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SÅ BYGGER
SVENSKARNA

anser sig händiga mäter fel ibland

50%

64%

72%

86%
tänker bygga på semestern vill inte ha hjälp av grannen

Undrar du vilket som är svenskarnas favoritverktyg?
Vilket som är det populäraste byggprojektet i sommar?
Eller när det egentligen är okej att börja bygga på morgonen?
Svaren finns i Byggrapporten.



33%

46%

30%

46%

57%

72%

82%

90%

av kvinnorna planerar att 
genomföra ett byggprojekt 
i sitt sommarhus i sommar.

av männen planerar att 
genomföra ett byggprojekt 
i sitt sommarhus i sommar.

av kvinnorna planerar att 
genomföra ett byggprojekt 
i sin villa i sommar.

av männen planerar att 
genomföra ett byggprojekt 
i sin villa i sommar.

av kvinnorna har mätt 
fel någon gång.

av männen har mätt 
fel någon gång.

av kvinnorna anser 
sig vara händiga.

av männen anser 
sig vara händiga.

FLER MÄN BYGGER – OCH MÄTER FEL



POPULÄRASTE
PROJEKTEN
Fasadmålning är det absolut populäraste byggprojektet i sommar. 
Tätt följt av altan och tapetsera/måla inne. Fler män säger att de 
ska bygga altan medan andelen kvinnor som ska tapetsera/måla 
inne är större än andelen män.

17% MÅLA UTVÄNDIGT
11% ALTAN
9% TAPETSERA/MÅLA INNE
8% UTEPLATS
55% ANNAT

17%

8%
9%

11%55%

4 TIPS FÖR FASAD-
MÅLNINGEN
1. FRUKTA FUKTEN
Fasadträet måste vara torrt. Om 
du målar fuktigt trä stänger du in 
fukten, och då kan du få problem. 
Fuktigheten ska ligga på under 18 
procent. Lägg några hundralappar 
på en fuktmätare, eller låna en av 
en vän.

2. TVÄTTA RENT
Du vill att färgen ska fästa eller hur? 
Då måste du först tvätta bort smuts 
och beläggningar. Använd målar-
tvätt och se till att även få bort löst 
trä och eventuell flagnande färg.

3. VÄNTA PÅ RÄTT MÅLARVÄDER
Många tror att soligt och varmt är 
det bästa målarvädret, men icke. 
Ta hellre målningen en molnig 
dag. För varmt väder gör att
färgen torkar för fort, det kommer 
att synas och slutresultatet blir 
inte bra. Undvik även att måla när 
det blåser, du vill inte att pollen 
och damm fastnar i din nymålade 
fasad.

4. GRUNDEN TILL ETT GOTT RESULTAT
Är träet obehandlat? Grunda!
Trägrund tränger in i träet
och skyddar det. Vi lovar att 
slutresultat blir bättre och håller 
längre om du gör grundjobbet bra.
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SÅ HANTERAR
VI GRANNARNA
De flesta anser sig inte vara bättre än grannen på att bygga,
trots det vill vi absolut inte att grannen lägger sig i vårt byggprojekt. 
Däremot lånar vi mer än gärna ut verktyg till våra grannar.

32% anser sig vara bättre än
grannen på att bygga.

39% av männen anser sig vara
bättre än grannen på att bygga.

25% av kvinnorna anser sig vara
bättre än grannen på att bygga.

72% vill inte ha hjälp av grannen, men 
vi lånar gärna ut verktyg till varandra. 

Bara 14% vill inte låna ut sina verktyg 
till grannen.

TIPS!
Vill du väldigt gärna hjälpa grannen trots 
allt? Var lyhörd och acceptera om din 
granne säger nej. Om du däremot får ett 
ja,  gå försiktigt fram och kör inte över din 
granne. Lagom bygghjälp är bäst.

72%

14%

25%

39%
32%

grannsämja
grann`sämja subst. ~n
ORDLED: grann--sämj-an
· (gott) förhållande mellan grannar



NÄR BYGGER 
SVENSKARNA?

Nära 80% anser att det är okej att 
börja bygga mellan 07:00 och 08:00 
på vardagar. Kvinnor, äldre, storstads- 
och fritidshusfolk ser dock gärna att 
man väntar till 08:00.

Under Byggmax öppettider är det alltid okej att bygga.
Öppettider och en lista över alla butiker finns på byggmax.se/butiker.

På helgen är 42% överens om att det 
är rimligt att vänta till 09:00 innan man 
drar igång skruvdragaren. Bland de 
övriga råder delade meningar om man 
borde få börja bygga tidigare eller 
senare än så.

3 av 10 anser att bygget ska vara 
avslutat kl. 20:00 på vardagkvällar.  
Det råder väldigt delade meningar 
om när det är rimligt att kasta in 
hammaren under helgkvällar. Men 
runt 21:00 bör du absolut lägga ner 
verktyg som väsnas. 

Stäm av med dina närmaste grannar 
om vilken tid de tycker att byggandet 
kan börja och när det borde vara slut 
för dagen.

HÅLL KOLL PÅ TIDERNA.



0

10

20

30

40

50

60

57% VILL HA 
SVENSKT VIRKE
Mer än varannan person tycker att det är viktigt med svenskt virke. 
Skälen varierar men kvalitet och miljöskäl är de vanligaste svaren.
När vi skriver miljöskäl räknar vi in de som svarat att de väljer
svenskt virke på grund av färre transporter, att det miljövänligt
och att det är närproducerat.

57% av männen tycker att det är viktigt med svenskt virke

58% av kvinnorna tycker att det är viktigt med svenskt virke

30% av männen vill ha svenskt virke för kvalitetens skull

17% av kvinnorna vill ha svenskt virke för kvalitetens skull

40% av männen vill ha svenskt virke av miljöskäl

50% av kvinnorna vill ha svenskt virke av miljöskäl

57% 58%

30%

17%

50%

40%

SVENSKT VIRKE PÅ BYGGMAX
På Byggmax hittar du alltid virke från hållbara skogsbruk.
Vi samarbetar med väletablerade sågverk och tack vare att vi
säljer närproducerat virke gör vi ett mindre avtryck på klimatet.



SVENSKARNAS
FAVORITVERKTYG
Kap-och gersågen ligger högst upp på svenskarnas önskelista
över det verktyg de helst vill komplettera verktygslådan med.
Om vi däremot bara frågar kvinnorna så hamnar skruvdragaren överst. 

47 % SÅGAR SNETT 
IBLAND. 8 % GÖR 

DET FÖR OFTA.
ENLIGT DEM

SJÄLVA ALLTSÅ.

46%

Om du arbetar med trä är kap- och gersågen oumbärlig.
Hos hantverkare är den självklar, men numer finns pris-
klasser som även passar privatpersoner. Ska du bygga
altan spar du massor av tid på att slippa handsåga.
Du får perfekta snitt, rätt vinklar och minskar risken
att såga fel. Med rätt klinga kan du dessutom såga
i mjuka metaller som koppar, mässing och aluminium.

har två eller tre fungerande skruvdragare.
Trots det ligger skruvdragaren tvåa på önskelistan över nya verktyg 
när vi tittar på helheten. På tredjeplats kommer stick- och tigersåg.

17% har tre eller fler skruvdragare och bara 4 % av de tillfrågade 
har ingen skruvdragare alls. Vi får nog kora skruvdragaren till 
den stora favoriten.

VARFÖR
KAP- OCH GERSÅG?

BÄTTRE BÄSTBRA

SKRUVDRAGARE
Black&Decker 18V 2X1,5AH

KOLBORSTFRI SKRUVDRAGARE
Black&Decker 18V 2X1,5AH

SKRUVDRAGARE
DEWALT DCD790D2-QW



4 AV 10 LYSSNAR
INTE PÅ NÅGOT
NÄR DE BYGGER ...

...förutom ljudet av hammarslag eller penseldrag förstås.
För de som lyssnar på något är musik och radio de vanligaste valen.

TIPS PÅ BYGGLÅTAR: 
The White Stripes – Screwdriver
Per Myrberg - Trettifyran
Rolling Stones - Paint it black
Hammerfall - Hammer high
Dolly Parton - 9 to 5
Carpenters - Mr. Postman

SKRUVAD MUSIKSMAK?

2 X SKRUVLÄNGD =
1 X MATERIALLÄNGD

Tumregeln är att skruven ska vara dubbelt så lång som
materialet du ska fästa. När du skruvar i långa skruvar
bör du förborra. Se till att ha rätt skruvmejslar och bits
hemma. Använder du fel kan du råka dra sönder spåren.

De vanligaste skallarna och namnet på rätt bits:

Spår 

Pozidriv (PZ)

Phillips (PH)

Torx (T)

Fyrkant 
Insex (Hex)

Sexkant



HJÄLP MED
PLANERINGEN

45% använder inte manualer när de bygger.

De yngre i åldern 30-39 är mer peppade på manualer än

de äldre i åldern 60-69.

1 av 4 vänder sig till sin bygghandel när de behöver hjälp.

1 av 2 hade byggt mer om de haft mer kunskap.

36% av kvinnorna låter inte okunskap hindra dem från att bygga,

motsvarande siffra för männen är 50%. 

32% tycker att det är svårt att planera sina projekt.

Få hjälp att planera med Byggmax Byggplanerare.
Där kan du räkna, rita och designa hela ditt bygg-
projekt. Från ritning till resultat med bara några få 
knapptryck. Snabbt, roligt och enkelt!
Kolla byggmax.se/byggplaneraren
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LÄS PÅ OCH
GÖR DET SJÄLV
Du behöver inte åka till butik för att få hjälp med ditt projekt.
På byggmax.se/gor-det-sjalv finns en rad filmer och instruktioner
för de vanligaste projekten. Bland annat en gedigen film om hur du
bygger altan, där du får råd genom hela bygget.

4 av 10 får lite för mycket virke över när projekten är avslutade.

Använd virket som blir över – bygg en bänk. Eller någon annan smart möbel du
behöver. Instruktioner och inspiration hittar du på byggmax.se/gor-det-sjalv.



Du har läst Byggrapporten. En rapport framtagen 
av Byggmax i samarbete med Xtreme i maj 2019. 
Svaren kommer från 1009 respondenter som 
äger en villa och/eller ett fritidshus.


