkvist@byggmax.fi  

Kaj Norrman, regionchef, Byggmax Finland, tel. 0400 975 158, e-post: kaj.norrman@byggmax.fi  

Tilläggsuppgifter gällande undersökningen: 

Juha Aalto, verkställande direktör, Taloustutkimus, tel. 010 7585 288, e-post: juha.aalto@taloustutkimus.fi 

Kari Roose, undersökningsdirektör, Taloustutkimus, tel. 010 7585 361, e-post: kari.roose@taloustutkimus.fi  

 
Om Byggmax 
Byggmax startades 1993 och har i dag 71 butiker i Sverige, 26 i Norge och 13 i Finland. Företaget hade 2013 en omsättning på ca 3,2 
miljarder kronor och fortsätter att växa starkt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att det ska vara det bästa och det billigaste 
alternativet när kunden ska köpa byggvaror av hög kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina varuhus, så att kunderna kan 
ta bilen med in och lasta på varorna direkt. Det gör att kunden kan handla enkelt och effektivt, framför allt när det gäller tyngre byggvaror. 
Byggmax noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. www.byggmax.fi  
 
BYGGMAX – KVALITET TILL FÖRNUFTIGA PRISER  
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