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Hantverkarbarometern är hantverkarnas röst i 
samhället och det är viktigt att vi i och utanför 
branschen lyssnar på dem. Resultatet från 
barometern blir därmed ett lackmuspapper över 
hur branschen mår och vad hantverkare tycker i 
olika frågor, med förhoppning att hantverkarnas 
röst hörs och syns. 

Mycket har hänt på bara några månader sedan 
den första hantverkarbarometern lanserades. 
Pandemin är för närvarande över men dess 
effekter känns fortfarande av, och kommer 
göra det en tid framöver. Kriget i Ukraina har en 
direkt påverkan på materialkostnader på grund 
av högre driftkostnader och materialåtkomst. 
Världsekonomin följer efter med hög inflation 
som svar vilket ger högre räntor och dyrare 
priser och kostnader. Hushållen kommer behöva 
hålla i pengarna framöver och det här kommer 
och har redan fått effekter på hantverkar-
branschen.

Därför ansåg vi det högst angeläget att snabbt 
gå ut och fråga hantverkarna hur de upplevde 
branschen just nu, då våren 2022 varit 
exceptionell i dess händelseutveckling.  

Hantverkarbarometern visar att branschen 
påverkats av samhällsekonomin under en 
relativt kort period, det ser vi tydligt i frågan 
om huruvida uppdragen kommer att öka eller 
minska. Hantverkare är ju i hög grad beroende 
av material för att utföra arbeten och då drabbas 
man särskilt hårt när priserna höjts som de har 
gjort under året. Svaren visar också på att 
lokala hantverkare står inför tuffa tider, men 
det finns stor insikt om detta i branschen. 

När omvärldsläget nu ändras dramatiskt är det 
rimligt att vi får en diskussion om hur vi kan 
förbättra branschens förutsättningar. Vi har 
tidigare lyft behovet av en utveckling av ROT-
avdraget för att främja hållbara material. 

I och med den höga inflationstakten behöver 
vi lyfta frågor som att indexera taket efter 
konsumentprisindex. Efter förra hantverkar-
barometern vet vi att ROT-avdraget är särskilt 
viktigt för småföretagen, 75% av de med 1–10 
anställda ansåg att avdraget gjorde stor skillnad. 
Därför ser vi en utveckling av ROT-avdraget vara 
svaret för en bransch som redan drabbats och 
som fortsatt kommer drabbas hårt av 
materialbrist, prishöjningar och en stigande 
inflation. 

Geir Thomas Fossum, VD Beijer Byggmatrial AB

Geir Thomas Fossum, VD Beijer Byggmatrial AB

har
ordet

NÄR OMVÄRLDSLÄGET NU ÄNDRAS 
DRAMATISKT ÄR DET RIMLIGT ATT VI 
FÅR EN DISKUSSION OM HUR VI KAN 

FÖRBÄTTRA BRANSCHENS 
FÖRUTSÄTTNINGAR.

Vi är stolta över att kunna presentera den 
andra upplagan av hantverkarbarometern. 
Hantverkare är de som bygger Sverige och 
det är de som vet hur branschen mår och vad 
som behöver förändras.

GT
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Därför skapade Beijer Byggmaterial år 2021 Hantverkarbarometern, en undersökning vars mål är 
att hjälpa att påverka bransch såväl som samhälle i strävan för ett bättre hantverkarsverige. 
Hantverkarbarometern är en unik undersökning som har engagerat hantverkare runt om i landet 
med målet att samla deras åsikter och tankar kring sitt yrke för att få djupgående insikter om hur 
branschen ser ut i dagsläget, och vad som behövs för att förbättra denna. 

Barometern har som ambition att fånga upp en hel bransch, som nu ges möjligheten att ge sin 
syn på sina olika verksamhetsområden och utmaningar.

Hantverkarbarometern är en samlande 
undersökning och plattform där hantverkare 
får uttrycka sina åsikter och ta ställning i 
branschfrågor som kan påverka deras yrke. 
Alla hantverkare, oavsett inriktning eller 
geografisk lokalisering, är välkomna att 
delta och svara på frågorna som ställs i 
barometern.

Idén med barometern är att ta temperaturen 
på hela Sveriges hantverkarkår. På så vis kan 
hantverkare med en samlad röst ges chansen 
att påverka branschen och skapa ett bättre 
hantverkar-Sverige. Hantverkarbarometern 
är den första av sitt slag i Sverige och ger en 
unik inblick i hur hantverkare upplever sin 

egen bransch. Hantverkarbarometern har en 
målsättning att beslutsfattare och allmänheten 
vänder sig till barometern för kunskaps-
inhämtning och för att få djupgående insikter 
kring hantverkarbranschen

Tanken är att hantverkarbarometern, och dess 
respondenter, ska aktiveras ett par gånger per 
år för att kunna få en så bra bild som möjligt 
över hur hantverkarbranschen utvecklas och 
vilka frågor som engagerar för givet tillfälle.
Redan registrerade hantverkare kommer även 
att snabbt kunna aktiveras för att få en snabb 
och tillförlitlig åsikt från branschen i specifika 
aktuella frågor. 

INTRODUKTION TILL

BAKGRUND TILL
HANTVERKARBAROMETERN

HANTVERKARBAROMETERN 

*enligt SCB

I Sverige finns det över 300 000 
personer* aktiva inom byggin-
dustrin. De är snickare, målare, 
VVS-montörer, plattsättare, 
finsnickare och byggnadssnickare. 
De bygger de svenska hemmen 
varje dag, året om oavsett väder 
eller hindrande omständigheter.  
Historiskt sett har dessa tusentals 
hantverkare haft begränsade eller 
inga möjligheter att uttrycka sina 
åsikter om sin egen bransch. 
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Frågor som ställs har handlat om aktuella ämnen i branschen och hantverkaryrket, men också 
frågor som berör samhället och den politisk-ekonomiska utvecklingen såsom konjunktur och 
orderingång.  

Hantverkarbarometern ska kunna följas över tid och vara återkommande, för att det ska vara 
möjligt att dra slutsatser om hur åsikter och trender utvecklas från år till år. Den kommer ge en 
fingervisning om vilka frågor som engagerar hantverkare just nu och man kommer kunna 
jämföra resultaten från föregående år för att på så sätt få en ärlig och aktuell bild av 
hantverkarbranschen. 

I den första upplagan av hantverkarbarometern, 
där frågorna ställdes under hösten 2021, visade 
resultaten en stor optimism på framtiden. 
Två tredjedelar trodde att konjunkturen skulle 
fortsätta stiga och med slutet av pandemin 
ståndande var förhoppningen att det mesta 
skulle återgå till det normala. 

Men i den andra upplagan av hantverkar-
barometern är resultaten inte lika optimistiska. 
Effekterna av pandemin och kriget i Ukraina 
under första delen av 2022 har gett hantverkar-
branschen nya förutsättningar och en ny 
spelplan att anpassa sig till när det kommer 
till att utföra sitt arbete.

I den andra upplagan av hantverkarbarometern 
handlar frågorna om hur prishöjningarna, direkt 
kopplade till konflikten i Ukraina med nya 
ekonomiska förutsättningar som följd, påverkar 
hantverkarbranschen när det kommer till order-
ingångar, offertskrivande och kontakten med 
kunder. 

Undersökningen avslutades i slutet av maj 
2022 och hantverkare i hela Sverige fick svara 
på en enkät med relevanta och aktuella frågor. 
Hantverkarna som deltog i enkäten besvarade 
denna via hantverkarbarometern.se. 

Hantverkarbarometern uppmärksammas 
också kontinuerligt genom sociala medie-
kampanjer och genom säljare i Beijers lokala 
byggvaruhus.

ANDRA UPPLAGAN AV
HANTVERKARBAROMETERN VÅREN 2022



6

FRÅGOR, SVAR OCH RESULTAT
SAMMANSTÄLLNING AV

Enkäten som ett hundratal respondenter fick svara på var uppbyggd 
i två block: bakgrundsfrågor, och aktuella frågor rörande världsläget 
och stigande materialpriser. 

Frågorna bestod av kryssfrågor med olika svarsalternativ. Totalt 300 
hantverkare valde att besvara enkäten, där majoriteten av Sveriges 
regioner och län även var representerade. Resultaten från frågorna, 
tillsammans med hantverkarnas olika inriktningar presenteras nedan.  

Av de tillfrågade hantverkarna var cirka en tredjedel hantverkare/snickare, en fjärdedel 
svarade att de var VVS:are och cirka en tiondel var murare. Resterade inriktningar 
innefattade målare, plattsättare, svetsare, finsnickare samt de som valt att inte uppge.

INRIKTNING

50 procent 1 - 3 anställda 
23 procent 4 - 10 anställda 
23 procent 11 - 100 anställda 
4 procent   Över 100 anställda

HUR MÅNGA ANSTÄLLDA HAR DITT FÖRETAG?

%

58
29

%
JA NEJ

13
%

VET EJ

%

FÖR DE HÖGRE MATERIALPRISERNA?
HAR KUNDERNA FÖRSTÅELSE 

13 procent svarade att de inte visste.

29 procent svarade att de inte hade 
förståelse.

58 procent upplevde att kunderna hade 
förståelse för de högre materialpriserna.
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%

28 14

%
FÄRRE GER EJ

FAST
PRIS

47

%
INGEN

SKILLNAD

%

DU SKRIVER FÄRRE ELLER FLER OFFERTER MED FAST PRIS?
HAR DET OSÄKRA LÄGET GJORT ATT

28 procent svarade att de skrev färre. 

47% upplevde ingen skillnad sedan 
tidigare år

%
7

28

%
JA, 

MÅNGA
JA

NÅGRA FÅ

65

%
NEJ

%

AVSTÅ JOBB DU REDAN RÄKNAT PÅ
FÖR ATT MATERIALET BLIVIT FÖR DYRT?

HAR DU UNDER 2022 FÅTT 

7 procent upplevde att de hade avstått 
många jobb på grund av materialpriset.

28 procent svarade att de hade fått 
avstå några få.

%
10

30
11

%%
JA, 

MYCKET
FÄRRE

JA, 
LITE

FÄRRE

NEJ, 
DET HAR 

ÖKAT

49

%
NEJ, 

SAMMA 
NIVÅ

%

BLIVIT FÄRRE UNDER 2022 TILL FÖLJD AV 
PRISJUSTERINGAR OCH MATERIALBRIST?

UPPLEVER DU ATT UPPDRAGEN

11 procent upplevde att uppdragen ökat 

49 procent upplevde att uppdragen låg 
på samma nivå som föregående år

10 procent svarade att uppdragen blivit 
mycket färre

30 procent upplevde att uppdragen blivit lite 
färre under 2022 

11
%
FLER

11 procent upplevde att de skrev fler 
offerter till fast pris.

14 procent svarade att de aldrig ger 
fast pris 

65 procent svarade att de inte hade behövt 
avstå jobb för att materialet är för dyrt.
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%

3120
45

%%
LITEJA NEJ

44
%

VET INTE

%

SKA BLI FÄRRE EFTER SOMMAREN?
KÄNNER DU ORO FÖR ATT UPPDRAGEN 

20 procent svarade att de kände en oro 
inför att uppdragen skulle bli färre efter 
sommaren.

45 procent svarade att de inte kände 
en oro.

4 procent svarade att de inte visste. 

31 procent svarade att de kände en 
liten oro.

SOM ARBETAR PÅ FÖRETAG MED 1–3 ANSTÄLLDA

HANTVERKARE
TVÅ

KÄNNER ORO FÖR ATT UPPDRAGEN SKA MINSKA EFTER SOMMAREN
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Resultaten av den andra hantverkarbarometern 
visar en bransch med mindre framtidstro. Den 
första upplagan av hantverkarbarometern, där 
svaren samlades in under hösten 2021, visade 
på stor optimism där coronapandemin gett fler 
jobb trots dyrare materialkostnader. Men nu, 
våren 2022, när världsläget och ekonomin är 
en annan, märks det i svaren som Sveriges 
hantverkare ger. 

De svar som hantverkare gett i barometern 
visat att branschen spår tuffare tider och att 
konjunkturförväntningarna har minskat rejält. 

En tredjedel av de tillfrågade hantverkarna 
vittnar om färre uppdrag hittills i år till följd 
av prisökningar och materialbrist. Det är främst 
de mindre företagen som är mest oroliga för 
minskad efterfrågan. Nästan hälften av de 
svarande upplever dock att de ligger på 
samma nivå som föregående år. 

Tio procent svarade att uppdragen blivit mycket
färre under 2022. Här är kan vi ändå se att 
världsläget påverkar uppdragsomfattningen 
och att det finns en påverkan på plånboken 
hos kunderna inför att anlita hantverkare.

SLUTSATS

För oss som driver byggnadsfirmor blir de här 

frågorna en stor del av min vakna tid, det känns 

bra att kunna vara med och påverka för en 

smidigare och mer effektiv vardag. Det underlättar 

också i sakfrågor att få input från andra som 

är i samma situation.

Fredrik Hedenström
VD/Snickare, FH produktion



10

Oron för sämre tider finns i hela branschen, 
men är särskilt stark bland småföretagen. 
Över hälften av de tillfrågade hantverkarna som 
arbetar på företag med 1–3 anställda känner oro 
för att uppdragen ska minska efter sommaren. 
Den siffran står i stark kontrast om man tittar 
på upplevelsen hos företag med fler än 100 
anställda, där 61 procent inte känner någon 
oro för minskat antal uppdrag framöver.

I den andra upplagan av Hantverkarbarometern 
upplevs ändå kunderna ha förståelse för pris-
höjningarna på material, nästan två tredjedelar 
säger att kunderna har förståelse för de högre 
materialkostnaderna. Medan nästan en tredjedel 
svarade att de upplevde att kunderna inte alls 
hade förståelse.

De insikter som är viktigast för branschen att ta 
med sig från den andra hantverkarbarometern 
är en bransch som mestadels är positiv trots 
världsläget. I de flesta ställda frågor ser omkring 
hälften av de tillfrågade ljust på framtiden. Men 
det finns stora orosmoln, främst för småföre-
tagarna, som redan börjar se konsekvenserna av 
en försämrad ekonomi. Det är också intressant 
att nästan 40 procent av företagen med mer än 
100 anställda känner en oro inför minskade upp-
drag inom en snar framtid, vilket tyder på att en 
nedgång i efterfrågan är på väg att drabba 
företag av alla storlekar 


