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Jag känner en stor stolthet över att kunna
presentera de första resultaten från
Hantverkarbarometern som nu lanserats.
Hantverkare är de som bygger Sverige
och det är de som vet hur branschen mår
och behöver förändras.
Hantverkarbarometern är hantverkarnas
röst i samhället och det är viktigt att vi i
och utanför branschen lyssnar på dem.
Hantverkarbarometern är en unik undersökning för hantverkarbranschen och den första i
Sverige. Därför är det extra roligt att kunna
lansera den med resultat som visar en
hantverkarbransch med stark optimism och
tro på framtiden. Det bådar gott för
branschen men också för samhället i stort.
Ett stort fokus i Hantverkarbarometern är
ROT-avdraget. Vi tycker det är positivt att
behovet av ROT för hantverkarnas vardag
speglas i resultaten från Hantverkarbarometern. Likväl som ROT-avdraget var
avhängande för jobbutvecklingen under
finanskrisen (2008) så har det varit minst lika
viktig och avgörande för branschen under de
gångna pandemi-åren.

HANTVERKARBAROMETERN ÄR

Geir Thomas Fossum, VD Beijer Byggmatrial AB

Det är en fördel att vi får det bekräftat från
hantverkarna själva att ROT-avdraget är
fortsatt viktigt för optimismen och
konjunkturen i branschen. Det är också viktigt
för branschen att ROT-avdraget fortsatt ligger
kvar på samma nivå som idag.
Hållbarhet också är en av de stora frågorna i
branschen och det är viktigt att de som är
aktiva i branschen fortsatt vidhåller vikten
av detta. Därför är vi glada över resultaten
att fler och fler av hantverkarnas kunder
efterfrågar hållbart material. Det är viktigt att
det arbetet inte stannar upp och med tanke
på resultatet så ser efterfrågan av hållbart
material inte ut att minska från kundernas
håll. Vilket är en utveckling i rätt riktning.
Resultaten från barometern blir inte bara ett
kvitto på vad hantverkare tycker i olika frågor,
utan ligger också till grund för diskussioner
och sedermera förändring i branschen.

HANTVERKARNAS RÖST I
SAMHÄLLET OCH DET ÄR VIKTIGT
ATT VI I OCH UTANFÖR
BRANSCHEN LYSSNAR PÅ DEM
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Geir Thomas Fossum, VD Beijer Byggmatrial AB

BAKGRUND TILL

HANTVERKARBAROMETERN
I Sverige finns det över 300 000
personer* aktiva inom byggindustrin. De är snickare, målare,
VVS-montörer, plattläggare,
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.
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 Sveriges hantverkares 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.

INTRODUKTION TILL

HANTVERKARBAROMETERN
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 tillhörighet, 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 förhoppningsvis
skapa ett bättre hantverkarsverige.
Hantverkarbarometern är den första av sitt
slag i Sverige och ger en unik inblick i hur
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hantverkare upplever sin egen bransch.
Hantverkarbarometern har en målsättning att
beslutsfattare och allmänheten vänder sig till
barometern för kunskapsinhämtning och för
att få djupgående insikter kring
hantverkarbranschen.
Frågorna som ställdes har handlat om
aktuella ämnen i branschen och
hantverkaryrket, men också frågor som
berör samhället och den politisk-ekonomiska
utvecklingen såsom konjunktur och
orderingång.

HANTVERKARE TYCKER
ATT ROT ÄR AVGÖRANDE
FÖR BRANSCHENS FRAMTID

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. Det ska
kunna gå att följa barometern och jämföra
resultaten från föregående år och på så sätt
få en ärlig och aktuell bild av
hantverkarbranschen.
Undersökningen avslutades i februari 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.
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Hantverkarbarometern uppmärksammas
också kontinuerligt genom sociala
mediekampanjer och genom säljare i Beijers
lokala byggvaruhus. Dessutom kontaktas
även hantverkarna personligen för att fråga
om de vill delta i enkäten eller inte.
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.

SAMMANSTÄLLNING AV

FRÅGOR, SVAR OCH RESULTAT
Enkäten som ett hundratal respondenter fick svara på var uppbyggd
i tre block: bakgrundsfrågor, konjunkturfrågor och aktuella frågor.
Frågorna bestod av kryssfrågor med olika svarsalternativ.
Totalt 306 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.

INRIKTNING
89,5 procent svarade att de var hantverkare/snickare, träarbetare och byggnadssnickare.
Andra yrkesgrupper som svarade var målare, VVS-montörer, plattsättare och finsnickare.

ANTAL ÅR DU JOBBAT I BRANSCHEN
30 procent av alla respondenter hade arbetat i branschen i över 20 år
35 procent hade arbetat i 11–20 år
Resterande respondenter hade arbetat mindre än 10 år i branschen

HUR BEDÖMER DU ATT ORDERINGÅNGEN

FÖR DITT FÖRETAG ÄR IDAG JÄMFÖRT MED ETT ÅR SEDAN?
34 procent tyckte att de hade en bättre
orderingång idag än jämfört med ett år
sedan
61 procent upplevde sen som
oförändrad
Endast 5 procent upplevde orderingång
som sämre än föregående år
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HUR UPPLEVER DU ATT KONJUNKTUREN

FÖR DIN BRANSCH ÄR IDAG JÄMFÖRT MED FÖR ETT ÅR SEDAN?
34 procent ansåg att konjunkturen för
branschen var bättre idag än för ett år
sedan
62 procent upplevde den som
oförändrad
4 procent tyckte den var sämre
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HUR TROR DU ATT KONJUNKTUREN
FÖR BRANSCHEN SER UT OM ETT ÅR?
31 procent svarade att det hade
förhoppning på bättre konjunktur
om ett år framåt.

31

61 procent trodde på oförändrad
konjunktur

%

Nästan 8 procent trodde på sämre
konjunktur om ett år.
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HUR HAR ANTALET ANSTÄLLDA
UTVECKLATS I DITT FÖRETAG?

26 procent hade ökat sina anställda
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26

68 procent hade en oförändrad
utveckling

%

6 procent svarade att de hade haft en
nedåtgående utveckling i antal anställda
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HUR HAR DITT FÖRETAGS MÖJLIGHET
ATT FÅ UPPDRAG PÅVERKATS AV CORONAPANDEMIN?
37 procent upplevde att det hade blivit
lättare att få uppdrag

37

55 procent ansåg antalen uppdrag
oförändrade
8 procent upplevde att det var svårare
att få uppdrag
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BRYR SIG KUNDER MER ELLER MINDRE OM ATT

MATERIAL SKA VARA MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA ÄN FÖR ETT ÅR SEDAN?
37 procent upplevde att kunderna
brydde sig mer om miljömässigt hållbara
material än för ett år sedan

37

60 procent svarade att kundernas
efterfrågan var oförändrat

%

3 procent tyckte att efterfrågan på
hållbara material hade minskat
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HUR STOR BETYDELSE TYCKER DU
ATT ROT-AVDRAGET HAR FÖR DIN BRANSCH?
42 procent tycker att ROT-avdraget har
mycket stor betydelse för branschen
32 procent svarade stor betydelse
14 procent respektive 13 procent
upplevde att ROT-avdraget hade en
liten respektive ingen betydelse
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HUR MÅNGA ANSTÄLLDA HAR DITT FÖRETAG?
50 procent
30 procent
14 procent
5 procent
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1 - 3 anställda
4 - 10 anställda
11 - 100 anställda
Över 100 anställda

14 13
LITEN

INGEN

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

SLUTSATS
Resultaten av den första Hantverkarbarometern
visar en bransch som känner en stor optimism.
Hantverkare känner en stark uppgång från
föregående år (2020) och det går att se att en
högre orderingång följer konjunkturen samt att
över en tredjedel tror på ännu bättre konjunktur
om ett år.
Viljan till att anställa är också positiv, en
fjärdedel nyanställde under pandemin medan
endast 6 procent svarar att de har haft en
nedåtgående utveckling i antal anställda.
Resterande svarar att antal anställda var
oförändrade under pandemiåret.
Undersökningen visar också att hantverkarnas
orderingångar inte påverkats nämnvärt av
coronapandemin, endast cirka 1 av 10
(8 procent) av de tillfrågade upplever att de fått
svårare att hitta uppdrag: samtidigt som en
tredjedel upplevde att det varit lättare att få
uppdrag under pandemin. Över hälften tycker att
uppdragen har varit oförändrade, vilket tyder
på att hantverkartjänster har fortsatt hög
efterfrågan.
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Nästan tre fjärdedelar tycker att ROT-avdraget
har en stor eller mycket stor betydelse för
branschen. Resultaten visar att de med en till tre
anställda upplever att ROT-avdraget är
avgörande för att få uppdrag medan de företag
med högre antal anställda känner att de inte är
lika beroende av ROT-avdraget. ROT-avdraget
är fortsatt bärande för många verksamheter,
framför allt de med mindre firmor. Därför visar
Hantverkarbarometern att det är av stor vikt att
ROT-avdraget ligger kvar på samma nivåer som
det gör idag för att branschen ska fortsätta
utvecklas.
Över hälften av de tillfrågade hantverkarna i
Hantverkarbarometern tycker att kunders
efterfrågan på hållbara material varit
oförändrade det senaste året medan två
femtedelar upplever att efterfrågan har ökat.
Det är intressant att enbart tre procent av de
svarande säger att efterfrågan på hållbara
material har minskat. Det betyder att efterfrågan
på hållbara material är konstant och tyder på att
kunderna ställer krav när det kommer till
användningen av hållbara material.
De insikter som är viktigast för branschen att ta
med sig från den första Hantverkarbarometern
är en bransch som är positiv och ser med
optimism på framtiden. Hantverkare ser en
efterfrågan av mer hållbara material och den
efterfrågan är avhängd att det finns hållbara
material att tillgå. ROT-avdraget är oerhört
viktigt, till och med livsviktigt förbranschens
överlevnad, speciellt för de med mindre firmor.
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