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INLEDNING

NAMN
NAMNSSON
Titel

Ansvar..

Beijer Byggmaterial ger regelbundet ut en rapport som beskriver marknadsläge och prisutveckling på byggmaterial. 
Den ges ut i fyra utgåvor per år och publiceras kvartalsvis. Vår Branschrapport är uppskattad bland våra kunder och ett bevis på 

att vi tar rollen som marknadsledande aktör på allvar. Vår ambition är alltid att vara bäst i klassen och leverera ett starkt 
kunderbjudande. Branschrapporten är en del av det kunderbjudandet, där vi visar att vi värdesätter och tar ansvar för att 

informera om kostnadsutveckling och konjunktur i branschen. Vi bygger dom som bygger.
 

Välkommen till den tredje upplagan av Beijer Byggmaterials Branschrapport - nu i en ny, uppdaterad och efterlängtad tappning. 
Efter ett välbehövligt sommaruppehåll är vi åter igång med arbetet. 

PETER
SJÖSTRÖM
Sourcing Director

Ansvarig för övergripande inköps-
processer och strategier. Medlem i 
europeiska inköpsorganisationen 
STARK Sourcing.



Förord forts.

Vi ser just nu en delad marknadssituation. Som förutspått, ser vi fallande priser på råvarudrivna kategorier med förväntningar på 
fortsatta prisfall. Jag tänker då exempelvis på trävaror, armering och liknande. På andra sidan ser vi en rad kategorier där priserna 
fortsätter stiga, och i många fall med stora tal. Dessa höjningar drivs primärt av två faktorer, stigande energipriser och fördröjningar 
i värdekedjorna.

PETER
SJÖSTRÖM
Sourcing Director

Ansvarig för övergripande inköps-
processer och strategier. Medlem i 
europeiska inköpsorganisationen 
STARK Sourcing.

De fallande priser vi nu ser på ett antal varugrupper, samtliga 
kopplade till fallande råvarukostnader, är en direkt följd av 
minskad global efterfråga. Vi såg detta komma redan under 
försommaren och det som vi skrev i branschrapporten från 
Juli är i högsta grad fortfarande aktuellt, om möjligt än mer 
tydligt. Vi ser nu också de fallande priserna i mer förädlade 
kategorier om än inte några större justeringar. Exempel på 
detta är limträ, listverk, cellplast etc.

FALLANDE PRISER I 
RÅVARUDRIVNA KATEGORIER

De stigande energipriserna i Sverige lär inte undgått någon. 
Dock är situationen än värre i Centraleuropa och då primärt i 
Tyskland. Tyska regeringen inför nu en mängd åtgärder/ regler 
som påverkar både tillgänglighet och pris på primärt gas. De 
merkostnader som dessa åtgärder medför kommer producenterna, 
utan förhandling, lägga på varornas kostnad. Det gäller också 
redan ingångna ordrar.

För Beijers räkning ger dessa snabbt stigande priser effekter på 
en mängd varugrupper. Vi ser det mest på gips, isolering, tegel, 
kakel etc. Varor som har en stor energiandel i sin kostnadsmas-
sa.

STIGANDE ENERGIPRISER 

GENERELL MARKNADSSITUATION



Förord forts.

GENERELL MARKNADSSITUATION

I en brytpunkt när det går från underskott till överskott i  
råvarudrivna kategorier ser vi mycket snabbt ökad
tillgänglighet och fallande priser. Det kan då te sig märkligt 
att produkter innehållande dessa råmaterial fortsätter att 
stiga. Ett exempel på detta kan vara att priserna på  
armering faller samtidigt som infästning fortsätter att stiga.

Huvudorsaken till detta är de fördröjningar som finns i  
värdekedjorna. I fallet med infästning läggs ofta order med 
6-10 månaders framförhållning. Leverantörerna låser då 
sina råvarupriser (hedgar) och därmed ser man inte  
råvaruprissänkningar förrän efter lång tid.

Detaljerad information och prognoser gällande våra större 
kategorier beskrivs nedan men summerat kan jag konstatera att 
vi, bortsett från störningar gällande gipsvaror och ekparkett, i 
princip är tillbaka till normal tillgänglighet, motsvarande lika 
eller bättre än före Corona och Ukrainakriget. 

Tittar vi framåt ser vi egentligen bara en betydande risk och det 
är brist på gas i Europa. En kall vinter i kombination med  
ytterligare neddragningar av gas från Ryssland kan få betydande 
konsekvenser. Framför allt gällande produktionen i Centraleuropa 
vars konsekvenser för oss är svårbedömda.

När det gäller prisutvecklingen är också den kopplad till energi-
prisutvecklingen. Med perspektivet 6-9 månader är vår bedömning 
att priserna kommer att falla också på mer förädlade varor och 
då betydligt bredare än i dag. 

FÖRDRÖJNINGAR I VÄRDEKEDJORNA PROGNOS PRIS OCH TILLGÄNGLIGHET



GERASIMOS
ZERVOS
Sourcing Manager

Ansvarsområde: Grund, bruk, puts, tak, 
takunderlag, marksten

CEMENT & BETONG



Under juli 2021 var Cementas framtida kalkbrytning i Slite på Gotland en av de stora nyheterna i media. Detta då Mark- och  
Miljööverdomstolen precis avslagit Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytning. Domstolen krävde att kalkbrytningen skulle  
upphöra 31 oktober 2021. Regeringen gick senare in och förlängde tillståndet fram till 31 december 2022.

Under och efter denna rättsliga och politiska turbulens följde stora och flera prishöjningar på råvaran cement under 2021 och 
2022. I dagsläget är tillgängligheten på cement god och Cementa ser ingen risk för leveransproblem fram till juni 2023.

Cementas produktion på Gotland står för ca 80% av Sveriges cementbehov. Flera av våra leverantörer erhöll prishöjningar med kort 
varsel. Att finna alternativa försörjningskanaler till Cementa var utmanande i och med Cementas dominanta ställning i Sverige.

Ett byte till leverantörer utanför Sveriges gränser hade krävt ett omfattande omtag av kvalitets- och miljödokumentation samt höjt 
priserna på grund av höga fraktkostnader samtidigt som att många alternativa leverantörer redan gick på en maxkapacitet i sin 
produktion.

CEMENT & BETONG

MARKNADSSITUATION

ORSAKER/PÅVERKANSFAKTORER



Den rättsliga och politiska turbulensen under 2021 bidrog 
till att Cementa behövde vidta fördyrande åtgärder och 
bland annat ta kalk via lastbil från Nordkalk, Storugns, 
Gotland. 

Vi har under 2022 sett stigande priser inom kategorierna:  

• Grund, Bruk & Puts

• Betongtakpannor

• Marksten

I dagsläget är tillgängligheten på cement god enligt 
Cementa och de ser inga leveransproblem fram till juni 
2023. 

En ny fyra-års ansökan om fortsatt kalkstensbrytning 
skickades in i april 2022 till Mark- & Miljödomstolen. 
Enligt Cementa har den nya ansökan en ”obefintlig” 
påverkan på miljö- och grundvatten. 

Det är oklart när beslut fattas av Mark- & Miljödomstolen. 
Cementa planerar även att göra en ny långsiktig tillstånds-
ansökan under kommande år.

CEMENT & BETONG

PRISSITUATION TILLGÄNGLIGHET



Vår bedömning är att prisutvecklingen på råvaran cement kommer att vara mer stabil under kommande period. Detta utifrån att 
Cementa lyckas få igenom sin tillståndsansökan. En inhemsk produktion av cement förefaller även som rätt väg att gå framför 
import.

Ökade energi- och elpriser kan medföra risk för nya prishöjningar. Produktionen på Gotland faller under elområde 4. 
Vikande efterfrågan pga. höga priser generellt inom byggsektorn kan även bidra till en viss normalisering av priserna. 

Vi för en tät dialog med våra leverantörer inom de olika kategorierna som påverkas för att ha så bra framförhållning som möjligt. 

CEMENT & BETONG

PROGNOS

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH VÅRA KUNDER



KONSTRUKTIONSTRÄ & TRYCKIMPREGNERAT

RAIJA 
GUNNARSSON
Sourcing Manager

Ansvarsområde: Trä

ALEXANDER 
SVENSSON
Junior Sourcing Manager

Ansvarsområde: Trä

PETER 
LUNDSTEDT
Sourcing Manager

Ansvarsområde: Lister, invändig panel, 
limträ, specialtrall, impregnerat



• Flera sågverk aviserar om produktionsbegränsningar för 
 att återfå balans i lagren och anpassa sig efter nuvarande
 efterfrågan. 

• Trä som material kommer vara alltmer efterfrågat för att  
 bygga klimatsmart och miljövänligt.
 
• Pris på biprodukter som exempelvis ved och pellets 
 förväntas stiga kraftigt på grund av hög efterfrågan.

• Efterfrågan på impregnerat virke är, och har varit lägre  
 än konstruktionsvirke.

KONSTRUKTIONSTRÄ & TRYCKIMPREGNERAT

MARKNADSSITUATION

• Höjda elpriser, inflation och räntor kommer att påverka
 efterfrågan.

• Den svaga kronan ger fördelar på exporten för sågverken. 

• Den hittills höga produktionen och stigande lager hos
 sågverken har inneburit en prissänkning på marknaden
 under kvartal 3 och fortsätter i kvartal 4.
 
• Vikande försäljning på kundgruppen konsument påverkar
 den totala efterfrågan negativt.

ORSAKER/PÅVERKANSFAKTORER



• Höjda elpriser påverkar kostnader på sågverk och  kan   
 komma att begränsa produktionen. 

• Vi förväntar oss fallande priser i kvartal 4 på samtliga   
 träprodukter. Vi tror på en mer stabiliserad prisbild första  
 halvan av 2023. 

KONSTRUKTIONSTRÄ & TRYCKIMPREGNERAT

PRISSITUATION

Väldigt god tillgänglighet just nu som kommer att förbättras 
under kvartal 4.  

TILLGÄNGLIGHET

Vi tror på fortsatt fallande priser och ökad tillgänglighet och  
ser ingen risk för brist på någon speciell varugrupp eller 
produkt.  

PROGNOS

Situation är stabil tillgänglighetsmässigt och kommer att 
bli bättre i kvartal 4. Effekten för Beijer och våra kunder är 
tryggare tillgänglighet samt lägre priser. 

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH 
VÅRA KUNDER



ÅSA 
BJÖRNSDOTTER
Sourcing Manager

Ansvarsområde: Träbaserade 
skivmaterial, cementskivor 

TRÄBASERADE SKIVOR



Efter en lång tid med stora utmaningar gällande tillgång på träbaserade skivor, både till följd av pandemin och kriget i Ukraina, 
börjar produktionen nu komma i balans när det gäller tillgång och efterfrågan. Beijer, precis som andra aktörer på den svenska 
marknaden var tvungna till kvoteringar i perioder både på OSB och konstruktionsplywood. Dess bättre, kunde vi frångå detta i 
våras och har idag inga långa ledtider på träbaserade skivor.

Marknadssituationen, globalt sett, är under förändring. De rekordhöga priserna på plywood vi har haft under hela 2022, verkar nu 
sjunka något, om än väldigt långsamt. Tyvärr äts ofta ett lägre pris upp av rekordhöga nivåer på fraktpriser, som inte verkar vara på 
väg ned. Priserna i Sydamerika går långsamt nedåt, samtidigt som man i China återigen ser ökade prisnivåer. Finland, där Beijer 
köper den mesta konstruktionsplywooden, visar att priserna stadigt är på väg upp. En trend vi hoppas kunna bryta under Q4 2022. 

TRÄBASERADE SKIVOR

MARKNADSSITUATION



Största enskilda anledningen till att världen står inför höga 
priser på framför allt plywood är att tillgången kraftigt har 
minskat på grund av kriget i Ukraina och resultatet av 
efterföljandet av sanktioner. Ryssland har tidigare stått för 
ca 30–40% av världens plywoodproduktion, och den 
volymen saknas nu samtliga marknader.

En annan viktig pusselbit är frakterna. Inlandsfrakterna på 
lastbil har dels blivit väldigt dyra men man har också sett 
att det blivit en generell brist på transportörer.

Här behöver vi prata om de olika typerna av träbaserade 
skivorna var för sig, då inte alla produktgrupper följer 
samma trend.

OSB  
Priset på OSB har sjunkit under senaste månaderna för att 
nu ligga på en ganska stabil, relativt hög nivå. Bristen på 
råmaterial kan tvinga upp priset något igen under Q4 2022.

Plywood
Förväntan finns om stabila eller eventuellt något sjunkande 
prisnivåer under Q4 2022. Då förhandlingar ännu inte är 
slutförda är det för tidigt att säga hur det blir.

Spånskivor
Priset på spånskivor förväntas stiga något under Q4 2022. 
Ungefär 4-8%

TRÄBASERADE SKIVOR

ORSAKER/PÅVERKANSFAKTORER PRISSITUATION



Tillgången är idag god på alla träbaserade skivor. Det kan 
finnas lokala avvikelser när det gäller lagersaldo, men 
generellt är läget stabilt och bra.
Vi ser ingen fara i att det skulle bli någon brist under 
resterande 2022.

Prognosen gällande träbaserade skivor är att tillgången 
fortsatt kommer att vara god, med undantag för alla björk-
baserade skivmaterial så som formplywood etc. Där kommer 
det fortsättningsvis vara enorm brist, detta då ca 40% av 
världens björkplywood produceras i Ryssland. Vi letar hela 
tiden efter ersättningsprodukter.

Priserna kommer att stabiliseras. Vi följer utvecklingen 
dagligen.

Beijer ligger nära producenterna när det gäller 
kommunikation så att vi hela tiden har bästa möjliga insikt i 
hur utveckling gällande tillgång och pris kommer att se ut. 

Vi tror på långsiktiga relationer både med kunder och 
leverantörer. Långsiktighet bygger tillit och förtroende, vilket 
vi är säkra på kommer att gynna både oss och våra kunder, 
gällande priser och tillgänglighet. Inte minst gäller detta när 
vi pratar om kvalitet. Vi inom Beijer köper enbart produkter 
som håller de miljö- och kvalitetskrav som marknaden och 
Boverket ställer på oss. Vi har alltid full dokumentation på 
de produkter vi köper. 

TRÄBASERADE SKIVOR

TILLGÄNGLIGHET

PROGNOS

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL 
OCH VÅRA KUNDER



JOAKIM 
KUUSINIEMI
Sourcing Manager

Ansvarsområde: Mineralull, cellplast, 
gips & stål

GIPS



• Efterfrågan av material är fortsatt god, även om man kan
 urskilja ett något lägre tempo. 

• Kostnadsutvecklingen är utmanande för flera 
 producenter kopplat till de stigande gas- och 
 energipriserna. 

• Efter en utmanande tid med störningar i leveranskedjan
 från bland annat cyberattacker och varukedjor, förbättras 
 tillgängligheten löpande.

• Extrem kostnadsutveckling på energi i allmänhet, 
 naturgas i synnerhet. 

• Cyberattack i våras på två stora producenter. 

• Försenade råvaruleveranser, störningar i leveranskedjor.

GIPS

MARKNADSSITUATION ORSAKER/PÅVERKANSFAKTORER

Vi har sett en kraftigt eskalerande kostnadsutveckling 
av naturgas.

• Priset på gips förväntas stiga kraftigt under Q4.

• Alla aktörer på den svenska marknaden har aviserat 
 höjningar inför Q4.

• Fortsatt stor oro för höga energipriser framgent där 
 ytterligare en prisstigning under vintern inte kan uteslutas.

PRISSITUATION



Vi ser redan nu en förbättrad situation på några av våra 
grannmarknader och bedömningen är att tillgängligheten på 
den svenska marknaden gradvis kommer att förbättras under 
höst/vinter. 

Risken är dock uppenbar för ytterligare stigande priser under  
vinterhalvåret kopplat till en osäker situation gällande energi, 
där vissa aktörer drabbas mer direkt än andra.

• Det är fortsatt en något utmanad situation på den svenska 
 marknaden gällande tillgänglighet.

• Förväntan är en gradvis förbättrad tillgänglighet under   
 höst/vinter.

GIPS

TILLGÄNGLIGHET

PROGNOS

• Kopplat till det underskott av material som funnits på  
 marknaden pågår aktiva samtal med våra huvudsakliga  
 leverantörer för bästa möjliga tillgänglighet. Förväntan är
 en fortsatt gradvis förbättring av tillgänglighet framgent.

• Kraftiga prishöjningar är att vänta. Täta dialoger pågår
 med våra leverantörer för att hantera situationen på bästa  
 sätt.

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH 
VÅRA KUNDER



JOAKIM 
KUUSINIEMI
Sourcing Manager

Ansvarsområde: Mineralull, cellplast, 
gips & stål

STÅL & PLÅT



• Det finns en god tillgänglighet och en fortsatt bra produktionskapacitet under det kommande kvartalet, kopplat till ett lägre
 tempo inom bilindustrin.

• Vi förväntar oss att även fortsättningsvis kunna hålla den goda leveranskapacitet vi haft under de senaste åren på reglar/skenor. 

• Ett lägre råvarupris är något vi förväntar oss påverka prisbilden för de färdiga produkterna, redan från Q4 för flera områden. 

• Gällande stålskrot som råvara och armering som färdig produkt ser vi nu fallande priser och en god tillgänglighet av varor, sett
 till rådande efterfrågan. Dock finns fortfarande en viss osäkerhet kring utvecklingen framåt.

STÅL & PLÅT

MARKNADSSITUATION

• Ett lägre tempo inom bilindustrin har bidragit till god tillgänglighet samt frigjord produktionskapacitet, parallellt även till lägre   
 råvarupriser på galvaniserat stål.

• Vi har under en tid sett en klart lägre prisbild gällande stålskrot och även fallande priser på armering. 

ORSAKER/PÅVERKANSFAKTORER 



• Vi förväntar oss lägre produktpriser inför Q4, kopplat
 till lägre råvarupriser från samtliga av våra leverantörer av
 stålreglar/stålskenor.

• Vi förväntar oss lägre priser på armering den närmaste 
 tiden kopplat till en lägre efterfrågan och lägre 
 råvarupriser. 

• Högre energi- och fraktpriser motarbetar dock de lägre   
 stålpriserna parallellt.

• Viss oro är att vänta under vintern, kopplat till 
 utvecklingen gällande energipriser.

STÅL & PLÅT

PRISSITUATION 

Vi förväntar oss god tillgänglighet på stålreglar så väl som 
för armering. 

TILLGÄNGLIGHET

• Vi förväntar oss sänkta produktpriser under höst/vinter. 

• Viss osäkerhet råder kring prisutveckling, kopplat till
 framfarten inom bilindustrin samt energiprisernas 
 utveckling. En kraftig prisuppgång inom närtid är inte
 trolig, sett till den överkapacitet verken har för tillfället.
 
• Tillgängligheten förväntas förbli god. 

PROGNOS

• Fortsatt god tillgänglighet 

• Lägre produktpriser under Q4 

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL 
OCH VÅRA KUNDER



JOAKIM 
KUUSINIEMI
Sourcing Manager

Ansvarsområde: Mineralull, cellplast, 
gips & stål

ISOLERING



Efterfrågan av material är fortsatt god, även om man kan urskilja ett något lägre tempo. Tillgängligheten är varierande bland våra 
leverantörer gällande mineralull, men som helhet rör vi oss generellt mot en förbättrad situation på marknaden. Prisutvecklingen 
som helhet har dock varit tuff där vissa producenter drabbats kraftigt av de stigande energipriserna. 

Gällande cellplast har alla våra leverantörer god leveransförmåga och prisbilden är för tillfället något fallande.

ISOLERING

MARKNADSSITUATION

• En mer stabiliserad efterfrågan och produktion börjar 
 skapa en bra balans gällande tillgång.

• Efter en något rörig situation på den nordeuropeiska
 marknaden, till följd av krigsutbrottet har nu situationen 
 stabiliserats något gällande tillgång av mineralull. 

ORSAKER/PÅVERKANSFAKTORER 

• Kopplat till fortsatt höga energipriser höjs priserna på
 mineralull under hösten från flera leverantörer. 

• Gällande priser på EPS och XPS är vi idag på en hög nivå, 
 men vi ser fallande priser inför Q4.

• Osäkerhet råder inför vintern kring kostnadsutvecklingen, 
 kopplat till energi och en osäker marknadssituation.

PRISSITUATION



• Något lägre priser väntas på EPS under hösten.

• Större prishöjningar är att vänta inför Q4 vad gäller
 mineralull, kopplat till höga eneripriser. Osäkerhet råder
 kring prisutveckling därefter, men ytterligare prishöjningar
 kan inte uteslutas från vissa leverantörer på marknaden. 

• Osäkerhet råder inför vintern kopplat till energipriser. 

• Tillgång förväntas sakta utvecklas åt det bättre hållet. 

• Vi förväntar oss generellt en förbättrad tillgänglighet och
 något lägre priser för cellplast. Tyvärr dock stigande 
 priser på mineralull inför Q4.

ISOLERING

PROGNOS 

• Tillgängligheten av EPS/XPS förväntas vara god under
 höst/vinter.

• Gällande mineralull förväntas tillgängligheten gradvis
 förbättras under höst/vinter. 

TILLGÄNGLIGHET

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL 
OCH VÅRA KUNDER



SNICKERIER

DANIEL 
MORTHORST
Sourcing Manager

Ansvarsområde: Bad, golv, färg, kakel & 
klinker

FREDRIK 
PALMLÖF
Sourcing Manager

Ansvarsområde: Fönster och dörrar, kök



Golv
Bristen på ek kvarstår men vi ser nu en förbättring av 
tillgången. Golvfabriker runt i Europa har förbättrat sin 
produktion och vi förväntar oss vara tillbaka till “normala” 
förhållanden i mitten av 2023. 

Fönster 
Orderingången har under 2022 varit hög och samtliga av de 
större fönsterleverantörerna har långa ledtider till nya projekt. 
Det tillsammans med vårens prisökningar på 
ingående material gör att vi sett en stigande prisbild på 
projektmarknaden med en kraftigt varierande prissättning.

Dörr 
Våren 2022 präglades av ryckiga inleveranser av råvaror och 
stigande priser till leverantörsledet, där kriget i Ukraina var 
en påverkande faktor. Detta påverkade i sin tur Beijers 
tillgänglighet negativt, vilket nu stabiliserats. 
Tillgängligheten är tillbaka på acceptabla nivåer och 
råvarutillgången i leverantörsledet är i bättre balans. 

Vi ser dock efterspelet av de stigande priserna på ingående 
råvara genom att slutprodukten efter sommaren följt samma 
utveckling.

Kök 
En mycket hög efterfrågan för både konsument- och proffs-
segmentet i kombination med osäkra inleveranser av material 
till leverantörerna har lett till långa ledtider på köksmarknaden. 
Priserna är fortsatt i en stigande fas och förväntas fortsätta 
under hösten. Problemen med tillgänglighet kommer med 
största sannolikhet fortsätta under resterande 2022, samt 
in i Q1 2023. 

Även vitvaruleverantörer har haft stora problem med 
tillgängligheten under våren 2022, främst med hänvisning 
till halvledare men även transportproblem. Det har medfört 
att rådet till slutkund är att behålla sina gamla vitvaror om 
möjligt till dess att de nya levererats.

SNICKERIER

MARKNADSSITUATION



Kök 
• Mycket hög efterfrågan.

• Tidigare osäkra råvaruleveranser till leverantörerna.

• Stigande priser på ingående råvaror under första delen av  
 2022 ger fortsatt prisökning Q3 2022.

SNICKERIER

ORSAKER/PÅVERKANSFAKTORER

Fönster
• Hög orderingång under första delen av 2022. 

• Tidigare osäkra råvaruleveranser till leverantörerna.

• Stigande priser på ingående råvaror under första delen av  
 2022. (Glas, trä)

Dörr
• Tidigare osäkra råvaruleveranser till leverantörerna.

• Stigande priser på ingående råvaror under första delen av 
 2022.

• Eftersläp i prisbild till återförsäljarledet, vilket bidrar till  
 en fortsatt ökad prisbild. 



SNICKERIER

PRISSITUATION

Golv
Priserna är just nu stabila men energiomkostnader kan komma att påverka detta. När fler producenter får upp produktionen igen 
kan priserna komma att sänkas, vilket beräknas till 2023.

Fönster
Prisläget som råder just nu är fortsatt instabilt. Olika leverantörer har olika terminer de upphandlar råvaror på, vilket gett en kraftigt 
varierande prisbild beroende på timing i leverantörsledet. Vi har under sommaren och början på hösten sett justeringar från samtliga 
stora aktörer och deras bruttoprislistor på runt 12-15%, vilket är historiskt höga prisjusteringar. 

Förhoppningen är att vi nu nått en toppnivå då priserna på några av de ingående varorna, som aluminium och trä, börjat falla tillbaka. En 
förutsättning för detta är dock att glaspriserna inte fortsätter stiga i samma takt som början av 2022, som i sin tur påverkas mycket 
av energipriset. 

Dörr
Pristrenden är fortsatt stigande under Q3 men en nivellering och eventuellt en tillbakagång bör vara nära kommande kvartal.  
Toppnivån av priserna når vi sannolikt inom kort då priserna på delar av de ingående varorna, som trä och aluminium börjat falla 
tillbaka. Den stora osäkerhetsfaktorn just nu är energipriserna.

Kök
Priserna är i en fortsatt stigande trend och då kapacitetsbrist råder i marknaden förväntas det hålla i sig under 2022.



SNICKERIER

PROGNOS

Golv
Nästa kvartal kommer tillgången för parkettgolv vara en 
utmaning. Vi anser att priserna är stabila. Förväntningen är 
dock att både tillgången har bättrat sig och priserna fallit 
2023.

Dörr
Tillgången är nu stabiliserad men prisbilden pekar, initialt 
efter sommaren, uppåt. Vår förväntan att priserna under Q3 
stabiliserar sig, för att sedan börja falla tillbaka under Q4 
2022 – Q1 2023.

Kök
Priserna bedöms fortsätta stiga under resterande 2022. 
Problemen med tillgänglighet kommer med största 
sannolikhet också fortsätta under 2022 och pågå även Q1 
2023.

Fönster
Med rådande situation där flertalet av fönsterleverantörerna 
har kapacitetsbrist och bokar projekt först under Q1 2023, 
ser den höga prisbilden ut att hålla i sig under resterande 
2022. 

Orderingången tillsammans med den volatila energimarknaden 
har lett till en stigande prisbild som nu bör stabiliseras och 
hålla sig under resten av 2022. 

Bedömningen är även att den starka efterfrågan vi såg 
första halvan av 2022 kommer att mattas av under hösten, 
vilket i sin tur kommer leda till fallande priser under Q1 
2023. 



SNICKERIER

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH VÅRA KUNDER

Golv
Tillgången kommer under hösten vara en utmaning. Vi 
kommer under hösten att få in parkettgolv, men efterfrågan 
är hög. Vi är i en tät dialog med våra leverantörer för att 
säkra den nödvändigaste volymen. Vi anser dock att 
priserna kommer att vara stabila under hösten.

Kök
Då marknaden har generella svårigheter med 
leveranskapacitet, påverkar detta även Beijers kunder. 
Råden som fortsatt gäller är: 

 1. Var ute i god tid på grund av långa ledtider.

 2. Ge besked om order inom offerttidens giltighet. 
  Vi har tyvärr noterat offerter där prisbilden stigit 
  kraftigt när giltighetstiden gått ut.

 3. Be slutkunden är att behålla sina gamla vitvaror om
  möjligt till dess att de nya levererats, då stor osäkerhet
  råder kring leveranssäkerheten.

Fönster
I projekt är det två saker som är extra viktiga i rådande läge:

 1. Var ute i god tid på grund av långa ledtider.

 2. Ge besked om order inom offerttidens giltighet.
  Vi har tyvärr noterat offerter där prisbilden stigit
  kraftigt när giltighetstiden gått ut.



BUTIKSVAROR

HANS 
KLINGENSTIERNA
Sourcing Manager

Ansvarsområde: Vvs, el, värme, 
infästning, järnvaror, handtag, lås

JONAS 
LUNDQVIST
Sourcing Manager

Ansvarsområde: Verktyg, arbetskläder, 
ppe, lim & fog 



Tillgängligheten för plastprodukter inom VA är fortfarande 
ok med en accepterad servicegrad på 96%. Dock medför  
råvarubristen som råder att priserna ökar markant. 

Inledningen av året inom området för lim & fog präglades 
av en brist på silikon. Situationen har normaliserats och vi 
är nu tillbaka på en generellt normal, till god tillgänglighet. 
Årets kraftiga uppgångar på ingående råvaror, energi och 
transport har etablerat prisnivån på en hög nivå men vi 
börjar se tecken på viss ljusning.

• Stigande pris på råolja och brist på silikon i början av året.

• Stigande energipriser påverkar produktion & transport.
 
• Försvagning av valutan. 

BUTIKSVAROR

MARKNADSSITUATION

ORSAKER/PÅVERKANSFAKTORER 

PRISSITUATION

• Leverantörer har aviserat prishöjningar under Q3-Q4. 

• Gelia har aviserat att plastprodukter i PVC kommer att
 öka ca. 25% i september. 

• De största drivande faktorerna är råvaror och energi. 

• Indikationer på en prissänkning på silikon givet  
 råvaruutvecklingen.

Exempel på några viktiga oljebaserade råvaror inom kategorin lim & fog.
Propylene, Ethylene, Vinyl acetate



BUTIKSVAROR

PROGNOS

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH VÅRA KUNDER

Givet en viss avmattning av marknaden med tendenser på råvaruprissänkningar kan vi komma att se fortsatt god tillgänglighet och 
nedjustering av priser i inledning av det kommande året.

• Vid alla projekt bör vi fråga kunden om PP-plastprodukter är ett alternativ, då just den plasten inte har varit lika utsatt  
 för prishöjningar

• Vi ser över sortimentet inom VA för att hitta de minst påverkade produkterna utan att försämra erbjudandet på lagerlagda  
 artiklar till kund. 

• Vi fortsätter att följa marknadsutvecklingen för att säkerställa en konkurrenskraftig prissättning.



HENRIK 
EHRENGREN 
Supply Chain Director

Ansvarig för att driva utvecklingen inom 
logistik med fokus att skapa det bästa 
kunderbjudandet. 

LOGISTIK



Osäkerheten inom transportsektorn är fortsatt stor kopplat till 
Ukrainakrisen, obalanser i de globala transportnätverken samt 
höga transportkostnader. 

Ledtider och leveransprecisionen är osäkra beroende på faktorer 
som covid-stängningar, kapacitetsbrist i hamnarna och 
transportkapacitet inom Europa. Sommaren har dock inneburit 
mindre störningar än befarat och situationen ljusnar långsamt. 

Regionala och lokala leveranser 
Den kraftiga ökningen på drivmedel vi sett under våren har stannat 
av och sjunkit något från rekordnivåerna i juni men ligger fortsatt 
på en mycket hög nivå. 

Prognosen framåt är osäker och påverkas bland annat av att den 
tillfälliga skattereduktionen går ut 30/9. Detta gör att vi förväntar 
oss en kostnadsökning under närmaste månaden.

LOGISTIK

MARKNADSSITUATION

PRISSITUATION

Import och långväga transporter 
Kostnaden på lastbilstransporter ligger kvar på en hög 
nivå kopplat till drivmedel, Ukrainakrisen, kapacitetsbrist 
och förändrade regelverk för lastbilstransporter som har 
gett kraftiga ökningar på ca 20% sedan årsskiftet. 
Bedömningen är att den nivån kvarstår året ut. 

Import och sjöfrakt
Prisnivån på containerfrakt från Asien har sjunkit senaste 
kvartalet men är trots det på en extrem nivå jämfört med 
tiden innan Covid. 

Hur kostnaden kommer förändras är osäkert då det 
kopplar till obalanser i transportnätverken och kapacitet 
i hamnarna beroende på nedstängningar i Kina.  



Tillgängligheten på byggmaterial har ökat över sommaren och bedömningen är att det kommer finnas en generellt god tillgång på 
material under hösten. De långa och osäkra ledtiderna påverkar dock tillgängligheten inom vissa produktområden inom 
butikssortimenten såsom verktyg, verktygstillbehör och beslag. För dessa finns i de flesta fall likvärdiga ersättningsprodukter att 
tillgå. Den förändrade marknadssituationen beroende av Ukrainakrisen ger en negativ påverkan på tillgängligheten på bland annat 
parkettgolv och gips. 

Bedömningen är att tillgängligheten på material generellt kommer att vara god under hösten och att det kommer att vara en 
löpande förbättring inom produktgrupper som haft problem. Exempelvis parkettgolv och gips.

LOGISTIK

TILLGÄNGLIGHET

PROGNOS

Generellt god tillgång på material under hösten



beijerbygg.se

Informationen i Beijer Byggmaterials Branschrapport hämtas löpande från verifierade externa källor och undersökningsföretag. Omvärldsbevakning, analys och sammanställning
 görs av våra produktexperter inom försäljning/inköp. Innehållet i rapporten speglar Beijer Byggmaterials uppfattning om aktuellt marknadsläge och utveckling. 

Förändringar kan dock ske snabbt varför informationen endast skall ses som vägledande. 


