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SVEFF, Sveriges Färg och Lim Företagare, är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför 
färg och lack i Sverige. Den svenska färgbranschen är väl representerad inom SVEFF med en marknadstäckning på ca 95 %. 
Organisationen har ca 55 medlemsföretag, med en total omsättning på cirka 5 miljarder per år. SVEFF driver även sajten 
Alltommalning.se, med information om målning gentemot konsumenter och fastighetsbranschen. 

 

 

 

Intresset för att måla om fortsätter att stiga  

Intresset och trenderna inom renovering kommer och går men något som är 
bestående är trenden av att måla hemma, detta visar en ny Yougov-undersökning på 
uppdrag av Sveriges Färg och Lim Företagare. Undersökningen visar även att 40% av 
svenskarna hellre skulle måla istället för att tapetsera. En trend som har ökat kraftigt 
de senaste åren och som har tagit lite extra fart under året 2020-2021, när många har 
arbetat från hemmet.  

Är du en av de som insett att ditt hem är i behov av en upprustning? Då är du långt ifrån 
ensam. En ny undersökning gjord av Yougov på uppdrag av SVEFF visar nämligen att hela 
48% av de svarande som har arbetat eller studerat hemma under Covid-pandemin säger att 
de har funderat på någon sorts av renovering under perioden. 57% av dessa har funderat på 
att måla om. Ett intresse som tycks ha ökat de senaste åren och som branschen ser som 
positiva nyheter.  

”Det är inte helt oväntat att intresset för att måla om har stigit just detta år. Det är ett lätt sätt 
att förnya där hemma. Det som känns lite extra kul är att människor inser att det inte behöver 
vara så svårt och att man med färg kan åstadkomma stor förändring” säger Olof Holmer, VD 
på SVEFF.  

Men det är inte alla som vågar sig på att renovera på egen hand. Många renoveringar kan 
kännas stora och svåra för en lekman att ta tag i men när det kommer till just målning verkar 
självförtroendet vara relativt högt. Hela 66% av de svarande känner att de har tillräckligt med 
kompetens för att kunna måla om själva, något som målarbranschen ser som en positiv 
trend. Trots denna relativt höga siffra, vill SVEFF som driver hemsidan alltommalning.se 
fortfarande att siffran ska bli ännu högre. SVEFF som är en branschorganisation inom färg 
har som mål att få fler att våga testa att måla. På sin hemsida samlar de tips och råd för 
hemmafixaren. Det finns även ett kapitel om vad man behöver tänka på när det kommer till 
att ta in proffshjälp för målning.  

”Vårt huvudmål är att bjuda på bra information och kunskap om målning. Sen är det bara 
fantasin som begränsar vad du kan åstadkomma med färg och kulörer i ditt hem. Besök oss 
gärna på alltommålning.se, ett bra första steg för den som känner sig nyfiken på något inom 
färg och målning!” avslutar Holmer 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
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