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Forord 
 
Denne rapporten er et resultat av et samarbeid mellom sentrale aktører i trehusindustrien i 
Innlandet (trehusnettverket), VS2010 Innlandet og bransjeprogrammet Trefylket. Initiativtager 
har vært trehusnettverket, bestående av Boligpartner, HedAlm Anebyhus AS,  Moelven 
ByggModul AS, RingAlm Tre AS, Sparebanken Hedmark. Arbeidet med rapporten er 
finansiert av Trefylket, VS2010 og bedriftene (gjennom egeninnsats). Formålet med rapporten 
er å belyse utfordringer og muligheter for trehusindustrien i regionen samt å foreslå eventuelle 
tiltak som kan bidra til fortsatt vekst, og som underlag for å vurdere et nærmere samarbeid 
innen ”klynga”.  
 
Rapporten er basert på statistikk, spørreundersøkelse samt dybdeintervjuer og tegner et bilde av 
en næring med stor betydning for Innlandet. For å belyse trehusindustrien i en større kontekst er 
det i spørreundersøkelsen også inkludert et utvidet spekter av bedrifter innen trebasert 
virksomhet i regionen. Disse inngår enten i trehusindustriens verdikjeder eller basere seg på 
samme innsatsfaktorer som råstoff og til dels arbeidskraft. Rapporten viser til dels 
sammenfallende utfordringer for trehusindustrien og andre trebaserte næringer. 
 
Rapporten avsluttes med forslag til tiltak for å styrke trehusindustrien i Innlandet med fokus på 
bredere konstellasjoner enn industrien selv. Trehusindustrien vil kunne styrkes ved 
samarbeidsløsninger med skoleverket, samarbeid internt i trehusindustrien, samarbeid med mer 
prosessdrevne bedrifter i annen trebasert virksomhet og ved kompetanseoverføring fra andre 
bransjer.     
 
Rapporten har vært ute til kommentering blant oppdragsgiverne og ble langt frem for 
presentasjon og diskusjon på et seminar mellom trehusnettverket og Trefylket 20. juni 2007 på 
Hamar. Vi takker for alle nyttige kommentarer. 
 
 
 
 
 
Kristian Lein      Tom Johnstad 
Forskningsleder     Prosjektleder 
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Sammendrag 
 
Skognæringen, skogbasert industri og trehusnæringen er viktige næringer i Innlandet. Hedmark 
og Oppland er landets to største skogfylker med henholdsvis 28 og 13 prosent av landets 
avvirkning. Glåmdalen er den viktigste skogregion, mens Glåmdalen og Hamarregionen har 
flest sysselsatte i skogbasert industri. Hamarregionen har landets største konsentrasjon av 
trehusindustri og Skandinavias største leverandør av byggprodukter, Moelven Industrier ASA, 
har også sitt tyngdepunkt i regionen. 
 
Etter en sterk nedgang for tresektoren som helhet gjennom 1980- og første halvdel av 1990-
tallet viser sektoren positive utviklingstendenser særlig anført av ferdighusprodusenter og 
produsenter av byggevarer i tre. Dette er den delen av de skogbaserte verdikjedene som har 
høyest foredlingsgrad og arbeidsintensitet. I andre enden av verdikjeden, nærmere råstoffet 
(sagbruk, høvlerier og impregneringsverk) har det fortsatt en rasjonalisering med 
sysselsettingsnedgang som følge.  
 
Etter initiativ fra et uformelt nettverk av regionale trehusprodusenter ble det vår og sommer 
2007 gjennomført en analyse av Innlandets trehusindustri. Analysen presenteres i denne 
rapporten og er basert på sysselsettingsstatistikk, spørreundersøkelse og dybdeintervjuer med 
sentrale aktører. Den analytiske tilnærmingen har vært en strukturanalyse og en klyngeanalyse. 
Formålet har vært å belyse næringens omfang, utviklingstendenser og utviklingsmekanismer 
med hensikt å ende opp i forslag til tiltak i samarbeid mellom offentlig virkemiddelapparat, 
FoU og næringen selv. 
 
Til tross for positive utviklingstendenser påpeker trehusprodusentene utfordringer og hindringer 
for en fortsatt positiv utvikling. Analysen har forsøkt å skille mellom utfordringer knyttet til 
oppadgående konjunkturer i boligmarkedet og konjunktur–uavhengige forhold. Av 
konjunkturavhengige forhold kan særlig nevnes lange leveringstider og knapphet på byggevarer 
som følge av økt etterspørsel. Slike forhold drøftes i liten grad i rapporten. Påpekte utfordringer 
knyttet til hard infrastruktur (vei, bane) blir heller ikke foreslått som tiltaksområde i denne 
rapporten, ikke minst fordi bransjeprogrammet Trefylket allerede har dette som en satsing.  
 
Rapporten konkluderer med at tiltak bør iverksettes innen områdene rekruttering og økt 
prosessindustrialisering av næringen som helhet. Trehusnæringen har relativt lav 
tiltrekningskraft på unge mennesker, både som fagarbeidere og høyt utdannede. Samtidig 
mister næringen arbeidskraft i andre enden av aldersskalaen som følge blant annet av AFP. I 
sum gir dette en næring med stadig økende gjennomsnittsalder. Tiltak for økt prosessindustriell 
framstilling av boliger kan være med å bote på et slikt problem samtidig som et slikt tiltak kan 
adressere stadig økte krav til boliger når det gjelder energi og brann.    
 
I tillegg anbefaler rapporten tiltak for kompetanseoverføring gjennom uformelle nettverk, innad 
i næringen, fra andre (prosessindustrielle) næringer og også fra tremekanisk industri tidlig i 
verdikjeden. De store sagbrukene har lang erfaring i å løpende rasjonalisere og optimalisere 
sine produksjonsprosesser. Trehusnæringen peker også på behov for tiltak innen 
produktutvikling og ønsker også flere fagseminarer. Hva bedriftene legger i uformelle nettverk, 
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produktutvikling og fagseminarer gir ikke denne rapporten noe svar på – dette bør avklares 
nærmere i oppfølgingsarbeidet.  
 
Rapporten foreslår at oppfølgingsarbeidet organiseres ved at trehusnettverket formaliseres og at 
nettverket utvides med ytterligere bransjeaktører og med deltakere fra underleverandørsiden, 
andre prosessintensive bransjer og relevante utdanningsinstitusjoner (først og fremst Høyskolen 
i Gjøvik). I løpet av høsten 2007 bør det arrangeres et seminar som formaliserer dette arbeidet. 
Videre bør det etableres en type prosjektfinansiering som minimum finansierer en 
sekretariatsfunksjon som kan løpende følge opp de tiltak man blir enige om. Et slikt prosjekt 
kan trolig finansieres innen rammen av nasjonale programmer som VRI og Arena og kanskje 
også med deltakelse fra det regionale bransjeprogrammet Trefylket. Det påpekes som viktig å 
få med utdanningsinstitusjoner i det videre arbeidet, både med tanke på rekruttering, men også 
for å øke den prosessindustrielle kompetansen i næringen. 
 
Trehusindustrien er en fleksibel næring. Dette er en styrke, men samtidig kan tradisjonen for å 
slippe den enkelt boligkunde til i utpreget grad, være en utfordring knyttet til ambisjonen om 
økt prosessindustri i næringen. Økt prosessindustri vil naturlig måtte føre til økt 
standardisering som kan synes å stå i et motsetningsforhold til fleksibilitet. Dette er likevel 
motsetninger som blant annet bilindustrien har klart å forene ved å levere produkter som er 
individuelt tilpasset innenfor rammen av et masseproduserende system.  
 
Trehusindustrien er en svært viktig næring i Innlandet og dens utviklingspotensiale framstår 
derfor som viktig å understøtte med tiltak i regi av næringen selv, utdanningsinstitusjoner, 
offentlig virkemiddelapparat og forskerstøtte.     
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1 Innledning 
 
Innlandet preges av store skoger og lange vassdrag som på mange måter gir grunnlag for et 
diversifisert næringsliv som på forskjellige måter er knyttet opp mot skog og utmark. Dette 
kommer til uttrykk i en høy regional andel sysselsatte innefor reiseliv, landbruk, 
næringsmiddelindustri og den treforedlende industrien. Tidligere studier har påvist lokale og 
regionale bransjekonsentrasjoner innenfor den treforedlende industrien i for eksempel 
Glåmdalen1. Næringsstrukturen i regionen bærer preg av historiske røtter med lokaliseringer i 
nær tilknytting til råvarer og gode transportårer. Vi kan derfor fortsatt se store sagbruk og 
høvlerier der de store skogene møter vann og vassdrag og moderne landbruk der jorden er god. 
 
Regionen har imidlertid til tross av gode naturgitte forhold og lang næringshistorie hatt en svak 
generell utvikling i antall arbeidsplasser i forhold til landet for øvrig. Den svake 
arbeidsplassutviklingen de siste årene skyldes bland annet den særpregede næringsstrukturen 
som foruten et tungt innslag av næringer i generell tilbakegang, eksempelvis innenfor jord- og 
skogbaserte næringene, også oppviser få virksomheter med generell sysselsettingsmessig vekst. 
En bransje som bygger på naturgitte resurser og som enda har et sterkt utviklingspotensiale i 
regionen er trehusindustrien. 
 
I denne rapporten studeres trehusindustrien og relatert virksomhet lokalisert i Hedmark og 
Oppland. Formålet er å analysere trehusnæringens nåværende status og utfordringer i en 
regional sammenheng. Problemstillingene som rapporten svarer på er: 
 
Hvilket omfang har næringen? 
Hvordan er utviklingstendensene i næringen? 
Hvordan skjer utvikling i næringen og kan utviklingen eventuelt understøttes av tiltak i 
samarbeid med det offentlige virkemiddelapparat?    
 
 
Rapporten består av forskjellige tilnærminger. Kapittel 2 er en strukturanalyse som med 
bakgrunn i blant annet sysselsettingstall viser utvikling for trebasert virksomhet i Norge og i 
Innlandet, samt en sammenligning av Innlandets sysselsettingsandeler mot nasjonens. Kapittel 
3 er en omtale av enkeltbedrifter, mens kapittel 4 er en teorigjennomgang, Kapittel 5 er en 
klyngeanalyse som basert på spørreundersøkelse og intervjuer viser forskjellige sider ved 
bedriftenes indre liv, men først og fremst bedriftenes relasjoner til hverandre og markedet samt 
de effekter dette har på utvikling av næringen som sådan. Rapporten avsluttes ved å gi noen 
føringer om mulige tiltaksstrategier.  
 
Rapportens strukturdel (kapittel 2) baseres på offentlig sysselsettingsstatistikk, mens 
klyngeanalysen (kapittel 5) er basert på en spørreundersøkelse blant et utvalg bedrifter i 
trebasert næring samt dybdeintervjuer med bedrifter i trehusindustrien. Undersøkelsen er utført 
vinteren og våren 2007, mens rapporten er utarbeidet sommeren 2007.   

                                                 
1 Vikesland, M., Dirdal, T, & Ørbeck, M. (2003) Skog- og trenæringen i Glåmdalen – en analyse av status og 
utfordringer for næringsmiljøet i regionen. Handelshøyskolen BI. 
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1.1 Trender, tradisjoner og utviklingstrekk i markedet 
 
Hus og husbygging var lenge et spørsmål om et samspill mellom lokalt ressursgrunnlag og 
lokal kultur. Dermed fik hus og bygninger lokale og regionale variasjoner gjennom at man tok i 
bruk stedsspesifikke materialer og metoder. På så vis kan en legge merke til lokale og regionale 
variasjoner i forhold til byggeskikk. I Innlandet der det var god tilgang på tømmer vart det 
naturlig og bygge lafta hus men langs kystene ble husene tidig influert fra andre land når det 
gjelde farge og form.   
 
Som resultat av framveksten av det moderne samfunnet er måter å bygge hus på blitt forandret. 
Det er ikke lenger de lokale og regionale ressurstilgangene som bestemmer hvordan et hus skal 
bygges eller se ut. I stedet er hus blitt en del av produksjonsprosesser i likhet med mange andre 
produkter og tjenester i det moderne samfunn. Om en skal bygge eller kjøpe seg ett hus eller 
hjem kan en i dag velge mellom mange forskjellige varianter levert fra mange forskjellige 
leverandører. Likhetene med for eksempel bilindustrien er til stede selv om det fremdeles også 
er store forskjeler. 
 
Utviklingen innefor husbygging kan kortfattet sammenfattes som å ha gått fra plassbygde hus 
(unike) til komponenthus (standardisering) der selve sammensetningen av huset fremdeles ofte 
skjer på byggeplass. Mye husbygging i Norge skjer ved at planker, isolasjon, vinduer, dører, 
interiør o.s.v. kjøres til byggeplass og monteres sammen til en bolig av håndverkere. Men vi har 
også store bedrifter i Norge som samler noen eller bortimot alle disse komponentene inne i en 
fabrikk og setter dem sammen industrielt. Det virker å være en ambisjon å øke denne 
industrialiseringsgraden – denne undersøkelsen viser dette. Flere drivkrefter peker også i 
retning av økt fabrikksammenstilling, ikke minst vanskeligheter med å få tak i kvalifisert 
arbeidskraft. Men også nye krav fra myndighetene med hensyn til energi, brannsikkerhet og 
miljø kan virke i retning av økt fabrikasjonsgrad.      
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2 Treindustriens struktur og regionale betydning 
 
Skog- og trenæringen står sterkt i Innlandet, og der Hedmark og Oppland er landets to største 
skogfylke med hhv 28 og 13 prosent av landets avvirkning og til sammen 4.000 arbeidsplasser 
innenfor trelast- og trevareindustrien. Glåmdalen er den viktigste skogsregionen, mens 
Hamarregionen og Glåmdalen har flest sysselsatt i skogsbasert industri. Det er utover disse to 
regioner mange og spredte virksomheter. Mens Glåmdalen har landets største konsentrasjon av 
sagbruk, har Hamar-regionen landets høyeste konsentrasjon av trehusindustri. Moelven 
Industrier ASA er en av Skandinavias ledende leverandører av byggprodukter og tilhørende 
tjenester, og er et lokomotiv i regionen og er sterkt representert i begge de nevnte områdene. De 
fikk nylig nytt eierskap med sterk forankring i regionen, via Eidsiva Energi og Mjøsen og 
Glommen skogeierandelslag.  
 
 

2.1 Trehusindustrien i Innlandet - på vei opp av en bølgedal 
eller på toppen av en bølge? 

 
I Norge er ferdighusproduksjon nært knyttet til trebearbeidende industri. I den offisielle 
næringsindelingen er da også ferdighusproduksjon plassert sammen med annen trebearbeidende 
industri, og det er i denne sammenhengen næringen er spesielt interessant for Innlandet. 
 
Produksjon av ferdighus hadde en storhetstid på 1970-tallet. Da var sysselsettingen innen denne 
bransjen oppe i over 6000 personer i enkelte år, og treindustrien som helhet sysselsatte rundt 
25 000 personer. Troen på prefabrikkering av hus sank imidlertid som en stein rundt 1980, og i 
løpet av 1980-tallet hadde 3 av 4 sysselsatte i bransjen forsvunnet. Også resten av treindustrien 
hadde en kraftig tilbakegang i denne perioden, og sysselsettingen nådde bunnen rundt 1993 
med rundt 13 500 personer (se figur 2.1). 
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Figur 2-1: Sysselsetting i trebaserte næringer i Norge. 1972-2007 
Kilde: 1972-2002: SSB/Østlandsforskning, 2003-2007: SSB/NIBR 
 
Siden tidlig 1990-tallet har imidlertid sektoren hatt en stabil sysselsetting, og en forsiktig vekst, 
slik at i 2007 er sysselsettingen på godt over 17 000 personer. I tillegg har det gradvis skjedd en 
strukturendring. Det er produskjonsleddene lengst ut i verdikjeden som har økt sysselsettingen, 
slik som produksjon av bygningsartikler og monteringsferdige hus, mens sagbruk og høvling 
ikke har klart å opprettholde sysselsettingen. De to-tre siste årene har imidlertid pilene ganske 
entydig pekt oppover. Selv innen sagbruksnæringen har sysselsettingen økt i denne perioden. 
 
Nedgangen i sagbrukssysselsettingen henger delvis sammen med noe redusert avvirkning (7 
millioner m3 årlig etter årtusenskiftet, mot rundt 9 millioner m3 rundt 1990), men kommer nok 
også av at denne delen av verdikjeden har hentet ut potensialet for effektivisering enn andre 
deler av verdikjeden.  
 

2.1.1 Ferdighusproduksjons betydning i Innlandet 
 
Hedmark kalles gjerne trefylket nummer én i Norge, mens Oppland gjerne kommer som 
nummer to på oversikter som beskriver tilknytning til og utnyttelse av skogressurser. Gjelder 
dette også når trematerialet blir videreforedlet, eller strekker fylkenes dominante stilling seg 
bare til skurlastproduksjonen? 
 
Ser vi på tabell 2.1 er det tydelig hvor stor Innlandet er mht skogbruk. Hver fjerde sysselsatt i 
skogbruket finner vi i ett av de to fylkene. Innen sagbruk, høvlerier og impregnering og innen 
produksjon av plater og limtre er faktisk Innlandet enda mer dominerende, da hver tredje 
sysselsatte finner vi i ett av de to fylkene. For de andre kategoriene er også Innlandet godt 
forspent, men ikke i en slik grad som de tidligere nevnte næringene.  
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Tabell 2-1: Antall sysselsatte i tresektoren i Hedmark og Oppland. 1998–2007. 

2000 2002 2004 2006 2007
Endring 2004-
2007

Andel av landet
(2007)

Hedmark
Skogbruk 1655 1380 1054 1112 1140 8,2 % 28,6 %
Sagbruk, høvleri og impregnering 1290 1090 1086 1039 1039 -4,3 % 35,3 %
Prod. av plater og limtre 541 570 490 239 241 -50,8 % 29,7 %
Prod. av monteringsferdige hus 385 391 406 394 420 3,4 % 22,7 %
Prod. av bygningsartikler av tre 655 674 605 815 832 37,5 % 14,1 %
Prod. av trevarer ellers (inkl treembalasje) 84 93 67 79 81 20,9 % 8,2 %
Engroshandel med tømmer og trelast 105 118 105 77 78 -25,7 % 2,5 %
Tresektoren i alt 4798 4409 3881 3833 3911 0,8 % 19,0 %

Oppland
Skogbruk 806 721 617 614 614 -0,5 % 15,4 %
Sagbruk, høvleri og impregnering 633 617 558 551 532 -4,7 % 18,1 %
Prod. av plater og limtre 157 157 150 136 137 -8,7 % 16,9 %
Prod. av monteringsferdige hus 70 72 115 132 181 57,4 % 9,8 %
Prod. av bygningsartikler av tre 390 349 299 350 377 26,1 % 6,4 %
Prod. av trevarer ellers (inkl treembalasje) 73 79 88 78 84 -4,5 % 8,5 %
Engroshandel med tømmer og trelast 181 238 292 269 265 -9,2 % 8,6 %
Tresektoren i alt 2384 2312 2206 2209 2274 3,1 % 11,1 %

Resten av landet
Skogbruk 5703 4961 4276 4190 3983 -6,9 %
Sagbruk, høvleri og impregnering 4016 3666 3110 2802 2946 -5,3 %
Prod. av plater og limtre 749 860 657 675 812 23,6 %
Prod. av monteringsferdige hus 937 1176 1564 1761 1849 18,2 %
Prod. av bygningsartikler av tre 5380 5144 4936 5814 5902 19,6 %
Prod. av trevarer ellers (inkl treembalasje) 1236 1104 1018 1000 990 -2,8 %
Engroshandel med tømmer og trelast 3230 3116 3064 3049 3090 0,8 %
Tresektoren i alt 22487 21130 19644 20291 20563 4,7 %  
 
Av tabellen kjenner vi igjen utviklingsmønsteret fra figur 2.1, der sektoren øker i aktivitet innen 
de fleste områdene, særlig de siste tre årene. De to fylkene følger også utviklingen, der 
sysselsettingen har økt så å si innen alle kategorier. Det er da naturlig å stille seg to spørsmål. 
For det første: Er oppgangen i tresektoren resultat av en generell konjunkturoppgang, eller øker 
sektoren mer enn den generelle sysselsettingsøkningen? Eventuelt hvilke deler av sektoren er 
pådriveren for veksten? For det andre: Hvordan plasserer Innlandet seg i denne utviklingen, dvs 
hvordan svarer vi på første spørsmål når vi bare ser på Innlandet? Dernest, er oppgangen i 
Innlandet større eller mindre enn i resten av landet? 
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Figur 2-2: Sysselsettingsandelene for trebaserte næringer i Norge. 1998-2007. 
 
 
Ved første øyekast ser det ut til at figur 2.3 langt på vei svarer på det første spørsmålet. 
Økningen i sysselsatte i tresektoren holder ikke tritt med den generelle sysselsettingsveksten. 
Sektoren som helhet hadde en andel av sysselsettingen i 1998 på 1,44 prosent, og denne 
andelen var falt til 1,08 prosent i 2007. Sektoren som helhet kan vel derfor knapt kalles en 
vekstbransje, på tross av sysselsettingsøkningen. 
 
Imidlertid ser vi at det først og fremst er skogbruk og sagbruk som forhindrer sektoren i å holde 
tritt med den generelle sysselsettingsveksten. Det er i disse to bransjene vi har hatt den største 
rasjonaliseringen mht sysselsetting. Hva som faktisk produseres i volum og verdi i disse 
bransjene sier figuren ikke noe om. Det skal vi imidlertid komme tilbake til. 
 
Det er også to andre trekk ved figur 2.3 som modifiserer svaret på det første spørsmålet. For det 
første ser vi at kurvene flater ut etter årtusenskiftet. Nedgangen i sysselsettingsandelene var 
størst i perioden 1998–2002, men vi har hatt en utflating (og vekst for noen underkategorier) i 
perioden etter dette. For det andre er de sektorene som kan vise til vekst utover den generelle 
sysselsettingsveksten i den ”riktige” enden av verdikjeden. Det er produksjon av ferdighus og 
produksjon av bygningsartikler som har hatt markert vekst. Disse bransjene vil kunne skape 
”sug” etter råvarer og underleveranser, noe som kan ha vært med på å bremse den generelle 
nedgangen i sektoren. Dette skal vi komme nærmere tilbake til. 
 



 15

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Skogbruk Sagbruk, høvleri og impregnering 
Engroshandel med tømmer og trelast Prod. av plater og limtre 
Prod. av bygningsartikler av tre Prod. av trevarer ellers (inkl treembalasje)
Prod. av monteringsferdige hus 

 
Figur 2-3: Sysselsettingsandelene for næringer i tresektoren i Hedmark. 1998-2007. 
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Figur 2-4: Sysselsettingsandelene for næringer i tresektoren i Oppland. 1998-2007. 
 
 
Ser vi på tilsvarende sysselsettingsandeler for Hedmark og Oppland er bildet langt på vei det 
samme som på landsbasis. Leddene først i verdikjeden har minket i viktighet for begge fylker, 
men nedgangen flater ut siste tre år. Leddene lenger ut i verdikjeden (bygningsartikler og 
monteringsferdige hus) øker i viktighet de siste fire år for begge fylker. Samtidig ser vi at det er 
noen forskjeller på fylkene. Hedmark har jevnt over mye større andeler av sysselsettingen innen 
tresektoren, men har også opplevd større svingninger i sysselsettingen enn Oppland. 
Nærliggende spørsmål er hvordan tresektoren i fylket forholder seg til resten av sysselsettingen, 
og hvordan forholdet er til resten av landet, dvs hvor konkurransedyktig er tresektoren i de to 
fylkene. For å komme nærmere inn på dette kan vi bruke lokaliseringskoeffisienter. 
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Lokaliseringskoeffisienter (LK) er mål på hvor dominerende næringene er i forhold til 
tilsvarende næringer i en referanseregion (som regel hele landet). Hvis andelen sysselsatte 
innen næringen er 6 prosent, mens den på landsbasis er 4, vil lokaliseringskoeffisienten være 
1,5 (6 delt på 4). Fordelen med en slik koeffisient er at man kan beskrive hvor viktig næringer 
er relativt til et gjennomsnitt (i utgangspunktet vet man jo ikke om 6 prosent innen en næring er 
mye eller lite), og man kan også sammenligne over tid.2 Utviklingen av LK indikerer dermed en 
nærings levedyktighet, både i forhold til andre næringer lokalt og i forhold til samme næring i 
resten av landet. 
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Figur 2-5: Lokaliseringskoeffisienter for næringer i tresektoren i Hedmark. 1998-2007. 
 

                                                 
2 Selv om andelen sysselsatte innen f.eks IT-tjenester øker på et sted, kan det jo hende at andelen øker mer på 
landsbasis, noe som indikerer at stedet faktisk taper terreng i forhold til næringen, noe som vil fremgå av 
lokaliseringskoeffisienten (som synker), men ikke av andelen sysselsatte (som jo øker). 
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Figur 2-6: Lokaliseringskoeffisienter for næringer i tresektoren i Oppland. 1998-2007. 
 
Siden LK er basert på sysselsettingsandeler vil vi kjenne igjen mye av bildet fra tidligere 
figurer (2.5 og 2.6), med nedgang fram til 2005, og så en svak oppgang etter dette. For litt 
større næringer regnes en region som spesielaisert hvis LK overstiger 2,5. Igjen blir det 
understreket hvor spesialisert Hedmark er mot tresektoren, men vi får også understreket at 
Oppland også må regnes som spesialisert inne denne sektoren. De enkelte bransjene står også 
bedre til hverandre i Oppland, mens Hedmark har voldsom spesialisering innen noen 
underkategorier. Spesielt er det at Hedmark har LK på under 1 innen engrosshandel med 
tømmer og trelast i hele perioden. Fylket har dermed mindre inne denne bransjen enn 
landsgjennomsnittet, noe som må sies å være oppsiktsvekkende med tanke på den store skog- 
og sagbrukssektoren. Forklaringer kan være organisering av engrosleddet i Hedmark på en slik 
måte at dette ikke fanges opp av statistikken.  
 

2.1.2 Ulik utvikling i ulike kommuner 
 
Produksjonen av ferdighus er selvfølgelig ikke jevnt spredt utover i de to fylkene. Tvert i mot 
er det slik at denne typen virksomhet foregår til dels i større fabrikkanlegg. Virksomhetene blir 
demed konsentrert til noen enkeltkommuner, mens mange kommuner ikke har noen slik 
virksomhet. Ser vi på figur 2.7 ser vi at virksomheten er konsentrert til vest-Hedmark og nord-
Oppland, med noen enkeltkommuner i tillegg 
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Datakilde: NIBR/Statistisk sentralbyrå
Kartgrunnlag: Statens kartverk/NIBR
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Figur 2-7: Lokaliseringskoeffisienter for produksjon av monteringsferdige hus i kommunene i 
Innlandet. 2007. 
 
 
Vi vet fra tidligere at bransjen har økt i omfang de siste årene, og denne økningen også har vært 
merkbar i Innlandet. Det er likevel ikke alle kommuner som har vært med på denne utviklingen. 
Ser vi på endringene i LK i figur 2.8, er det tydelig at en god del kommuner som har mistet en 
del av ferdighusproduksjonen. Dette gjelder særlig kommuner i Hedmark, som bare har én 
kommune der ferdighusproduksjonen har hatt en markert økning (Løten). Man skal imidlertid 
huske at figuren spenner over perioden 1999-2007, mens vi tidligere har sett at ”alt går så 
meget bedre” de tre siste årene, noe figuren i liten grad viser. 
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Datakilde: NIBR/Statistisk sentralbyrå
Kartgrunnlag: Statens kartverk/NIBR
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Figur 2-8: Endring i lokaliseringskoeffisienter for produksjon av monteringsferdige hus i 
kommunene i Innlandet. 1999-2007. 
 
 
Når vi benytter lokaliseringskoeffisienter må man huske at dette er størrelser som både er 
relativ til annen sysselsetting, og til sammensetningen av sysselsettingen i hele landet. Det kan 
derfor også være interessant å se på den absolutte endringen i sysselsettingen. Det er vist i figur 
2.9 for ferdighusproduksjon. Her ser vi at bildet ikke er så dystert som forrige figur kunne gi 
inntrykk av. Vi har fremdeles et område i Hedmark som har mistet en del virksomhet (Våler, 
Stange, Nord-Odal og Åsnes), men ellers er bildet mer nyansert. Det tyder på at det er kommet 
betydelig sysselsetting i resten av næringslivet i de to fylkene. 
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Datakilde: NIBR/Statistisk sentralbyrå
Kartgrunnlag: Statens kartverk/NIBR
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Figur 2-9: Endring i sysselsettingen for produksjon av monteringsferdige hus i kommunene i 
Innlandet. 1999-2007. 
 

2.1.3 Verdikjeden 
 
Gjennom statistikken har vi sett at ulike deler av tresektoren har ulik utbredelse i de to fylkene. 
Forholdet mellom disse delene er imidlertid svært viktig. De representerer ulike deler av en 
verdikjede som er helt sentral når et næringsmiljø skal beskrives (Johnstad 2004). Verdikjeden 
består av alle ledd, fra tømmeravvirkningen til endelig forbruker. Det er kunder og leverandører 
som er viktigste eksterne aktører for en bedrift ved videre utvikling av produktene. 
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Figur 2-10: Hedmark og Oppland sin andel av Norges sysselsetting for ulike trerelaterte 
næringer. 1999 og 2007. 

 
 
20 prosent av Norges sysselsetting innen skogbruket finner vi i Hedmark. Fylkets andel av de 
sysselsatte innen sagbruk og plateproduksjon/limtreproduksjon gjenspeiler denne 
sysselsettingsandelen. Når det gjelder ferdighusproduksjon var fylket ”der det skulle” og vel så 
det ved århundreskiftet, dvs av Norges sysselsetting innen ferdighusproduksjon befant 28 
prosent seg i Hedmark. Men 8 år senere er denne andelen falt med over 10 prosentpoeng, dvs 
Hedmark taper markedsandeler i forhold til resten av landet, selv om sysselsettingen i Hedmark 
øker. Fylket ”mangler” 150 sysselsatte innen ferdighusproduksjon for å komme opp på samme 
andel som fylkets andel innen skogbruk. Også innen relaterte næringer ligger fylkets andel 
lavere enn det skogbruk og sagbruksvirksomheten skulle tilsi. Produksjon av bygningsartikler 
og trevarer reflekterer ikke ressursgrunnlaget, selv om sysselsettingsandelene er høye – dvs at 
andre fylker får ”mer ut av” tilgangen på tømmer og skurlast når det gjelder sysselsetting lenger 
ut i verdikjeden. 
 
For Oppland er sysselsettingsandelene mye mer i overenstemmelse med fylkets andel av 
skogbruk og sagbruk, d.v.s. rundt 10 prosent av landets sysselsetting. 
 
Den lavere sysselsettingsandelen innen produksjon av byggevarer og trevarer enn det 
ressursgrunnlaget skulle tilsi i Hedmark kan gjøre det vanskelig å opprettholde og utvikle en 
stor sektor med ferdighusprodusenter. Disse produsentene forholder seg i varierende grad til 
ulike ledd i verdikjeden, men aktører nærmest dem selv i kjeden vil i tillegg til rene 
markedstransaksjoner også være viktig mht innovasjonssamarbeid, kompetanseutvikling og 
forretningsmuligheter ved nyetableringer. For videre utvikling av ferdighusindustrien i 
Hedmark kan det tenkes å være en utfordring at mellomleddene i verdikjeden er mindre enn det 
de første leddene skulle tilsi.  
 

2.1.4 Oppsummering 
Tresektoren kan vise til positive utviklingstendenser de siste årene etter en sterk nedgang på 
1980- og første halvdel av 1990-tallet, der spesielt ferdighusproduksjon og produksjon av 
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byggevarer i tre ser ut til å gå foran i den positive utviklingen. Oppland og spesielt Hedmark 
bekrefter sin sterke posisjon innen tresektoren. Fylkene har også klart seg rimelig godt innen 
sektoren i forhold til resten av Norge og framviser de samme utviklingstrekkene som resten av 
landet. 
 
Det har i samme periode skjedd en viss strukturendring innen sektoren. Den største nedgangen 
i sysselsettingen finner vi i bedrifter som ligger tettest opp til råstoffet, det vil si tidligst i 
verdikjeden. Det er skogbruk, sagbruk, høvlerier og impregnering. Her finner vi den største 
rasjonaliseringen. Produksjonen kan betegnes som prosessindustri, og i konkurranse med 
importert trelast er det naturlig at selve arbeidsprosessen gjennomgår en rasjonalisering i 
Norge. Lenger ut i verdikjeden er bearbeidingsverdien større, arbeidsintensiteten høyere og her 
finner vi hovedtyngden av veksten i sysselsettingen de siste 3-4 årene. 
 
Innlandet har også gjennomgått noe av denne strukturendringen. Imidlertid finner vi noen 
særtrekk. Begge fylkene er store på skogbruk og sagbruk, mens resten av verdikjeden bare 
delvis står i stil til ressurstilgangen.  Oppland er det av de to fylkene som har best samsvar 
mellom de ulike delene av verdikjeden, men også her er det relativt færre sysselsatte innen 
produksjon av byggevarer og andre trevarer i forhold til den høye sysselsettingen innen de 
første leddene av verdikjeden. 
 
For Hedmark er dette særtrekket iøynefallende. Mens fylket har over 20 prosent av Norges 
sysselsetting innen skogbruk og sagbruk er det godt under 10 prosent av de sysselsatte innen 
produksjon av bygningsartikler og trevarer som befinner seg i fylket. Når det gjelder 
engrosshandel er det bare 2-3 prosent av de sysselsatte som finnes i fylket men dette kan som 
tidligere beskrevet ha sammenheng med organisering av dette leddet. Samtidig har Hedmark 
mange som driver med produksjon av ferdighus. For å opprettholde den store 
ferdighusproduksjonen er gode leverandører viktig. En utfordring for Hedmark (og delvis for 
Oppland) kan være å utvikle sektoren som helhet, med livskraftige aktører i alle leddene av 
kjeden. Sektoren er i vekst, men det er leddene lengst ute i verdikjeden som vokser mest, og det 
er her det største potensialet for fylkene ligger for videre verdiskapning basert opparbeidet 
kompetanse i regionen og på den formidable ressurstilgangen som finnes i fylkenes skoger. 
 
 
 
 
 
 



 23

 

3 Omtale av noen sentrale bedrifter i trehusindustrien 
 
Dette kapittelet omtaler fire store bedrifter i Innlandet innen trehusindustrien hvorav en bygger 
landbruksbygg og ellers er underleverandør til husprodusentene (Ringalm Tre AS). Bedriftene 
viser variasjonen i næringen med tanke på fabrikasjonsgrad og produktspekter.  
 
Firmaene er rettet mot husbygging, men med forskjellige produksjonsmåter og markedsformer. 
RingAlm Tre AS og Moelven ByggModul AS er rene underleverandører til utbyggere og 
entreprenører, Hedalm AnebyHus og Boligpartner selger både til proffkunder og private 
kunder. Ferdigstillelsesgraden i fabrikk er størst for Moelven Byggmodul og lavest for 
Boligpartner (som heller ikke har noen fabrikk).  
 
 

3.1 Moelven ByggModul AS 
 
Moelven ByggModul AS i Ringsaker omsatte i 2006 såkalte ”fleksible modulbaserte bygg” for 
297 mill. kroner med 205 ansatte. Dette utgjør 2.000 moduler og gjør Moelven ByggModul AS 
til den største modulprodusenten i Norge.  Bedriften vokser hvert år og har medio 2007 244 
sysselsatte. 
 
 

 
Bilde 1: Norges største modulprodusent holder til i Moelv (Foto: Svante Karlsson). 
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Produkter / markeder 
Moelven ByggModul er rettet mot et skandinavisk proffmarked, d.v.s. byggherrer, 
entreprenører og boligutviklere. Modulene har høy ferdigstillelsesgrad fra fabrikk inklusive 
elektriske og sanitære arbeider. Hele 80% av produksjonen skjer i fabrikk. Modulene benyttes i 
permanente bygg som leiligheter, hoteller, skoler, kontorer og bygg til helsesektoren. Modulene 
benyttes også i midlertidige installasjoner som anleggsforlegninger. To av de største 
oppdragene har vært for Statoil på Melkøya (Snøhvitfeltet) og for Hydro på Aukra (Ormen 
Langefeltet).  
 
Eierskap / styring 
Moelven Industrier ASA eies av Eidsiva Vekst (39,6%), Viken Skog (11,9%) sammen med de 
tidligere minioritetsaksjonærene Glommen Skog (25,1%), Mjøsen Skog (11,8%), AT Skog 
(7,3%) og Havass Skog (4%). De resterende 0,3% eies av private aksjonærer. 
Moelven Industrier ASA er organisert i virksomhetsområdene Moelven Timber, Moelven 
Wood og Moelven ByggSystemer. Moelven ByggModul AS er en av 7 bedrifter innen Moelven 
ByggSystemer. Moelven ByggModul AB er en søsterbedrift i Sverige som produserer de 
samme produktene i Kil, Säffle, Torsby og Sandsjöfors. Konsernet omsatte i 2006 for 6.692 
mill. NOK hvorav Moelven Byggsystemer omsatte for 1.938 mill. NOK (Moelvens årsrapport 
for 2006). Totalt sysselsatte konsernet 3 210 i 2006 hvorav 1 435 var sysselsatt i Moelven 
Byggsystemer. I 2005 sysselsatte Moelven Byggsystemer 1 381, med andre ord økte 
sysselsettingen fra 2005 til 2006 med 57 ansatte (4,1%). 
 
Historikk 
A/S Moelven Brug ble etablert i 1899 og besto av sagbruk og mekanisk verksted som 
produserte blant annet kjerrehjul. Siden 1950 har Moelven produsert modulbaserte boenheter, 
først som brakker og deretter som bolighus. I dag er Moelven ByggModul hovedsakelig en 
leverandør av totalentrepriser over grunnmur til større utbyggingsprosjekter (opp til 4 etasjer). 
Bedriften leverer ikke lenger til eneboligmarkedet, men leilighetsproduksjon er det største 
markedssegmentet.  
 
Moelvengruppen består av selvstendige driftsenheter og Moelven omtaler sin styringsfilosofi 
som ”desentralisering i virksomhetsområder og enkeltselskap som selvstendige enheter med 
fullt ansvar for resultatet av virksomheten de driver.” (fra årsrapporten 2005). Markeds- og 
distribusjonssiden koordineres spesielt for foredlede treprodukter.  
 
    

3.2 Boligpartner 
 
Boligpartner AS hadde i 2005 totalt 62 ansatte, hvorav 30 var ansatt ved hovedkontoret i 
Nydalen i Ringsaker, og 32 på distriktskontorer. Omsetningen i 2006 var på 290 millioner 
(kilde: www.1881.no ). Solgte boliger i 2006 var 580 med igangsetting av 450 boliger.  
 
Produkter/ markeder 
Hovedkontoret i Nydalen har avdelinger for økonomi, klientregnskap, logistikk, prosjektering 
og tomteakvisjon, marked og markedsføring. Salg og markedsarbeidet går enten gjennom 26 
selvstendige forhandlere eller gjennom 6 distriktskontorer med ansatte selgere / byggeledere 
(distriktskontorene er i Mjøsregionen og Akershus). Landet er delt inn i markedsområder etter 
kommuner.  
Eneboliger solgt direkte til privatkunder utgjør 30 – 40% av omsetningen. Resten er 
”prosjektboliger”, d.v.s. 2, 4 og 6 mannsboliger solgt enten til privatkunder eller til 
proffkunder. Omsetningen fordeler seg 50/50 på distriktskontorer / forhandlere. 
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Et boligpartnerhus bygges på tradisjonell norsk måte, d.v.s fra bunnen av på byggeplass. 
Ferdigstilling fra underleverandører begrenser seg til precut av trelast og fabrikerte takstoler i 
tillegg til selvsagt ferdige viduer, dører og andre byggevarer. 
RingAlm Tre AS er hovedleverandør av trelast. Trelasten til alle prosjekter i hele Norge blir 
pakket og kjørt ut fra RingAlm Tre AS. Bedriften har ikke egne ansatte tømrere – disse 
kontraheres for hvert oppdrag. Forhandlerne har gjerne egne tømrere. 
 
 
Historikk og eierskap / styring 
 
Bedriften ble etablert i 1993 og har hatt de samme eierne siden den gang. I perioden 1995 – 
2000 hadde bedriften en gjennomsnittlig årlig vekst på ca 50% og var blant de 20 mest 
vekstvoksende bedriftene i Norge uavhengig av bransje. 
 
Bedriften har 5 eiere hvorav Gunnar Wedvik (31%) og Ove Hafsås (24%) er største eiere. Alle 
er fra Hedmark. 
 
 

3.3 RingAlm Tre AS 
 
RingAlm Tre AS er lokalisert i Næroset og Brumund i Ringsaker, har 120 ansatte og omsetter 
for ca. 200 mill. kroner (2006). 
 
 
 
Produkter/ markeder 
Produksjonen og markedsaktivitetene er organisert i 3 forretningsområder. RingAlm Trelast 
består av sagbruket, høvleri og fingerskjøtingsanlegg. Det skjæres ca. 50.000 kbm trelast i året. 
Ferdigvarene er konstruksjonsvirke, paneler og fingerskjøtt trelast.  
RingAlm Bygg produserer takstoler og elementer. I tillegg består forretningsområdet av en 
entreprenøravdeling som er spesialisert på landbruksbygg. ByggMakker Ringsaker er foretaket 
sitt byggutsalg rettet mot privatmarkedet og har også en proffavdeling som leverer byggpakker 
til proffkunder. Byggmakker Ringsaker er Hedmarks største byggevarehus. 
 
Selskapets produkter; trelast, byggkomponenter og byggevarer selges til byggevareutsalg, 
privatkunder, entreprenører, byggmestere og industrikunder i Østlandsområdet. 
 
Eierskap / styring 
RingAlm Tre eies av allmenningene Nes, Ringsaker og Veldre.  
 
 

3.4 Hedalm Anebyhus AS 
 
Hedalm Anebyhus er en leverandør av forskjellige typer boenheter basert på fabrikkframstilte 
elementer og moduler. Forventet omsetning i 2006 var 430 mill. kroner og bedriften har ca. 175 
ansatte. Omsetningen i 2004 var 380 mill. kroner. Hovedkontoret ligger på Ilseng der også den 
største fabrikken ligger. I tillegg har bedriften et nett av region- og salgskontorer i hele landet 
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og er hel- eller deleier i andre byggrelaterte bedrifter. Hele gruppen sett under ett sysselsetter 
220 og omsetter for 480 millioner3. 
 

 
Bilde 2: Industrialisert husproduksjon ved Hedalms anlegg i Ilseng  
(Foto: Svante Karlsson). 
 

  
Produkter / markeder 
Eneboliger, hytter, prosjektboliger og komplette byggesettleveranser er produktene som selges 
til proffmarkedet og til private huskjøpere. Ferdigstillelsesgraden er høyere enn for 
plassframstilte hus, men lavere enn for modulbasert framstilling.  
 
Produksjon 
Produksjonsformen er i norsk sammenheng spesiell i det mesteparten av produksjonen skjer i 
fabrikk. I Sverige er dette den dominerende formen mens i Norge bygges 80% av boligene fra 
bunnen på byggeplass. I alt 65% av et hus fra Hedalm Anebyhus er fabrikkframstilt som 
veggelementer, tak- og gulvelementer. Elementene produseres i standardlengde 1,2 meter som 
så monteres på byggeplass. Montering av et tett råbygg tar fra en til to dager. 
I år investeres det 25 mill. kroner i en ny produksjonslinje på Ilseng som kan produsere opptil 
10 meters elementer. Produksjonslinja er datastyrt og ferdiggraden er komplett utvendig med 
panel og dør / vindu innsatt. Innvendige arbeider skjer på byggeplass.  
Bedriften har også en fabrikk i Hurdal (Hedalm Byggtech AS) som produserer kontormoduler, 
anleggsrigger og boforlegninger og en laftehytteproduksjon i Stange (Hedalm Laft AS).  
 
Historikk 
Anebyhus ble etablert i 1967 med svenske eiere. Fabrikkmodellen er den vanligste formen for 
husproduksjon i Sverige, men er mindre brukt i Norge, også i dag. I 1986 gikk de svenske 
eierne konkurs og virksomheten i Norge ble overtatt av 9 bygdealmenninger i Hedmark under 
navnet Hedalm Anebyhus. Etter senere restrukturering er bedriften i dag eiet av allmenningene 
Løiten, Nes, Romedal, Stange og Vang4 og har en aksjekapital på 30 millioner.  

                                                 
3 Fra stillingsannonse 30.03.06 http://www.zett.no/stilling_ledig.html?objectId=510750.  
4  Kilder 30.03.06:  
Logistikk og Ledelse, 30.03.2006: http://www.logistikk-ledelse.no/2005/ma/ma10-03.htm 
www.purehelp.no 
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Eierskap / styring 
Bedriften har eierandeler i: 
 
HEDALM BYGG AS  100% 
HEDALM BYGGTECH AS 100% 
ANEBYHUS AS   100% 
FÅBERG BYGG AS  25% 
GAASØ & LUNDE BYGG AS 10% 
HELGELAND BYGG AS  34% 
HEDALM LAFT AS  100% 
 
Hovedkontoret på Ilseng har markedsavdeling, teknisk avdeling, økonomiavdeling og 
produksjon av elementer og takstoler. Salg og oppsetting av hus rundt i landet er organisert i 
region- og salgskontorer med ansatte selgere / byggeledere. 
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4 Klyngeanalyse 
 

4.1 Hvorfor klyngeanalyse? 
 
En klyngeanalyse belyser forhold som den tidligere strukturanalysen ikke belyser i den forstand 
at man er opptatt av dynamikk, innovasjon og relasjoner og ikke utvikling i verdiskaping enten 
dette måles som sysselsetting eller avkastning på kapital. Strukturanalyser er beskrivende, mens 
klyngeanalyser i større grad er forklarende. Strukturanalyser måler resultater, mens 
klyngeanalysers formål er å belyse årsaker og strategier. Strukturanalyser stopper i dag, mens 
klyngeanalyser knytter historie og status til erfaring og teori om vekst og er slik sett mer egnet 
til å drøfte handlingsstrategier for fortsatt utvikling.   
 
 

4.2 Teorigrunnlag 
 
Tidligere gikk industripolitikk ut på å støtte investeringer, sysselsetting og grunnleggende 
forskning for ved det å skape vekst (Benneworth 2004). I dagens næringspolitikk spiller 
kunnskap, læring og innovasjon en større rolle, ikke minst inspirert av Porters teori om klynger. 
I følge Porter må dagens bedrifter hevde seg på grunnlag av fleksibilitet, innovasjon, kunnskap 
og markedsnærhet (ibid.). Staten har ikke lenger ambisjoner om å styre økonomiske aktiviteter, 
men ser seg snarere som en tilrettelegger for innovasjons- og kunnskapsstimulerende prosesser. 
Avgrenset av regioner og bransjer er det startet atskillige klyngeinspirerte programmer. 
Arenaprogrammene i regi av Innovasjon Norge er et slikt klyngeinspirert tiltak.    
 
Analysen i denne rapporten bygger på Porters teori om næringsklynger (Porter, 1990), 
videreutviklet av Reve og Jacobsen (Reve og Jacobsen, 2001). Næringsklynger kan forstås som 
en betegnelse på næringsmiljøer som enten trekker på samme ressursgrunnlag eller inngår i 
felles verdikjeder. Klyngetermen benyttes også om geografiske sammenklumpinger av bedrifter 
som er del av samme verdikjede, og der det utvikles relasjoner og eksterne positive virkninger 
mellom bedriftene som kan utnyttes. 
 
Vi kan se flere eksempler på slike sammenklumpinger (eller aglomerasjoner) i Hedmark og 
Oppland. På Ringebu utgjør Tinde Hytter, Horten Hus, Ringebu Sag, lokale byggmestere og 
byggevareutsalget Optimera en lokal klynge, i Ringsaker er det et tilsvarende mønster av 
vertikale koblinger, og vi ser også slike trekk i Stange knyttet til Hedalm, for å nevne noen. Den 
nærheten som slike sammenklumpinger gir skal i utgangspunktet gi et godt utgangspunkt for 
god kommunikasjon mellom forskjellige næringsaktører og derved et godt grunnlag for 
utvikling av det lokale miljøet. Likevel, samlokalisering trenger ikke bety økt utvikling. Det er 
flere forhold som i følge klyngeteori må være til stede før man kan si at et næringsmiljø er en 
klynge i Porters forstand.    
 
Der tradisjonelle bransjeundersøkelser gjerne fokuserer på innsatsfaktorers pris (råvarer, 
arbeidsinnsats og kapital) fokuserer klyngeanalyser på strukturer og prosesser mellom bedrifter 
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og de effekter dette har på innovasjon, skalafordeler og kunnskapsoppdatering. Aktørene 
studeres blant annet for å avdekke relasjoner til andre bedrifter, organisasjoner, myndigheter og 
kunnskapsinstitusjoner. I følge klyngeteorien er de strukturer den enkelte bedrift inngår i, 
medbestemmende for hvordan bedriften kan oppnå gode prosesser i betydningen samarbeid og 
influenser fra leverandører, kunder, kunnskapsinstitusjoner og sågar konkurrenter. Teorien sier 
videre at effekten av disse prosessene kan forventes å være økt innovasjonsaktivitet i 
næringsmiljøet, økt kunnskapsspredning mellom aktørene og også skalafordeler 
(komplementaritet) etter hvert som miljøet vokser. Et tenkt resultat av skalafordeler i 
trehussammenheng kunne for eksempel vært etablering av en spesialisert konsulentbedrift på 
grunn av tilstrekkelig kundemasse.    
 
Porters teori er mest kjent slik den er framstilt som en diamantmodell, d.v.s. 
etterspørselsforhold, konkurranseforhold, koblinger og faktorforhold (se figur 4.1). Figuren 
under viser en norsk utviklet variant som ble benyttet i boka ”Et verdiskapende Norge” (Reve 
og Jacobsen, 2001) der også diamantmodellen føres videre mot målet ”verdiskaping” via de 
mellomliggende prosessene ”innovasjonspress”, komplementaritet” og kunnskapsspredning”. I 
analysen er hvert element i modellen beskrevet separat.  
 
 
 

 
 
Figur 4-1: Klyngemodellen (etter Reve og Jacobsen, 2001). 
 
Enkelt sagt sier klyngeteorien at bieffekter (også omtalt som eksternaliteter) fra bedriftene i en 
klynge, sprer seg som ubetalte ressurser og slik skaper en positiv spiral for hele klyngen, 
klynger blir selvforsterkende. Spredningen skjer ved at arbeidstakere skifter jobb, i møter 
mellom bedrifter og organisasjoner, i selve produktet og ved at krav og forventninger fra 
markedet kommuniseres effektivt.  
 
Klyngeteori har siden Porter lanserte teorien i 1990 vært diskutert i akademiske kretser, ikke 
minst på grunn av opphavsmannens upresise avgrensninger av hva som definerer en klynge. 
Samtidig er teorien blitt svært populær som policy-instrument, teoriens mange åpninger gjør 
den velegnet som grunnlag for policyrasjonale på nær sagt alle geografiske nivåer og i alle 
bransjer (Isaksen og Onsager 2004). Parallelt har virkemiddelapparatet hatt behov for nye 
modeller som kan legitimere og gi retning for en ny næringspolitikk, delvis til erstatning for 
den gamle næringspolitikken. Slik er klyngeteorien i dag grunnlag for teoretiske drøftinger, 
undersøkelser i felt (som denne undersøkelsen), som oppskrift på utviklingsprosesser og som 
politikkrasjonale.   
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4.3 Metode og empiri 
 
Klyngeanalysen er basert på en postal spørreundersøkelse samt dybdeintervjuer strukturert 
rundt en intervjuguide. Spørreundersøkelser og intervjuer ble gjennomført i april 2007. I alt 39 
bedrifter mottok spørreskjemaet. Etter to purrerunder var svarprosenten oppe i 59%. Utvalget 
av bedrifter er gjort med utgangspunkt i bedriftsregisteret fra SSB. For å knytte utvalget mest 
mulig opp til undersøkelsens hovedfokus – trehusprodusentene, er utvalget gjort strategisk, det 
vil si ikke tilfeldig. Styringsgruppa for prosjektet har bistått i utvelgelsen. Utvalgsmetoden 
innebærer begrensninger i muligheter for å generalisere til næringen som sådan. Generalisering 
kan strengt tatt kun gjøres til utvalget. Likevel, som neste kapittel viser, utvalget representerer i 
sysselsetting og omsetning en betydelig del av næringen. Dette, i tillegg til den geografiske 
utstrekningen i utvalget gjør at de tendensene som undersøkelsen viser kan antas å være 
tendenser som også er gyldige for andre bedrifter enn dem i utvalget.  
 
I tillegg til spørreundersøkelsen er det foretatt seks dybdeintervjuer med ledere i større bedrifter 
i regionen. En av bedriftene er hytteprodusent, fire er boligprodusenter, mens en er 
underleverandør. Dybdeintervjuene har hatt som formål å utdype spørreundersøkelsen samt å få 
fram flere momenter enn de som er framkommet i spørreundersøkelsen. I tillegg har 
dybdeintervjuene hatt som formål å styrke eventuelt justere de konklusjonene som er trukket fra 
spørreundersøkelsen. Utover spørreundersøkelse og dybdeintervju er kataloger, strategiplaner 
og hjemmesider benyttet som datagrunnlag.  
 
Konklusjoner er i prosjektperioden forelagt styringsgruppa for å styrke gyldigheten av 
undersøkelsens konklusjoner. Styringsgruppa består av representanter for de intervjuede 
(dybdeintervjuer) og i henhold til kvalitativ metode kan styringsgruppa slik sett anses å være et 
validideringsfellesskap, eller et fellesskap som styrker gyldigheten av konklusjonene (Quale, 
1997: 213).  
 
 

4.4 Analyse av trehusindustrien i Innlandet 
 
Undersøkelsen er foretatt i perioden mars – mai 2007. Byggemarkedet kjennetegnes av økt 
etterspørsel og stor aktivitet. Enkelte bedrifter rapporterer om 40% høyere omsetning de første 
tre måneder 2007 sammenlignet med samme periode i 2006. Denne etterspørselsveksten 
påvirker priser og tilgang på innsatsfaktorer og øver press på blant annet bedriftenes 
kvalitetssikringssystemer. I analysen vil vi forsøke å skille i noen grad mellom forhold som 
bestemmes av et opphetet marked og de mer underliggende forhold, det vil si forhold som er 
uavhengig av konjunkturer. 
 
Kapittelet er disponert etter Porters modell slik at faktorforhold, etterspørselsforhold, 
konkurranseforhold og strategier samt samarbeid og koblinger er analysert atskilt. I tillegg er 
innovasjon og innovasjonsprosesser analysert. Resultater fra spørreundersøkelsen suppleres 
med data fra dybdeintervjuene. Videre er det i de tilfeller vi har sett svakheter ved selve 
forskningsmetoden, knyttet kommentarer til dette. Slike svakheter kan være begreper som 
oppfattes forskjellig av informantene eller svaralternativer som ikke er dekkende for de 
spørsmål som stilles. Slike svakheter er gjerne avdekket gjennom dybdeintervjuene. En del 
spørsmål og svaralternativer i undersøkelsen er tilsvarende dem som ble benyttet i 
undersøkelsen av treindustrien i Glåmdalen i 2003 (Vikesland m.fl. 2003). Dette er gjort for å 
kunne trekke sammenligninger. Drøfting av likheter og forskjeller mellom de to undersøkelsene 
er gjort integrert i hvert kapittel der det er naturlig.   
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4.5 Aktører 
 

4.5.1 Innledning 
 
Aktørene som har svart på spørreundersøkelsen fordeler seg på bransjer som vist i figur 4.2. 
Hovedvekten er innen produksjon av hus, hytter og relaterte artikler (57%), der 56 % av 
bedriftene er fra Hedmark og 44 % er fra Oppland. Bedriftene i utvalget sysselsatte totalt 1606 
og omsatte totalt for 3.090 millioner NOK i 2006. Gjennomsnittet i utvalget sysselsetter 70 
ansatte og har 134 mill. NOK i omsetning per bedrift (2006).   

Produksjon av 
hus og 
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; 35 %

Produksjon av 
hytter og 

hytterelaterte 
artikler; 22 %
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Figur 4-2: Bedriftene i spørreundersøkelsen fordelt på bransjer 
 
Minste bedrift i utvalget har 8 ansatte og omsetning på 17 mill NOK. Største bedrift med tanke 
på sysselsetting har 250 ansatte og 300 millioner i omsetning mens største bedrift med tanke på 
omsetning omsetter for 530 millioner med 160 ansatte. 
 

4.5.2 Bedriftenes geografiske dimensjoner 
Bedriftsutvikling og lokal og regional utvikling hører sammen. Bedrifter, bransjer og regioner 
er relaterte til hverandre gjennom forsjellige koblinger som går på tvers av individer, bedrifter 
og regioner. Koblingene kan være fruktbare å studere for å bedre forstå utviklingsmuligheter i 
bransjer og regioner (Malmberg 2004). I en klyngeanalyse kan koblingene i følge Malmberg 
består av: 
 

1. Transaksjonslenker (vertikale koblinger) 
2. Konkurranse (på avsettingsmarked eller faktormarked) 
3. Spill-overs (f.eks. kunnskapsoverføring fra en bedrift til en annen) 
4. FoU-samarbeid (felles prosjekt) 

 
I en globalisert verden blir enkeltpersoners og enkeltbedrifters romlige relasjoner (koblinger) 
stadig mer komplekse. En utfordring for både bedrifter og regioner er å finne sin rolle i et 
globalt system av vareflyt (varer og tjenester). En mulig strategi kan, uavhengig av om det 
dreier seg om bedrifter eller regioner være spesialisering. Det er derfor av inntresse å se litt 
nærmere på bedriftenes relasjoner i geografisk perspektiv. Dette diskuteres senere, men 
innledningsvis kan det være passende å kikke litt nærmere på hvor bedriften har lokalisert sin 
virksomhet.  
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Når det gjelder bedriftenes virksomhet utenfor Norge er det ingen som har oppgitt att de har 
produksjonsvirksomhet utenfor Norden. Majoriteten av bedriftenes produksjonsmiljø er 
lokalisert i Hedmark og Oppland (se figur 4.3). 
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Figur 4-3: Produksjonsmiljøenes lokalisering (antall).  
 
 
Bedriftenes salgskontor er i hovedsak lokalisert i Hedmark og Oppland. Når det gjelder 
salgskontor utenfor Norge så har kun en bedrift angitt at de har et salgskontor. Dette viser att 
regionens ferdighusprodusenter ikke i noen særlig høy grad er internasjonale uten i stedet 
regionale og nasjonale. 
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Figur 4-4:  Lokalisering av salgskontor (antall) 
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4.6 Faktorforhold 
 
Med faktorforhold menes blant annet pris, kvalitet og tilgang på innsatsfaktorer som materialer, 
arbeidskraft, kapital, myk og hard infrastruktur. Kapitlet vil omhandle forskjellige sider ved 
faktorforhold som viktighet, kvalitet og tilgang. Innsatsfaktorenes betydning gis i litteraturen 
forskjellig verdi fra å være avgjørende for en nærings utvikling til å gis den betydningen at liten 
tilgang kan bidra til innovasjon som et kompensatorisk tiltak (Teigen 1998:14). Teigen henviser 
til japansk bilindustri, sunnmørsk møbelindustri og nederlandsk blomsterindustri som 
eksempler på næringer som har utviklet konkurransefortrinn til tross mangel på rikelige og 
billige innsatsfaktorer.  
 
Tidligere var trebaserte næringer avhengig av vannårer som energikilde og som transportvei. 
Slik er det ikke lenger – vann er avløst av vei og energi transporteres over store avstander i et 
utbygd energinett. Husbygging på tradisjonelt vis (plassbygd) har i menneskets historie funnet 
sted over hele landet mens ferdighusprodusentene i Norge for hundre år siden valgte en 
lokalisering nær eksporthavner (Bruland og Johannessen 2002). I dag er Hedmark og Oppland 
et sentralt område for industrielt framstilte hus, men også for de trebaserte innsatsfaktorene som 
skal inn i boligene. Eksportandelen er lav i næringen, men tilgang til sjøtransport kan fremdeles 
være viktig, for eksempel ved transport til nordlige landsdeler.  
 
Bedriftene ble spurt om å vurdere viktighet og kvalitet på ulike innsatsfaktorer på en skala fra 1 
til 4. Figur 4.5 viser resultatet for disse variablene som gjennomsnittlige score. 
Svaralternativene er faste.   
 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Ufaglært arbeidskraft

Lånefinansiering

Egenkapitalf inansiering

Myk infrastruktur

Høyt utdannede

Leverandører

Hard infrastruktur

Faglærte

Kvalitet

Viktighet

 
Figur 4-5: Viktighet og kvalitet på innsatsfaktorer. 
 Viktighet: 1=uviktig 4=viktig 
 Kvalitet:  1=lav kvalitet 4=høy kvalitet 

Mrk.: På grunn av lav svarprosent vedrørende kvalitet på egenkapitalfinansiering og 
lånefinansiering er denne variabelen utelatt.  

 
Av de alternativene som er angitt er faglært arbeidskraft den innsatsfaktoren som gis høyeste 
gjennomsnittlige score på viktighet. Dette understøttes av dybdeintervjuene, men her kommer 
også nyansene inn. Gode byggeledere gis kanskje enda større betydning enn kvalifiserte 
håndverkere. Dette har sammenheng med den økte byggeaktiviteten og behovet for kvalitet og 
kontroll på byggeplasser. Gode selgere er tilsvarende en arbeidskraft det konkurreres om. 
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Etablering av nye byggevarekjeder i regionen har ført nærmest til ”oppkjøpstilstander” og 
selgere virker å være en særdeles mobil gruppe. Dette har naturlig nok sammenheng med at nye 
aktører i markedet ønsker å raskt etablere kundeforhold og en dyktig selger med en 
kundeportefølje har stor verdi for nye aktører (men også selvsagt for dem som mister sine 
selgere).  Ellers er det verdt å merke seg en betydelig forskjell mellom viktighet og kvalitet på 
den faglærte arbeidskraften. På kvalitet scores det i gjennomsnitt lavere enn for viktighet, trolig 
p.g.a. presset i markedet og de virkninger det har på tilgang og stabilitet i denne gruppen.  
 
Tilgangen til høyt utdannet arbeidskraft rangeres på en fjerde plass blant innsatsfaktorene 
(tilsvarende i Glåmdalsundersøkelsen var sjette plass). Det er naturlig med større fokus på høyt 
utdannede i denne enden av verdikjeden. Særlig prosjektering og annen ingeniørkompetanse er 
viktig, men også arkitektkompetansen i noen grad. Ingeniører kan være vanskelig å få tak i og 
dette forklares med i hvert fall to forhold; bransjens relativt lave lønnsnivå og bransjens lave 
attraktivitet. Det ser ut til at noen aktører ser seg tvunget til å kompensere bransjens lave 
attraktivitet med økt lønn. Samtidig påpekes det en motsatt mekanisme; nyutdannede ingeniører 
er villige til å jobbe for en lav lønn om arbeidsgiveren er for eksempel Statoil eller andre 
renommerte selskaper som tar seg godt ut på en CV. Informantene påpeker at 
rekrutteringsproblemer ikke er et resultat av den økte etterspørselen, men at denne utfordringen 
ligger som en latent utfordring for bransjen.  
 
Egenkapitalfinansiering rangeres i utvalget på en sjette plass. Egenkapitalsituasjonen er med 
andre ord betydelig bedre i utvalget enn hva tilfellet var i Glåmdalen i 2003. Om situasjonen er 
endret i Glåmdalen etter 2003 har vi ingen data for. Lånefinansiering oppgis til ikke å være 
spesielt viktig. Med andre ord kan det se ut som finansieringssituasjonen i utvalget er 
komfortabel. 
 
Glåmdalsundersøkelsen fra 2003 benytter de samme variablene som denne undersøkelsen og 
her er det egenkapital som rangeres til å være viktigst. I undersøkelsen fra Glåmdalen påpekes 
lav soliditet og likviditet som forklaring på denne sammenhengen (Vikesland m.fl., 2003). 
Viktigheten av faglært arbeidskraft rangeres som nummer tre, etter egenkapital og leverandører. 
Viktigheten av leverandører i Glåmdalens næringsmiljø har sammenheng med 
råvareintensiteten særlig i de store sagbruksbedriftene.  
 
Leverandører rangeres på en tredje plass for viktighet. Om dette er et utslag av tiltakende 
vareknapphet i perioden undersøkelsen er gjennomført, er usikkert. Bedriftenes innkjøpstrategi 
eller leverandørstrategi påvirker også opplevelsen av tilgang på varer. To strategier ser ut til å 
råde; eksklusivitet innenfor en kontraktsperiode og noneksklusivitet. En av bedriftene som 
praktiserer eksklusivitet innenfor en definert avtaleperiode sier å ikke oppleve noen 
vareknapphet – lojaliteten til en leverandør følges opp med prioritet. 
 
Et annet forhold innenfor kategorien leverandører er tjenesteleverandørene som for eksempel 
håndverkere på byggeplass. De fleste bedrifter som har ansvar for byggeplassproduksjonen 
baserer seg på innleide håndverkere, men har gjerne egne ansatte byggeledere. Tilgangen på 
håndverkere på byggeplass er en knapp faktor og har medført en økning i utenlandsk 
arbeidskraft. En av informantene hevder at ”håndverkere er drevet fra skanse til skanse” og 
henviser blant annet til skjerping av skatteregler. Løsningen på problemet har vært utenlandsk 
arbeidskraft. På store byggeplasser med stedlig byggeledelse og kvalitetskontroll vil utenlandsk 
arbeidskraft kunne fungere utmerket. Om vi derimot ser på et hytteprosjekt stiller det seg 
annerledes. For det første består et hyttelag som regel av to personer. For det andre skal disse to 
ha et innøvd forhold til norske tradisjoner og løsninger. En polsk peis vil ikke være av dårligere 
kvalitet enn den norske, men de polske løsningene vil ikke bli akseptert av de norske 
hyttekundene. 
 
Viktigheten av hard infrastruktur, som veier, jernbane, mv, havner på en annen plass i 
rangeringen. I Glåmdals- undersøkelsen var denne variabelen rangert på en fjerde plass. 
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Forklaringen på denne forskjellen kan være at Glåmdalen har et godt utbygd veinett og ikke 
minst en strategisk plassering i forhold til tømmerressurser og marked. Utvalget er vesentlig 
mer geografisk spredt enn tilfellet var i Glåmdalen slik at oppfatningene vil variere avhengig av 
om man er på Hedemarken eller i Gudbrandsdalen. Uansett er det slik at kvaliteten på hard 
infrastruktur i gjennomsnitt scorer lavt. Dette gjenspeiler det offentlige ordskiftet i regionen og 
er også i samsvar med den generelle oppfatningen av veistandard i Norge (Vikesland 
m.fl.,2003). En av informantene sier at man har lært seg å tilpasse produktene til de 
begrensninger veistandard gir.     
 
Myk infrastruktur er summen av sosiale og kulturelle tilbud som skole, helse, barnehage, men 
også fritidstilbud av ulike slag. Viktigheten av dette er i samsvar med kvaliteten på tilbudet slik 
utvalget vurderer det. I dybdeintervjuene dukker det opp en nyanse som viser en sammenheng 
mellom to faktorforhold; rekruttering og infrastruktur. En av bedriftene påpeker at for å 
rekruttere arbeidskraft utenfor det lokale arbeidsmarkedet vil kandidaten ofte være avhengig av 
at ektefellen får jobb. Rekruttering bestemmes altså ikke bare av lønn og attraktivitet, men også 
av muligheten for ektefelle å få jobb. Dette er et forhold som vil variere fra kommune til 
kommune, men som uansett påvirker innsatsfaktoren kompetent arbeidskraft.  
 

4.6.1 Oppsummering 
 

• Næringen har et latent rekrutteringsproblem, særlig gjelder dette for høyt 
utdannede, men også for fagutdannede. 

• Videre har næringen et delvis konjunkturavhengig rekrutteringsproblem for faglært 
arbeidskraft – det vil si tømrere.  

• Utenlands arbeidskraft er en løsning på store byggeplasser med et kvalitetsregime 
som er kjent med norske forhold og krav til løsninger og kvalitet. Innen for 
eksempel hyttebygging, der krav til tradisjon og kulturelt befestede løsninger står 
sterkt, vil utenlandsk arbeidskraft med andre tradisjoner ikke være en løsning.   

• Rekrutteringsproblemene i bransjen kan oppsummeres i to forklaringer; attraktivitet 
og lønnsnivå. Trolig er det slik at attraktiviteten er det viktigste feltet å lage 
strategier for. Eksempelvis er det slik at nyutdannede ingeniører vil foretrekke 
lavere lønn om arbeidsgiveren er ”credibel” i betydningen å gavne senere karriere. 
Denne statusen mangler de fleste bedriftene i denne næringen (kanskje med noen få 
unntak). 

• Leverandører av varer og tjenester er en viktig faktor. Delvis som følge av 
konjunktur oppleves tilgangen i dag som et tiltakende problem. Dette varierer noe 
med innkjøpsstrategier.  

• Hard infrastruktur er viktig for næringen. Denne faktoren scorer også lavt på 
kvalitet men, med lokale variasjoner. 

• Tilgang på kapital ser ikke ut til å være et problem for næringen. Dette kan ha 
konjunkturmessige årsaker.  

 
 

4.7 Konkurranseforhold og strategier 
 
Klyngeteorien knytter betraktninger om konkurranseforhold og bedriftenes strategier til 
konkurransekraft og utvikling. Konkurranse kan fungere som en sterk drivkraft for innovasjon 
og derved økt konkurransekraft. Konkurranse kan også føre til at bedrifter finner det lønnsomt å 
samarbeide. Konkurranseforhold velger vi i kapittelet å se som eksterne bransjeforhold som 
påvirker bedrifters utvikling. Bedriftenes interne strategier skal sørge for at bedriften kan hevde 
seg i konkurransen ved å være tilpasset de eksterne betingelsene. Vi tar i kapittelet for oss 
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konkurranseforhold, strategier for økt lønnsomhet, industristrategier, kompetansestrategier og 
drøfter også mobilitet som en del av temaet kompetanse og kompetanseoverføring.  
 

4.7.1 Eksterne forhold - konkurranse 
 
Bedriftene ble spurt hvordan de oppfatter konkurransen for sin bedrift på forskjellige 
geografiske nivåer. Bedriftene opplever relativt sterk konkurranse og det er relativt små 
variasjoner i konkurranseintensitet på de forskjellige nivåene. Materialet viser ellers at jo mer 
segmentert bedriftenes produkter er, jo lavere opplever de konkurransen. Denne undersøkelsen 
har kun rettet seg mot produsentene. For å få et mer heldekkende bilde av konkurransen burde 
det foretas studier av kundenes (konsumentenes) preferanser og handlingsvalg i forhold til valg 
av for eksempel å kjøpe/bygge nytt hus eller kjøpe/pusse opp ett gammelt hus.  
 

4.7.2 Interne forhold - strategier 
 
Bedriftene ble spurt hvilke strategier de benytter for å øke lønnsomheten. Svaralternativene var 
faste og bedriftene ble bedt om å gi alternativene en score fra 1 til 4 der 1 betydde ”i liten grad” 
mens 4 betydde ”i stor grad”. Vi ser at ”vekst internasjonalt” er den strategien som benyttes 
minst mens ”høy kvalitet” benyttes mest. Strategialternativene i undersøkelsen er de samme 
som ble benyttet i analysen av skog- og trenæringen i Glåmdalen i 2003 (Vikesland m.fl., 
2003). Svarene i den undersøkelsen sett i forhold til denne er forbøffende like om vi ser på 
rangering. ”Internasjonal vekst”, ”outsourcing” og ”vertikal integrasjon” er minst benyttet i 
begge undersøkelsene mens ”høy kvalitet” og ”bygge merkevare, renommè og relasjoner er 
mest benyttet.  
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Vekst internasjonalt

 
Figur 4-6: Bedriftenes bruk av ulike strategier for økt lønnsomhet, gjennomsnitt 
 Gjennomsnittlig score der 1= i liten grad, 4= i stor grad 
 
 
Figur 4.6 viser gjennomsnittsverdier for i hvilken grad strategiene anvendes mens figur 4.7 
viser andel av bedriftene som benytter de forskjellige strategiene i ”noen” eller ”stor grad” (3 
eller 4). Om vi videre sammenligner med undersøkelsen fra Glåmdalen i 2003 vil vi som før 
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nevnt se tilnærmet samme rangering mellom alternativene, mens andelene som benytter 
forskjellige strategier viser større variasjon. Eksempelvis var det i Glåmdalsundersøkelsen i 
overkant av 40% av bedriftene som satset på produkt- og teknologiutvikling mens i denne 
undersøkelsen er andelen 81%.  
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Vekst internasjonalt 3
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Figur 4-7: Bedriftenes bruk av ulike strategier for lønnsomhet, andeler 

Andel bedrifter som i noen eller høy grad (3 eller 4) benytter følgende strategier for økt 
lønnsomhet. 

 
Dette har trolig sammenheng med utvalgets funksjon i verdikjeden. Mange hus og 
hytteprodusenter utvikler nye produktkataloger hvert tredje til femte år, men gjør i tillegg 
omfattende løpende tilpassinger, basert på kundens spesifikasjoner og ønsker. Katalogene er i 
stor grad ”veiledende”, også i en høykonjunktur. En strategi som dermed ikke fanges opp i 
standardsvarene er ”fleksibilitet” – evnen og viljen til å tilpasse hver leveranse til kundens 
behov. I spenningen mellom standardisering og fleksibilitet ligger også en utfordring i å skape 
lønnsomhet gjennom rasjonalisering. Dette forholdet drøftes senere. 
 
En av informantene fra husbyggersektoren hevdet at design i dag har mindre betydning enn for 
noen år siden. Dette reflekterer nok markedets høye etterspørsel. Samtidig skal man se dette 
opp mot bedriftenes fleksibilitet overfor kundene. For enkelte bedrifter (kanskje særlig innen 
hyttebygging) vil produktutvikling være standard prosedyre og en naturlig del av 
framstillingsprosessen. Samtidig er det slik at for en boligprodusent som selger nøkkelferdige 
hus, vil også tomta og tomtas beliggenhet være avgjørende. For disse aktørene vil 
tomteakvisisjon være en sentral strategi for konkurranseevne.        
 

4.7.3 Industriell strategi 
Et forhold som særlig kommer fram i dybdeintervjuene er behovet for industrialisering av selve 
boligproduksjonen. De enkelte komponenter i boligen er framstilt i fabrikker, mens selve 
sammensettingen av komponenter til et boligprodukt i betydelig grad skjer tradisjonelt, det vil 
si ved plassbygging. Boligprodusentene i regionen befinner seg på en skala fra 100% 
plassframstilling til nesten 100% sammenstilling i fabrikk. Moelven Byggmodul er den 
produsenten som ferdigstiller mest i fabrikk. På prosesskalaen mellom Moelvens 
fabrikkframstilte byggmoduler og den plassframstilte boligen produseres det vegger, gulv og 
tak med varierende ferdiggrad. Den enkleste veggelementproduksjonen består i å ferdigstille 
reisverk og utvendige arbeider (vindtetting og panel) mens andre setter inn vinduer, dører og 
isolasjon. Moelven går altså lengst ved å sette sammen elementene i en modul inklusive 
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ferdigstillelse av innvendige arbeider. Uansett ferdighetsgrad hos de forskjellige produsentene 
ser det ut til å være enighet om at også de bedriftene som framstiller boliger med stor 
ferdighetsgrad i fabrikk, fremdeles må anses å være ”byggeplasser under tak”.  
 
Bedriftene er med andre ord rimelig samstemte i behovet for økt prosessindustriell utvikling av 
næringen. Om man også tar i betraktning utfordringer på faktorsiden kan næringens vilje, 
kombinert med tiltakende knapphet på faglært arbeidskraft være parallelle drivkrefter i retning 
av økt fabrikasjonsgrad og lavere grad av byggeplassframstilling. Dette er en rimelig tolking i 
lys av klyngeteorien som sier at faktorknapphet kan kompenseres med innovasjon og utvikling 
av nye konkurransefortrinn.  
 

4.7.4 Kompetansestrategier 
Ringsaker, på grunn av Moelven Industrier, utviklet seg etter krigen til å bli et 
kompetansesenter for industriell trehusproduksjon i Norge. Industrimiljøet var basert på 
etterkrigstidens masseproduserende logikk med høy grad av standardiserte løsninger. Fra 
åttitallet skjedde det store endringer i konsummønsteret generelt, en endring som også påvirket 
boligkjøpere og boligproduksjon. Markedet ble i økende grad opptatt av individuelle løsninger 
samtidig som volumet avtok. Begge disse forholdene ga støtet til en reorganisering av 
Moelvens virksomhet og enkelte hevder at den treindustrielle kompetansen i Ringsaker forsvant 
i denne reorganiseringen. Salgskontorene til Moelvens husvirksomhet ble for øvrig oppkjøpt av 
Horten hus på tidlig nittitall.  
   
Kunnskapsproduksjon og spredning står sentralt i klyngeteorien. Dette har sammenheng blant 
annet med økt dynamikk i markedene og behov for stadig ny kunnskap og omstilling. 
Kunnskap og kunnskapsspredning er ikke kun et resultat av formelle systemer som skole og 
kurs, men også av erfaring og dialog. Kunnskap spres blant annet via forskning, gjennom 
bransjeorganisasjoner og ved mobilitet i arbeidslivet. Satt på spissen kan ustabil arbeidskraft (i 
betydningen hyppige jobbskifter) være en mekanisme som bidrar til kunnskapsspredning.  
Kunnskap kan beskrives i tallstørrelser og tekst men mye kunnskap blir aldri formulert i skrift 
eller tale. Nyere forskning har satt fokus på den såkalte ”tause kunnskapen”, som skapes og 
forfines ved praksis og erfaring. Vi har hovedsakelig sett på den formelle kunnskapen og 
systemer for utvikling av denne, men den tause kunnskapen er også synlig i materialet. Først 
ser vi på bakgrunnsdata for bedriftene. 
 
Bedriftene i utvalget har en kompetanseprofil som vist i figuren under. Igjen ser vi betydningen 
av faglærte, en gruppe som utgjør 55,2% av de ansatte i utvalget.       

Ufaglærte; 
30,2

Faglærte; 
55,2

Høyt 
utdannede; 

14,6

 
Figur 4-8: De ansattes utdanningsnivå (hele utvalget, i %) 
 
Ser vi isolert på produsenter av hus og hytter øker andelen faglærte til 62,7%, andelen høyt 
utdannede øker (21,1%) mens andelen ufaglærte synker( 16,2%). Produsenter av trevarer, 
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møbler etc., som utgjør de øvrige, har en høyere andel ufaglærte, noe som nok henger sammen 
med sterkere fabrikkstruktur i disse bransjene. 
 

Ufaglært; 
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Figur 4-9: De ansattes utdanningsnivå (hus- og hytteprodusenter, i %) 
 
Utvalget som helhet har en kvinneandel på 10,8% - for hus og hytteprodusentene er denne 
andelen 8,3%. Andelen ansatte over 50 år er 41,4% for hele utvalget og 37,8% for hus og 
hytteprodusentene. Vi kan muligens konkludere med en ”eldrebølge” i næringen – et forhold 
som også blir omtalt i dybdeintervjuer. Enkelte bedrifter har igangsatt tiltak for å få eldre 
ansatte til å stå lengre i jobben. Moelven Byggmodul har blant annet innført en ekstra ferieuke 
og andre sosiale tiltak for å beholde de arbeidstakere som nærmer seg AFP-alder. Den 
demografiske utfordringen som går på alder kan se ut til å være et problem i begge ender av 
aldersskalaen – eldre arbeidere fristes av gode AFP-ordninger, mens bedriftene har problemer 
med å rekruttere inn unge medarbeidere.  
 
Hele 98% av de ansatte i utvalget er nordmenn mens 0,6% er fra andre nordiske land. 1,4% er 
fra land utenfor Norden. Man skulle kanskje forvente en høyere andel ikkenorske. Den lave 
andelen har sannsynligvis sammenheng med at bedriftene i liten grad har ansatte på 
byggeplassene, men baserer byggeplassvirksomheten på innleide håndverkere. 
 
Bedriftene ble spurt om hvilke strategier som benyttes for kompetanseutvikling. Resultatet for 
hele utvalget vises i figuren under (faste svaralternativer). Svaralternativene kan deles i to 
grupper; rekrutteringsstrategier og oppgraderingsstrategier. 
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Figur 4-10: Strategier for kompetanseutvikling (hele utvalget). 
 0=benyttes ikke, 1= benyttes i liten grad – 4=benyttes i stor grad 
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Rekruttering av ansatte med erfaring fra bransjen er den mest benyttede strategien. Dette kan 
ses som en indikator på viktigheten av kunnskap skapt av erfaring, eller det som kan kalles den 
tause eller informelle kunnskapen. Rekruttering av personer med erfaring fra konkurrenter 
havner på annen plass blant rekrutteringsstrategiene. Disse to strategiene er delvis overlappende 
– erfaring fra bransjen kan bety å ha erfaring fra en konkurrent, men ikke nødvendigvis. 
Formalkvalifikasjoner ser ikke ut til å være veldig viktig ved rekruttering. Ellers er intern 
kursing den mest benyttede oppgraderingsstrategien i bedriftene.  
 
Om vi deler utvalget i hus- og hytteprodusenter og øvrige ser vi et litt mer nyansert bilde figur 
4.11). Mønsteret er fremdeles noenlunde i samsvar med utvalget som helhet. Samtidig ser vi at 
de øvrige bedriftene (ikke hus- og hytteprodusenter) benytter rekruttering fra konkurrenter og 
intern kursing i større grad enn hus og hytteprodusentene. Det siste kan ha sammenheng med en 
større andel ufaglærte hos de øvrige.  
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Figur 4-11: Strategier for kompetanseutvikling (differensiert). 
 0=benyttes ikke, 1= benyttes i liten grad – 4=benyttes i stor grad 
 
 
I Glåmdalsundersøkelsen fra 2003 er intern kursing og opplæring den viktigste strategien for 
kompetanseheving. Igjen kan dette ha sammenheng med en sterkere fabrikkstruktur i de 
undersøkte bedriftene samt en høyere andel ufaglærte. Et annet interessant funn i 
Glåmdalsundersøkelsen kommer fram når bedriftene i Glåmdalen sammenlignes med 
treindustri i Finland og Sverige. I disse landene rekrutteres i vesentlig høyere grad personer 
med internasjonal erfaring og fra FoU-miljøer enn tilfellet var i Glåmdalen. For Finland sin del 
var andelen som rekrutterte personer med internasjonal erfaring over 35%. I likhet med hva 
tilfellet var i Glåmdalen ser vi også at det i trehusnæringen trolig vil være fornuftig å revidere 
rekrutteringsstrategiene. To forhold peker inn mot denne antakelsen; behovet for sterkere 
industrialiseringskompetanse samt rekrutteringsproblemer knyttet til faglærte og høyt 
utdannede.    
 

4.7.5 Mobilitet 
Kunnskap utvikles og spres blant annet ved mennesker som skifter jobb. Den svenske forskeren 
Anders Malmberg hevder at for å forstå klynger og prosesser må fokuset flyttes fra 
systemtenking til mennesker og lokale arbeidsmarkeders virkemåte (Malmberg 2004). Han 
antar at ”rörlighet” er positivt for et næringsmiljø på lang sikt selv om bedriftene på kort sikt 
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ser ublidt på å miste kompetent arbeidskraft. Denne problemstillingen har fått økt aktualitet i 
trehusnæringen i senere tid - kapittelet om faktorforhold viser at tilgangen på faglært og særlig 
høyt utdannet arbeidskraft en latent utfordring for næringen. Denne utfordringen har økt som 
følge av konkurranse om arbeidskraften. Særlig merkes dette innen salg, prosjektering og 
byggelederfunksjonene. En indikator på mobilitet er hvor mange som slutter i bedriften hvert 
år. I gjennomsnitt er dette 5,6% i utvalget (tilsvarende i Glåmdalsundersøkelsen var i overkant 
av 2%). Det er med andre ord en ikke uvesentlig mobilitet i utvalget. I dybdeintervjuene er det 
framkommet indikasjoner på at denne mobiliteten er regional og at arbeidskraften forblir i 
regionens bedrifter.  
 
Selv om bedriftene som mister kompetanse når medarbeidere bytter jobb opplever dette som en 
utfordring vil den kompetanseoverføringen som følger av jobbskifter kunne bidra til en sterkere 
næring på sikt. Slik kan i hvert fall forholdet framstilles i henhold til klyngeteorien.       
 

4.7.6 Oppsummering 
• Næringen kjennetegnes av relativt sterk konkurranse. Jo mer differensierte produkter jo 

lavere oppleves konkurransen 
• Næringen kjennetegnes av fleksibilitet og tilpasning til markedets dynamiske 

preferanser. 
• Næringsaktørene er relativt samlet i synet på behovet for økt industrialisering. Denne 

utfordringen har i hvert fall tre sider; en kompetanseside, en strukturside, samt 
utfordringer rundt standardisering kontra fleksibilitet.  

• Næringen har en demografisk utfordring ved en relativt høy gjennomsnittsalder i 
arbeidsstokken.  

• Næringen har et latent rekrutteringsproblem uavhengig av konjunkturer. Sett i 
sammenheng med den økende gjennomsnittsalderen må næringen samlet utvikle 
strategier for å øke attraksjonsverdien i næringen.  

• Næringen kjennetegnes av en relativt høy mobilitet på arbeidskraften, særlig innen 
funksjoner som salg og prosjektledelse. Mobiliteten er regional. Samtidig har næringen 
behov for ny kompetanse innen prosessleddet. Denne kompetansen må trolig 
rekrutteres utenfor regionen og kanskje også utenfor næringen. 

• Det er et uavklart spørsmål om mangelen på faglært arbeidskraft kan løses ved 
utdanningsverket og / eller om næringen selv må gjøre noen grep. Primært ønsker 
næringen medarbeidere med erfaring fra bransjen.   

 
 

4.8 Koblinger 
 
Koblinger viser til bedriftenes nettverk, formelle og uformelle møtepunkter mot 
kompetansemiljøer som FoU-organisasjoner, andre kompetansemiljøer, myndigheter, men også 
leverandører av varer og tjenester, kunder og konkurrenter. Teorien sier at jo flere slike 
koblinger som eksisterer, og jo rikere kommunikasjonen er, jo større er potensialet for 
kunnskapsoverføring. En av informantene påpeker et ytterligere forhold rundt dette – bedrifter i 
en bransje vil ha mye å hente på å omgås andre bransjer, for ved det å få kunnskapstilfang fra 
bedrifter som produserer andre produkter for andre markeder, men som kanskje har samme 
utfordringer innen områder som prosess og organisasjon. Dette peker videre i retning av 
møteplassers betydning for formell og uformell kunnskapsutveksling.  
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4.8.1 Forskning og utvikling 
Forskning og utvikling er et begrep som nok kan ha forskjellig betydning i næringsmiljøer og 
forskermiljøer. Forskning mener å kunne påvise en sterk sammenheng mellom midler benyttet 
på forskning og graden av utvikling, for eksempel antall nye produkter. Bedriftene ser 
nødvendigvis ikke slik på det – i deres hverdag oppleves kanskje en dynamisk etterspørsel som 
en større drivkraft for utvikling av bedriften og dens produkter. En av informantene hevdet med 
styrke at hans bedrift driver utviklingsarbeid ”hver dag – på grasrota”. Han oppgir samtidig at 
andel av omsetning som benyttes til FoU er null. Denne definisjonsproblematikken skal vi 
komme tilbake til.  
 
I gjennomsnitt oppgir bedriftene at de benytter 1,3% på FoU (NB. Tallet er ikke vektet for 
bedriftenes størrelse). Ikke alle bedriftene har svart på spørsmålet så det knytter seg usikkerhet 
til tallet. Tallet er også lavere enn forventet. Dette kan ha sammenheng med det opphetede 
byggemarkedet der hovedfokuset er å levere men det kan også skyldes metodiske svakheter ved 
selve undersøkelsen. Det er rimelig å anta at utviklingsprosjekter skjer i lavkonjunktur. Et annet 
og kanskje mer presist uttrykk for FoU-aktiviteten er om bedriften har kjøpt FoU-tjenester siste 
år. Hele 52% av bedriftene oppgir å ha kjøpt slike tjenester. I Glåmdalsundersøkelsen fra 2003 
var dette tallet 25%, det vil si at 25% av bedriftene hadde kjøpt FoU-tjenester siste år. Dette kan 
nok forklares med at bedrifter nærmere et sluttmarked bedriver mer produktutvikling enn 
bedrifter tidlig i næringskjeden. Om dette er hele forklaringen er likevel ikke sikkert – trolig er 
FoU-aktiviteten for eksempel i et sagbruk knyttet mer til prosess (utstyr, skurnøyaktighet, 
tørkepresisjon) enn det å utvikle nye halvfabrikata treprodukter. For å forklare forskjellen måtte 
man ha kartlagt hva FoU benyttes til. 
 
Som tidligere nevnt er det en metodisk svakhet omkring spørsmålet om bruk av FoU som 
knytter seg til hvordan begrepet forstås av informantene. Det er åpenbart at FoU burde vært 
definert nøyere. En vid forståelse gjør at vi får et såkalt reliabilitetsproblem eller et problem 
med pålitelighet.5 Flere bedrifter oppgir å ikke benytte FoU-tjenester, men ved nærmere 
undersøkelse viser det seg at de kjøper forskningsresultater gjennom blant annet 
bransjeorganisasjonene de er tilknyttet. Denne måten å kjøpe forskningstjenester kan kanskje 
omtales som en kooperativ måte og virker som en rasjonell modell for små og mellomstore 
bedrifter med lav evne til å løfte FoU-prosjekter selv og å implementere forskningsresultatene.  
 

4.8.2 Geografisk fordeling av kunder og leverandører 
Bedriftene ble spurt om hvordan deres inntekter fordeles geografisk, (hvor bedriftenes kunder 
er lokalisert). Svarene kunne angis i prosent fordelt på fem geografiske nivåer. Svarene viser at 
en betydelig majoritet av kundene finnes innenfor Norge. Svarene viser også at eksport ikke er 
av noen større betydning, noe som kan betraktes som en gjenspeiling av at markedet i høy grad 
er nettopp regionalt og nasjonalt.  

                                                 
5 Reliabilitet er et vitenskapsteoretisk begrep som henviser til om en undersøkelse er pålitelig. I naturvitenskapen 
vil for eksempel måleinstrumentets nøyaktighet og stabilitet påvirke reliabilitet. I samfunnsvitenskapene vil 
presisjonen i begreper ha samme funksjon. 
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Figur 4-12: Kundenes geografiske fordeling. 
 
 
Når det gjelder bedriftenes innkjøp av varer og tjenester dominerer Hedmark / Oppland foran 
resten av Norge og Norden / utenfor Norden. Dette tyder på betydelige kryssløp mellom 
bedriftene regionalt.  
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Figur 4-13: Underleverandørenes geografiske spredning. 
 
Underleverandører i Innlandet står for hele 44% av leveransene og viser betydelige 
regionale koblinger på leverandørsiden. Samtidig utgjør kunder i Innlandet kun 25% av 
bedriftenes kundegrunnlag. Øvrig volum ”eksporteres” ut av regionen, til øvrig Østland 
og Norge.     
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4.8.3 Kompetansemiljøer 
Bedriftene ble bedt om å oppgi om de har, eller har hatt kontakt med et utvalg 
kompetansemiljøer. Naturlig nok har bedriftene mest kontakt med nasjonale kompetansemiljøer 
som Norsk Treteknisk Institutt og Byggforsk6, mens en regional organisasjon som Tretorget 
også har en relativt høy score tatt i betraktning at Tretorget har mye av sin aktivitet i 
Glåmdalen.  
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Figur 4-14: Bedriftenes kontakt med kompetansemiljøer. 
 Antall bedrifter som oppgir å ha kontakt med de oppgitte organisasjonene. 
 
 
Andre oppgir NHO, Byggenæringens Landsforening, Boligprodusentenes Forening og SSB 
som miljøer man har kontakt med.  Hva som ligger i koblingene gir ikke spørreundersøkelsen 
svar på, mens derimot dybdeintervjuene gir noen eksempler. Norsk Treteknisk Institutt er et 
treindustrielt kompetansemiljø som blant annet huser kontrollordningene for limtre, takstol og 
kontruksjonsvirke. Treteknisk har også lansert håndbøker for fleretasjers trebygg og 
elementproduksjon i massivt tre.  Treteknisk beskriver sin kontrollrolle blant annet slik: ”De 
forskjellige kontrollordninger har etablert en meget positiv kommunikasjon mellom forskning, 
produsent og forbruker, og bidrar med en positiv ressursutnyttelse.”7. 
 
Treteknisk er blant annet rådgivere for prosessutvikling i bedrifter i Hedmark og Oppland og 
må anses å være en av flere noder for utviklingsarbeid i trebasert industri. Treteknisk benyttes 
også i noen grad når nye materialer og løsninger skal testes. Her har også Sintef Byggforsk en 
kanskje enda mer betydelig rolle. Sintef Byggforsk er et ledende forskningsmiljø innen 
byggenæringen og gir blant annet ut Byggforskserien, et oppslagsverk som angir løsninger og 
anbefalinger for prosjektering og bygging.   
 
Nasjonale kompetansemiljøer spiller en rolle i bedriftenes utvikling og også i utviklingen av 
næringen som sådan. Disse miljøene virker innen produkt- og prosessutvikling, men adresserer 
for eksempel ikke organisatoriske, strukturelle og markedsmessige utfordringer og ved det 
forhold som kan bidra til økning i regional konkurransekraft.  
 

                                                 
6 Byggforsk (Norges Byggforskningsinstitutt) og Sintefs bygg- og anleggsrelaterte virksomheter fusjonerte i 
2006 og heter nå Sintef Byggforsk. 
7 30.mai 2007: http://www.treteknisk.no/fullstory.aspx?m=341 
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4.8.4 Innovasjon og innovasjonsprosesser 
For mange vil begrepet innovasjon nok være sterkt knyttet til å utvikle nye produkter. I teorien 
derimot pekes det på fem former for innovasjon; produkt, marked, organisasjon, prosess eller 
ved å ta i bruk nytt råstoff. Det å lansere et nytt produkt er altså en av flere typer innovasjoner. 
Joseph Schumpeter (1934) anså innovasjoner som den egentlige drivkraften for økonomisk 
utvikling og påpekte at utvikling skjer når man kombinerer og anvender innsatsfaktorene på 
nye måter Teigen, 1998). Slik sett ville det vært en innovasjon om trehusbedriftene gikk 
sammen om å etablere et felles prosjekteringskontor (som en av informantene påpekte som en 
mulig strategi). Innsatsfaktoren høyt utdannet arbeidskraft ville i så fall blitt anvendt på en ny 
måte som også ville kunne bidra til et synlig, spesialisert og attraktivt kompetansemiljø.    
 
Sett i klyngemodellens perspektiv vil graden av ”nye produkter” eller kvalitetsendring i 
eksisterende være et resultat av strukturer og prosesser i klyngen. En velfungerende klynge 
antas å skape høyere innovasjonstakt som følge av krevende kunder, sterk konkurranse og rik 
og åpen kommunikasjon mellom bedrifter og organisasjoner. 
 
Nye produkter 
Bedriftene ble bedt om å oppgi hvor stor andel av bedriftens omsetning som stammer fra 
produkter utviklet siste tre år. Her havner vi igjen i et definisjonsproblem; hva er et nytt 
produkt? Er et nytt hus et nytt produkt (?). En av informantene tolker det slik og svarer følgelig 
at ”100%” av omsetningen stammer fra produkter utviklet de siste tre år. Andre oppgir ”0%”, 
men utdyper i dybdeintervju at stort sett alle leveranser er ”utenom standard”, det vil si med 
utgangspunkt i standardløsninger tilpasses de til kundens ønsker. En trevareprodusent påpekte 
at nye modeller gjerne bygger på gamle, men for eksempel med anvendelse av nye 
komponenter og teknologier. Et eksempel er elektrisk drevne kjøkkenskuffer – produktet er 
kjøkkenskuffen, men funksjonalitet og design utvikles. Andre peker på det å bli innlemmet i et 
konsern som en strategi for å øke produktspekteret ved at man får tilgang til nye 
søsterbedrifters portefølje. Bedriften øker sin omsetning basert på nye produkter, men de nye 
produktene er ikke utviklet av bedriften. 
 
Slik spørsmålet er lagt opp har vi igjen å gjøre med et reliabilitetsproblem. For å sette det på 
spissen kan to bedrifter med noenlunde tilsvarende produkter svare diametralt forskjellig fordi 
den ene ikke tenker tilpassing som utvikling mens den andre gjør det.8 Med forbehold om de 
metodiske svakhetene som er omtalt kan det være rimelig å hevde at bedriftene i utvalget stadig 
fornyer sine produkter, men sjelden kommer med radikalt nye produkter. Det er helt i tråd med 
annet næringsliv – de små stegvise innovasjonene er nærmest en del av dagliglivet i en bedrift 
og drives fram av dynamiske etterspørselsforhold mens de mer omfattende 
produktinnovasjonene er sjeldne.  
 
Det kan se ut som det eksisterer to typer innovasjonspress på trehusnæringen; kravet om 
tilpasninger stammer fra kundesiden (eller ”etterspørselsforhold” i klyngemodellen, fig. 5.1), 
mens kravet om mer omfattende innovasjoner stammer fra myndighetene gjennom revisjon av 
byggeforskrifter og implementering av nye krav til energibesparing, inneklima, brann for å 
nevne noe. Når denne rapporten skrives er det annonsert nye byggeforskrifter som vil medføre 
at alle husprodusenter vil gå over til tykkere vegger og tak samt at komponentleverandører som 
vindusprodusenter også må utvikle sine produkter. De omfattende endringene som vil skje med 
huset som produkt er et samspill mellom myndigheter, trehusnæringen og dets relaterte 
næringer, som vindusprodusenter, leverandører av isolasjon, men også næringens 
organisasjoner og derigjennom forskningsinstitusjoner som Byggforsk. Det skal nevnes at i 
hvert fall en av bedriftene i utvalget har utviklet vegger med energigjennomstrømming 

                                                 
8 I teorien om innovasjon framstilles forskjellen mellom tilpassede og helt nye produkter som stegvis (eller 
inkrementell) kontra radikal innovasjon.   
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tilsvarende de nye byggeforskriftene før de nye forskriftene var på trappene som en del av sin 
produktdifferensiering.  
 
Produktutviklingsprosesser 
Bedriftene ble i spørreskjemaet spurt om de samarbeidet med leverandører, kunder, 
konkurrenter eller Fou ved utvikling av nye produkter og tjenester. De ble samtidig spurt om 
den geografiske plasseringen for dem de eventuelt samarbeider med.  
 
Samarbeid med konkurrenter er den minst anvendte strategien og i den grad det skjer er det 
utenfor Norden (4%) eller nasjonalt (11%). Ingen oppgir å samarbeide med konkurrenter i 
Hedmark og Oppland eller Østlandet for øvrig. Hele 75% samarbeider ikke med konkurrenter. 
Graden av lokalt samarbeid mellom konkurrenter nyanseres noe i dybdeintervjuene. Det er 
blant annet på gang et samarbeid mellom noen aktører om hyttebygging.  
 
I utvalget oppgir 40% av bedriftene å samarbeide med nasjonale FoU-institusjoner om produkt- 
og tjenesteutvikling, mens 10% oppgir å ha et slikt samarbeid i Østlandsområdet. Her kan vi ha 
å gjøre med en geografisk upresishet – noen vil kanskje angi Oslo som Østlandet, mens andre 
vil angi Oslo som nasjonalt. Uansett viser tallene at ingen samarbeider med denne type 
organisasjoner i Hedmark og Oppland om utvikling av produkter og tjenester.  
 
Det mest omfattende samarbeidet skjer i det som kan kalles vertikale koblinger d.v.s. langs 
verdikjeden, mellom underleverandør og leverandør. Andelen som ikke samarbeider med noen 
er lav, 15% for kundesamarbeid og 10% for leverandørsamarbeid. Rundt 35% samarbeider med 
leverandører i Hedmark og Oppland, mens 60% samarbeider med leverandører på Østlandet og 
Norge for øvrig. Videre samarbeider 20% med leverandører utenfor Norge.  
 
Underleverandører til boligprodusentene har en viktig funksjon som produktutviklere. Dør og 
vindusprodusenter må forholde seg til nye myndighetskrav for blant annet energitap, mens 
produsenter av plater, isolasjon, overflatebehandling o.s.v. utvikler sine produkter blant annet 
med tanke på brann og miljø. Den laveste graden av produktutvikling skjer nok hos 
underleverandører fra tremekanisk industri – i denne næringskjeden skjer trolig innovasjon mer 
som stegvise forbedringer av interne produksjonsprosesser (skur og tørking).  
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Figur 4-15: Bedriftenes samarbeid med leverandører ved utvikling av nye produkter og  

tjenester. 
 
 
Det geografiske samarbeidsmønsteret med leverandører vises i figur 4.15 mens vi ser at 
kundesamarbeid om utvikling av produkter og tjenester følger et noenlunde tilsvarende mønster 
i figur 4.16. Det geografiske mønsteret understreker den sterke forankringen næringen har til 
det nasjonale markedet, men også regionen.  
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Figur 4-16: Bedriftenes samarbeid med kunder ved utvikling av nye produkter og  

tjenester. 
 
Data fra spørreundersøkelsen viser betydelig samarbeid om utvikling av produkter og tjenester, 
særlig med kunder og leverandører. Andelen som ikke samarbeider er lav. De geografiske 
samarbeidsmønstrene reflekterer en bransje som hovedsakelig har sine koblinger i Norge. Om 
bedriftenes ambisjoner burde være mer eksportrettet skal være usagt – et tradisjonsprodukt som 
særlig eneboliger og hytter vil i så fall kreve enten tilpassing av produktet til de nye 
eksportmarkedene eller en omfattende markedsføring av norsk tradisjon i nye markeder.  
 

4.8.5 Tradisjon og innovasjon   
”Vårt produkt og markedsmateriell skal ha en høy grad av både tradisjonell og innovativ 
formgivning…”. Dette er et utsnitt av Boligpartners designstrategi (Boligpartners 
strategidokument 2006) og det representerer også en av næringens doble hensyn; tradisjon må 
veies mot innovasjon. Særlig ser det ut til at dette er gyldig i hytte- og eneboligmarkedet. Den 
norske hyttetradisjonen inneholder designelementer og funksjonalitet som markedet har et 
bevisst forhold til. Dette begrenser også muligheten for å benytte arbeidskraft med andre 
byggetradisjoner.  
 
Først og fremst påvirker det hvilke forventninger man skal ha til radikale innovasjoner for 
eneboliger og hytter som ferdig produkt. En av hytteprodusentene påpeker at kundene krever 
tradisjon, men god komfort. Dette betyr at design i stor grad bindes av tradisjon, mens 
funksjonalitet har åpninger for innovasjon i større grad. Dette ser vi også i de nyere norske 
hyttefeltene – designelementene har klare forbindelser til den norske hytte- og 
bondetradisjonen, mens funksjonalitet i mange tilfeller overgår de fleste eneboliger.  
 

4.8.6 Oppsummering 
• Næringens rammebetingelse innen produktutvikling er å balansere tradisjon og 

innovasjon. 
• Markedet er bevisst på tradisjon, særlig innen design. 
• Markedet er åpent for innovasjon, innen funksjonalitet som bedrer komfortkvalitetene.  
• Myndighetene er en sentral drivkraft for omseggripende produktutvikling ved nye 

byggeforskrifter. 
• Bedriftene etablerer i liten grad selvstendige forskningsprosjekter, men tilpasser seg 

blant annet nye byggeforskrifter ved ”kooperativ forskning”, d.v.s. koordinert av 
bransjeorganisasjonene. 

• Næringen samarbeider omfattende med kunder og leverandører ved utvikling av nye 
produkter og tjenester. 
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• Det er behov for sterkere koblinger med FoU-institusjoner! Trolig ligger det beste 
potensialet i å utvikle sterkere samarbeid med utdanningsinstitusjoner i regionen. De 
store institusjonene nasjonalt adresserer generelle tekniske problemstillinger, mens 
regionale utdanningsinstitusjoner i tillegg er innrettet mot den regionale arbeidskraften 
og dens kompetanse i tillegg til å ha en innretning mot det tekniske byggfaglige. 

 
 

4.9 Etterspørselsforhold og marked 
 

4.9.1 Krevende kunder 
Ifølge Porter er etterspørselforhold en faktor som er medvirkende til å bestemme en regions 
utvikling. I likhet med tradisjonell oppfatning mener Porter det lokale og regionale markedets 
størrelse er viktig for å forstå enkelte bedrifters konkurranseevne. Imidlertid mener Porter at det 
egentlig ikke er størrelsen på markedet, men i stedet bør kvalitative aspekter ved markedet 
trekkes in. I den sammenhengen dreier seg det seg særlig om kvaliteten på kundenes 
etterspørsel. Derfor kan kunder som stiller harde og utfordrende krav påvirke bedrifter til å nå 
økt konkurranseevne på markeder utenfor regionen (på nasjonale og globale markeder) (Porter, 
1990). Malmberg mener at krevende kunder formulerer strenge krav for de produkter som de 
ønsker å få kjøpt. Gjennom å møte slike harde krav allerede på hjemmebanen påføres 
bedriftene en slags tvang om å hele tiden forbedre sine produkter og produksjonsprosesser. 
Malmberg mener videre at krevende kunder i nærmiljøet gir opphav til kommunikativ 
interaksjon mellom kunder og produsenter og at kundenes kravspesifikasjoner gjenspeiler krav 
som kommer å bli fremtidige standarder på det globale markedet (Malmberg 2004). 
 
Med krevende kunder menes i det aktuelle tilfellet kunder som gjennom krav og preferanser 
presser bedriftenes utviklings- og innovasjonsevner. Bedriftene ble spurt om i hvilken høy grad 
deres kunder er krevende og hvor disse kundene er lokalisert.  
 

 
Figur 4-17: Graden av krevende kunder fordelt på respektive geografisk nivå (antall). 
 
Figur 4.17 viser att bedriftene mener at de krevende kundene finnes i Hedmark og Oppland, 
bedriftenes hjemmemarked, noe som har å gjøre med at det bygges mange krevende hytter og at 
nybyggingen i regionen er sterk. At mange bedrifter har angitt Norden som ikke relevant gjenspeiler at 
markedet for de aktuelle bedriftene er regional og nasjonalt. I et av dybdeintervjuene ble det hevdet at 
markedet i Oslo ble opplevd som mindre krevende. Dette ble forklart med at dette markedet preges av 

15 

12 

10

5 

4 

6

7

6

2 

5 

2

4

7

16

14

0 5 10 15 20 25

HedOpp 

Østlandet 

Nasjonalt 

Nordiske 

Utenfor 

Krevende

Svært krevende 

Ikke relevant 



 50

familier i etableringsfasen som planlegger å flytte hjemover etter noen år. De engasjeres seg derfor seg 
ikke så mye i huset, men baserer seg på å kunne selge med gevinst etter noen år. 
 
Krevende kunder kan betraktes i et geografisk perspektiv slik som ble gjort i figur 4.17, men det kan 
også ses i forhold til sosiale og demografiske forhold. En av respondentene ga i dybdeintervjuene 
uttrykk for att bedriftens tilbud om å la kunden bli svært involvert i utformningen av bedriftens 
produkt bidro til å heve innovasjonskapasiteten. Mange av kundene som var engasjert i forhold rundt å 
utvikle hus og hytter var middelaldrene med utflyttede barn.   
    

4.9.2 Oppsummering 
• Bedriftene opplever at krevende kunder er til stede i Hedmark og Oppland.  
• Det er hevdet at kunder i Oslo ikke nødvendigvis er mer krevende enn i andre deler av 

landet. Dette forklares med karakteren av midlertidighet som booppholdet i Oslo kan 
ha. 

• Noen produsenter lar kundene (forbruker) være svært delaktige i prosjekteringen og ser 
dette som viktig og nødvendig for innovasjonstakten i bedriften (i motsetning til andre 
som p.g.a. produksjonsstrukturen vil miste rasjonelle gevinster ved å slippe kundene for 
langt inn i prosjekteringsarbeidet). 
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5  Styrker og svakheter i trehusnæringen i Hedmark 
og Oppland 

 
Det er et åpent spørsmål om trehusnæringen i Hedmark og Oppland er en klynge eller inngår i 
en klynge. Tydeligere er det at det finnes lokale sammenklumpinger av bedrifter som er knyttet 
sammen i tydelige vertikale relasjoner, i leverandørforhold. I portersk forstand vil dette ikke 
nødvendigvis være tilstrekkelig til å identifisere en klynge. Vi ser likevel indikatorer på det som 
kjennetegner klynger – koblinger vertikalt og horisontalt, mobilitet i arbeidsstokken, fleksibel 
tilpassing til dynamiske markeder og krevende konkurranseforhold. Hva som muligens strider 
mest mot den porterske klyngen er den lave eksportvirksomheten og ikke minst de lave 
internasjonale ambisjonene. For Porter var hjemmemarkedet et middel for å stå sterkere i 
utemarkedene – for trehusnæringen er hjemmemarkedet et mål i seg selv. Denne slutningen må 
nyanseres noe – det foreligger planer for blant annet hytteeksport fra en av de intervjuede.  
 
Vi skal i dette kapittelet sammenfatte utfordringer og muligheter for næringen slik de 
framkommer i analysen. Det kan samtidig være grunn til å reflektere litt over noen iboende 
konflikter mellom det som er positivt i henhold til klyngeteorien men kan oppleves som 
hemmende for bedriftene på lang sikt. Stabilitet i arbeidsstokken kontra mobilitet er et slikt 
forhold som er nevnt tidligere. Som regel vil bedriften ønske seg stabil arbeidskraft mens en 
nærings langsiktige utvikling kan styrkes av mobil arbeidskraft som tar med seg ny kunnskap 
over i nye bedrifter, Likevel, en nærings langsiktige utvikling er et aggregat av utvikling i 
enkeltbedrifter slik at på lang sikt er interessen sammenfallende. Et annet slikt motstridende 
forhold er det tilsynelatende mellom fenomenene standardisering og fleksibilitet. For å øke 
lønnsomheten er det en ambisjon å standardisere løsningene som tilbys markedet. Samtidig er 
markedets preferanse fleksible løsninger som tilpasser boligen til hver enkelt kunde. Særlig er 
dette tydelig innen hytteproduksjon, men også innen eneboligmarkedet.    
 
 

5.1 Styrker ved næringen 
 

• Det virker å være en betryggende kapitalsituasjon i næringen. Dette kan gi 
handlingsrom for å gjøre endringer der næringen ser det tjenlig. 

• Næringens fleksibilitet er en tilpassing til et etter hvert mer krevende marked og må 
sees å være en styrke. Kundene slipper til i stor grad på tegnebordet og påvirker 
produktet individuelt. Denne fleksibiliteten har vokst fram de siste 20 – 30 år etter 
hvert som markedets preferanser er endret i individuell retning.  

• Det virker å være en samlet ambisjon å utvikle mer industriell prosess rundt selve 
sammensetting av boliger. Dette gir grunnlag for tiltak som utvikler de prosessuelle 
sidene ved næringen. 

• Det må også ses som en styrke den relativt høye mobiliteten som er i næringen. Det 
kan være grunn til å tro at enkeltbedrifter og næringen som sådan øker 
utviklingstakten som følge av dette.  

• Næringen evner å balansere tradisjon og innovasjon og dette må sees som et 
ytterligere tegn på en markedstilpasset næring.  
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• Det kan ses som en styrke at bedriftene har et stort og krevende marked i Hedmark 
og Oppland. Denne nærheten skal kunne gi mulighet for god kommunikasjon og 
derved løpende markedstilpassing. Potensialet i dette kan være økt 
konkurransekraft i det nasjonale marked for øvrig (og etter hvert kanskje på et 
internasjonalt marked9).  

• Næringen har et relativt omfattende samarbeid med kunder og leverandører 
innen produktutvikling, særlig på Østlandet. De sterkeste koblingene går 
mot kunder.    

 
 

5.2 Svakheter 
 

• Næringen har et latent rekrutteringsproblem knyttet til en del spesialisert 
arbeidskraft innen blant annet prosjektering og byggeledelse. Også for 
byggfaglærte er det et underskudd på arbeidskraft.  

• Næringen framstår ikke som spesielt attraktiv for nyutdannede med høy utdanning, 
og tiltrekker seg heller ikke unge mennesker til byggfaglig utdanning. Her finnes 
dog unntak. 

• Veistandarden setter begrensninger for produksjonen, og næringen selv gir i 
gjennomsnitt veistandarden lav score på kvalitet. 

• Næringen har en demografisk utfordring med høy gjennomsnittsalder. Denne 
utfordringen spisses i begge ender av aldersskalaen – AFP frister eldre 
arbeidstakere ut av arbeidslivet, mens næringens lave attraktivitet ikke trekker unge 
mennesker inn i næringen. 

• Det kan ses som en svakhet at det er en noe svak underleverandørindustri i 
Hedmark og Oppland. Særlig i Hedmark er det statistisk ”huller” i verdikjeden”. 
Dette til tross, trehusindustrien benytter regionale leverandører i stor grad og det 
kan se ut som å være godt utbygde regionale koblinger på underleverandørsiden. 

 
Oppsummert ser vi styrker blant annet i næringens nærhet til kunder og den effekten dette har 
på fleksibilitet og utvikling. Samtidig ser vi en ganske samstemt enighet om behovet for mer 
industriell prosess i næringen. Dette kan stå i motsetning til å la kundene slippe til med 
individuelle løsninger. Næringen må altså finne en mix mellom standardisering og fleksibilitet.  
 
En åpenbar svakhet er personalsituasjonen med økende alder i arbeidsstokken og problemer 
med rekruttering. Næringen trenger nye strategier for å fornye arbeidsstokken. I dag skjer dette 
i noen grad ved mobilitet mellom bedrifter men det er ingen holdbar modell på sikt.  
 
 

                                                 
9 Om et hjemmarked skal virke utviklende på konkurransekraften i et internasjonalt marked forutsetter det 
selvsagt at det internasjonale markedets krav reflekteres i hjemmemarkedet.   
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6 Interesse for tjenester tilknyttet bedriftsutvikling 
 
Et mulig regionalt næringspolitisk grep som følge av undersøkelsen kan være klyngeinspirerte 
tiltak for å utvikle de påviste svake sider og styrke de sterke sider i næringen. Det offentlige 
virkemiddelapparatet har utviklet programmer som adresserer slike forhold ut fra en 
klyngeteoretisk tilnærming. Arenaprogrammet i regi av Innovasjon Norge10 er et slikt program 
samtidig som VRI-virkemidlene11 kan innebære muligheter for å rette spesielle innsatser mot 
næringen. For å finne eventuelle innsatsområder, utover eller inklusive, de som er påvist som 
aktuelle i klyngeanalysen, er bedriftene blitt seg forelagt noen aktuelle virkemidler.     
  
I spørreundersøkelsen var det listet opp 14 tilbud som man kan tenke seg bli tilbudt som en type 
fellesgode fra virkemiddelapparatet. Bedriftslederne ble bedt om å ta stilling til interessen for 
disse tilbuden på en skala fra 1 til 4, der 1 er uinteressant og 4 er svært interessant. I tillegg 
kunne bedriftslederne oppgi tilbud de eventuelt ville ønske etter eget valg. Tilbudsalternativene 
er de samme som ble benyttet i en tidligere undersøkelse av skog- og trenæringen i Glåmdalen 
og som vi skal se gir dette noen interessante sammenlikninger. Det er også viktig å merke seg at 
svaralternativene var satt opp før klyngeanalysen var gjennomført. 
 

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Møtefasiliteter med nødvendig teknisk utstyr
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Administrative støttefunksjoner

Hjelp til nyetablering

Utstillingslokaler

Strategiutvikling

Hjelp til å f inne fram i virkemiddelapparatet

Hjelp til å få tak i riktig ekspertise

Markedsføringstjenester

Mulighet for prototype-, test- eller småskalaproduksjon

Prosjektledelse
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Produktutvikling og produktdesign

Uformelle bransjetreff

 
Figur 6-1: Interesse for potensielle utviklingstjenester (hele utvalget) 
 1=uinteressant – 4=svært interessant 
 
 
For utvalget sett under ett rangeres uformelle bransjetreff, produktutvikling og fagseminarer 
øverst, mens møtefasiliteter, leie av kontor og administrative støttefunksjoner rangeres lavest. 
                                                 
10 http://www.innovasjonnorge.no/Tjenester/Nettverk2/Nettverk/Arena-programmet/ 
 
11 
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?pagename=vri/Page/HovedSide&c=Page&cid=1161810080778 
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De tilbudene som rangeres høyest faller altså inn under koblinger eller relasjoner, innovasjon 
og kompetanseutvikling, tre sentrale områder i klyngeutvikling. I Glåmdalsundersøkelsen fra 
2003 var de tjenestene med lavest score de samme som i denne undersøkelsen, mens ”hjelp til å 
finne fram i virkemiddelapparatet” scoret høyest. Denne tjenesten rangeres som nummer åtte i 
denne undersøkelsen. Dette kan muligens ses som en indikator på en betryggende 
kapitalsituasjon (som også faktoranalysen indikerte). På den annen side kan det også ses som en 
indikator på manglende erfaring med, og manglende innsikt i hva virkemiddelapparatet kan 
bidra med.  
 
Om vi splitter utvalget i hus og hytteprodusenter og øvrige ser vi det samme mønsteret. For hus 
og hytteprodusenter rangeres uformelle bransjetreff, produktutvikling og produktdesign og 
fagseminarer høyest.   
 
 
Tabell 6-1: Interesse for utviklingstjenester (fordelt på hus- og hytteprodusenter og øvrige). 
 1=uinteressant – 4=svært interessant 

Hus og hytte- Øvrige
produsenter

Uformelle bransjetreff 2,8 2,4
Produktutvikling og produktdesign 2,6 2,7
Fagseminarer 2,6 2,5
Prosjektledelse 2,4 1,9
Strategiutvikling 2,3 1,6
Hjelp til å finne fram i virkemiddelapparatet 2,3 2,1
Utstillingslokaler 2,2 1,4
Markedsføringstjenester 2,2 2,0
Hjelp til å få tak i riktig ekspertise 2,2 2,2
Mulighet for prototype-, test- eller småskalaproduksjon 1,9 2,5
Hjelp til nyetablering 1,7 1,7
Møtefasiliteter med nødvendig teknisk utstyr 1,5 1,3
Administrative støttefunksjoner 1,4 1,7
Leie av kontor- eller prod.lokaler 1,3 1,7  
 
Uformelle bransjetreff ser ut til å være enda mer aktuelt for hus og hytteprodusenter enn for de 
øvrige. Den relativt høye rangeringen av ”prosjektledelse” kan være et utslag av forskjellig 
forståelse av svaralternativet. Man kan anta at i en periode med byggeledermangel vil 
”prosjektledelse” kunne forstås til for eksempel å innbefatte byggeledere.  
 
Rekrutteringshjelp og tiltak for å styrke næringens attraktivitet er forhold som ikke framstår 
som svaralternativer. Dette er forhold som blir fremhevet i dybdeintervjuer og som supplerende 
svar i spørreundersøkelsen. Hadde dette vært svaralternativer er det grunn til å tro på høy score.  
 
Svaralternativet ”strategiutvikling” ligger også i øvre del av rangeringen. Dette kan være en 
indikator på behovet for en nyorientering av næringen. De konkrete utsagn vi har rundt dette er 
det tidligere omtalte behovet for utvikling av prosessindustriell kompetanse og struktur. Om 
dette kan løses innen rammen av et prosjekt er vel høyst usikkert – som tidligere skrevet har 
dette også en finansiell og strukturell side som nok må løses på eiernivå. Kompetanseutvikling 
innen prosess kan man derimot se for seg løses innen rammen av et regionalt og kollektivt 
initiativ, ikke minst ved å skape koblinger til prosessindustrielle miljøer i regionen.     
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7 Mulige utviklingstiltak 
 
Med bakgrunn i klyngeanalysen, kapittel 4 framgår det at produksjon av hus i Hedmark og 
Oppland ikke er en bransje i krise. Det framgår videre av strukturanalysen i kapittel 2 at dette er 
en viktig bransje i regionen også sett i sammenheng med den bearbeidingsgraden næringen 
betyr for landets viktigste skogregion.  Med nye byggeforskrifter vil næringens uttak fra 
regionens skogressurser trolig øke ytterligere. Uten å ha statistisk belegg i framskrivninger kan 
det antas at norske trehus i et norsk marked fortsatt vil ha en sterk posisjon. Tradisjon knyttet til 
byggtekniske løsninger og design er i noen grad etablert og utviklet som taus kunnskap båret 
fram av erfaring. Denne tradisjonen vil rimeligere utenlandske produsenter vanskelig kunne 
leve opp til nettopp p.g.a. den erfaringsbaserte omsettingen av tradisjoner i bolig.   
 
 

7.1 Aktuelle tiltak for å utvikle næringsmiljøet 
 
Vi kan se trekk som betyr at regionens trehusindustri står foran et fortsatt godt marked. 
Markedet må antas å bli mer og ikke mindre krevende samtidig som næringens nærhet til dette 
markedet har skapt en fleksibel næring. Likevel er det skyer i horisontens innenfor bedriftenes 
framtidige personalsituasjon og derved leveringsevne. Gjennomsnittsalderen øker, de eldre 
arbeidstagere fristes ut av næringen mens de unge ikke fristes inn. Dette peker på behov for 
tiltak som adresserer framtidig arbeidskraftutfordringer og derved næringens konkurranseevne. 
Næringen peker på økt industriell prosess som et tiltak som blant annet kan opprettholde 
konkurranseevnen. Denne utviklingen kan muligens også drives ytterligere av skjerpede krav til 
miljø, energi og sikkerhet i boligene – krav som kommer fra myndighetene. En utvikling i 
industriell retning har sider det ligger utenfor dette arbeidet å foreslå noe om, men det er likevel 
åpenbart at industrialisering må bety omstrukturering i næringen. Det sagt, en slik 
utviklingsambisjon har kompetanseelementer som samarbeidstiltak med det offentlige kunne 
tenkes å adressere.    
 
Vi velger å fokusere på fem tiltak basert på funnene i rapporten: 
 

o Rekrutteringstiltak. 
o Tiltak for økt prosesskompetanse. 
o Uformelle møteplasser. 
o Tiltak innen produkt og prosessutvikling. 
o Fagseminarer.  

 

7.1.1 Rekrutteringstiltak 
Tilgang til arbeidskraft med rette kvalifikasjoner er trolig den største utfordringer på kort og 
lang sikt, enten man er opptatt av arbeidskraft med høyere utdanning eller fagutdannning. 
Tiltak for å bedre arbeidskraftforhold bør skje i et nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene 
i regionen og bransjen bør etablere stabile samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Man kunne 
se for seg aktiviteter fra næringen mot skoleverket for å trekke til seg nyutdannede 
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markedsførere, økonomer og ingeniører. Man kan også se for seg en bransjekoordinert 
organisasjon som kobler studenter og næringsliv gjennom prosjekter. Dette vil trolig kunne 
være mulig innenfor rammen av det nye VRI-programmet12.   
 
På fagopplæringssiden er utfordringen å få unge mennesker til å velge fagopplæring. Når det 
gjelder de med høyere utdanning konkurrerer trehusindustrien om ferdig utdannede mens når 
det gjelder faglærte konkurrerer man om interessen for en bransje blant unge mennesker som 
ikke har tatt valget om hvilken utdanning de vil inn i. Det er et ubesvart spørsmål hvordan 
trehusindustrien kan framstå som attraktiv i forhold til andre bransjer. Kanskje kan bransjens 
mulige dreining fra håndverk til industri bidra til økt attraksjon.  
 

7.1.2 Prosesskompetanse 
Gjennomgående er bransjen opptatt av å øke graden av fabrikasjon på bekostning av håndverk. 
I dette ligger ikke en undervurdering av håndverksfagene som sådan, men snarere en 
erkjennelse av at økte krav til byggkonstruksjoner kombinert med knapphet på arbeidskraft 
krever nye løsninger. Begrepet ”prosesskompetanse” reflekterer bransjens ambisjon om å øke 
fabrikasjonsgraden i framstilling av hus, hytter og leiligheter. Denne ambisjonen har i hvertfall 
følgende implikasjoner: 
 

o Industrialisering vil trolig kreve at nye ansatte hentes delvis fra miljøer med 
prosesskompetanse.  

o Samtidig vil økt industriell framstilling trolig kreve spesialiserte produsenter 
og økt volum. Dette vil i så fall måtte gå på bekostning av plassproduksjonen.  

o En utfordring for næringen er å finne balanse mellom standardisering og 
fleksibilitet. Her har man kunnskap og inspirasjon å hente for eksempel fra 
bilindustrien som evner å gi inntrykk av individuelle løsninger fra et 
masseproduserende industrielt system. 

  
Bransjens ambisjon om en dreining fra håndverk til industri må ses i sammenheng med mulige 
rekrutteringstiltak. Man kan se for seg økt rekruttering fra prosessterke næringer for å få inn 
prosesskompetanse. En slik strategi må nødvendigvis være næringens valg. Det er imidlertid en 
utbredt oppfatning i bransjen at prosesskompetansen kan økes ved å lære fra miljøer som for 
eksempel lettmetall- og bildelindustrien på Raufoss. Andre påpeker at sagbruk og andre 
bransjer innen trebasert virksomhet har årelang erfaring med å optimalisere fabrikkprosesser og 
slik sett representerer en kompetanseressurs. Tiltak i samarbeid med det offentlige, og da særlig 
skoler og høgskoler, er også viktige med hensyn til utfordringer knyttet til utvikling av 
prosesskompetanse og utdanning.  
 

7.1.3 Uformelle møteplasser 
Dette punktet er høyest rangert av de alternativene bedriftene fikk seg forelagt som aktuelle 
tiltak i spørreundersøkelsen (med på forhånd gitte og faste svaralternativer). Uformelle 
møteplasser og prosesskompetanse bør ses i sammenheng med perspektivet erfaringsbasert 
kunnskap. Man kan se for seg etablering av nettverk mellom prosessindustrielle miljøer i 
regionen der trehusindustrien inngår. 
 

7.1.4 Tiltak innen produktutvikling og produktdesign 
Dette tiltaket ble rangert som nummer to i spørreundersøkelsen og kan for eksempel realiseres 
gjennom tiltaket beskrevet under 7.5.1; fagseminarer (se kapittel under). Det kan være uklart 
                                                 
12 VRI er en sammenslåing av virkemidler i Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA med formål 
regional kunnskapsbasert vekst. 
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hva som legges i svaralternativet fra bedriftenes side. Dette kunne vært utdypet nøyere, for 
eksempel gjennom et Arena forprosjekt13. 

7.1.5 Fagseminarer  
Hvilke fagseminarer og hvilken kompetanse som kunne tenkes bli tilbudt gjennom denne type 
tiltak burde også avklares nærmere, for eksempel i et Arena forprosjekt.  
 
 

7.2 Oppsummering 
 
I sum ligger disse, for næringen ønskede tiltakene innenfor det som i klyngeteorien omtales i 
termene innovasjon (produkt og produktdesign), koblinger (uformelle møteplasser), mens 
kompetanseaspektet også står sterkt (rekruttering, prosesskompetanse, fagseminarer). Slik sett 
kan man se for seg tiltak i nasjonal regi, men også i regional regi. Trefylket Hedmark har satt 
sterkt fokus på tre blant annet gjennom ”bransjeprogrammet” Trefylket. Det kan i den 
sammenheng nevnes at Trefylket allerede adresserer utfordringen ”hard infrastruktur” via en av 
sine tre delstrategier ”transport”.14 Trefylkets to øvrige strategier er ”trebruk” og ”rekruttering, 
kompetanse og innovasjon”. Med disse strategiske innretningene og ikke minst fordi de 
sammenfaller med trehusindustriens behov, kan man tenke seg tiltak som kombinerer regionale 
og nasjonale ordninger med trehusnæringens påviste utviklingsevne og vilje.  
 
Konkret bør trehusindustrien bygge videre på det spede utviklingsarbeidet som er gjort av et 
uformelt nettverk av trehusbedrifter og som sammen med VS201 har tatt initiativet til denne 
rapporten.  

• Styringsgruppa bør utvides til å omfatte flere aktører innen bransjen, men også 
tilgrensende bransjer i verdikjeden og kanskje også med deltakere fra andre 
prosessterke bransjer.  

• Ikke minst bør utdanningsinstitusjonene inkluderes. Det vil kanskje være nærliggende å 
etablere et samarbeid med Høyskolen i Gjøvik innledningsvis.  

• Uansett deltakere, det er nødvendig med en fast organisering rundt utviklingsarbeidet. 
For bedriftsledere med en hektisk hverdag vil en del utviklingsoppgaver i blant måtte 
vike for daglige gjøremål. Det offentliges ressurser vil kunne avhjelpe for eksempel 
ved å etablere en sekretariatsfunksjon gjennom et Arenaprosjekt.  

• Et seminar høsten 2007 bør med bakgrunn i denne rapportens funn og anbefalinger 
arrangeres for å peke ut veien videre.  

• Bransjen, utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjonene og det offentlige i samspill 
vil kunne utgjøre et handlingssterkt partnerskap for å styrke en trehusindustri med stort 
potensiale.    

                                                 
13 Forprosjekt er aktuelt der en står overfor en prosjektskisse som anskueliggjør et utviklingspotensial og 
dokumenterbar interesse fra relevante aktører for å delta i et prosjekt. Formålet med et forprosjekt er å 
konkretisere mulighetene for å realisere det potensialet som er identifisert og å etablere rammene for et 
hovedprosjekt, dersom det er grunnlag for det. Forprosjektet kan normalt gjennomføres innenfor en tidsperiode 
på 3-6 måneder. Fra Innovasjon Norges prosjektbeskrivelse av Arenaprogrammet. 
 
14 14. juni 2007: http://www.trefylket.no/program/program.html 
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Vedlegg 
Vedlegg 1:  Spørreskjema. 
Vedlegg 2: Intervjuguide dybdeintervjuer. 
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          Vedlegg 1 
Intervjuguide företrädare för företag inom trähusindustrin i 
Hedmark/Oppland 
 
 
Företag: 
 
Kontaktperson: 
 
Befattning: 
 
Datum: 
 
Plats: 
 
 
Intervjupersonen får börja med att själv fritt berätta om företaget, verksamheten 
varför verksamheten  bedrivs här / historie. 
 
Insatsfaktorer 
 
Respondenten uppmanas att fritt berätta om de insatsfaktorer som är viktiga för 
produktionen (och utvecklingen av företaget). 
 
-Kompetensförsörjning? 
-Kapital? 
-Hård infrastruktur? 
-Mjuk infrastruktur? 
 

• Sterke / svake sider ved dette. 
 
Konkurrenssituation, samarbete och omvärldsrelationer 
 
Respondenten uppmanas att fritt berätta om företagets relationer till omvärlden och i 
sammanhanget särskilt ta upp frågan om konkurrenssituationen. 
 
-Redogör för konkurrensen på olika geografiska nivåer 
-Vem samabetar ni med? 
-Vilka företag har ni särskilda relationer till? 
-Vilka är era viktigaste kunder? 
-Vilka är era viktigaste leverantører? 
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Forskning och utveckling 
 
Respondenten uppmanas att fritt berätta om den forsknings- och utvecklingsaktivitet 
som (eventuellt) bedrivs inom företaget (eller som företaget på annat sätt är en del 
av). 
 
-Bedrivs det forskning och utveckling inom företaget? 
-Hur går det till när företaget tar fram nya produkter/gör genomgripande förändringar? 
-Vilka företaget och organisationer samrbeter företaget med i fråga om forskning och utveckling? 
 

• Sterke / svake sider omkring dette. 
 
 
 

 
Utvecklingsbehov/behov av stöd inom specifika områden 
 
Respondenten uppmanas att fritt berätta om de behov företaget anser sig ha i fråga om 
stöd för fortsatt utveckling av företaget. Det skall särskilt framgå inom vilka specifika 
områden och former eventuella stöd skall vara. 
 
Fra spørreskjemaet: 
 
Administrative støttefunksjoner 
Fagseminarer 
Hjelp til nyetablering 
Hjelp til å finne frem i virkemiddelapparatet 
Hjelp til å få tak i riktig ekspertise/spesialkompetanse 
Leie av kontor- eller produksjonslokaler 
Markedsføringstjenester 
Mulighet for prototype- , test- og småskalaproduksjon 
Møtefasiliteter med nødvendig teknisk utstyr 
Produktutvikling og produktdesign 
Prosjektledelse 
Strategiutvikling 
Uformelle bransjetreff 
Utstillingslokaler 
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          Vedlegg 2 
 
TRE- OG BYGGNÆRINGEN I HEDMARK OG OPPLAND – EN REGIONAL 
ANALYSE 
 

1 BAKGRUNNSINFORMASJON 
 
1.1 Selskapets navn og kontaktperson 

_____________________________________________________________ 
 
1.2 I hvilken hovedkategori av trenæringen vil du klassifisere ditt selskap (ett kryss)?  
 

Møbler, interiør, etc 
Sagbruk, høvleri, impregnering 
Produksjon av hus og bygningsartikler  
Produksjon av hytter og hytterelaterte artikler 
Produksjon av andre trevarer  
Handel med tømmer, trelast, trevarer og maskiner og utstyr 
Tjenesteleveranser (IKT, finans, arkitektur, konstruksjon, etc)   
  

 
1.3 List selskapets tre viktigste produkter eller tjenester, og angi andel av total omsetning: 
      Andel av omsetning:      % 
      Andel av omsetning:      % 
      Andel av omsetning:      % 

 
1.4 Hvor mange ansatte har bedriften?  ___________________ 
 
1.5 Er bedriften tilknyttet et konsern?   Ja    Nei 
 
1.6 Hvor lenge har bedriften vaert lokalisert i regionen Hedmark / Oppland? 

_____________________ 
 
1.7 Hvor stor var bedriftens omsettning i 2006? __________________ 
 
1.8 I hvor mange land utenfor Norge er ditt selskap representert? (med separate enheter som for 

eksempel salgskontor, produksjon etc) ? 
      

1.9 Hvor er følgende aktiviteter i ditt selskap lokalisert? 
 Hed/Opp  Østlandet Norge Norden Utenfor Norden 
Hovedkontor (hvis del av gruppe)      
Største produksjonsmiljø       
Største salgs og markedsføringsapparat      
Største FoU-miljø      

 
1.10 Hvis du skulle valgt lokalisering av ditt selskap i dag, hva ville vært den mest attraktive 

lokaliseringen for følgende aktiviteter: (Kryss kun av én per kategori)? 
 Hovedkontor Produksjon FoU 
Hedmark og Oppland    
Østlandet (utenfor Hed/Opp)    
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Annet sted i Norge    
Sverige    
Finland    
Danmark    
Andre – oppgi under:    
1    
2    
3    

 
  
2 INNSATSFAKTORER               
2.1 Hvordan vil du karakterisere viktigheten av følgende innsatsfaktorer for ditt selskaps 

konkurransedyktighet?  
 1=Uviktig 2 3 4=Viktig Ikke relevant 
Ufaglært arbeidskraft      
Faglært arbeidskraft       
Høyt utdannet arbeidskraft      
Egenkapital-finansiering      
Låne-finansiering      
Leverandører av varer og tjenester      
Hard infrastruktur (Transport,  
kommunikasjon etc.)      

Myk infrastruktur (Bomiljø, skoletilbud 
fritidsaktiviteter, etc.)      

 
2.2 Hvordan vil du karakterisere kvaliteten på følgende innsatsfaktorer i Hedmark og Oppland 
 1=Lav kvalitet 2 3 4=Høy kvalitet Ikke relevant 
Ufaglært arbeidskraft      
Faglært arbeidskraft       
Høyt utdannet arbeidskraft      
Leverandører av varer og tjenester      
Hard infrastruktur (Transport,  
kommunikasjon etc.)      

Myk infrastruktur (Bomiljø, 
skoletilbud fritidsaktiviteter, etc.)      

 
2.3 Hvordan vil du karakterisere tilgangen til følgende innsatsfaktorer i Hedmark og Oppland 
 1=Uviktig 2 3 4=Viktig Ikke relevant 
Ufaglært arbeidskraft      
Faglært arbeidskraft       
Høyt utdannet arbeidskraft      
Egenkapital –finansiering      
Låne-finansiering      
Leverandører av varer og tjenester      
Hard infrastruktur (Transport,  
kommunikasjon etc..)      

Myk infrastruktur (Bomiljø, skoletilbud 
fritidsaktiviteter, etc.)      

                                                                   .      
3 KONKURRANSE, SAMARBEID OG KOBLINGER 
 
3.1 Hvordan vil du karakterisere konkurransen for ditt selskap i:  
 1=Svak 2 3 4=Sterk Ikke relevant 



 66

Hedmark/Oppland      
Østlandet      
Det nasjonale markedet      
Det Nordiske markedet      
Markeder utenfor Norden      

 
3.2 Samarbeider ditt selskap med andre selskap innen følgende områder (kryss av alle som passer)?  
 Hed/Opp Østlandet Nasjonalt Norden Utenfor Norden Samarbeider ikke 
Forskning og utvikling        
Innkjøp       
Markedsføring       
Distribusjon / logistikk       
Rammebetingelser       
Produksjon/drift       

 
3.3 Ut fra en helhetsvurdering, hvor sterke vil du si dine relasjoner til følgende kategorier selskap 

innen bygg - og trenæringen er? 
 1=Svak relasjon 2 3 4=Sterk relasjon Ingen relasjon 
Møbler, interiør, etc.      
Sagbruk, høvleri, impregnering      
Produksjon av hus og bygningsartikler      
Produksjon av andre trevarer      
Handel med tømmer, trelast, trevarer 
og maskiner og utstyr      

Tjenesteleveranser (IKT, finans, 
arkitekter, konstruksjon, etc)      

 
3.4 Til hvilke av følgende bedrifter lokalisert i Hedmark/Oppland har din bedrift en sterk relasjon? 

(betydelig kunde, leverandør eller samarbeidspartner) 
Hedalm Anebyhus  Boligpartner  
Ringalm  Løvenskiold Kirkenær Bruk  
Gapro  Moelven Våler AS  
Moelven Byggmodul    
    
  Andre:  
  Andre:  

 
3.5 List selskapets tre viktigste kunder og angi andel av total omsetning: 
      Andel av omsetning:      % 
      Andel av omsetning:      % 
      Andel av omsetning:      % 

 
3.6 List selskapets tre viktigste leverandører (varer og tjenester), og angi andel av totalt innkjøp: 
      Andel av total innkjøp:      % 
      Andel av total innkjøp:      % 
      Andel av total innkjøp:      % 

 
3.7 Ut fra en helhetsvurdering, hvor sterke vil du si dine relasjoner til selskaper og institusjoner 

innen skog- og trenæringen i følgende områder/land er: 
 1=Svak relasjon 2 3 4=Sterk relasjon Ikke relevant 
Hedmark/Oppland      



 67

Østlandet (utenom Hed/Opp)      
Resten av Norge      
Sverige      
Finland      
Andre: list opp under      
2      
3      

 
3.8 I hvilken grad satser ditt selskap på følgende strategier for å øke lønnsomheten? 
 1=Liten grad 2 3 4=Høy grad Benyttes ikke 
Redusere kostnader      
Differensierte produkter (Nisjeprodukter)      
Høy kvalitet      
Vertikal integrasjon (kontroll over verdikjeden)      
Vekst i internasjonale markeder      
Outsourcing og fokus på kjernekompetanse       
Bygge merkevare, renommé eller relasjoner      
Produkt og teknologiutvikling      

 
3.9 I hvilken grad opplever du dine kunder som krevende (avanserte, sofistikerte)? 
 1=Lite krevende 2 3 4=Svært krevende Ikke relevant 
Kunder i Hedmark/Oppland      
Kunder på Østlandet      
Nasjonale kunder      
Nordiske kunder      
Kunder utenfor Norden      

 
4 KUNNSKAP, FORSKNING OG UTVIKLING (FoU) & INNOVASJON          
 
4.1 Hvor stor andel av ditt selskaps inntekter benyttes årlig på forskning og utvikling (FoU)   

        % 
4.2 Hvor stor andel av selskapets ansatte jobber i hovedsak med forskning og utvikling (FoU)   

        % 
 
4.3 Har ditt selskap kjøpt forsknings- og utviklingstjenester (FoU) siste år? 
Ja  
Nei  

 
4.4 Hvor stor andel av selskapets inntekter stammer fra produkter og tjenester utviklet siste tre år?  

        % 
 
4.5 Samarbeider ditt selskap med følgende i utviklingen av produkter og tjenester?  
 Hed/Opp Østlandet Nasjonalt Norden Utenfor Norden Samarbeider ikke 
Kunder       
Leverandører       
Konkurrenter       
FoU-
institusjoner       

 
4.6 Har bedriften  kontakt med disse utviklings- og forskningsinstitusjoner, hvilke er disse? 
Byggforsk   
Norges Landbrukshøgskole, (NLH, Ås)   
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Norsk Treteknisk Institutt (NTI)   
Tresenteret i Trondheim   
NTNU, Trondheim (unntatt Tresenteret)   
Silvinova AS   
Skogforsk (tidl. Norsk Institutt for 
Skogforskning)   

Teknologisk Institutt (TI)   
TreTorget AS   
Andre (Norske eller utenlandske)  Spesifiser: 
  
4.7 Hva er den største utfordringen i utviklingen av nye produkter og/eller tjenester i din bedrift? 
      
 
 
 
 

  
4.8 Hvor stor andel av de ansatte er…. 
…Ufaglærte          %
…Faglærte        %
…Høyt utdannet        %
...Kvinner        %
....Eldre en 50 år        %
SUM 100 %

 
4.9 Estimer gjennomsnittlig andel ansatte som slutter i selskapet årlig:  
ca.                      % 

 
4.10 I hvilken grad benyttes følgende strategier for å utvikle kompetanse i ditt selskap?  
 1=liten grad 2 3 4=Høy grad 4=benyttes ikke 
Rekruttering av personer med internasjonal erfaring      
Rekruttering av nyutdannede med høye formelle 
kvalifikasjoner       

Rekruttering fra FoU-miljøer      
Rekruttering av personer med erfaring fra næringen      
Rekruttering av personer med erfaring fra konkurrenter      
Intern kursing og opplæring      
Etterutdanning       

 
4.11 Andel av totale inntekter som benyttes på kompetanseutvikling i ditt selskap:  
ca.                      % 

 
4.12 Fordel de ansatte etter nasjonalitet: 
 % 
Norge       
Norden       
Utenfor Norden       
SUM 100 % 
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4.13 Fordel selskapets inntekter på følgende geografiske områder: 
Kunder i Hedmark/Oppland      % 
Kunder på Østlandet (utenfor 
Glåmdalen) 

     % 

Kunder i resten av Norge      % 
Nordiske kunder      % 
Kunder utenfor Norden       % 
SUM     100 % 

 
4.14 Fordel selskapets innkjøp av varer og tjenester på følgende geografiske områder:  
Leverandører i Hedmark/Oppland      % 
Leverandører på Østlandet (utenfor 
Hed/Opp) 

     % 

Nasjonale leverandører      % 
Nordiske leverandører      % 
Leverandører utenfor norden      % 
SUM    100 % 
 
 

 

                                                                                                    
5 AVSLUTNING 
5.1 Hvor interessant er tilgjengelighet til følgende potensielle tjenester i  østlandsregionen for 

videreutvikling av din bedrift? 
 1:Uinteressant 2 3 4:Svært 

interessant 
Administrative støttefunksjoner     
Fagseminarer     
Hjelp til nyetablering     
Hjelp til å finne frem i virkemiddelapparatet     
Hjelp til å få tak i riktig ekspertise/spesialkompetanse     
Leie av kontor- eller produksjonslokaler     
Markedsføringstjenester     
Mulighet for prototype- , test- og småskalaproduksjon     
Møtefasiliteter med nødvendig teknisk utstyr     
Produktutvikling og produktdesign     
Prosjektledelse     
Strategiutvikling     
Uformelle bransjetreff     
Utstillingslokaler     

 
5.2 List andre tjenester du vil vurdere som svært interessante:  
      
 

5.3 Hva er de to største utfordringene for din bedrift de kommende årene?   
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Trehusindustrien i Innlandet 
- egenskaper, dynamikk og utfordringer 

 
I denne rapporten studeres trehusindustrien og relatert virksomhet lokalisert  

i Hedmark og Oppland. Formålet er å analysere trehusnæringens nåværende  
status og utfordringer i en regional sammenheng samt å foreslå tiltak som adresserer 

 disse utfordringene.. Problemstillingene som rapporten svarer på er: 
Hvilket omfang har næringen? 

Hvordan er utviklingstendensene i næringen? 
Hvordan skjer utvikling i næringen og kan utviklingen eventuelt understøttes av 

 tiltak i samarbeid med det offentlige virkemiddelapparat? Rapporten inngår 
 i kunnskapsgrunnlaget for etablering av et formelt trehusnettverk i Innlandet.  

Undersøkelsene rapporten bygger på er utført våren 2007. 
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