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FÖRORD

Efter detta arbete känner jag att jag har fått större 
insikt i golvbranschen än vad jag hade tidigare. Jag 
känner att jag också har fått insikt i Setras problem 
och varför de vill utveckla sig. Även om min un-
dersökning visar att det finns en del personer som 
inte vågar tro att det Setra vill är möjligt så känner 
jag efter mina undersökningar att jag absolut tror 
att de kan lyckas. Jag hoppas verkligen att Setra 
är nöjd med vad jag kommit fram till och att det 
är något de kan använda. Nu överlämnar jag mina 
övertygelser och slutsatser till Setra.

Tack till:

Fredrik Nordin och Urban André på Setra Group i 
Valbo

Lars Steiner för handledning

Annika Viding för layouthjälp

De fyra företag som jag ringt för att få mer 
förståelse för deras respektive läggningssystem

Alla golvförsäljare och golvläggare som anonymt 
har hjälpt mig i min undersökning

Min sambo Niklas Berg för korrekturläsning och 
uppmuntran

Alla andra i min närhet som på något sätt hjälpt 
mig under arbetets gång



SAMMANFATTNING

Bakgrunden till detta arbete är att Setra Group ville 
ha hjälp att utveckla ett nytt läggningsmoment till 
deras massiva furugolv. 
Det grundar sig i att de vill öka försäljningen av sina 
massiva trägolv. Det är en tuff bransch för de mas-
siva trägolvstillverkarna. De vill nå denna ökning 
genom att förändra läggningsmomentet på  deras 
furugolv. De vill även att prisklassen för de nya gol-
ven skall ligga som parkettgolvens. De tror att folk 
lättare skulle överväga att köpa ett massivt furu-
golv om det var lättare att montera samt billigare 
att köpa.

Jag har genom detta arbete hjälpt Setra med att 
undersöka om det skulle finnas en marknad för så-
dana golv. Denna undersökning har jag genomfört 
genom att göra telefonintervjuer med 10 golvför-
säljare och 11 golvläggare som är verksamma över 
hela Sverige. Deras svar har jag sammanställt och 
använt i slutsatserna i detta arbete. Jag har även 
undersökt de läggningsmoment för andra golv som 
finns på marknaden idag, för att se om Setra kan dra 
nytta av något i sökandet efter ett nytt och enklare 
läggningsmoment för furugolv. 

Mina undersökningar visade att det finns de som 
tvivlar på att det går att tillverka ett sådant golv. 
Många påpekar att trä är ett levande material som 
sväller och krymper efter årstidsväxlingarna. Men 
mina undersökningar visar ändå att de flesta tror att 
det skulle vara tekniskt möjligt att tillverka ett mas-
sivt golv med lättare läggningsmoment.

De läggningsmoment som jag tittat närmare på är 
de delar som är mest relevanta för Setra, monte-
ringar som idag används på laminatgolv, lamellgolv 

eller massiva golv. Det finns faktiskt ett läggnings-
moment för massiva trägolv som är enklare än det 
traditionella med lim och skruv redan. Det är ett 
system där man använder sig av metallbyglar under 
brädorna för att hålla ihop golvet, men det används 
idag bara på lövträgolv. Andra läggningssystem som 
jag studerat närmare är när man har tillfört en list 
i ett annat material i själva klickfogen och ett lägg-
ningsystem där man har en list i aluminium under 
klickfogen för att hjälpa fogen hålla att ihop.

Dessa olika läggningsystem har jag diskuterat och 
jag kommer med ett förslag för enklare montering 
av furugolv.



SUMMARY

The background of this work is that the company 
Setra Group wanted some help with the installation 
of their floor made of pine.

The company Setra Group, are located in many 
places in Sweden and they manufacture, to mention 
some thing, massive pine floors, wooden boards, 
wooden ceilings and pine panels. They have big ex-
port on their goods, 50 % of their sales go to Skandi-
navia. The company´s turnover is 5 billion kronor.

Setra wants to increase their sales on massive 
wooden floor. It´s a tough industry for the compa-
nys in Sweden who manufacture massive wooden 
floors. Setra wants to increase their sales by chang-
ing the installation so the floors are more easily to 
put together. The company also wants to change the 
price level so the new floors will be in the same lev-
el as the parquet floors. With these changes Setra 
belives  that the floor are more easily sold, and that 
costumer will consider buying it when they otherwise 
consider buying parquet floors.

With this work I have helped Setra make an survey 
of the market for massive wooden floor. The inves-
tigation are made by phonecalls to 10 floor sales-
men and 11 wooden floor assembler working all over 
Sweden. I have gather the material from the tele-
pone interviews and used it in the conclusion of my 
paper. I have also investigate the different installa-
tion of wooden floors that the market holds, to se if 
there are some elements that Setra can use for the 
construction of their new floors. 

My investigations shows that many people doubt 
that a massive wooden floor can be made by Setra´s 
requirement. Many people point out that wood are a 

living material with movements and that is a prob-
lem with massive wooden floors. But techically most 
people believe it is possible to make.

The installation moments I have studied are dif-
ferent flooring system for different kind of floors and 
theese are the solution that I believe are the most 
relevant for Setra to continue their work. On the 
market we can already find a massive wooden floor 
that are installed by metal hoops but that system 
are only used for hardwood. Two other installing sys-
tems I have studied have a list made of aluminium 
or High Density Fibre- board to help the installation 
hold together. 

I have discussed the different installation systems 
and I have come up with some propositions on my 
own, I have also one sketch where I in detail shows 
a proposal for a new installation system.
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BAKGRUND

Denna uppsats har kommit till för att vi som läser 
Design och träteknik utbildningen på Högskolan i 
Gävle sista terminen skall göra ett examensarbete 
på 10 poäng. Arbetet skall innehålla dåde delar av 
design och träteknik. Jag har läst inriktningen trä-
teknik, därav har jag större inriktning mot det. 

Jag fick kontakt med ett företag som ligger i Valbo 
utanför Gävle, Setra Group. De ville ha hjälp att 
undersöka om det skulle finnas en marknad för ett 
nytt slags massivt trägolv där man inte behöver 
använda sig av lim, skruv eller spik vid montering. 
Ett sätt som skulle förenkla monteringen av massiva 
furuträgolv för kunderna, helt enkelt. Bakgrunden till 
detta är att de vill öka sin försäljningsvolym av massi-
va furugolv. Av all golvförsäljning i Sverige i dag är 
det endast cirka 1 % som är genommassiva trägolv. 
Det är med andra ord en ganska tuff konkurrens om 
kunderna mellan de massiva trägolvstillverkarna. En 
annan sak som Setra vill öka är användningen av 
furugolv, där en metod kan vara att försöka göra 
golven lättare att lägga.  

Mina kontakter på Setra berättade att de golv som 
Setra har valt att rikta in sig på är deras 14 mm 
furugolv, ett golv som man lägger in på ett befintligt 
golv. Man kan alltså lägga in det när man vill reno-
vera. Setra jämförde de framtida golven som de vill 
tillverka med dagens parkettgolv. Om de nya golven 
skulle vara enklare att lägga tror Setra att kunderna 
lättare skulle överväga att lägga in ett furugolv jäm-
fört med ett parkettgolv. 

De tilltänkta furugolven har Setra tänkt skulle vara 
likvärdiga att montera och ligga i samma prisklass 
som parkettgolven. En annan tanke som dykt upp 

hos Setra genom detta är att dessa golv även skulle 
behöva vara i kortare längder så butikerna kan ha 
golvet på lager. Kanske allra helst i sådana förpack-
ningar som laminatgolven har idag, inne i butiken, 
framför kunden. Genom detta så når de den grupp 
människor som går in i en butik och ska köpa ett 
nytt golv men som inte riktigt vet vad de vill ha för 
något och som inte vet vad det finns att välja på. 
Även de personer som inte vill att det ska vara för 
komplicerat för de vill klara av läggningen av golvet 
själv och de vill ta med sig golvet hem samma dag. 

Setra vill helt enkelt förenkla och underlätta så 
mycket som möjligt och få produkten lättillgänglig 
för kunden. 

De vill att alla golvkunder som ska köpa ett nytt 
trägolv ska upptäcka att det inte behöver vara så 
svårt att lägga in ett äkta trägolv.

Företaget
Setra Group är ett företag som tillverkar bland annat 
massiva furugolv, inomhuspaneler för väggar och 
tak, lister, träskivor och utomhuspaneler.

Setra Group är Sveriges största träindustriföretag. 
De har en omsättning på ca 5 miljarder sek. Setra 
Group kan delas in i två delar, Setra sågade trävaror 
och Setra byggprodukter. 

Setra Byggprodukter har ca 20 % av totala om-
sättningen, resten är Setra sågade trävaror. Setra 
Byggprodukter har ca 65 % av försäljningen i Sve-
rige, resten är i huvudsak England, Tyskland, Norge 
och Japan. Setra Sågade trävaror har ca 80 % av 
försäljningen på export som går till Västeuropa och 
Japan. Skandinavien står för 50 % av deras försälj-
ning.

Huvudkontoret finns i Stockholm, men de finns på 

INLEDNING
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SYFTE OCH 
PROBLEMFORMULERING

Syftet med mitt arbete har varit att undersöka vad 
branschfolket har för inställning till om det kommer 
ut ett massivt trägolv på marknaden, som har en an-
nan läggningsmetod än det traditionella sättet med 
lim eller skruv. 

Jag har även tittat på om man kan dra några slut-
satser om hur läggningen av detta nya golv skulle 
se ut genom att undersöka de läggningssystem som 
används idag. Dessutom har jag även presenterat 
ett förslag på en möjlig lösning.

Avsikten har varit att Setra ska få en inblick i 
hur ett nytt golv på marknaden skulle uppfattas av 
branschfolk samt få tips på hur man skulle kunna 
lösa monteringen.

flera platser i Sverige där de har förädling och dist-
ribution. De har förädling i Malå, Kvarnåsen, Valbo, 
Skutskär och Långshyttan och de har sina distri-
butionskontor i Kvarnåsen, Skutskär, Stockholm, 
Katrineholm, Norrköping, Göteborg, Forserum och 
Malmö. 

Setra Group har ett genuint och strategiskt tän-
kande för miljöarbetet. Största delen av deras rå-
vara är certifierad enligt miljöstandarderna FSC1 el-
ler PEFC2, och huvuddelen är certifierade enligt ISO 
14001. 

Valbo hyvleri där de massiva furugolven tillver-
kas ingår i Setra Byggprodukter. Av c:a 12 000 m3 
golv som tillverkas går 50 % till Sverige, 40 % till 
Japan samt resten till Irland, Tyskland, Norge och 
England.3

Fotnoter var god se sid 28
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METOD 

För att jag skulle få en djupare inblick i Setras problem 
har jag pratat med dem så att vi tillsammans kun-
de diskutera varför de vill skapa ett nytt trägolv. De 
personer på Setra som jag har pratat med är Fredrik 
Nordin, platschef och Urban Andre, produktionschef 
och båda jobbar på Setra Group i Valbo. Vad jag fick 
veta där är presenterat under bakgrundsavsnittet. 
Detta samtal var nödvändigt för att jag skulle förstå 
Setra och för att veta vad jag skulle kunna göra för 
att hjälpa dem överväga att gå vidare med denna 
fundering. Detta samtal behövdes också för att jag 
skulle kunna göra en bra problemformulering.

Jag har gjort telefonintervjuer med 10 st golvför-
säljare och 11 st golvläggare över hela landet för att 
få bredd på undersökningen och för att se om det 
fanns något intresse överlag i Sverige för ett nytt 
slags golv. Deras svar har jag sedan sammanställt 
och diskuterat. Personerna som jag pratat med är 
anonyma i detta arbete, jag nämner bara vilken del 
av landet de kommer ifrån. 

Jag började med dessa intervjuer innan jag hade 
mitt möte med Setra där vi skulle diskutera om 
varför de hade ett intresse av att skapa ett nytt golv. 
Därför kan man säga att mina intervjufrågor har 
förändras under arbetets gång. Dels för att jag fick 
mer insikt i branschen, dels för att mina frågeställnin-
gar föröndrades ytterligare efter mötet med Setra. 
Jag har ringt till så många tills jag kände att jag inte 
fick några nya svar. Efter min omformulering av 
några frågor efter besöket hos Setra tänkte jag att 
det kanske skulle ge lite nya svar på intervjufrågorna. 
Till min besvikelse förändrades inte svaren. 

Jag hittade ett textstycke i en bok som förklarar hur 

jag sammanställt mitt insamlade material efter telefon-
intervjuerna. Jag citerar Annika Lantz i hennes bok 
Intervjumetodik Studentlitteratur 1993: 

“ Uppgiften är nu att sammanställa data på ett 
sätt som gör det möjligt att reflektera och abstra-
hera kring dimensionerna. Att se samband mellan 
hur respondenten beskriver olika aspekter, så att det 
är möjligt att “lyfta” sig från delarna och närma sig 
det som karaktäriserar helheten. Att förstå helheten 
på ett fördjupat och annorlunda sätt genom att söka 
mönster i hur delarna är relaterade till varandra.
I det första ledet kodades materialet innehållsligt, i 
ett andra led genomförs nu en form av metakodning, 
där man söker ett mönster. Ett sätt att praktiskt un-
derlätta detta arbete är att ställa upp data i form av 
enkla tabeller eller matriser. Det gör det möjligt att i 
nästa led dra slutsatser, eller nå syntes.”

 Jag har redovisat alla intervjuer i form av tabeller 
längst bak som bilagor och valt att redovisa det som 
jag anser relevant för detta arbete i löpande text 
längre fram.

Vidare har jag genom undersökningar av golv-till-
verkare studerat deras sätt att lägga trägolv och 
plockat ut sådana läggningsmoment som är relevan-
ta för detta arbete. De delarna har jag stud-
erat noggrannare och jag har även tagit kontakt 
med dessa företag för att bättre förstå och för att 
få mer information om deras läggningssystem. Jag 
har diskuterat runt dessa läggningssystem om hur 
de skulle gå att överföra på trägolv. Jag har även 
lämnat förslag på hur man skulle kunna förändra 
läggningssystemen för att anpassa dem till massiva 
trägolv.

Den del som innefattade att jag skulle ringa till 
Dala Floda och Junckers om bygelsystemen, Tarkett 
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AVGRÄNSNINGAR 

Från början var det tänkt att mitt arbete skulle inne-
fatta fler uppgifter. Jag skulle då titta på och 
presentera i arbetet alla olika sorters trägolv som 
finns på marknaden idag och genomföra en historisk 
studie på trägolv, för att se hur de lades förr i tiden 
och för att se om vi kunde ta lärdom av något 
som branschen kanske hade glömt “på vägen”. Jag 
skulle även titta på hur trägolven läggs idag för att 
jämföra. Vidare skulle jag undersöka försäljnings-
statistiken över de vanligatse golven på marknaden 
idag genom kontakt med flera golvföretag. 

Efter lite eftertanke kom jag fram till att dessa 
uppgifter skulle göra arbetet för brett. Huvudupp-
giften är att hjälpa Setra med att undersöka om det 
skulle finnas en marknad för ett nytt sorts golv och 
undersöka möjliga sätt att tekniskt lösa montering-
en på dessa nya golv. 

Som en avgränsning under arbetets gång har jag 
bestämt att jag endast närmare kan specificera en 
möjlig lösning genom skiss för Setra. Jag har 
beskrivit flera olika möjliga monteringssätt som man 
måste undersöka närmare. Det skulle även behövas 
en diskussion mellan mig och företaget för att höra 
vad de tycker om mina förslag. Några tester har jag  
haft för lite tid för att genomföra i detta examens-
arbete och Setra måste även själv studera och dis-
kutera om vilken eller vilka lösningar som de tycker 
verkar mest vettiga att gå vidare med. 

om klickfunktionen och Alloc om aluminiumskenan 
trodde jag skulle bli en svår del i mitt arbete. Jag 
tänkte att de kanske inte ville dela med sig av sina 
kunskaper om dessa delar. Men det gick oväntat bra 
att få tag i personer på företagen att prata med. 

Telefonintervjuerna till golvläggare och golvförsäl-
jare har också gått väldigt bra. De flesta har varit 
väldigt trevliga att prata med. Under denna fas i 
arbetet lärde jag mig verkligen vad det kan betyda 
att bemöta andra människor med ett positivt bemö-
tande. Även om det inte har något med själva exa-
mensarbetet att göra så kände jag att jag lärde mig 
något av det rent personligt. Det kändes bra. 
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OLIKA GOLVTYPER PÅ MARKNADEN

Jag tänkte börja mitt arbete med att förklara de olika 
golvtyper som finns på marknaden idag. Även 
detaljerat berätta hur de är uppbyggda för att du 
som läsare skall kunna hänga med bättre under 
arbetets gång.

Massiva trägolv
Massiva trägolv är golv som helt rakt igenom är av mas-
sivt trä. Golvet läggs genom att man antingen skruvar 
golvbrädorna i underlaget eller limmar ihop brädorna 
i not och fjäder. Se fig. 1 ovan.

Massiva trägolv finns i olika bredder på brädorna 
och även olika tjocklekar. Längderna på brädorna 
kan också variera. En del tillverkare säljer brädor 
som är upp till fem meter långa. Vanligaste längderna 
är runt fyra meter.

Brädornas tjocklekar kan vara mellan 14- 30 mm. 
De tunnaste används då man lägger in trägolvet på 
ett befintligt golv, då brukar man limma ihop brädor-
na. Då kallas det att golvet är flytande. Golvet sitter 
då inte fast i undergolvet/underlaget utan de är 
limmat som en stor platta. När golvet sedan förän-
dras genom fuktrörelser, som alla genommassiva 
trägolv gör, så rör sig hela plattan i ett stycke. För 
att inte märka av dessa förändringar så mycket har 
man en sväll- och krympmån längs väggarna, dessa 
brukar döljas under golvlisterna. 

Om man tittar på massiva golv som skruvas, så 
skruvas varje bräda separat i underlaget, som syns i 
fig. 8 på sidan 10. Det gör att när hela golvet är lagt 
kan varje golvbräda röra sig parallellt. Man behöver då 
inte lika stora krymp- och svällmåner längs väggarna. 
Men det bildas i stället springor mellan brädorna 
vissa årstider då krympningen är som störst.

Massiva golv finns i många olika träslag, bland annat 

i furu, gran, ek, ask och i mer exotiska träslag som 
till exempel merbau.

Massiva trägolv med bygelsystem
Det finns på marknaden ett annat sätt att montera 
massiva trägolv. Träplankorna har då spår på under-
sidan, i dessa spår sätts lösa metallbyglar med jämna 
avstånd längs hela spåret. Se fig. 2 ovan. Metall-
byglarna passas sedan in i nästa brädas spår. Det 
är alltså bygarna som håller ihop brädorna. Ko-
rtändarna bör limmas vid en sådan montering, men 
inget lim ska användas någon annanstans.  Företa-
gen som använder sig av bygelsystem föreskriver en 
maxbredd som de rekommenderar. När detta golv är 
lagt kommer det att röra sig på samma sätt som 
ett limmat golv, det vill säga som en stor platta. Gol-
vet rör sig mest i brädornas breddriktning. Sju till åtta 
meter maxbredd rekommenderar ett av företagen. 
Längs med brädorna sväller inte golvet nämnvärt, 
så längs den riktningen kan golvet läggas nästan hur 
långt som helst. 

Detta läggningssystem används bara av två 
tillverkare i Sverige idag. De använder det uteslutande 
på lövträgolv. 

Lamellgolv
Lamellgolv kan också kallas lamellimmade golv eller 
fanergolv. 
För att beskriva dessa golv närmare så kan man 
säga att det är en skiktlimmad konstruktion av brädor, 
för att stoppa upp alla rörelser i träet. Man vill att 
brädan ska vara ett så ”dött” material som möjligt 
för att slippa få de fuktrörelser man har i ett massivt 
trägolv. 

Översta skiktet på golvet är av äkta trä och det 

Fig. 2
Bilder från Junckers läggningsmontering av bygel. Den översta 
bilden till vänster visar bygeln i sitt spår under golvbrädan

Fig. 1
På översta bilden ser man två golvbrädor ihopsatta. Undre bilden 
visar vad som är not och fjäder på golvbrädorna

Fjäder

Not
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är det som är synligt när golvet har lagts, tjockle-
ken på detta är lite olika beroende på golv och till-
verkare. En del tillverkare gör dem så tjocka att de 
är slipningsbara ett par gånger. I mittenskiktet kan 
det vara antingen träfibrer eller en skiva med starkt 
HDF- mellanlager (High Density Fibreboard), bero-
ende på tillverkare. För att slutligen spärra golvbrä-
dan ytterligare mot rörelser, fästs en impregnerad 
spärrpapp eller något annat stabiliserande botten-
skikt, kan även vara ett skikt i furu, på undersidan. 
Att det undre lagret kan bestå av olika material be-
ror även det på att det är olika tillverkare. På bilden 
ovan i fig. 3  ser man de tre lagren som bildar ett 
lamellgolv. Det brukat vara vanligt att man limmar 
kortändarna på dessa golv.

Det monteringssätt som används av dessa typer 
av golv är klicksystem. Se vidare i texten vad klick-
system är för något. 

Laminatgolv
Laminatgolv är uppbyggda på samma sätt sätt som 
lamellgolven fast till skillnad från de golven har lami-
natgolven inget toppskikt av äkta trä. De har istället 
ett dekorpapp eller mönterpapper som är väldigt likt 
riktigt trä som sätts överst på konstruktionen. De 
brukar sedan behandlas med ett starkt lack för att 
få en hållbar yta. Dessa golv brukar vara tunnare 
än lamellgolven, de tunnaste jag har hittat är 6 mm. 
På dessa golv används inget lim.

Klicksystem
Själva klicklösningen kan vara utformad på många 
sätt men alla klickgolv fungerar på samma sätt. I fig. 
4 ovan ser man hur två klicklösningar från Tarkett 
ser ut. Desssa golv har också en not och fjäder fast 

Fig. 3 
Ett lamellgolv från Kährs där de olika lagren svävar ovanför varandra

Fig. 4
Klicksystem från Tarkett

de är utformade så att när golvbrädorna sätts ihop 
blir de låsta i varann. På ena lösningen ska brädorna 
skjutas ihop med varann och på den andra ska den 
ena brädan viklas ner i den redan liggande brädan. 
Båda dessa system går även att vinkla upp igen (som 
bilderna visar) för att man enkelt ska kunna montera 
bort golvet om man vill.

Parkettgolv
Parkettgolv finns både som genommassiva parkett-
golv och som lamellparkett. De monteras som ett fly-
tande massivträgolv med lim. Parkettgolv säljs 1- 
staviga, 2- staviga eller 3- staviga. På nästa sida 
finns bilder för att visa hur de ser ut med bättre 
förklarande ritningar under fotona för att visa hur de 
olika parkettbrädorna är uppbyggda.
 1- staviga parkettgolv är tillverkade av längre och 
lite bredare brädor. 

På 2- staviga parkettgolv är brädan delad på 
längden och sedan har varje längd ytterligare delats 
i mindre delar för att sedan limmas ihop. 

På den 3- staviga har brädan delats i tre delar på 
längden och sedan, på samma sätt som det 2- staviga, 
delats i fler mindre delar för att sedan limmas.

Att golvet är indelat i flera mindre stavar som 
är ihopsatta gör att man tar bort mycket av de 
fuktrörelser som finns i ett trägolv. Speciellt på de 
genommassiva parkettgolven. De som är lamel-
limmade har genom sin skiktlimmning minskat rörel-
serna redan.



8

Trägolv utan lim och skruv
Denna fråga ställde jag lite annorlunda innan jag 
hade varit på besöket hos Setra. Jag frågade  då 
vad de skulle anse om ett massivt trägolv med klick-
funktion. Efter mötet med Setra ändrade jag min 
frågeställning och frågade istället vad de trodde om 
ett trägolv som hade ett annat läggningsmoment 
utan lim och skruv som det traditionella har. Jag 
tänkte att det kunde vara intressant att se om mitt 
sätt att ställa frågan gav andra svar. Men de nya 
frågeställningarna gav samma svar som jag fått ti-
digare.

Svaren som jag fick var att de flesta trodde att det 
skulle vara tekniskt möjligt. Svaren som jag fick av 
golvläggarna är att nio mot två tror att det skulle 
fungera. Fast de flesta påpekar ändå att det kan bli 
problem med alla rörelser i trä, vid svällning och 
krympning.

Av golvförsäljare som jag pratat med var det betydligt 
fler som inte trodde att det skulle fungera. Tre stycken 
sa direkt nej att det inte skulle gå, sju stycken var 
lite osäkra, två av dem sa att det var en prismässig 
fråga. En sa att det skulle gå att sälja i den mån 
det fungerar, han påpekade också att han kände till 
Junckers bygelsystem. Han hade dock inte så goda 
erfarenheter av dessa, då de hade rest sig och blivit 
bulliga. Han sa att sådana golv inte fungerar norr om 
Dalälven. Men han trodde att om man löser problemen 
så skulle det nog fungera med sådana golv. 

Den fjärde sade både ja och nej på frågan om han 
trodde att det skulle fungera. Han sa att massiva 
golv brukar vara så dyra och att de inte hade någon 
efterfrågan på sådana golv, men han trodde ändå att 
det skulle finnas en marknad för dem. 

Den femte och sjätte hade svårt att tro att det 

TELEFONINTERVJUER 

Telefonintervjuer med tio golvförsäljare och elva 
golvläggare resulterade i följande.

Vilka golv säljs det mest av?
Som första fråga till golvförsäljarna och golvläggar-
na frågade jag vilka trägolv det är störst efterfrå-
gan på, massiva trägolv, lamellimmade trägolv eller 
lamellparkett. Överlag kan jag säga att svaret på 
den frågan visar att det säljs mest lamellparkett i 
Sverige, två- och trestavig parkett. Det träslag som 
de flesta nämnde var ek. Sex av tio nämnde det. 
För golvläggarna var det utan tvivel mest lamellpar-
kett i ek som de får lägga. Totalt nämnde 17 av 21 
tillfrågade lamellparkett som det vanligaste golvet. 
Bilder ovan visar hur parkettgolven ser ut.

Handlar kunderna efter pris eller 
utseende?
När det gäller prisfrågan på golven så handlar de 
flesta kunderna efter pris, enligt golvförsäljarna, 
fyra av tio handlar efter priset. Två stycken av tio 
som fick frågan upplever att det är både pris och 
utseende som avgör. Ett par golvförsäljare tyckte att 
trenden hade vänt, tidigare tittade kunden mer efter 
priset men nu är det mer kvalitet och utseende som 
är avgörande för köpet. Tre av 10 sa att de bara 
sålde efter utseende och kvalitet, priset hade ingen 
betydelse.

Saknas det någonting på marknaden?
De flesta svarade nej på denna fråga. Men gemen-
samt för dem alla var att ingen nämnde att de saknade 
något som inte redan fanns på  trägolvsmarknaden.

GENOMFÖRANDE

Fig. 5
1-stavigt parkettgolv



9

skulle gå att ändra på naturlagarna vad gäller 
krympning och svällning. En av den menade att det 
spelar väl ingen roll vad som ligger under ytan på ett 
trägolv, om det är lamellimmat så syns ju inte det 
efter att golvet är lagt. Då slipper man de problemen 
med att trägolvet rör på sig. Han skulle dock kunna 
tänka sig att sälja ett sådant golv i sin butik om det 
fanns efterfrågan och intresse för det. 

Den sjätte trodde inte att det skulle finnas någon 
marknad för ett sådant golv, han trodde inte att det 
skulle fungera i Norden. De lade många av sina golv 
på värmeunderlag och då rör sig flytande golv ännu 
mer. Han svarade direkt nej på frågan om att sälja 
golvet i sin butik med anledning till att det skulle 
bli ett flytande golv. Han var den enda som sade 
nej till att sälja golvet i sin butik av de som fått den 
frågan.

Den sjunde lät inte så imponerad först eftersom 
han menade att det skulle bli dyrt och vara svårt 
att tillverka. När jag sa att det skulle vara likvärdigt 
att lägga som parkettgolv och även i samma pris- 
klass tyckte han att det genast lät mer intressant. 
Då skulle han även ta in det i sin butik, men han 
trodde inte att marknaden skulle förändras så mycket 
av det. Lamellparkett trodde han att det skulle säljas 
mest av ändå.

De tre som sade direkt nej till att det inte skulle 
fungera sade bland annat att massiva golv bör fixeras 
i underlaget på grund av dess rörelser. Någon sa att 
man bör ha en lamellkonstruktion för att stabilisera 
upp för att minska rörelserna och att ett massivt 
trägolv måste limmas. En av dem sa också att de 
kunder som köper klickgolv vill oftast ha något som 
är billigt och enkelt att lägga och de som vill ha ett 
massivt trägolv har oftast råd med det. Han var även 

mer positiv till en bygelkonstruktion än till en ”ren” 
klickkonstruktion. 

13 av 18 som fick frågan om det skulle finnas plats 
för ett sådant golv på marknaden svarade ja.

Fem av sex tillfrågade kan tänka sig att sälja 
sådana golv i sin butik.

För- och nackdelar mellan massiva 
trägolv och lamellgolv
Jag bad golvläggarna beskriva för- och nackdelarna 
mellan dessa golv för att se hur de uppfattar trägolven 
gentemot lamellgolven. 

Tre av sex sa att fördelen med lamell lösningar är 
att de kan läggas flytande, är lätthanterliga att jobba 
med samt att de är färdigbehandlade innan man lägger 
in dem. Någon sa att lamellgolven hade hög status 
och att de är stabilare än massiva golv. En annan 
fördel är att de är billigare än massiva golv. 

Det nämndes inga nackdelar med lamellgolven.
Nackdelar som sades om massiva trägolv är att 

det är ett levande material som krymper och kan 
bilda springor och att det är tyngre att lägga och de 
kräver ett undergolv att skruvas i. En annan nackdel 
som nämndes är att de bygger så högt, alltså att 
golvet höjs upp av trätiljorna och ännu mer om det 
behöver ett undergolv eller om det behövs reglas 
innan.

Fördelarna med massiva trägolv som nämndes är 
att de är överlägsna att gå på, att det finns fler möj-
ligheter än med ett parkettgolv och att de har längre 
livslängd, de är slipbara upptill sju- åtta gånger sade 
någon.

Fig. 6 
2-stavigt parkettgolv

Fig. 7
3-stavigt parkettgolv, närmare beskrivning av parkettgolven finns 
på sidan 7
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Tillverkare av genommassiva trägolv
Som sista fråga undrade jag vilka tillverkare av 
genom-massiva trägolv de kände till. För att se hur 
många som känner till Setras trägolv som heter 
Norlida golv.

De golv som flest nämnde var Junckers, fem av 
sju nämnde dem, Siljan nämnde fyra av sju, sedan 
var det tre av sju som nämnde Dala Floda. Norlida, 
Föllinge, Sekelgolv, Kungsgolvet, Stockholm Sweden, 
Stomberg, Moland, Langemo, Mörka skog, Burseryd, 
Aprobo, Armstrong och Baseco nämndes alla en 
gång.

Kungsgolvet, Stockholm Sweden och Langemo har 
jag inte kunnat hitta någonting om. Så dessa nämnda 
företag kan jag inte bekräfta att de är tillverkare av 
massiva trägolv. Armstrong tillverkar golv, men på 
deras hemsida får man ingen information om det är 
massiva golv, lamellgolv eller laminatgolv. Men de 
andra har jag hittat information om på Internet för 
att se att de är tillverkare av massiva trägolv.

Fig. 8
Dala Flodas massiva trägolv, här ser man hur golvet skruvas 
genom fjädern, mot underlaget

Fig. 9
Massivparkettgolv i exlusiva läggningsmönster från Burseryd
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Jag tog upp vissa frågor med Setra för att bemöta 
golvläggares och golvförsäljares påståenden och för 
att se vad Setra hade att säga om problemen och om 
de tror att de kan lösa de problem som finns.

Jag började med att fråga dem om påståendet att 
massiva golv bör fixeras i underlaget på grund av 
dess rörelser. Detta håller Setra med om och det är 
det som är det svåraste problemet. De påminde mig 
om att det är deras 14 mm trägolv som det i första 
hand handlar om, det är det som är anpassat för 
flytande golv. 

Nästa fråga som jag tog upp var om flytande trä-
golv och stora rum går ihop. Dessa tilltänkta golv är 
i första hand rekommenderade för mindre rum. Det 
går inte att ha flytande hur brett som helst på tvärs-
riktningen, det vill säga tvärs fiberriktningen efter-
som det är i den riktningen som ett trägolv rör sig 
mest. Den maxbredden som de rekommenderar är 
fyra till fem meter. Men längs fiberriktningen däre-
mot kan man lägga golvet hur långt som helst efter-
som trä inte rör sig nämnvärt i den riktningen. Detta 
golv skulle alltså kunna läggas i ett vanligt hem, där 
vardagsrummet är det största rummet bara bredden 
inte överstiger fem meter.

Nästa påstående gällde att det måste finnas en 
lamellkonstruktion för att stabilisera upp trägolvet 
så att det inte rör sig. Det besvarade Setra med att 
man måste försöka hitta på en lösning där konstruk-
tionen klarar av svällningsproblemet utan att det 
krävs en lamellkonstruktion.

En person jag intervjuade sade att det inte finns 
någon anledning att ha klickfunktion om man skulle 
ha golvet flytande. Detta svar förbryllade mig lite 
vilket det även gjorde för Setra. Klickfunktionen 
används då det ska vara enkelt att lägga ett flytande 

golv för att det ska gå så snabbt och lätt som möjligt.
Till sist så frågade jag Setra om de trodde att de 

skulle klara av att lösa de problemområden som 
finns med att tillverka massiva trägolv. De tror att 
de är möjligt att klara det, kan man komma på en 
lösning så kan de producera det också. De tror inte 
att det skulle vara någon avancerad produktionsform 
som de inte skulle klara av. Sedan beror det också 
på vilken nivå de vill lägga produktionsgraden på.

SETRA BESVARAR

Fig. 10
Massivt trägolv med tjockleken 14 mm, den golvtypen Setra vill 
finna en ny läggningslösning till. Visas här ihopsatt och ej ihopsatt
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UNDERSÖKNING AV 
KLICKFUNKTIONER 

Efter att ha sökt genom marknaden hos de allra fles-
ta större golvtillverkare hade jag flera klickfunktio-
ner att undersöka. Jag upptäckte till och med att 
Ikea säljer laminatgolv. Efter att ha varit runt och 
tittat i butiker runt om i Gävle och även tittat en del 
på Internet, bestämde jag mig för att det var mest 
relevant att titta på klickfunktionerna som finns till 
lamellparkett, två- och trestavig parkett, och skikt-
limmade trägolv i brädor. Eftersom mitt arbete riktar 
in sig på massiva golv ansåg jag att det var de golven 
och dess klickfunktioner som kunde ge mest i den-
na undersökning. Jag uteslöt alltså till en början de 
klickfunktioner som finns till laminatgolv eftersom de 
inte innehåller massivt trä. Efter vidare sökning och 
tips från Setra så visade det sig att det finns ett la-
minatgolv på marknaden som kanske har en lösning 
som kan fungera på massiva trägolv. Det företaget 
använder sig nämligen av en aluminiumlist vid lägg-
ning av laminatgolven.

Jag upptäckte snart att många klickfunktioner ser 
snarlika ut hos olika företag. Efter att ha pratat lite 
med Setra om den tekniska biten och funderat lite 
till plockade jag ut de läggningssystem som verkade 
mest givande till detta arbete. Närmare bestämt så 
är det två klickfunktioner jag har valt att ta upp och 
två läggningsystem som är så kallade bygelsystem.
De två bygelsystemen är lika varandra, de fungerar 
på samma sätt men jag har ändå valt att ta upp 
båda dessa företag här eftersom jag tänkt ringa och 
prata med företagen och då kanske jag får mer 
information än om jag bara väljer att bara ta kontakt 
med det ena företaget. 

Det som klickfunktionerna har gemensamt, som 
jag valt att ta upp, är att de har funktioner som man 
efter omarbetning möjligtvis skulle kunna överföra 
till ett massivt trägolv. Bygelsystemen är intressanta 
eftersom de redan används på massiva trägolv.

Klicksystem på massivträ
Det skulle aldrig fungera att ha en likadan klickfunk-
tion på en massiv golvbräda som på de lamellimmade. 
Detta för att i en massiv golvbräda är fibrerna i stå-
ende riktning längs brädan. Fibrerna vänds åt det 
hållet för att golvet ska få finast möjliga synliga 
struktur, alltså för att se så bra ut som möjligt när 
man lagt golvet. Se bild i fig. 13. Ett trästycke är 
alltid svagast och enklast att dela längs med trä-
fibrerna, i trädets växtriktning kan man säga. Som 
när man klyver ved till exempel. Detta betyder att 
om man skulle göra fjädern lika stor som fjädern i 
ett lamellimmat golv blir det en ömtålig del eftersom 
det blir en sådan tunn del och kan då lätt knäckas 
sönder. I mittenskiktet i en lamellimmad bräda har 
man löst det så att man lagt fibrerna i dess star-
kaste riktning, som syns i fig. 4 på sidan 7, det gör 
att fjädern inte går av så lätt. Är mittenskiktet av 
HDF-board blir det också en stark fjäder i jämförelse 
med en i massiv trä. 

Bygelsystemet
Det som gör detta läggningssystem intressant är att 
det redan används till massiva trägolv. Byglarna är 
passade och testade för att klara de krav på påfrest-
ningar som ett massivt golv har. Men man vet inte 
hur byglarna skulle fungera på ett massivt furuträgolv 
eftersom de inte används till dessa golv idag. De 
används uteslutande på lövträgolv. 

Fig. 11
Kährs monteringslösning som de kallar Woodloc- fogen, på deras 
lamellträgolv 

Fig. 12
Tiil och med Ikea tillverkar laminatgolv idag, bilden visar ett av 
deras laminatgolv där det är en plastlist som håller ihop golvbrädorna 
för att ge sken av ett skeppsgolv
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Lamellimmad klickfunktion
Det vanligaste sättet idag att montera lamellimmade 
golv är genom så kallade klicklösningar. Som jag 
nämnde tidigare går det inte kan överföra en klick-
lösning direkt till ett genommassivt trägolv. Efter 
sökning på marknaden bland lamellgolv hittade jag 
ändå en intressant lösning som man skulle kunna 
tillämpa på ett massivt trägolv. Det som gör att man 
skulle kunna använda den lösningen på ett massivt 
golv är att den klickfogen har fått en fjäder i ett externt 
material. Om man skulle göra fjädern i ett annat 
material och tillföra den i den massiva golvbrädan 
är det en möjlig lösning som kanske skulle fungera. 
Eftersom man då slipper fjädern i de stående fibrerna 
som blir sköra.

Klicksystem på laminatgolv 
Jag valde från början att rikta in mig på de lamellgolv 
som har klickfunktioner eftersom de mera liknar ett 
massivt trägolv. Ett laminatgolv har ju inget översta 
skikt av äkta trä. Men det visade sig att det ändå 
finns ett laminatgolv som man kan titta närmare på 
i sökandet efter ett nytt läggningssätt till massiva 
trägolv. Det golvet har en aluminiumlist som hjälper 
till att hålla ihop golvplankorna.

På kommande sidor presenterar jag de läggnings-
system som jag valt att undersöka närmare.

Fig. 13
I längdriktningen som ett trästycke är lättast att delas
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ALLOC LÅSSYSTEM MED ALUMINIUMLIST 

På Allocs hemsida kan man läsa att företaget är 
norskt från början, nu har de kontor bland annat 
även i Sverige och USA. Företaget startades 1953, 
då tillverkade de lackerade skivor för varvsindustrin. 
1992 började de tillverka golv och 1996 lanserade 
de sitt unika låssystem som var helt revolutionerande 
på marknaden då. Deras skiktlimmade golv är i 
laminat, de har inga massiva trägolv. Men de säl-
jer även parkettgolv. Alloc var de första i hela värl-
den att lansera klickgolvet står det på hemsidan och 
min telefonkontakt med företaget bekräftade det. 
Det var  med denna aluminiumlist som de lanserade 
klickgolvet.

När jag ringde upp företaget svarade de ovanligt 
snabbt och jag blev kopplad till en man som jag kun-
de prata med och som svarade omgående. Det enda 
som var lite svårt var att han var norrman, men det 
gick ganska bra ändå. Han berättade att deras 
laminatgolv är av högtryckslaminat, vilket betyder 
att de är extra slitstarka, flera gånger starkare än 
de flesta andra laminatgolv. Deras laminatgolv har 
en tjocklek mellan 7-11 mm och går inte att slipa 
eftersom de inte har ett skikt av äkta trä. På deras 
hemsida finns det en bräda i genomskärning som 
visar att det ytskiktet som ser ut som trä är ett lager 
av melaminimpregnerat dekorpapper.

Detta golvs montering ser ut ungefär som ett  vanligt 
klickgolv. Det som skiljer är att detta golv även har 
en aluminiumlist under långsidan på ena brädan. 
Den motsatta brädan har sedan ett spår undertill 
som aluminiumlisten fastnar i. Brädan som skall fäs-
tas vid en redan liggande bräda viks ner i alumini-
umspåret för att sedan slås ner den sista biten, för 

att hamna ordentligt på plats. Se fig 14 och 15. Det 
finns inga skenor på kortändarna av brädorna, 
där skall brädorna bara slås ihop ordentligt. Alumi-
niumskenan sitter inte fast så djupt under brädorna, 
10 mm eller 15 mm in beroende på golvtyp. För-
delarna med denna klickfog berättade de på Alloc är 
att de låser fast golvet mycket bättre. De menade 
också att i en “vanlig” klickfog där det är trä i själva 
klickfogen ändras ju även den när årstidsväxling-
arna sker, så själva klickfogen riskerar att bli torr 
och spröd. Med detta patenterade aluminiumlåssys-
tem som Alloc har riskerar man inte det utan det 
är själva aluminiumlisten som håller ihop brädorna 
och det gör att fogen sitter ihop ordentligt. Denna 
konstruktion tillåter även ”tung belastning och hög 
trafik”, står det på hemsidan.

Fig. 14
Hur Allocs klicksystem fungerar med aluminiumlisten

Fig. 15
Hur golvbrädorna monteras ihop, man ser hur de två brädorna 
sätts mot varandra och aluminiumlisten under
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TARKETTS COMBILOC 

På Tarketts hemsida kan man läsa om företagets 
historik. Det nuvarande företaget är en ihopslagning 
av två företag som skedde 1997, Tarkett AG och 
Sommer Alliberts golvdivision. Grunden till Tarkett 
bildades redan 1886 i Malmö med tillverkning av 
byggnadssnickerier. 

I Tarketts broschyr som heter “Parquet Magazine”, 
beskriver de att de har tre olika grupper av golv. De 
har endast skiktlimmade golv, alla har ett toppskikt 
av massivträ, det vill säga inte några genom-
massiva trägolv. De har också tre olika klicksystem, 
ultraloc, combiloc och t-lock. Det är combiloc som är 
mest intressant i mitt fall. 

Jag ringde upp Tarkett för att fråga hur combiloc 
fungerar. Combiloc syns i fig 16. De berättade att 
de monterar in en list i ena sidan på brädan som är 
i HDF (High Density Fibreboard). Listen syns i bild-
en här ovan, i en mörkare nyans. Denna list löper 
längs hela brädan och fördelarna med denna är att 
det gör att träet på den motsatta brädan som man 
för in emot lättare glider in i låsningen. Detta hade 
även en produktionsteknisk fördel för företaget då 
det tydligen medförde att de inte blev så mycket spill 
av det massiva träskiktet vid fräsningen av listen. 
Alla Tarketts klicklösningar går också att plocka isär 
efter montering. Så inget lim skall användas någon-
stans i deras golv som har tjocklekarna 8,5 och 14 
mm. 14 mm är vanligast för Combiloc läggningssys-
tem. 

Fig. 16
Tarketts klicklösning med en list i HDF- board
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DALA FLODAS BYGELSYSTEM 

Dala Floda ligger i Dalarna och beskriver sig själv 
som Sveriges ledande tillverkare av massiva trägolv 
på sin hemsida. De skriver där att de har hundraårig 
erfarenhet av bearbetning av trä. Deras golv tillverkas 
alltid av massivt trä i furu, ek eller ask. I deras 
produktkatalog som jag hämtat hos en lokal åter-
försäljare finns det inga bilder eller beskrivningar på 
deras bygelsystem. De nämner endast att det finns 
den möjligheten att använda på deras ekgolv. 
Bilden ovan är hämtad från deras hemsida. På hem-
sidan beskriver de även kortfattat monteringen av 
byglarna. Jag ringde upp Dala Floda för att höra om 
de ville berätta lite mer om deras bygelsystem.

Personen som jag fick prata med berättade att de 
från hösten 2005 började köpa in ett patent från 
Tyskland på bygelkonstruktioner. Bygeln är ett 
fjäderstål som läggs i spår under brädan, se fig 17 
ovan. De används endast på massiva ekträgolv idag 
eftersom ekens träfibrer är så kompakta i sig själv. 
De har inte provat det på furugolv ännu så de vet 
inte riktigt hur det skulle fungera där. 

De berättade att den läggningsyta som de före-
skriver är max sju till åtta meter bred, tvärs 
plankorna, och längs med plankorna kan det läggas 
hur långt som helst. 

Dala Floda rekommenderar ändå att deras trägolv 
till 99 % ska monteras på det traditionella sättet 
med lim och skruv, som bilden på sidan 10 visar. Vid 
golvvärme rekommenderar de att golven alltid ska 
skruvas. Företaget har inte haft så mycket mark-
nadsföring om bygelsystemet eftersom de har bara 
sålt detta läggningssystem sedan i höstas.

Fig. 17
Bild från Dala Flodas hemsida, hur byglarna sätts på undersidan av 
golvbrädan
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JUNCKERS BYGELSYSTEM 

På Junckers hemsida finns det att läsa att Junckers 
är ett Danskt företag i grunden och som idag finns 
i flera länder. Bland annat i Sverige, England, 
Italien och Frankrike. De har tillverkat golv i lövträ i 
70 år. På deras hemsida kan man också hitta utför-
liga läggningsanvisningar med montering av byglar. 
I deras produktkatalog står det att det var över 20 
år sedan de uppfann dessa bygelsystem.

Jag ringde upp Junckers för att höra vad de ville 
berätta om sina bygelsystem. Mannen som jag fick 
tala med berättade att materialet på bygeln är av 
stansat fjäderstål som trycks ner i spår på vardera 
golvplankan som ska hållas ihop av bygeln. Fjädern 
gör att träet tillåts att svälla och krympa lite, vilket 
behövs vid årstidsförändringarna. Det enda som 
behövs utöver byglarna är en fuktspärr som läggs 
under trägolvet och en 1,8 mm skummatta för att 
byglarna ska ha något att sjunka ner i så de inte 
skaver mot underlaget eller framkallar ljud när man 
går på det färdiga golvet.  

De har byglar i två storlekar, detta för att de kan 
användas på olika tjocka brädstorlekar. Det finns för 
14 mm och 20,5 mm. De mindre byglarna var lite 
lättare att sätta dit, de kunde man enkelt trycka dit 
med handen. Men de andra byglarna krävdes det en 
hammare för att slå fast. 

På deras hemsida i monteringsbeskrivningen står 
det att byglarna ska sätts med ett mellanrum av 500 
mm, med undantaget att de ska sitta lite tätare i 
början och i slutet av läggningen. De har två tjockle-
kar på trägolven för dessa bygelsystem, 14 mm och 
20,5 mm i massivträ.

Vidare berättade mannen jag pratade med att man 
måste lämna en luftspalt vid väggändarna för att 
golvet ska kunna svälla, men det är inget unik för 
just detta golv utan så är det för alla trägolv. Man 
kan också använda sig av en gummilist som läggs 
mellan varje planka, då tillåter det träet att röra sig 
naturligt utan springbildning som kan uppstå an-
nars. Då kallas golvet skeppsgolv. Detta går även 
utmärkt att lägga på golvvärme. 

Mannen jag talade med berättade att mer och mer 
”vanligt folk” köper detta golv. Det tyckte han var 
väldigt positivt att fler och fler får upp ögonen för 
detta golv och detta sätt att lägga golv på. Han hade 
inga nackdelar att säga om golvet.

Bilden här ovan, fig. 19, kommer från Junckers 
hemsida och produktkatalog där de i korta drag be-
skriver bygelsystem. Här ser man hur fjäderstålet 
ser ut. 

Fig. 19
Junckers bygel för läggning av massiva trägolv

Fig. 18 
Bilder från Junckers läggningsanvisningar på Internet, där 
man ser hur byglarna fästes i spår under brädorna
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Styrkan i detta examensarbete anser jag vara alla 
intervjuer som jag utfört. De ligger till grund för 
att jag skulle kunna genomföra detta arbete. Även 
undersökningen av respektive läggningsystem som 
jag fokuserat på var viktig, utan dem hade jag inte 
fått idéer till de lösningar som jag presenter. Men som 
en allra första grund för att överhuvudtaget kunna 
genomföra detta arbete är naturligtvis samtalet med 
Setra, utan det skulle jag inte vetat vad jag skulle 
fokusera på. 

Vanligast på marknaden
Om Setra vill konkurrera på marknaden med ett nytt 
trägolv så bör man titta på vad som är den största 
konkurrenten idag. Det trägolv som är det absolut 
vanligaste är lamellparkett i ek. 17 av 21 golvförsäljare 
och golvläggare nämnde lamellparkett och 12 av 
dem sa att ek var vanligast. Om man skulle fundera 
på varför det är så kanske man till slut kommer fram 
till att det inte är så konstigt eftersom det golvet är 
det som vi vanligen har i våra vardagsrum hemma. 
Att det är just dessa golv som är så populära anser 
jag, även vad mina telefonintervjuer visar, beror 
på att de är relativt enkla att lägga och att de är 
slipbara. De har även lång livslängd. Om man jämför 
parketten med genommassiva trägolv så läggs 
parketten alltid flytande, trägolvet ska helst skruvas 
i underlaget. De kan också läggas flytande men 
det rekommenderas bara till mindre rum. Massiva 
trägolv har också väldigt lång livslängd men jag tror 
ändå att folk väljer att lägga in ekparkett, det känns 
bekvämare och enklare än massiva trägolv. Faktorer 
som påverkar detta är att parkettgolv är billigare, 
enklare att lägga in, de har en klickfunktion och man 
slipper oroa sig för rörelser i golvet. De är också 

REFLEKTIONER

alltid färdigbehandlade när man köper dem. 

Prisnivån
Om vi jämför de faktorer som gör att de flesta köper 
parkettgolv istället för massiva golv, med det golv 
som Setra tänkter sig att de vill börja tillverka, 
kan vi se om de har en chans att konkurrera med 
parkettgolven. Att parkettgolv är billigare än massiva 
trägolv vet vi ju redan. De nya trägolven som Setra 
vill tillverka ska ligga i samma prisklass som just 
parkettgolven, så på den punkten ligger de redan 
väldigt bra till. Man kan aldrig i förväg veta vad en ny 
produktion och lansering kommer att kosta men det 
är en viktig del att försöka sträva efter att försöka 
hålla priset på de färdiga golven i just samma klass 
som parkettgolvets. För en stor del av kunderna är 
det just priset som får avgöra i slutändan vad det 
blir för köp. För fyra av tio köpare är det priset som 
avgör enligt min undersökning. Men det gäller ju 
även att inte lägga prisnivån för högt likaväl som att 
inte lägga nivån för lågt heller, det kan vara en svår 
balans där emellan. 

Läggningsmomentet
Att parkettgolven är enklare att lägga är även det 
en faktor som just Setra nämnde. De vill att de 
nya golven ska vara likvärdiga att lägga som ett 
parkettgolv. Just läggningsmomentet på massiva 
trägolv och priset på det gör att många inte köper 
ett sådant golv. Om Setra nu kan få fram ett trägolv 
som är både billigare och enklare att lägga tror jag att 
de har pekat på de främsta anledningarna till att folk 
inte väljer att köpa massiva trägolv idag. Ett annat 
skäl till att folk hellre köper parkettgolv än massiva 
trägolv är rörelserna i en massiv golvträbräda. Detta 
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fenomen går heller inte att ta bort om man ska 
tillverka ett massivt trägolv. Man får helt enkelt leva 
med att golvet rör sig lite vid årstidsväxlingarna. 
Det är ju egentligen ingenting om märks så markant 
heller och det är ju därför man har en rörelsefog 
intill väggsidorna. Det borde istället vara det som är 
charmen med att det är ett äkta trägolv. 

Ytbehandling
Parkettgolven är färdigbehandlade vid läggning, 
massiva trägolv går att köpa både obehandlade och 
behandlade. Även Setras trägolv går att köpa både 
med eller utan behandling, de behandlingar som går 
att få är med lut och vit eller naturell olja. Setra 
skulle inte förlora något på att börja fundera på att 
erbjuda fler ytbehandlingar på sina golv. Dala Floda 
som också säljer massiva trägolv i furu, erbjuder 
fyra olika nyanser på sina ytbehandlingar. Deras golv 
går att få i en färgskala från vit, naturell, brun till en 
mörk grå ton. Det gör att kunden kan välja mer fritt, 
om man kanske vill ha ett golv som är i mörkare 
nyans finns det sådana färdigbehandlade redan så 
man inte är hänvisad till att köpa ett obehandlat golv 
för att sedan ytbehandla det själv efter inläggning. 
Om jag skulle tänka hur jag själv skulle vilja ha det 
så skulle jag inte känna mig så lockad av att köpa ett 
obehandlat trägolv. Om man dessutom har kämpat 
med att lägga golvet själv så skulle i alla fall jag 
vilja att det var helt klart när man monterat in det 
och därmed slippa arbeta med ytbehandlingen. Jag 
anser helt enkelt att Setra skulle nå fler kunder om 
de hade ett lite större nyansutbud att välja på när 
det gäller ytbehandlingen.

Möjliga tekniska 
lösningar på läggningsmomentet
Men för att nå dit fram, till att kunna komma ut 
med ett nytt golv på marknaden är det många 
moment att ta sig igenom. Setra måste ta ställning 
till hur de vill att läggningsmomentet på dessa golv 
skall lösas. Efter vad mina undersökningar visar 
finns det tre möjligheter. Om Setra inte efter egna 
undersökningar kommer fram till något helt nytt och 
revolutionerande vad gäller läggning av massiva 
trägolv. Bygelsystemet eller en klickfunktion där 
man tillfört en list under golvbrädan av aluminium 
eller där man tillfört en list i annat trämaterial i 
själva klickfogen, är de metoder som idag finns på 
marknaden som Setra kan välja att studera närmare 
för att komma till en lösning med ett massivt trägolv 
med ett enklare läggningsmoment.

Tarketts klicklösning
Tarketts  klicklösning med HDF-boarden skulle  
behövas testas närmare för att se om man kan 
använda sig av den sortens lösning. Skulle det 
fungera när golvet är i massivt trä att ha listen i 
HDF- board lika som de lamell limmade har eller 
skulle det vara bättre att ha det i något plastmaterial 
till exempel? Krävs det att det skulle finnas en list 
längs hela brädan eller skulle det räcka med att ha 
kortare lister med ett avstånd till varandra utmed 
brädsidan? Efter svaret på dessa frågor måste  man 
börja fundera på hur man ska lösa själva klickfogen, 
denna fog som används idag används uteslutande 
på lamellimmat trä. Setra måste hitta på en egen 
lösning av klickfogen som fungerar på massivt trä. 
Kortändarna på det lamellimmade golvet har även 
de denna klickfunktion, hur ändarna på massivgolvet 
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skulle lösas är en del som måste diskuteras och testas. 
Jag finner denna lösning intressant, det skulle 

vara ett smart sätt att lösa det tekniskt, då skulle 
man verkligen kunna kalla det för ett massivt 
klickgolv. Eftersom fjädern i en massiv golvplanka 
inte kan användas på samma sätt som fjädern i ett 
lamellimmad golvbräda skulle detta vara ett  bra sätt 
att lösa det på. Det blir som en extern fjäder som 
tillsatts för att klara av att hålla ihop golvbrädorna. 

Allocs klicklösning med aluminiumskena
Allocs klicklösning med en aluminiumskena tycker 
jag är lite speciell. Det var det allra första klickgolvet 
som över huvudtaget tillverkades. Alla klickgolv 
som kommit efter deras saknar en skena eller list. 
De allra flesta klickgolv har enbart klickfogen i sitt 
mellanlager i lamellbrädan, det vill säga i HDF- 
boarden eller i de tvärgående träfiberna. Det är en 
ganska intressant punkt, alltså ansåg alla golvföretag 
som kopierade Alloc med en klicklösning att skenan 
inte var nödvändig. Klicklösningarna blev tillräckligt 
starka ändå. Då är min fråga, om lösningarna med 
laminat och lamellimmning inte kräver denna list, 
kan det vara en möjlig lösning för massiva trägolv? 
Är det en möjlig lösning som är tillräckligt stabil 
för att klara av att användas på massivträ? Det är 
icke att förglömma att denna lösning även har en 
klickfunktion förutom skenan. Men om denna lösning 
skulle överföras på massivt trä kanske det finns en 
möjlighet att fjäder och not inte behöver vara större 
än vad de är idag på de massiva golven. Om man 
skulle tillföra en skena under brädan som fästs i ett 
spår i nästa bräda, så som Allocs system fungerar 
idag, kanske själva klickfunktionen inte behöver 
vara så dominant. Det skulle vara skenan som gör 

det största jobbet vad gäller sammanfogningen, 
det som skulle motsvara den så kallade klickfogen 
i de massiva brädorna kanske bara behöver finnas 
för att styras in i varandra och hjälpa till att hålla 
brädorna på plats. Det skulle nästan fungera som 
bygelsystemen fast skenan löper längs hela brädorna 
och det skulle finnas en låsning i själva träet också 
som bildas av fjäder och not. En lösning som skulle 
kännas stabilare än bygelsystemet.

Men hur skulle denna skena eller list fästas i 
brädorna? Skulle det räcka med att fästa den i ett 
spår på brädan, likaväl som den bara fästs i ett spår 
i nästkommande bräda? Men denna långa list skulle 
sitta fast i brädan när kunden köper det, så man kan 
inte riskera att den kan lossna under monteringen 
av golvet. Det är en teknisk fråga som man måste 
testa sig fram till en lösning på. Skulle skenan vara 
i aluminium även om man skulle ha den till ett 
massivt golv eller finns det något annat som kan 
vara bättre? Aluminium kanske är för lätt och mjukt 
för att använda till en massiv konstruktion, men 
samtidigt är det bra om konstruktionen inte är för 
tung, massivt trä är ju tungt i sig själv också.

Bygelsystemen
Det som vi vet idag är att bygelsystemen 
fungerar på lövträ. Ingen av företagen som säljer 
bygellösningarna säljer det till furugolv. Dala Floda 
sa att de använder dem bara till ekgolv för att de 
är så kompakta i sig själv. De hade inte testat hur 
de skulle fungera på furu ännu. Det som skiljer ek 
från furu är som sagt att ek är kompaktare, furu har 
också större rörelser än ek. Eftersom ett furugolv rör 
sig mer än ett ekgolv så bör tester utföras för att se 
om det fungerar att använda byglarna på ett furugolv 
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också. Skulle man behöva fler byglar som sätts tätare 
vid montering? Skulle det fungera att lägga över lika 
stor yta som lövträgolven kan läggas på med tanke 
på rörelserna? Bygelsystemet kan tänkas vara det 
lättase sättet att lösa Setras problem, eftersom det 
redan används på massiva golv, men det finns ändå 
delar som måste testas först.

Spekulationer om marknadsundersökningen
Jag har funderat lite på trender när det gäller 
trägolv. Jag anser att det sakta börjar förändras, de 
som bygger nya hus i dag tror jag oftast inte väljer 
ekparkett, det känns för vanligt. Folk vill hellre ha 
något annat som känns nyare. Parkettgolv har var 
och varannan människa i sitt vardagsrum. Även om 
parkettgolv går att få i många olika träslag idag som 
kanske inte fanns för några år tillbaka. 

Om Setra går vidare med sin idé anser jag att de 
kan konkurrera bättre just genom att göra reklam för 
sin föreklade montering. Genom rätt marknadsföring 
anser jag att de kan få traditionella furugolv att 
kännas riktiga och moderna. Genom en kombination 
av den nya monteringslösningen och lansering av 
ett större utbud på ytbehandlingar skulle det nya 
golvet kunna bli en stor framgång för Setra. Många 
kunder skulle bli nyfikna och lockas av den enkla 
monteringen genom rätt marknadsföring.
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Egna förslag på lösningar
En lösning som jag funderat på är om det skulle vara en 
lösning att kombinera combiloc med aluminiumlisten? 
Om man i combilocs system använder sig av en 
aluminium- eller metallist istället för att använda 
HDF- board som de gör nu. Skulle det fungera? En 
kombination där man plockar ut det bästa från båda 
delar och sätter ihop dem på ett sätt som skulle vara 
till fördel för ett massivt trägolv. Istället för att ha en 
fjäder i trä, gör man den i metall. Skulle det fungera 
tekniskt och produktionsmässigt? Man kanske även 
skulle kunna göra noten i metall? Då skulle det 
verkligen bli en stark sammanlänkning. Men skulle 
det fungera i verkligheten? Man skulle behöva lösa 
hur metalldelarna skulle fästas i brädorna, man vill 
ju att metallisten ska vara dold när golvet är lagt. 
Hur skulle sedan själva klickfogen av metallisten se 
ut? Det kanske skulle gå att kombinera metall med 
plast i en monteringslösning?

Den lösning som jag finner mest intressant är om 
man skulle använda sig av en hel sammanfogning 
i metall, om det skulle fungera. Jag har ritningar 
här ovanför för att visa närmare vad jag menar 
med en sådan lösning. Om man tittar tillbaka till 
aluminiumskenorna som fästs undertill brädan, 
kanske man skulle kunna hitta en lösning där. Metall 
är ju hållbart i sig själv och behöver inte lika stort 
utrymme som en fog i trä behöver. Ett sådant golv 
skulle få den fördelen att det skulle gå att slipa 
många gånger, eftersom det i mitt förslag inte 
finns någon direkt fjäder och not. Från början när 
jag skissade på mitt förslag ritade jag metallister i 
båda ändar av brädan. Alltså som att det skulle bli 
en klickfog i metall som håller ihop golvbrädorna. 
Men när jag skissade vidare kändes denna lösning 

enklare. Det fungerar nästan på samma sätt som 
bygelsystemet gör. Fast här är det en metallskena 
som är fast under hela brädsidan på ena långsidan av 
golvbrädan. Jag har inte någon not eller fjäder som 
hakas i varandra för att förhindra brädorna från att 
glida i höjdled när golvet är lagt. Men jag tyckte inte 
att det var nödvändigt. När nästa golvbräda hakas 
på en redan liggande bräda hålls den automatiskt 
ner mot golvet.  

Ett sådant golv skulle även kunna få den möjligheten 
att monteras både flytande och icke flytande. Setra 
ville ju ha ett golv där man slapp använda sig av 
skruv, men med denna lösning vore det enkelt att 
även få samma lätta montering även på ett golv 
om man vill skruva fast det. I metalllisten kan hål 
borras så att möjligheten finns att skruva fast golvet 
i underlaget. Då kan man även tillämpa den lätta 
läggningen på ett fast golv, skruvningen kan snabbt, 
lätt och säkert ske i de förborrade hålen. Genom ett 
sådant moment där man slipper skruva snett i de 
massiva golvens fjäder gissar jag att fler skulle våga 
sig på att lägga ett massivt golv, då är det ingen 
risk att man med skruven förstör brädan. Man får då 
samma snabba montering på ett fast golv som på ett 
flytande golv.

RESULTAT

Fig. 20
Mitt förslag i genomskärning, på teknisk lösning utan lim och 
skruv. På översta bilden är golvbrädorna ihopsatta

Fig. 21
Mitt förslag i en prototyp- modell av Setras 14 mm trägolv. 
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Fig. 22
Bild av min prototyp där man ser listen och skruvhålen

Fig. 23
Bild av min prototyp, där en golvbräda är redo att hakas på av 
nästa
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Jag tycker Setra har tänkt helt rätt när det gälleratt 
få det tilltänkta golvet lättmonterat och även att 
ligga i prisklassen som parkettgolven. Det gör att de 
verkligen har ett bra utgångsläge för att konkurrera 
med just parkettgolven som det idag säljs mest av. 
Jag tycker även att det skulle kunna konkurrera 
med andra massiva trägolvstillverkare. Ett billigare 
golv med ett förenklat läggningssystem borde få 
fler kunder att köpa massiva trägolv. De som köper 
massiva golv idag gör det för att de vill ha något 
genuint och äkta, så därför tycker jag inte att denna 
klicklösning ska kännas för billig heller. Så statusen 
på de nya klickträgolven bör inte bli lägre än de 
massiva trägolv som finns idag. 

En direkt slutsats som man kan dra är att det inte är 
tekniskt möjligt att överföra en “vanlig” klickfunktion 
till ett massivt trägolv, eftersom det helt enkelt inte 
skulle fungera. Men ett ”vanligt” klicksystem menar 
jag de som används på laminatgolv och lamellgolv 
idag, där fjädern och noten är i ett annat material 
anpassat för att hålla ihop fogen. Skulle man använda 
samma lösning på ett massivt golv skulle fjädern bli 
för svag och gå av väldigt lätt eftersom fibrerna är 
stående. 

Setra skulle behöva fundera över om de kan tänka 
sig att utföra de tester som krävs på byglarna för 
att kunna anpassa dem till furugolv. Setra skulle 
även behöva fundera över hur de skulle lösa det 
med byglarna om det skulle bli aktuellt, Dala Floda 
berättade att de köper in patenterade byglar från 
Tyskland. Många företag har sina klicklösningar 
patenterade. Skulle Setra rita en egen lösning eller 
köpa in någon patenterad? 

Är Setra öppen för att fästa en list eller dyligt i ett 
annat material i det massiva trägolvet för att lösa 

detta problem? Jag anser att det är det enda sättet 
att lösa detta. När det gäller Tarketts list i golvbrädan 
skulle Setra behöva testa sig fram för att se vilket 
material som skulle fungera bäst ihop med massivt 
furu. Tarketts och Allocs klickfunktioner som har 
en list av HDF-board och aluminiumskena används 
endast på lamellimmade trägolv eller laminatgolv 
idag och skulle man försöka överföra dessa metoder 
på massiva trägolv behövs det större tester för att 
få det anpassat till massiva golv än vad tester för 
bygelsystemet skulle kräva. Bygelsystemet är redan 
tillverkat för att passa massiva trägolv, fast de är 
inte testade på furu ännu. Scanticgolv använder 
dock byglarna idag på grangolv.

Vilken lösning Setra än väljer att gå vidare med 
anser jag att tester på både mindre och större 
golvytor bör göras, just för att se hur golvet beter sig 
även på större ytor, så att Setra sedan kan komma 
fram till en rekommenderad maxbredd för golven. 
Sådana tester borde även utföras så man ser hur 
rörelserna i golvet ändras under alla årstidsväxlingar. 
När det gäller att utveckla en ny klick- eller listlösning 
kanske man inte hittar rätt lösning direkt utan det 
skulle kunna göras flera förslag på en lösning som 
kan testas parallellt. 

Alla dessa tre monteringar behöver utvecklas, mer 
eller mindre, omarbetas och testas för att anpassas 
till ett massivt furuträgolv. Till en början var jag mest 
positiv till en bygelfunktion. Mycket eftersom det 
redan används på massiva golv. Men nu i detta skede 
i arbetet då jag funderat igenom de andra systemen 
mer grundligt så kanske något av dem skulle fungera 
bättre. Eller någon kombination av lösningarna 
kanske skulle kunna bli riktigt bra. Bygelsystemen är 
ju redan testade för massivträ, så de enda testerna 

DISKUSSION OCH SLUTSATS
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där skulle vara för att mer eller mindre se hur det 
skulle fungera på furu. Därför känns bygelsystemet 
som den enklaste vägen. Men jag anser också att 
om Setra skulle bestämma sig för att utforma en helt 
ny lösning skulle det ge mer uppmärksamhet än vad 
bygelsystemen skulle göra eftersom de redan finns 
på marknaden. Några av dem som jag intervjuade 
var skeptiska till bygelsystemen, någon sa att de 
inte fungerar norr om Dalälven. Om Setra då skulle 
lansera en helt ny läggningsmontering till massiva 
furugolv kan de själva välja hur de vill presentera 
produkten. Har man även gjort ordentliga tester 
innan så är man även säkrare på sin produkt och 
kan trycka på de positiva faktorerna, man kan 
även försvara sin produkt bättre på marknaden om 
man vet fullt ut hur till exempel golvet fungerar i 
årstidsväxlingarna.

Setra skulle nå en ny kundgrupp genom att tillverka 
ett nytt slags golv inom de ramar som de pratat om. 
Jag tycker dock att det är väldigt viktigt att inte rusa 
fram mot en lösning utan undersökningarna måste få 
ta den tid de behöver. Man kanske måste testa olika 
idéer för att hitta den bästa lösningen. Det är viktigt 
för en så seriös lansering som möjligt eftersom det 
finns en del som inte alls tror på att det skulle gå att 
skapa ett sådant slags golv som Setra vill.  

Men genom att tillföra ett annat material till 
monteringen är jag övertygad om att man skulle 
hitta ett nytt sätt att montera massiva trägolv på. 
Någon typ av metall eller stål som hjälper till att hålla 
ihop golvet, det skulle kunna bli lika starkt som när 
man skruvar golvet i underlaget. Men det problemet 
när golvet kan bli bulligt återstår ändå genom en 
sådan konstruktion eftersom det fortfarande ligger 
flytande. Det är ett problem som man inte ska 

glömma bort, utan även ta med det fenomenet i sina 
beräkningar och undersökningar i sökandet efter ett 
nytt läggningsmoment. Man kanske skulle kunna göra 
en typ av golv där man både kan lägga det flytande 
och fastskruvat, det tycker jag vore en spännande 
lösning. Att man använder samma montering på 
båda golven gör att man kan välja att skruva fast 
golvet i underlaget om det skulle  behövas. Det 
skulle betyda att monteringstiden inte skulle bli så 
mycket längre för ett fast golv som för ett flytande. 
Med en ny sorts lösning där man använder lister eller 
byglar tar man ju dessutom bort momentet där man 
måste limma. 

Genom att tillföra ett annat material, till exempel 
metall, i en monteringslösning av massiva trägolv  
anser jag skulle bli en modern lösning. Vi inför 
2000- talet till vår gamla historiska användning av 
trägolv. Genom att uppdatera monteringen förenklar 
vi läggningmomentet för att passa vår livsstil idag. 
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Ett förslag på fortsatt arbete skulle kunna vara att 
jag i ett möte med Setra förklarar närmare vad jag 
menar med mina olika förslag som jag nämnt i slut-
satserna och att jag till detta möte försökt få ner fler 
idéer till skisser, för att lättare kunna visa vad jag 
menar. Genom diskussioner och funderingar skulle 
Setra sedan närma sig den eller de lösningar som de 
tycker är värda att försöka förverkliga. De lösningarna 
måste sedan utarbetas nogrannare.

Man skulle även behöva titta närmare på vad man 
skulle använda för metall om det skulle bli aktuellt.

Alla dessa moment som måste gås igenom för att 
slutligen nå en ny produktion känner jag inte till, 
men det skulle vara intressant att få vara en del som 
har bidragit till att det har kunnat ske. Det skulle 
även vara roligt och intresssant att få vara med och 
se hur vägen från ritbordet till en helt ny färdig pro-
dukt skulle kunna se ut.

Efter färdigställandet av examenarbetet fann jag 
att det finns ett tredje företag som använder sig av by-
glar vid monteringen av trägolv. De heter Scanticgolv 
och använder byglarna även på grangolv, till 
skillnad från de andra företagen som jag tagit upp 
här i arbetet. Så ett förslag på fortsatt arbete skulle 
vara att man tar kontakt även med det företaget 
på samma sätt som jag kontaktat Junckers och Dala 
Floda och tar reda på hur grangolvet fungerar ihop 
med bygelmontering. Mailadressen till det företaget 
är www.scanticgolv.com (20060515).

FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE
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NOTER:

1 FSC (Forest Stewardship Council) är en oberoende, 
internationell medlemsorganisation som uppmuntrar 
till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt 
livskraftigt bruk av världens skogar.

2 PEFC ( Program for the Endorsement of Forest Cer-
tification schemes) är ett internationellt system för 
certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Mål-
sättningen är att utveckla ett uthålligt privatskogs-
bruk med god balans mellan de tre grupperingarna; 
skogsproduktion, miljö och sociala intressen.

3 Setra Group Företagsbroschyr och kontakt med 
platschefen Fredrik Nordin och produktchefen Urban 
Andre´, Setra Valbo.

PERSONLIGA SAMTAL:

Möte med Setra i Valbo
Fredrik Nordin, platschef
Urban Andre, produktionschef

Telefonintervjuer med 
10 anonyma golvförsäljare
11 anonyma golvläggare
Slumpmässigt valda över hela Sverige
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Lantz, A (1993) Intervjumetodik. Lund: Studentlit-
teratur, kap. 5 sid 89
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Intervjufrågor 
till 
Golvförsäljare

Mellansverige Norra Sverige Mellan- 
sverige

Norra 
Sverige

Norra 
Sverige

Mellansverige Mellan- 
sverige

1. Vilka trägolv 
är det störst 
efterfrågan på?
Massiva trägolv, 
lamell parkett 
(eller laminat).

Alla typer av laminat 
mest.
Massiva14mm trä 
golv 
minst efterfrågan på

Mest 
lamellparkett

Parkett i 
ek är
det som går 
mest. Säljer 
även massiva 
golv i ek och 
ask men 
har ej något 
lager

Tarkett golv 
i ek och 
ask står 
för 80% av 
försäljningen.
Bok och lönn
fungerar ej 
uppe hos oss 
i Norr

14 mm 
ekparkett
3 stavigt 

Lamellparkett
Ca 5 % av 
försäljningen om 
året brukar vara 
massiva golv

Lamell-
konstruk-
tioner
i ek 
flytande 
14 mm

2.  Handlar 
kunder efter 
utseende eller 
pris?

Prismässigt Tycker att 
trenden 
vänt, kunden 
tittar 
mer efter 
kvalitet än 
på priset

Både och, 
vi måste 
hänga med 
i svängarna 
pris-
mässigt i 
butiken
också

Både och Utseende Pris mycket

3. Har du hört 
om kunderna 
saknar något 
inom trägolv- 
marknaden 
idag? 
- Är det något 
de efterfrågar        
som inte finns 
idag?
- Saknar du som 
försäljare något 
inom trägolv- 
marknaden?

Nej Nej. Nej, men 
jag saknar
att de stora 
tillverkarna 
har slutat att 
tillverka 
lamell limmat 
furugolv. Finns 
knappt att få 
tag i idag

Nej Homogena 
golv frågas 
det efter,
14 mm 
Tarkett.
Nej, det finns 
det mesta 
redan

Nej Nej.
Som försäljare 
saknar jag ett 
större utbud 
på dyrare och 
finare golv

Nej

5. Om det skulle 
dyka upp ett 
massivt- trägolv 
med 
klickfunktion 
på marknaden 
tror du 
att det skulle 
göra succé då?

Nej, det skulle inte gå 
att genomföra. 

I den mån det 
fungerar. 
Junkers med 
bygel-
system har jag 
dock ingen bra 
erfarenhet av, 
de reser
sig och blir 
bulliga, 
fungerar
inte norr om 
Dalälven

Det är en 
prismässig
fråga

Prisfråga, det 
är möjligt

Både ja, och 
nej. Brukar 
vara dyrt 
med massiva 
golv, vi har 
inte så stor 
efterfrågan på 
sådana golv 
heller

Nej, det skulle 
inte hålla, svårt 
att göra.

Skulle 
inte 
fungera! 
Massiva 
golv bör 
fixeras i 
Under-
laget
 p g a 
dess 
rörelser

7. Tror du att 
det skulle vara 
möjligt att 
tillverka
 ett sådant golv? 
(Om inte, 
utveckla svaret, 
om dessa 
problem löses  
då?)

Måste ha en 
Lamellkonstruktion 
för att stabilisera upp,
träet rör på sig så det 
skulle spricka, ett 
trägolv 
måste limmas

Ja, om 
man löser 
problemen

Ja, det tror 
jag, inga
problem

Det skulle 
vara möjligt. 
Om det
var special 
ritat av 
arkitekter till 
någon 
offentlig lokal

Borde funka En bygel skulle 
vara bättre på 
ett massivt 
golv än en 
klickfunktion

8. Skulle du 
kunna tänka 
dig att sälja 
ett 
sådant golv i 
din butik?

Ja, vi har 
inget lager 
men tar 
alltid in på 
kundorder

Ja, absolut 
bara det är 
något större 
välkänt 
företag 

Ja, om det 
fungerar och 
det finns en 
efterfrågan

BILAGA 1
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Intervjufrågor till
Golvförsäljare efter andring av frågor

Mellansverige Mellansverige Mellansverige

1.Vilka trägolv är det störst 
efterfrågan på?
- Massiva trägolv, lamell trägolv, 
lamell parkett (eller laminat).

Lamellparkett
i ek, fanergolv

Lamellgolv 3-staviga Lamellparkett 
I ek

2. Handlar kunder 
efter utseende eller pris?

Kompromiss där 
emellan mycket
utseende men plånboken
bestämmer i slutändan

Vi står för kvalitet, 
utseende och pris,
folk handlar mer 
efter kvalitet och
design

Mycket efter pris

3. Om det skulle dyka upp ett 
massivt- trägolv med ett annat 
läggningsmoment än lim och skruv 
på marknaden vad skulle du säga om 
det?
Tror du att det skulle vara möjligt att 
tillverka ett sådant golv? 
(Om inte, utveckla svaret, 
om dessa problem löses då?)

Svårt att tro att det 
skulle fungera, man
mixtrar med 
naturlagarna. Det spelar
egentligen igen roll vad 
som ligger under ytan 
på ett trägolv. Ingen ser
ju att det inte är ett 
genommassivt trägolv.
Om man fixar problemen
kanske det fungerar

Synnerligen svårt 
att ändra på 
naturlagarna
trägolv rör ju på sig.
 Vi lägger 80% av
 våra golv på 
värmeunderlag och
då rör sig de flytande 
golven mer

Jag skulle inte bli så 
imponerad, skulle bli 
så dyrt, svårt att 
tillverka.
Tvivelaktig

4. Tror du att det skulle finnas plats för 
ett sådant golv på marknaden?
- Vad skulle ett sådant golv betyda 
för marknaden? 
- Detta golv skulle alltså vara likvärdigt
 som att lägga ett parkettgolv och ligga 
i samma prisklass.
- Om golvet blir lättare att lägga och 
kunden 
kan bära det med sig hem samma dag?

Det är kundvärderingar,
men vi måste också tro,
och jag är skeptiskt till 
att det skulle fungera, 
det är ju problem med 
krympning och svällning

Nej, tror inte att det 
finns någon marknad
för det, skulle inte 
fungera i norden.

Om det är likvärdigt med 
Parkett så blir det 
intressantare, men tror
inte det skulle bli någon
 större förändring på 
marknaden, skulle nog
säljas mest lamell 
parkett
ändå.
Det är så mycket
 rörelser i massiva 
golv så jag tror inte 
det skulle gå så bra.

5. Skulle du kunna tänka dig att sälja ett
 sådant golv i din butik?

Ja, vid intresse och 
efterfrågan

Nej, eftersom de inte 
skulle fästas i 
underlaget

Ja, visst  skulle jag ha 
det i min butik

6. Vilka tillverkare av genom massiva 
trägolv känner du till?

Dala Floda, Siljan, Junckers,
Baseco, Föllinge

Kungsgolvet, Junckers,
Dala Floda, 
Stockholm Sweden,
Stomberg, Moland

Junckers
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Intervju
frågor till 
golvläggare
 

Södra 
Norrland

Södra 
Norrland

Mellan- 
sverige

Mellan- 
sverige

Mellan- 
sverige

Södra 
Norrland

Mellan- 
sverige

Mellan- 
sverige

1. Vilka slags 
trägolv 
får ni lägga 
mest?
T ex. Massiva 
trägolv, 
lamell 
trägolv, 
lamell parkett
Träslag?

Ek parkett, 
laminat 
förekommer

Ek parkett, 
neråt 
Mälardalen
förekommer 
det
mer massiva 
golv

 
Ek parkett, 
det står 
för 95 % av 
all läggning

Lamell-
parkett i ek, 
till 
90 %

Massiva golv 
i ek och furu
(riktat in sig 
på massiva 
golv)

Lamell parkett Laminat, 
ibland 
parkett, minst 
massiva

Lamell parkett 
i ek, endast 
någon % är 
massiva golv 
i ek

2. Vilken är 
er största 
kundgrupp?

Privat-
personer,
medel-
svensson

Fastighets-
ägare

Bygg-
företag

Företag Privat-
personer

Byggmästare 
och turist-
näringen

Privat-
personer

Fastighets-
ägare, privat
personer

3. Anser 
ni att det 
saknas något 
på trägolvs 
marknaden?
Har ni hört 
om era 
kunder 
saknar 
något på 
trägolvs 
marknaden?

Nej Nej Nej Nej Jag saknar 
fullängd på 
tiljor, svårt 
att få tag i, 
sådana vill 
man ha om 
man ska 
lägga golv 
i äldre hus 
där man 
aldrig ser 
någon skarv 
på trägolven

Nej Nej Nej

4. Om det 
skulle finnas 
ett massivt
trägolv med  
ett annat 
läggnings-
moment utan 
lim och skruv, 
vad skulle du 
säga om det 
då?
En sorts 
klickfunktion, 
tror du att 
det skulle
finnas en 
marknad för 
det då?
- Varför tror 
du det/inte 
det?
- Om inte, om 
problemen 
löses då? 
- Skulle det 
funka då?
- Andra 
synpunkter?

Kommer nya 
saker 
hela tiden 
även vad 
gäller 
parkett, går
säkert att 
genom-
föra, borde 
gå

Skulle nog 
kunna 
funka, men 
träet
rör på sig, 
skulle 
bli problem.
Finns med 
byglar

Marginellt, 
inte säkert 
att det 
skulle funka 
med
tanke på 
alla rörelser 
som trä har.

Det tror jag 
säkert, vore 
bra om det 
skulle gå att 
lägga lika 
fort som 
parkett.
Prisfråga

Tror inte att 
det är bra, 
trä slår sig. 
Tror inte att 
det skulle 
finnas någon 
marknad för 
det.
Går ej att 
ha flytande 
på levande 
material. 
Men om 
man löser 
problemen 
kanske

Skulle säkert 
funka, det är 
jag övertygad 
om, Dala Floda 
och Junker 
har byglar de 
använder sig av

Tror säkert 
att det är 
tekniskt 
möjligt, skulle 
funka med 
flytande, tror 
inte att det är 
någon större 
fara med 
svällning

Kanske, 
är det 
tekniskt 
möjligt, svårt 
att säga. 
Smalare 
bredder 
behövs då. 
Läggningen 
är en stor 
del av 
kostnaden. 
Om det 
skulle finnas 
klickfunktion 
kanske 
kunden vill 
lägga golvet 
själv.

BILAGA 2
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5. Vad är det 
för för-/ och 
nackdelar 
mellan
massiva 
trägolv och 
lamell golv 
som du ser 
det?

Trägolv har 
längre livs-
längd, 
parkettgolv 
kan 
slipas ca 4 
ggr, 
laminat-
golven 
håller så 
länge de 
håller

Nackdelen 
med
trä är att det 
är ett
levande 
material, 
det blir 
springor och
det kupar sig 
men 
fördelen är 
känslan 
med det och 
det finns fler 
möjligheter

- -
Fördelen 
med lamell 
är att de 
kan läggas 
flytande, 
massiva golv 
måste ha ett 
undergolv 
att skruva i. 
Massiva golv 
är också 
överlägsna 
att gå på

Fördel med 
lamell lösningar 
är att de inte 
går isär, mer 
lätthanterliga 
att jobba med.
Nackdel med 
massiva golv är 
att de krymper 
och de bygger 
så högt

Nackdelar 
med massivt 
är att det är 
tyngre att 
lägga, parkett 
är lättare och 
enklare. Jag 
föredrar 
Parkett

Fördelar 
parkett-
golven är
färdig-
behandlade
när man lagt 
det o de är 
slipbara. 
Massiva golv
kräver reglat
underlag.
Parkettgolven 
är färdig-
behandlade 
när man lagt 
in dem och 
de går att 
slipa. 
Massiva golv 
kräver reglat 
underlag

6. Vilka 
tillverkare av 
genom 
massiva 
trägolv 
känner du 
till?

- - - - - -  -
Dala Floda, 
Sekelgolv, 
Föllinge, 
Langemo, 
Siljan

Intervju frågor till
Golvläggare efter ändring av frågor

Södra Norrland Södra Norrland Södra Sverige

1. Vilka slags trägolv får ni lägga 
mest?
- Tex. Massiva trägolv, lamell trägolv, 
lamell parkett (eller är det laminat).  
- Träslag?

Lamellparkett
i ek

Tre stavig
Ekparkett

Lamellparkett

2. Vilken är er största kundgrupp? Privatkunder Bostadsrätts-
föreningar

Byggföretag

3. Om det skulle finnas ett massivt 
trägolv med ett annat 
läggningsmoment än lim och skruv, 
tror ni att det skulle finnas en 
marknad för det då?
- Om golvet läggs enklare och 
snabbare?
- Detta golv skulle alltså vara 
likvärdigt 
som att lägga ett parkettgolv och 
ligga i samma prisklass.
- Varför tror du det/inte det?
- Om inte, om problemen löses då? 
Skulle det funka då?
- Vad skulle det innebära för 
golvläggarna?
- Andra synpunkter?

Man kan lägga 
massiv golv utan
lim, med klick-
funktion. Massiva
trägolv är sämre,
de rör sig, gillar
laminat bättre.
Om man löser det 
tekniska problemen
skulle det väl kunna
fungera, men man kan
inte ändra på grunden
i trä, det kommer alltid
att röra på sig

Det skulle finnas en 
marknad för det,
men de skulle bli
för dyra.
Trä har ju så mycket
rörelser, men skulle
man lösa de problemen
så funkar det nog.
Homogent golv är
bättre

Ja, det skulle
säkert fungera,
men det skulle
bli dyrare, och ge 
dyrare 
transporter eftersom 
massiva golv är tyngre.
Men jag tror att det skulle 
fungera tekniskt

4. Har massiva trägolv några för 
för-/nackdelar mot lamell limmat?

Massiva golv rör på sig Fördelar med massiva golv
är att man kan ha dem hur
länge som helst, slipbara
7-8 ggr. Jag föredrar
homogena golv.
Det som är positivt med 
lamellgolven är att de
har hög status

Nackdelen med massiva golv
 är att de rör sig mycket,
 torkar på vintern osv.
Fördelar är att de har en längre
 livslängd, man kan slipa 
det flera gånger.
Fördelar med lamellgolv är 
att de är stabilare än 
massiva golv och de är
 billigare, inga nackdelar med 
dessas golv.

5.Vilka tillverkare av genom 
massiva trägolv känner du till?

Junckers, Siljan, Norlida Junckers Burseryd, Aprobo, Siljan, Mörka 
Skog, Armstrong.
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Vecko-
schema

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

v.7 Besöka Setra

v.8 Lektion i skolan Lektion i skolan Träff m. Lärarna ang
Ex-jobb. Ringde 
Fredrik på 
Setra berättade om 
vår tanke angående
Mitt ex-jobb

Brainstormade
Ang. ex-jobbs
Uppgiften.
Sökte info på
Internet

v.9 Klartecken från Jan 
Eriksson 
som pratat med 
Fredrik på 
Setra angående Mitt 
ex-jobb

Lektion i skolan Lektion i skolan Lektion i skolan Skrev Ex-jobbs 
beskrivningen

v.10 Skickat ex-jobbs 
beskrivning
Till Jan Eriksson

Ex-jobbs 
beskrivning 
godkänd
Av Jan Eriksson, 
skickat den vidare 
till Setra 

Sammanställa 
Frågor om klick-
golv

Gå till biblioteket 
söka info om gamla 
trägolv

v.11 Var runt till butiker 
i Gävle och kollade 
deras golvutbud o 
vad de köper in sina 
golv ifrån.

Ringt runt till 
golv- företagen 
om de vill dela 
med sig av sin 
försäljnings- 
statistik

Ex-jobbs genom-
Gång CHECKPOINT 
1
Fick min 
handledare, 
träffade honom, 
ändrade min ex-
jobbsbeskrivning

Träffade min 
handledare Lars 
Steiner igen. Han 
fick min nya ex-
jobbsbeskrivning. 
Skickade även den till 
lärarna

v.12 Fick godkänt från 
lärarna, skickade 
beskrivningen vidare 
till Setra

Pratade med min 
kontakt på Setra, 
han skulle maila 
mig om ett datum 
för träff

Lektion i skolan

v.13 Ringde upp Setra 
igen, ev kan möte 
ske på em. Möte 
bestämt skall ske på 
fredag 31 mars.
Skrev frågor till 
golvförsäljare och 
golvläggare

Sökte info på 
nätet fokuserat 
på klickfunktioner, 
och scannade in 
bilder jag redan 
hade. Började 
skriva inledningen 
på min uppsats

Ringa golvförsäljare 
och golvläggare

Fortsätta få tag i 
golvförsäljare och 
golvläggare

Möte med Setra 13.15

v.14 Ex-jobbs genom-
Gång 
CHECKPOINT 2
Träffade min 
handledare

Började skriva 
sammanfattningar
från intervjuerna

Maila Setra 
Ringa fler 
golvförsäljare och 
golvläggare.
Fortsätta skriva

Ringa Setra
Ringa golvföretag 
ang deras 
bygelkontruktioner 
och ringa om ang. 
klickkonstruktionen
Combi-lock
Fortsätta skriva

v.15 Fortsätta skriva Till skolan lägga 
in arbetet i 
Indesign

Fortsätta arbeta i
Indesign

Långfredagen Skrev på 
arbetet

v.16 Annandag påsk
Skrev på arbetet

Skicka mitt utkast 
på uppsatsen 
till handledaren 
senast idag em. 
Skrev i arbetet

Kl 11.00 sista möte 
med handledare, 
koll igenom 
mitt utkast på 
uppsatsen

Skrev på arbetet Arbeta i Indesign hela 
dagen, handledning 
finns på plats

v.17 Skickade ett 
nytt utkast till 
handledaren
Fortsatte jobba i 
Indesign. Scannade 
bilder till arbetet

Läser igenom hela 
arbetet, för att 
kunna ändra fel 
mm.

Möte med 
handledaren.
Arbetar vidare i 
Indesign

Sista ändringarna 
av arbetet innan 
inläming.

Inlämning
Min inlämningsdag
Lämnade in arbetet

v.18 Slutseminarier Slutseminarier

Slutseminarier
Min redovisnings-
dag

Slutseminarier Slutseminarier

BILAGA 3
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