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Resultatet från barometern visar tydligt vad 
hantverkarna tycker i de brinnande frågorna och 
ger en fingervisning hur hantverkarbranschen 
mår just nu. Vi hoppas att Hantverkarbarome-
tern ska vara ett återkommande verktyg för  
branschen som gör att hantverkarnas röst  
hörs och syns. 

Sedan den andra Hantverkarbarometern 
presenterades under våren 2022 har branschen 
fått känna på den höga inflationen och den  
lågkonjunktur som vi är på väg in i. Det märks 
i svaren i vår undersökning. Jämfört med för 
bara ett år sedan ser hantverkare betydligt  
dystrare på framtiden när det kommer till  
konjunktur och orderingång. Däremot har efter-
frågan på energieffektiviserande renoveringar 
blivit större det senaste året, där mer än två av 
tre (68%), ser att efterfrågan har ökat markant. 
Detta kan härledas till de ökade energikost- 
naderna och därmed större efterfrågan på den 
här typen av renoveringar från hushållen.

Det är dessutom till hela samhällets gagn om 
hushållen investerar i sådana renoveringar  
eftersom vi då tillsammans kan få ner elför-
brukningen och på så vis få ner de stegrande  
el-priserna. 

Mycket talar för att efterfrågan på energi- 
effektiviserande renoveringar just nu är större 
än vad hantverkarna kan möta. Vi ser att 
lösningen skulle kunna vara både kompe-
tensutveckling inom branschen men också 
fler incitament för att hushållen ska ha möj-
lighet att investera i den typen av renovering-
ar. Att det finns leverantörsproblematik för till  
exempel solpaneler verkar vara ett känt  
utbrett problem i branschen. Samtidigt är de 
höga el-priserna här för att stanna och höga 
energipriser är något vi kommer få lära oss att 
leva med.  Men det finns en viktig fråga som  
barometern lyfter, som är hur ska hantverkare 
möta efterfrågan och utbud inom energieffekti-
viserande renoveringar?

Vi ser att en expandering av det gröna ROT-av-
draget, från att enbart gälla för solceller till att 
gälla fler typer av gröna renoveringar, skulle kun-
na vara ett bra incitament för kunder att göra 
fler energieffektiviserande renoveringar och för 
hantverkare att ta fler jobb av den här typen. Den 
typen av incitament skulle också kunna hjälpa 
till att vända trenden av en nedåtgående kon-
junktur som hantverkare känner av i nuläget. För 
efterfrågan på hantverkare finns, bara på ett an-
nat sätt än för ett år sedan. 

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 oerhört stolta att redan nu presentera  
den tredje upplagan av Hantverkarbarometern
inom bara ett år. Hantverkare är de som  
bygger Sverige och vet hur branschen mår 
samt vad den behöver för att växa och må bra, 
vilket gör det extra viktigt att vi frågar dem  
direkt hur de mår i den ansträngda tid som vi 
nu lever i. 

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 hantverkar-Sverige. Hant-
verkarbarometern är en unik undersökning som har engagerat hantverkare runt om i landet med 
målet att samla Sveriges hantverkares åsikter och tankar kring sitt yrke för 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 under-
sökning och plattform där hantverkare får ut-
trycka sina åsikter och ta ställning i bransch-
frågor 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 allmänhet-
en vänder sig till barometern för kunskapsin-
hämtning och för att få djupgående insikter 
kring hantverkarbranschen.

Hantverkarbarometern och dess respondenter 
aktiveras ett par gånger per år för att kunna få 
en så bra bild som möjligt över hur hantver-
karbranschen utvecklas och vilka frågor som 
engagerar för givet tillfälle. 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 orderin-
gång. 

INTRODUKTION TILL

BAKGRUND TILL
HANTVERKARBAROMETERN

HANTVERKARBAROMETERN 

*enligt SCB

I Sverige finns över 300 000 per-
soner* aktiva inom byggindustrin. 
De är snickare, målare, VVS-mon-
törer, 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 möjlighe-
ter att uttrycka sina åsikter om sin 
egen bransch. 
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Hantverkarbarometern kan följas över tid och är återkommande, för att det ska vara möjligt att 
dra slutsatser om hur åsikter och trender utvecklas från år till år. 

Den ger en fingervisning om vilka frågor som engagerar hantverkare just nu och man kan jäm-
föra resultaten från föregående år för att på så sätt få en ärlig och aktuell bild av hantverkar-
branschen.

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 fort-
sätta stiga och med slutet av pandemin stån-
dande var förhoppningen att det mesta skulle 
återgå till normalitet. Under våren 2022 släpptes 
den andra upplagan av hantverkarbarometern, 
resultaten från vårens undersökning var inte lika 
optimistiska. 

Effekterna av pandemin och oroligheterna i Eu-
ropa under första delen av 2022 gav hantverkar-
branschen nya förutsättningar och en ny spel-
plan att anpassa sig till när det kom till att utföra 
sitt arbete. I den andra upplagan av hantverkar-
barometern handlade frågorna om hur prishöj-
ningarna, direkt kopplade till konflikten i Ukraina 
med nya ekonomiska förutsättningar som följd, 
och hur de påverkade hantverkarbranschen när 
det kom till orderingångar, offertskrivande och 
kontakten med kunder.

I den tredje upplagan av Hantverkarbarometern 
har världsläget förändrats ytterligare: energikri-
sen med höga elpriser är här för att stanna och 
hushållen dras med både höga elräkningar och 
höga bolåneräntor. Frågor om konjunktur, ma-
terialfrågor och utvecklingen av branschen har 
återigen ställts till hantverkarna, och de är de 
samma som ställdes i undersökningen, hösten 
2021. I den tredje undersökningen är hantver-
karna än mer pessimistiska om framtiden och 
svaren från undersökningen spår en ansträngd 
bransch framgent. 

Undersökningen avslutades i oktober 2022 och 
hantverkare i hela Sverige fick svara på en enkät 
med relevanta och aktuella frågor. Hantverkarna 
som deltog i enkäten besvarade denna via hant-
verkarbarometern.se. Hantverkarbarometern 
uppmärksammas också kontinuerligt genom 
sociala mediekampanjer och genom säljare i 
Beijers lokala byggvaruhus.

TREDJE UPPLAGAN AV
HANTVERKARBAROMETERN VÅREN 2022
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FRÅGOR, SVAR OCH RESULTAT
SAMMANSTÄLLNING AV

Enkäten som ett hundratal respondenter fick svara på var uppbyggd i 
tre block: bakgrundsfrågor, konjunkturfrågor och aktuella frågor. Där 
de sex första frågorna var samma som ställdes i Hantverkarbarome-
tern vid samma tid, 2021. Frågorna bestod av kryssfrågor med olika 
svarsalternativ. Totalt 421 hantverkare valde att besvara enkäten, där 
majoriteten av Sveriges regioner och län även var representerade. 
Resultaten från frågorna, tillsammans med hantverkarnas olika inrikt-
ningar presenteras nedan.  

Av de tillfrågade hantverkarna var cirka en tredjedel hantverkare/snickare, en fjärdedel sva-
rade 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

51 procent 1 - 3 anställda 
26 procent  4 - 10 anställda 
18 procent  11 - 100 anställda 
5 procent   Över 100 anställda

HUR MÅNGA ANSTÄLLDA HAR DITT FÖRETAG?
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FÖR DITT FÖRETAG ÄR IDAG JÄMFÖRT MED ETT ÅR SEDAN?
HUR BEDÖMER DU ATT ORDERINGÅNGEN 

25 procent upplevde orderingången som 
sämre än föregående år

52 procent upplevde den som 
oförändrad

23 procent tyckte att det är bättre idag 
jämfört med ett år sedan

I jämförelse med siffror från samma tid 2021 upplevde endast 
5 procent att orderingång var sämre än föregående år.
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FÖR DIN BRANSCH ÄR IDAG JÄMFÖRT MED FÖR ETT ÅR SEDAN?
HUR UPPLEVER DU ATT KONJUNKTUREN 

%
17

46

%
BÄTTRE

34
%

 2
02

1

62
%

 2
02

1

4%
 2

02
1

OFÖR- 
ÄNDRAD

37

%
SÄMRE

%
37 procent tyckte den var sämre

46 procent upplevde den som 
oförändrad

17 procent ansåg att konjunkturen för 
branschen var bättre idag 

FÖR BRANSCHEN SER UT OM ETT ÅR?
HUR TROR DU ATT KONJUNKTUREN 
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66 procent trodde på sämre konjunktur 
om ett år

24 procent trodde på oförändrad 
konjunktur 

10 procent svarade att de hade förhopp-
ning på bättre konjunktur om ett år

UTVECKLATS I DITT FÖRETAG?
HUR HAR ANTALET ANSTÄLLDA
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11 procent svarade att de hade haft en 
nedåtgående utveckling i antal anställda

68 procent hade en oförändrad 
utveckling

21 procent hade ökat sina anställda 
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OM ATT MATERIAL SKA VARA MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA 
ÄN FÖR ETT ÅR SEDAN?

BRYR SIG KUNDER MER ELLER MINDRE 
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%7 procent tyckte att efterfrågan på  
hållbara material hade minskat

66 procent svarade att kundernas  
efterfrågan var oförändrat

27 procent av hantverkarna upplevde att 
kunderna brydde sig mer
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ATT ROT-AVDRAGET HAR FÖR DIN BRANSCH?

SKA MINSKA ELLER AVSKAFFAS?

HUR STOR BETYDELSE TYCKER DU 

ÄR DU OROLIG FÖR ATT ROT-AVDRAGET 

55 procent tycker att ROT-avdraget har 
mycket stor betydelse för branschen

11 procent upplevde att ROT-avdraget 
hade liten betydelse

5 procent upplevde att ROT-avdraget inte 
hade någon betydelse

29 procent svarade stor betydelse

38 procent är inte alls orolig att ROT-av-
draget ska minska eller avskaffas

16 procent svarade att de är oroliga att 
det skulle komma att avskaffas

11 procent svarade att de är väldigt 
oroliga att det skulle komma att avskaffas

35 procent svarade att de är lite oroliga
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INOM ENERGIEFFEKTIVISERING ÖKAT UNDER 2022?
UPPLEVER DU ATT EFTERFRÅGAN PÅ RENOVERING 

36 procent tycker att efterfrågan på  
renovering inom energieffektivisering 
har ökat mycket 

30 procent upplever att efterfrågan är 
oförändrad 

1 procent upplever att efterfrågan 
har minskat

33 procent tycker att efterfrågan har 
ökat ökat lite

ÄR I NÅGON FORM OROLIGA ÖVER ATT ROT-AVDRAGET
SKA KOMMA ATT MINSKAS ELLER AVSKAFFAS. 

Exempelvis Installation av solceller eller tilläggsisolering.

62%
HANTVERKARE
AV SVERIGES
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Resultaten av den tredje Hantverkarbarometern visar 
en bransch med lägre framtidstro än tidigare. Den för-
sta upplagan av Hantverkarbarometern, där svaren 
samlades in under hösten 2021, visade på stor opti-
mism där coronapandemin hade givit fler jobb trots 
dyrare materialkostnader. Men nu, hösten 2022, när 
världsläget och ekonomin är en annan så märks det i 
svaren som Sveriges hantverkare ger. Resultaten från 
barometern visar att branschen spår tuffare tider och 
att konjunkturförväntningarna har minskat rejält.

En fjärdedel av de tillfrågade hantverkarna upplever att 
orderingången ser mycket sämre ut än föregående år. 
I jämförelse från hösten 2021 där endast fem procent 
tyckte detsamma i frågan. Det är fem gånger så många, 
på bara ett år, som upplever att orderingången har gått 
ner. Liknande utfall får vi på frågan om hur hantverkare 
tycker att konjunkturen har förändrats sedan ett år till-
baka. Nästan två av fem (37%) tycker att konjunkturen 
för branschen ser sämre ut i år. I föregående års un-
dersökning angav endast fyra procent att konjunktu-
ren var sämre än året innan. Det är en markant skillnad 
och vittnar om den pessimistiska syn som hantverkare 
nu har på branschen. Samma dystra framtidstro upp-
ger hantverkarna under frågan om konjunkturen fram-
över, där två av tre (66%) svarar att de spår en sämre 
framtid inom ett år. I liknande fråga från 2021, svarade 
endast åtta procent att de trodde på sämre konjunktur 
kommande år. I den tredje upplagan av Hantverkarba-
rometern upplevs ändå vissa delar som positiva eller 
åtminstone oförändrade jämfört med hösten 2021. 
På frågan om hur mycket hantverkarna har ökat eller 
minskat antalet anställda i sina företag, svarar två av 
tre (68%) att det är oförändrat sedan föregående år. 
Ungefär samma siffror angavs under 2021 års under-
sökning. Även på frågan om hur efterfrågan hos kun-
der angående miljömässigt hållbara material har ökat, 
upplever två av tre (66%) att efterfrågan är oförändrad. 
Det ger en bra bild av att hushållen än så länge inte 
brutit trenden att vilja använda sig av hållbara material.

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
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På frågan om efterfrågan på renovering inom energi-
effektivisering har ökat under 2022, svarar nästa sju 
an tio (68%) att efterfrågan har ökat mycket under det 
gångna året. Den ökade efterfrågan beror mycket på 
världsläget och hur hushållen börjar förstå att de höga 
el-priserna är här för att stanna. 

I höstens undersökning svarar 84 procent att ROT-av-
draget har mycket stor eller stor betydelse för bran-
schen. I förra årets undersökning svarade 74 procent 
detsamma om ROT-avdraget. Det har alltså skett en ök-
ning i hur hantverkare upplever betydelsen av ROT-av-
draget för branschen. Tre av fem (62%) svarar också 
att de är i någon form oroliga att ROT-avdraget ska 
minska eller avskaffas. Därmed är hantverkarna eniga 
om att ROT-avdraget har stor betydelse för branschen. 

De viktigaste insikterna vi tar med oss från den tredje 
Hantverkarbarometern är en bransch som inte ser lika 
ljust på framtiden som för ett år sedan. Världsläget har 
förändrats och hantverkarna märker att hushållen är 
hårt ansatta från alla håll i form av räntehöjningar, hög 
inflation och högre energikostnader - vilket speglas 
tillbaka på hantverkarbranschen. Vägen ut för bran-
schen är att det finns tillräcklig kompetens inom ener-
gieffektiviserande renoveringar och ett bra incitament 
för hushållen att våga investera. Som nämnt skulle en 
expandering av det gröna ROT-avdraget att inte bara 
gälla solceller, skulle kunna vara ett sådant incitament. 
Detta skulle ge både hantverkarbranschen och hushål-
len en skjuts i rätt riktning i form av fler orderingångar 
och lägre elräkningar. 


