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RENOVERA HEMMA –
HIMMEL ELLER HELVETE?
INWIDO TRENDRAPPORT 2014

”Husägare
litar inte på
hantverkare om
det inte är
deras egna.”

– RECEPTET PÅ
FRAMGÅNG

Eftersom vi arbetar i olika länder, med olika
kulturer och olika sätt att köpa fönster och
dörrar, är det avgörande för oss att utforska
och analysera konsumenttrender och
konsumentvanor. Genom att göra detta kan
vi tjäna konsumenten på bästa möjliga sätt
och nå insikter som driver vår innovation.
I vår första rapport (2012) fokuserade vi på
konsumenterna och deras förhållande till
sina hem. Vad var viktigt för dem? Vilken var
hemmets roll i deras liv och hur trodde vi att
det här skulle komma att utvecklas?
I den här andra rapporten har vi intagit ett
nytt konsumentperspektiv, och tittar på
relationen mellan konsumenten och hant
verkaren och vad konsumenterna tänker och
upplever före, under och efter en renovering.
Mycket hänger på relationen och tilliten mellan
husägaren och hantverkaren. Husägare som
har sin ”egen hantverkare” känner förtroende
vid renovering. De som inte har det litar i
allmänhet inte på hantverkare.
Här finns det mycket att lära och jag tror
uppriktigt att Inwido kan spela en viktig roll i
framtiden när det gäller att överbrygga klyftan
mellan konsumenten och hantverkaren.
Andra intressanta insikter rör konsumentens oro
under en renovering och det faktum att renovering
för många människor är beroendeframkallande!
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Inwido och vår bransch står inför ett antal stora
utmaningar. Även om de flesta konsumenter
har fönster och dörrar som börjar bli gamla och
uppfattar att byte av de gamla fönsterna och
dörrarna är kostnads-/energieffektivt samt en
relativt enkel manöver – placerar de ändå inte
detta särskilt högt på sin prioriteringslista för
renovering. Det här är något vi kommer att
jobba hårt med att förändra och som ger
oss en fantastisk möjlighet.
Med den här rapporten har vi gett oss av på en
ny etapp i vår resa med konsumenten. Vi vet
att vägen kommer att vara lång – men att sätta
igång är halva jobbet!
Vi önskar dig mycket nöje med att läsa
rapporten – tveka inte att kontakta oss om
du har några frågor.

Med vänlig hälsning,

Håkan Jeppsson
VD för Inwido-koncernen

Om du har frågor som rör rapporten ber vi dig kontakta
jonna.opitz@inwido.com
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TILLIT OCH
RELATIONER

På Inwido har vi
gjort det till vårt uppdrag att
bidra till smarta hem som förbättrar
människors välbefinnande. En naturlig
följd av detta är att vi vill lära oss så
mycket som möjligt om våra kunder
och utveckla konkret kunskap som
vi kan föra ut på marknaden.

INWIDO

INWIDO-RAPPORTEN

2014

KORTFAT TAT

I den här rapporten försöker vi ta reda på sanningen om renoveringar.
Vad driver oss att genomföra dem? Vilka är framgångsfaktorerna?
Och hur är det med relationerna mellan hantverkare och konsumenter?
Hur ser konsumenter på sig själva och vilken är deras syn på hantverkarna?
För att förstå renoveringsresan har vi använt oss utav tre typer av
källor: trendresearch, en etnografisk studie och en kvantitativ enkät
som omfattade över 2 500 svarande bland husägare på de nordiska
marknaderna. Resultaten visar följande:

Renoveringar berör konsumenten på djupet
Resultaten visar att de förbättringar som görs i hemmet i slutändan handlar om att förbättra sig
själv och sin egen identitet – och det är just detta som rör upp känslorna kring renoveringar och
hantverkare. Mycket står på spel och därför ökar spänningarna. Konsumenternas beteende är i
grunden både rationellt och irrationellt. Den här studien visar att det finns både välgrundade och
irrationella rädslor för att saker och ting kan gå fel vid renovering.

Överbrygga den stora klyftan
– en kulturkrock mellan hantverkare och konsumenter
Men kanske underblåses de här spänningarna även av en kulturkrock mellan hantverken
och konsumenten. Enligt vår explorativa etnografiska forskning i Sverige och Danmark verkar
hantverkaren bära sin kompetens i fingerspetsarna, jobba med att leverera bästa möjliga arbete
under rådande förhållanden och vara beredd på det oväntade. Hantverkaren verkar önska sig
konsumenter som är öppna för nya idéer och förstår att det arbete de utför till en del är omöjligt
att planera, medan kunden förväntar sig att kontroll, kommunikation och en detaljerad plan
garanterar framgång. Även om den här krocken behöver undersökas ytterligare, kan vi dra
slutsatsen att det inte är slutresultatet som är problemet för konsumenten, utan att det snarare
är processen för att nå dit som kan vara smärtsam. Resultatet från den här studien indikerar
att tjänstemän i högre grad saknar förtroende och förståelse för hantverkaryrket.

Gå med i renoveringsgemenskapen, både himmel och helvete

Rätt hantverkare är den främsta nyckeln till en lyckad renovering
Även om en stor majoritet av konsumenterna är nöjda med både sina renove
ringar och sina hantverkare, påpekar konsumenterna att det som egentligen
räknas är att hitta rätt hantverkare för jobbet.

Konsumenterna visar inga tecken på att de börjar bli mätta på renoveringar, utan
fenomenet kommer att fortgå under de kommande åren. Försäljningssiffrorna för
byggvaror, den allt vanligare synen på hemmet som en statussymbol och behovet
av att förbättra energieffektiviteten hos äldre hus är alla drivkrafter för renoverings
gemenskapen. I takt med att hemmet blir ett uttryck för identitet och social status,
driver det konsumenten att skapa och återskapa drömhemmet med tätare intervall.
Även om renoveringsvägen kan vara helvetisk, ska vi inte glömma att slutresultatet
vanligtvis blir himmelskt.

Relationen mellan konsumenten och hantverkaren är det som räknas

Förtroende betyder allt
För att etablera en sund relation mellan konsument och hantverkare måste den
låga graden av förtroende för hantverkare som yrkesgrupp, i allmänhet, förbättras.
Endast journalister och managementkonsulter är mer misstrodda än hantverkare,
bland ett antal vanliga nordiska yrken. Trots detta är de personer som anlitar
hantverkare nästan alltid nöjda med dem. Detta tyder på att det finns en hel del
fördomar om hantverkare som späs på av oroväckande rapporter i media.
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Fönster – vinnare vid
bedömningen av förhållandet
värde/ansträngning
När det gäller vad som ska renoveras
kan vi se att vissa delar av hemmet
försummas mer än andra. 48 % av de
nordiska konsumenterna har fönster och
dörrar som är äldre än 15 år. I vår studie
kan vi se att när det gäller specifika
detaljer att renovera uppger konsumen
terna att den punkt som ger dem mest
valuta för pengarna, samtidigt som den
inte kräver särskilt stor ansträngning, är
fönsterrenovering. Fönsterna tros öka
hemmets värde allra mest, samtidigt som
de anses ganska enkla att renovera.
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Och det här är en komplicerad historia, där konsumenternas iver att kontrollera
hantverkarens arbete, tillsammans med nervositet över att saker och ting ska gå fel,
kan vara en farlig blandning som orsakar stora hinder på renoveringsvägen. När en
sund relation mellan konsument och hantverkare har etablerats är utsikterna för en
lyckad renovering långt bättre. Både konsumenter och hantverkare kan säkerligen
anstränga sig en smula för att förstå motparten bättre.

INWIDO

INNEHÅLL

EN TITT PÅ
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SVERIGE:

INWIDO

RENOVERA DRÖMHEMMET

Konsumenter är
besatta av renovering.
37% av de nordiska
konsumenterna tycker
att renovering är
beroendeframkallande.
8
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– HIMMEL ELLER
HELVETE?

INWIDO

VARFÖR EN RAPPORT
OM RENOVERING?

ned den senaste versionen av iPhoneoperativsystemet är vad de menar med att
utföra arbeten i hemmet”.1

Benägenheten att köpa tjänster kring
renovering ökar globalt och det gör kanske
även villigheten att betala för sådana tjänster.
Den stress som följer av ett krävande arbete
och ansvaret för familjen driver konsumen
ternas efterfrågan på tjänster. I USA, som
kanske är den ledande tjänstee konomin,
förväntas sysselsättningen för inrednings
arkitekter öka med 19 % mellan 2008 och
2018. Konsumenterna är villiga att betala för
sådant de inte kan eller inte vill göra själva.
Till följd av detta erbjuder bygghandeln i
högre utsträckning konceptet ”Gör det åt
mig”, snarare än ”Gör det själv” och riktar
in sig på de konsumentgrupper för vilka
”att organisera om sin iTunes eller ladda

Energieffektiva renoveringar
– drivkrafter för framtiden
Vi renoverar våra hem för att vi vill göra det, och
villigheten att betala för det kommer sannolikt att
öka. Men vi renoverar också för att vi måste göra
det. Vi står inför klimatförändringar som gör att
stater och byggherrar kräver mer energieffektiva
lösningar. Detta återspeglas på alla nordiska
marknader. I Finland måste alla hus vara noll
energihus till år 2020 och alla nykonstruktioner
i Norge måste uppfylla en nationell standard
för passivhus, även detta till år 2020.

1
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Norge siktar även på att halvera energi
förbrukningen i sin befintliga byggnadsportfölj
till 2040. År 2012 erkände det danska parla
mentet (Folketinget) att effektiv renovering är ett
av de mest effektiva sätten att minska energi
kostnaderna och energislöseriet. Fram till
2016 investerar Danmark 24 miljarder danska
kronor i renovering, med stöd från Landsbygge
fond – en oberoende institution som stödjer
offentligt byggande. Slutligen har Sveriges
riksdag beslutat att den energi som förbrukas
per uppvärmd yta i byggnaden måste minskas
med 20 % till 2020 och halveras till 2050.
Ett av de områden som har störst förbättrings
potential i hus på området energieffektivitet är
en ny energieffektiv uppsättning fönster.

Home Depots Redbeacon utökar sina ”Gör det åt mig”-tjänster,
www.bloomberg.com/news/2013-09-26/home-depot-expands-redbeacon-to-boost-do-it-for-me-services.html
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Hemmet får allt större betydelse för konsumenter. Det är inte bara den plats
där vi lever, utan även plats för de mest intima delarna av vårt liv.
Det är där vi vilar oss och återhämtar oss från den hektiska världen utanför.
Hemmet har blivit ett uttryck för vem vi är. Som sådant utgör hemmet en
mycket stor del i att skapa och underhålla en identitet, både för de enskilda
vuxna som lever i hemmet, men även som den ömsesidiga grunden för alla
boende i ett hem.

INWIDO

Renovering av hemmet verkar vara en stressig
historia som förbrukar konsum enternas mest
värdefulla tillgångar, tid, energi och pengar.
Är det så att vi lever i ett renoveringssamhälle
präglat av en låg förtroendenivå, i klass med
Gotham City?

De visar spännande bilder på kontinuerligt
skapande och konstruktioner som uppförs
under den här processen – renovering är en
etablerad markör för social status.

Men är renovering himmel
eller helvete? Det är frågan!
Å andra sidan är renoveringar inte fria från
problem. Vi känner nog alla till renoveringar
om har gått snett bland vänner eller andra nära
och kära och många av oss har nog en eller två
egna berättelser i ämnet. Misstro och kompli
kationer i förhållande till arbete med hantverkare
är något som berör de nordiska marknaderna.
Byggmesterforbund i Norge, Konkurrens- och
konsumentverket i Finland, Konsumentverket i
Sverige och Forbrugerrådet i Danmark hanterar
alla på ett eller annat sätt ärenden som är
relaterade till detta. Finland är tillsammans
med Sverige det land i vår konsumentenkät
där man har lägst förtroende när man anlitar
en hantverkare. Endast 47 % säger att de
känner förtroende i den här frågan, vilket är
nästan 10 % lägre än genomsnittet för Norden.

Det danska stimulanspaketet för renovering
orsakar rekordhöga renoveringsnivåer i
Danmark. De renoveringar som genomförs
är ofta stora projekt som har skjutits på
framtiden på grund av höga kostnader. Mellan
2010 och 2016 förväntas staten investera ca
30 miljarder danska kronor. En kortare cykel
gäller om vi tittar på återförsäljningen av bygg
varor. I Sverige uppgick försäljningen 2012 till
48 miljarder kronor. Det här representerar en
ökning på 25 % jämfört med fyra år tidigare.

Eftersom hemmet har blivit en statussymbol
och ett uttryck för vem vi är blir det allt
viktigare att vårda det uttrycket och upp
datera den bild som hemmet förmedlar av
sina boende. Renovering tenderar därför
att bli en pågående process och inte
nödvändigtvis något man bara gör en
gång under sitt liv. Med ett svindlande antal
på nära 5 000 taggar med ”renovera” på
Instagram visar svenska konsumenter upp
sin förmåga att renovera och bygga.

Renovering är ett sinnestillstånd
– gå med i renoveringsgemenskapen
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www.op.fi/op/op-pohjola-gruppen?cid=-46618

I den här rapporten försöker vi ta reda på
sanningen om renoveringar. Vad driver oss
att genomföra dem? Vilka är framgångs
faktorerna? Och hur är det med relationerna
mellan hantverkare och konsumenter?
Hur ser konsumenter på sig själva och
vilken är deras syn på hantverkarna?
Det kommer du strax att få reda på. Välkommen
att delta i vår utforskning av konsumentens
resa mot drömhemmet, som går över den
knepiga renoveringsvägen.

OM DENNA RAPPORT
För att förstå renoveringsresan har vi använt tre typer av material.

1

2

3

En kvantitativ studie
av 2 639 konsumenter,
däribland 524 i Finland,
504 i Danmark,
1 053 i Sverige och
558 i Norge.

Trendresearch
i ämnet renovering
genomförda med Kairos
Futures väletablerade
metod för att fastställa
och beskriva trender.

En explorativ
etnografisk studie av
hantverkare i Danmark
och Sverige.

Materialen har använts för att illustrera olika sidor av drivkrafterna bakom renovering,
konsumenternas syn på renovering och ett antal explorativa rön om hur hantverkarna själva ser
på processen. Du hittar en mer uttömmande beskrivning av metoden bakom den här rapporten
i avsnittet ”Metod”.
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Följaktligen finns det starka drivkrafter på
samhälls- och individnivå som kommer att
göra renoveringar i hemmet till en viktigt del av
våra liv under kommande år. Det verkar även
vara så att vi renoverar våra hem oftare än förr.

Landet med de minst positiva utsikterna för
renovering under kommande år är Finland.
Endast 15 % av de finska konsumenterna,
att jämföras med det nordiska genomsnittet
på 22 %, planerar att genomföra en större
renovering inom ett år. Enligt OP-Pohjola
gruppen lever finska konsumenter fortfarande
i kärv ekonomisk osäkerhet, men de kan för
väntas dra fördel av en mer positiv utveckling
under de närmaste åren eftersom den finska
ekonomin förväntas återhämta sig år 2015 2.
Kanske kommer det här att leda till mer
positiva utsikter för renoveringar i Finland.

Eftersom fönster är avgörande för att förbättra
energieffektiviteten hos husets klimatskal ger
fönsterbyte huset ett ansiktslyft samtidigt
som det sparar pengar för konsumenten och
bidrar till en mer hållbar framtid.

Å andra sidan verkar vi renovera allt oftare och
i andra syften än ren funktionalitet, som om vi
levde i det idylliska grevskapet Renovering
taget ur Sagan om ringen.

INWIDO

EN TITT PÅ VÅRA INSIKTER:

MYTER OCH
SANNINGAR OM
RENOVERING OCH
HANTVERKARE
Sanning

De flesta konsumenter är inte
nöjda med sina renoveringar.

		

86 % av de nordiska konsumenterna var
faktiskt nöjda med sin senaste renovering.
ANMÄRKNING:

Även om många är nöjda med resultatet,
kan renoveringsresan vara skakig.
15% av de nordiska konsumenterna
säger att deras senaste renovering var
lika stressig som en livskris!
Myt

Sanning

Myt
Sanning
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Ju mer pengar man lägger ned,
desto bättre blir resultatet.
Konsumenter inom alla olika inkomst
grupper som spenderar pengar på
förbättringar i hemmet är precis lika
nöjda med sina renoveringar, oavsett
den totala renoveringskostnaden.
Främsta framgångsfaktorn är att
anlita rätt hantverkare. 40 % av de
nordiska konsumenterna uppger att
det här är avgörande för att bli nöjd
med en renovering.

Myt

77 % är alltså mer än nöjda med sin
senast anlitade hantverkare. Och 93 %
av de nordiska konsum enterna som
har en hantverkare de vanligtvis
anlitar, litar på honom eller henne.
Det finns emellertid en del sanning
i myten. Konsumenter har lågt
förtroende för hantverkare i allmänhet.
Endast 35 % av de nordiska konsu
menterna litar på hantverkare.
Renovering av hemmet är
ett projekt som avslutas!

Sanning

37 % av de nordiska konsumenterna
säger att renoveringar är beroende
framkallande och att de ständigt
letar efter nya saker att förbättra.

Myt

Fönsterbyte är dyrt och svårt arbete.

Sanning

”Den enda
egenskap som
nordiska konsumenter
vill se hos en
hantverkare är att
han eller hon
är pålitlig.”

Enligt de nordiska konsumenterna
är fönsterbyte det renoveringsa rbete
som ökar hemmets värde mest.
Samtidigt betraktas det som relativt
lättsamt jämfört med andra typer
av renoveringar.

Hantverkare är opålitliga.
40 % av de nordiska konsumenterna
bedömer sin senast anlitade hantver
kare som ”bra” och 37 % som ”utmärkt”.

		
ANMÄRKNING:
av de nordiska konsumenterna
har fönster och ytterdörrar som är
äldre än 15 år.

		
48 %
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Myt

”Konsumenter
älskar att
renovera.”

INWIDO
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Konsumenterna ser hemmet som ett uttryck
för sin egen identitet, men i skiftande grad.
Den här aspekten av deras inställningar är
viktig eftersom den verkar förklara mycket
av deras önskemål.
I den här rapporten ville vi ta reda på om
strävan efter en hemidentitet faktiskt är
en viktig drivkraft bakom efterfrågan på
renoveringar. Så verkar sannerligen vara
fallet, och det är vår första konsumentinsikt.
Nordiska konsumenter som upplever hemmet
som en del av sin identitet är också de som
känner sig mest exalterade över att genom
föra en renovering.

SER INTE HEMMET
SOM EN REFLEKTION
AV SIN IDENTITET

PÅSTÅENDE

Ju starkare en konsument identifierar sig
med sitt hem, desto mer spännande tycker
han eller hon det är att renovera: 55 % av
de konsumenter som tycker att hemmet är
en reflektion av ens identitet skulle känna sig
exalterade inför att genomföra en omfattande
renovering. Som jämförelse kan nämnas att
endast 30 % av dem som inte tycker att hemmet
är en reflektion av deras identitet skulle känna
sig lika uppspelta och förväntansfulla.

38%

69%

Jag skulle känna
mig uppspelt och
förväntansfull över
att genomföra en
stor renovering

instämmer
Jag skulle känna
mig uppspelt och
förväntansfull över
att genomföra en
stor renovering

55%

instämmer

31%

instämmer

En renovering
är ett enkelt sätt
att förverkliga
drömhemmet

instämmer

55%

instämmer

Inställningar gentemot renovering bland konsumenter
som anser att hemmet är en reflektion av ens identitet
och bland de konsumenter som inte gör det.

Det är tydligt att vissa husägare blir mer
entusiastiska över renoveringar än andra,
och en skiljelinje går mellan de som ser
sitt hem som en del av sin identitet och
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instämmer

SER HEMMET
SOM EN REFLEKTION
AV SIN IDENTITET

30%

En renovering
är ett enkelt sätt
att förverkliga
drömhemmet

37 %

I mycket högre utsträckning säger de
konsumenter som identifierar sig med sitt
hem, att en renovering är ett enkelt sätt att
förverkliga drömhemmet och ett spännande
sätt att få ett mer personligt hem.

En renovering
är ett spännande
sätt att få ett
personligt hem

En renovering
är ett spännande
sätt att få ett
personligt hem
instämmer

”Renoveringar är
beroendeframkallande,
om man gör en, så
upptäcker man att
fler behövs.”

de som inte gör det. Slutsats: Strävan
efter hemmets identitet är den grund
läggande drivkraften bakom efterfrågan
på renovering.

2

Renovering är beroendeframkallande

Med tanke på de statliga stöd som
nyligen har införts i de nordiska länderna
för renoveringstjänster, kan konsumenterna
förväntas genomföra alla nödvändiga
renoveringar, vilket kan leda till att det
uppfattade behovet av större förbättringar
i hemmet avtar.
Om man tittar på konsumenternas
planer på hemförbättringar 2014 och
jämför dem med 2012 finns det emellertid
inte några nämnvärda belägg för att färre
renoveringar kommer att genomföras
under de närmaste åren. Precis lika
många, eller till och med fler, planerar
större hemförbättringar som år 2012.

Husägarna verkar helt enkelt vilja ha mer av
den där känslan av att väsentliga förbättringar
görs i hemmet. Hela 37 % av alla konsumenter
i vår studie håller med om att renoveringar är
beroendeframkallande – om man har gjort en
upptäcker man plötsligt att fler behövs...
Vissa konsumenter blir mer ”beroende” än
andra. De som får en kick av att renovera säger
att det känns som om det gjorde dem till en
”ny person” och den här konsumentgruppen är
också praktiskt taget beroende. 57 % av dessa
konsumenter säger att renovering är beroende
framkallande. Inte helt överraskande är det
också de som i hög utsträckning tycker att
hemmet är en viktig del av deras identitet.
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Strävan efter en identitet för hemmet
driver efterfrågan på renovering
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Vi bad de tillfrågade välja vilka av ett antal
specifika renoveringar som skulle:
• Öka hemmets värde mest,
• Kräva störst ansträngning för
renoveringsarbetet.
Skillnaden mellan de två är intressant efter
som den säger något om hur mycket valuta
man får för pengarna, det vill säga, vilken
renovering som ökar hemmets värde med en
så liten ansträngning som möjligt.

RENOVERING
Byta fönster

Bland ett antal specifika renoveringar eller hus
förbättringar framträder takbyte som det som
skulle öka hemmets värde allra mest. Det här är
emellertid inte en enkel uppgift, utan något som
kräver stor ansträngning och mycket expertis.
Ett enkelt sätt att uppnå resultat, som skulle
öka hemmets värde utan att kräva så stor
ansträngning, är att byta fönster. 21 % av de
tillfrågade säger att det här faktiskt skulle öka
hemmets värde mest, medan endast 14 %
säger att det skulle kräva störst ansträngning.

ÖKAR
VÄRDET MEST

KRÄVER STÖRST
ANSTRÄNGNING

ANDEL, %

ANDEL, %

7%

Måla om utvändigt

8%

5%

3%

Kakla i köket

6%

4%

2%

Byta ytterdörrar

2%

2%

0%

Byta golv

10 %

13 %

-3 %

Byta tak

29 %

33 %

-4 %

Kakla i badrummet

24 %

30 %

-6 %

Resultatet, som visas i radardiagrammet
till höger, illustrerar att köket är husägarnas
favoritrum att renovera. Det är det rum som
är roligast att renovera, och med stor marginal
det renoveringsprojekt som skulle öka
hemmets värde mest.
Badrummet är det rum som kräver störst
ansträngning och högst kompetens av hant
verkare. De andra rummen är enkla att renovera,
men ger liten avkastning mätt i hur rolig
renoveringen anses vara och värdeökningen.
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Beroende på variabler som klimat, dörrens
kvalitet och användning, bör dörren bytas ut

SKILLNAD

14 %

Om vi tittar på några fler aspekter av renove
ring och jämför olika rum framträder tydliga
skillnader mellan att renovera t.ex. ett badrum
jämfört med att renovera ett vardagsrum.

så snart den börjar brista i förmåga att
upprätthålla säkerheten eller förhindra drag
eller energieffektivitet. Dessutom är dörrar
idag uttryck för husägarna själva och de
har en klar potential att drastiskt förändra
helhetsintrycket av hemmet om de byts ut
till något mer personligt och estetiskt vackert.
Därför skulle det för många kunna bli
”pricken över i” att ta hand om dörrar och
fönster när allt annat har fixats.

Nordiska fönster och dörrar är gamla.
Åtminstone en tredjedel av dem, enligt
konsumenterna, som uppger att både deras
fönster och deras ytterdörrar är över 20 år
gamla. En hel del husägare har redan renove
rat sina kök eller badrum, men fönstren och
ytterdörrarna återstår att bytas.

VÄRDEÖKNINGEN MINUS
ANSTRÄNGNINGEN, %

21 %

Vad som kännetecknar specifika renoveringar, enligt konsumenterna.
Sorteringen är baserad på skillnaden mellan den andel som säger att
renoveringen skulle öka hemmets värde allra mest och den andel som
säger att renoveringen skulle kräva störst ansträngning.

Dags att ändra på
vårt sätt att se på utsidan

35 %

35 %

13 %

13 %

11 %

11 %

19 %

21 %

23 %

21 %

Roligast
att renovera

Kräver högst
kompetens av
hantverkare.

Ökar hemmets
värde mest

21+

år

16 -

20 å

r

11 -1

Åldern på nordiska konsumenters fönster och ytterdörrar.

5 år

6 -1

0 år

0-5

år

Ytterdörrar
Fönster

0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %

Lättast
att renovera

Kök
Vardagsrum

60 %
70 %
80 %

Badrum
Tvättrum

Kräver störst
ansträngning
att renovera

Sovrum
Hall

Vad som kännetecknar renoveringar av olika rum,
enligt konsumenterna.

Även om konsumenterna sannolikt är medvetna
om detta, är det inte många av dem som
planerar att byta sina ytterdörrar/fönster under
de närmaste åren. Jämfört med andra reno
veringar är de här mycket enkla (ytterdörrar)

och de ökar hemmets värde i hög utsträckning
med liten ansträngning (fönster). Med hänsyn
till detta kan man säkerligen säga att det är
dags för en förändring när det gäller fönster
och dörrar.
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Fönsterbyte är ett enkelt
sätt att uppnå resultat
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Den typiska renoveringen ger lyckat resultat
Endast 2 % av de konsumenter som
hade genomfört omfattande renoveringar
var ”mycket missnöjda”.
36 % var ”mycket nöjda” och en klar
majoritet var nöjda med renoveringen.

Vissa konsumenter är så entusiastiska
över renoveringar att de beskriver dem
som livsomvälvande händelser. Det finns
många skräckhistorier om renovering,
men fakta pekar i en annan riktning.

Det hjälper inte att kasta
pengar på problemet
Om vi tittar på vad konsumenterna faktiskt
säger att de föredrar att lägga sina pengar
på, hemmet eller andra utgifter, finns det
inget tydligt samband. Det är sant att de
som starkt instämmer i påståendet att
de hellre lägger pengar på sitt hem än på
andra utgifter är något mer nöjda med sin
senaste renovering, men det är även de
som uppger motsatsen.

Även om de flesta konsumenter är nöjda med
sina renoveringar, verkar vissa vara nöjdare
än andra. Är det en fråga om pengar? Man
skulle kunna förvänta sig att konsumenter
som lägger ner mycket pengar på sitt hem
borde vara nöjdare med sina renoveringar.

36 %

33 %

Det finns emellertid lite stöd för den tesen.
För det första är människor tvärs över alla
inkomstgrupper mer eller mindre lika nöjda
med sin senaste renovering. Man behöver inte
vara rik för att lyckas med renoveringarna.

Graden av belåtenhet med den senaste
renoveringen bland konsumenter.
17 %

6%
3%

2%

3%
5,9 9

Mycket
missnöjd

1

2

3

4

5

6

7

5 , 57

Mycket
nöjd

5,53

6 ,13

5 , 81

5 ,7 6

5 ,7 1

1 : Usel

Vidare uppgav 82 % av konsumenterna
att det var värt investeringen att genomföra
renoveringen, 80 % sa att hantverkaren
gjorde ett bra jobb.
Det här står i ganska skarp kontrast mot
de beskrivningar som ges i ett stort antal
rapporter från olika medier och av olika
organisationer som hanterar klagomål
mot hantverkare i Norden. Berättelser och
undersökningar avslöjar hur allt som gäller
renoveringar går fel och hantverkarna är
de som får skulden.

2 : Dålig

Det här kan vara sant i vissa fall, men
den genomsnittliga renoveringen är en
annan historia. När renoveringen väl är
över är det emellertid lätt att säga att
man är nöjd. Medan man håller på med
en renovering kan den vara väldigt
stressig. Kom ihåg att över 40 % av
konsumenterna säger att det var jobbigt
att renovera och 15 % säger att reno
veringen var lika stressig som en livskris.

3 : OK, inte mer
4 : Bra
5 : Utmärkt

1

2

3

Spenderar hellre
sina pengar på andra
saker än på hemmet

4

5

6

7
Spenderar hellre sina
pengar på hemmet
än på andra saker

Vi ser inget annat mönster här än att
konsumenterna är precis lika nöjda med
sina renoveringar, oavsett hur mycket pengar
de lägger på sina hem.

22

En stor budget är uppenbarligen ingen
garanti för lyckade renoveringar, men vad
skulle kunna vara det då? Låt oss fråga
konsumenterna vad de tror.

23
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Graden av belåtenhet med den senaste renoveringen
bland konsumenter med olika hemutgifter.
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	Bra hantverkare – framgångsfaktorn nr 1
Renoveringar är investeringar. Och inves
teringar måste löna sig. Det är ingen över
raskning att ökningen av hemmets värde är
en avgörande faktor för att en husägare ska
bli nöjd med en renovering. Att få valuta för
pengarna är också det som räknas för de
flesta husägare.
Ännu viktigare är emellertid att man anlitar
bra hantverkare. Det handlar inte om att

anlita vilken hantverkare som helst, utan om
att hitta rätt hantverkare. När de tillfrågas om
vad som är viktigast för att bli nöjd med en
renovering säger konsumenterna att högsta
prioritet är att anlita bra hantverkare. Andra
hantverkarrelaterade framgångsfaktorer är att
man har god personlig kontakt med hantver
karen och att han/hon förstår konsumentens
vision för slutresultatet.

TOPP 10 – DE VIKTIGASTE
FRAMGÅNGSFAKTORERNA
FÖR EN LYCKAD RENOVERING
ENLIGT KONSUMENTERNA

24
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1. Att man anlitar bra hantverkare
(40 % av konsumenterna säger att det här är ”avgörande”)
2. Att man får valuta för pengarna av renoveringen (38 %)
3. Att renoveringen ökar komforten i hemmet (35 %)
4. Att renoveringen är ordentligt planerad (34 %)
5. Att man håller budgeten (31 %)
6. Att hantverkaren delar och förstår visionen för slutresultatet (30 %)
7. Att renoveringen går smidigt (29 %)
8. Att man har en tydlig vision för slutresultatet (28 %)
9. Att man har god personlig kontakt med hantverkaren (28 %)
10. Att man inte känner sig orolig under renoveringen (26 %)

INWIDO

I det avsnitt som beskriver 7 insikter om konsumenter och renovering
drar vi slutsatsen att enligt konsumenterna är hantverkaren den främsta
framgångsfaktorn för att bli nöjd med en renovering – det här är ännu
viktigare än att få valuta för pengarna. I det här avsnittet gör vi en djupdykning i konsumenternas inställningar till hantverkare.
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7 KONSUMENTINSIKTER OM
HANTVERKARE
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Hantverkare i allmänhet misstros,
dock inte lika mycket som journalister!
de litar på yrkesgruppen i allmänhet. Lika
många säger att de inte litar på hantverka
re, medan lika många varken litar på eller
misstror dem. Resultaten varierar väldigt lite
mellan olika länder. Bilmekaniker misstros i
lika hög grad.

Vi ser tydligt att de nordiska konsumenterna
har en utomordentligt hög grad av förtroende
för ett antal vanliga yrkesgrupper.
Ca 60-70 % av de svarande uppger att de
har högt förtroende för läkare, sjuksköterskor,
polismän och lärare. Nästan samma siffror
uppnås för forskare och personer som
arbetar inom militären.

De enda yrken som de svarande har
lägre förtroende för är journalister och
managementkonsulter: Endast 10-15 %
litar på dessa yrkesgrupper.

För hantverkare är förtroendet betydligt lägre.
Bara en av tre nordiska husägare uppger att

Litar helt på
Litar inte mer eller mindre på
Litar inte alls på

74 %

18 %

8%
68 %

19 %

12 %
65 %

19 %

16 %
59 %

26 %

15 %
57 %

26 %

17 %
52 %

25 %

23 %
37 %

31 %

32 %
35 %

31 %

34 %
14 %

23 %

63 %
14 %

26 %

61 %

Sjuksköterskor
Läkare
Poliser
Forskare
Lärare
Militär
Bilmekaniker Hantverkare
Journalister
Management						
personal				
konsulter

Den grad av förtroende som konsumenterna har för olika yrkesgrupper.

Förtroende betyder allt

De nordiska länderna är ganska unika när
det gäller graden av förtroende i samhället.
När människor litar på varandra och gör
överenskommelser behövs det inte så
mycket onödig byråkrati, vilket är positivt
för alla parter, konsumenterna, tjänste
leverantörerna och samhället i allmänhet.
När konsumenterna ombes uppge vilka
egenskaper som främst kännetecknar en
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Det här är förstås inte några goda nyheter för
hantverkare, eller konsumenter för den delen.
Det är ändå den verklighet de måste hantera.
bra hantverkare är det följaktligen
pålitlig och ärlig som rankas högst.
Andra viktiga egenskaper som
konsumenterna uppger är mer
kopplade till hantverkarens kompetens
– att hantv erkaren är professionell,
kunnig och noggrann. Priset på den
tjänst som hantverkaren tillhandahåller
är långt mindre viktigt.

I allmänhet tenderar vi att ha lågt förtroende
för sådant vi inte vet så mycket om.
Om vi tittar på konsumenter med olika yrken
och i vilken utsträckning de litar på hant
verkare uppträder ett mönster. Klassiska
tjänstemannay rken, t.ex. forskare, IT-experter,
ekonomer osv, har det lägsta förtroendet för
hantverkare. Industriarbetare och byggarbetare
har högre förtroende för hantverkare.

Det faktum att tjänstem annay rken har
mindre insyn i hantverkarens arbete kan
vara en orsak till att de inte litar så mycket
på dem.
Likadant tror konsumenterna i alla de nordiska
länderna att renoveringen blir bättre om de
anlitar hantverkare från sina egna respektive
hemländer. Vid alla renoveringar finns det
redan en rad okända faktorer och förtroendet
för en hantverkare minskar om man tillför en
ny okänd faktor. Det är receptet på misstro
gentemot hantverkare.

29
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… men jag litar på ”min” hantverkare!
helt annan bild. 49 % av de konsumenterna
uppger att de litar fullständigt på ”sin”
hantverkare och nästan ingen av dem
misstror sin hantverkare.

Förtroendet för hantverkare i allmänhet är
alltså ganska lågt av olika skäl, antagligen
främst för att konsumenterna inte förstår
hantverkarens arbetslogik. Men det här är
inte hela sanningen.
Många konsumenter inom alla inkomstgrupper
har en hantverkare som de brukar anlita.
Om vi frågar dem i vilken utsträckning de
litar på just den hantverkaren framträder en

När förtroendet mellan hantverkare och
konsument har etablerats går renoveringen
mycket smidigare. Följaktligen är konsumenter
som har en ”egen” hantverkare mycket nöjdare
med sina renoveringar.

”Mina” hantverkare

31 %
24 %

21 %
14 %

10 %
4%
0%
1
Inget
förtroende alls

När vi ställer mer detaljerade frågor om
konsumenternas syn på hantverkare får vi fler
ledtrådar för att bestämma varför graderna av
förtroende för hantverkare inte är särskilt höga
i allmänhet. En minoritet av konsumenterna
säger att hantverkaren förklarar sitt arbete på
ett sätt som de förstår, att de är noggranna,
att de gör allt de kan för att hålla kunden nöjd,
att de är välorganiserade och att de följer
en tidsplan. Dessa krav är förväntade och
förutsatta i de flesta branscher, speciellt inom
yrken där tjänster erbjuds.
Därför blir reaktionen från många konsumenter
att de försöker kontrollera och hålla reda på
allt som hantverkaren gör, även om de innerst
inne vet att en renovering blir bättre om de ger
hantverkaren utrymme och låter honom eller
henne göra sitt jobb. Följaktligen förvandlas
konsumenterna till kontrollfreaks.

49 %

Hantverkare i allmänhet

Konsumenter med kontrollbehov

31 %

10 %

51 %
2%

5%

49 %

49 %

1%

1%
2

3

4

5

6

För hantverkarna är det här antagligen det
värsta möjliga sättet att hantera det gemen
samma projekt som en renovering utgör.
Något som kunde observeras vid det
etnografiska fältarbetet bland hantverkare
i både Sverige och Danmark var hur de
arbetar med kroppen som sitt främsta
och viktigaste verktyg. Deras kompetens
förkroppsligas i deras händer, handleder
och syn, och kunskapen om hur saker och
ting ska göras uttrycks sällan i ord. Inom
de flesta tjänstemannayrken är det däremot
nödvändigt att uttrycka kunskapen, att kunna
beskriva sin värld och sina problem muntligt
för andra. Därför kan det uppstå en krock
mellan de två olika världarna, som orsakar
många av problemen mellan hantverkare
och deras kunder, men mer forskning krävs
för att fastställa att så verkligen är fallet.

45 %

44 %
34 %

7

Fullt
förtroende

Graden av förtroende för hantverkare i allmänhet och den
hantverkare som man vanligtvis anlitar (”min hantverkare”).

Det är viktigt att hålla
reda på hantverkarna när
de arbetar så att det
inte blir några fel

Hantverkare
förklarar sitt
arbete på ett sätt
som jag förstår

Hantverkare
är minutiösa
i sitt arbete

Hantverkare
gör allt de kan för att
hålla sin kund nöjd

Hantverkare
är välorganiserade
i sitt arbete

Hantverkare
håller
tidsplanen

Även om det finns en hel del fördomar mot
hantverkare till följd av en dålig bild i media
(ja, människor som arbetar med media har
lägre förtroende för hantverkare än andra),
är det i grunden så att konsumenterna inte
litar på hantverkare på grund av att de inte
lyckas följa yrkesgruppens logik. Här finns det
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uppenbarligen ett gap som behöver överbryggas
och som består av alltför många okända faktorer
för konsumenterna. Hantverkarna kan säkerligen
anstränga sig lite mer för att förklara sin verksam
het, men konsumenterna kan också minska sina
stressnivåer genom att inse att hantverkarens
arbete inte är precis som deras eget.
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Grad i vilken konsumenterna instämmer i följande påståenden om hantverkare
(5–7 på en skala där 1 = instämmer inte alls, 7 = instämmer helt och hållet).
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När dammet lagt sig är konsumenterna
nöjda med sina hantverkare
Men när konsumenten tillfrågas om den
hantverkare som han eller hon anlitade
senast, får hantverkarna ett gott omdöme.

Man skulle kunna tro att det låga förtroendet
för hantverkare borde ge upphov till hemska
omdömen för hantverkare.

40 %

Omdöme för den hantverkare som
konsumenterna anlitade senast.

37 %

”Allt jag drömde om, och bättre än jag förväntade mig”
– bästa möjliga scenario när man anlitar en hantverkare

Vilket är bästa möjliga scenario när man
anlitar en hantverkare? När konsumenterna
berättar för oss om den ultimata hantverkar
erfarenheten verkar det finnas en blandning
av säkerhet och överraskningsmoment.
Å ena sidan vill de ha säkerhet, vilket inte
är särskilt förvånande eftersom en stor del

av deras skepsis gentemot hantverkare har
att göra med det okända och det osäkra.
Den vanligaste beskrivningen av bästa möjliga
scenario när man anlitar en hantverkare är helt
enkelt följande:

17 %

1

4%

2

Usel
Dålig
			

3

4

5

Ok, men
inte mer

Bra

Utmärkt

av att konsumenterna framför allt är rädda för
det okända när det gäller renovering. När de
ser tillbaka på hantverkarens arbete verkar
de flesta konsumenter vara mer än nöjda.

Mycket få hantverkare får ett lågt betyg
(”usel” eller ”dålig”), och de allra flesta
bedöms som ”bra” eller ”utmärkt”. Det här
är något av en paradox, men kan förklaras

”Precis
så som jag
förväntade
mig det”
”Att de erbjuder
nya lösningar på de
problem som uppstår,
så att resultaten till
och med blir bättre
än förväntat”

Relationen är det som räknas!
Det finns också uppenbara skillnader
beroende på hur och varför konsumenterna
söker upp och kontaktar hantverkaren,
vilket bekräftar de tidigare rönen att det är
byggandet av relationer med hantverkarna
som är det viktiga. De som anlitade en
hantverkare som de hade anlitat tidigare

gav hantverkaren de högsta omdömena.
De som hade fått personliga rekommenda
tioner att anlita en viss hantverkare kom på
andra plats. I botten hittar vi de konsumenter
som, trots grundliga efterforskningar på
Internet, valde en hantverkare som de inte
blev särskilt nöjda med.

4 ,4

Omdömen för den hantverkare
som konsumenterna anlitade
senast, sorterat efter urvalsmetod.

4 ,19
4 ,12
4 ,0 6

4,02
1 : Usel
2 : Dålig
3 : OK, inte mer
4 : Bra

Å andra sidan innehåller bästa möjliga
scenario när man anlitar en hantverkare
ett visst inslag av överraskning.
Många konsumenter uppskattar en viss
grad av innovativa hantverkarfärdigheter.
Även om många kunder beskriver sig
själva som ganska kunniga, inser de att
hantverkarnas expertis sträcker sig
mycket längre än deras egen. Säkerheten
främst, men när hantverkaren väl har
vunnit kundernas förtroende, uppskattar
de innovativa och kreativa lösningar:

5 : Utmärkt

Använde hantv erkare
Personlig
jag anlitat tidigare rekommendation
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Använde
telefonkatalogen

Besökte
bygghandeln

Noggrann efterforskning på internet
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Nu har vi studerat konsumenternas inställ
ning till hantverkare. Men för att vända lite på
bilden låter vi nu konsumenterna inta hant
verkarnas perspektiv. Vad tror de att hant
verkarna skulle tycka om dem? Och hur tror
konsumenterna att hantverkarna vill ha sina
kunder i allmänhet?
Även om de flesta konsumenter beskriver
sig själva på ett mycket positivt sätt överlag,
som trevliga, vänliga och kunniga, är en av
de vanligaste beskrivningarna även att de är
krävande. Många hantverkare håller säkert
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med och kraven är enligt deras åsikt kanske
inte alltid rimliga eller realistiska.
Konsumenterna verkar väldigt ivriga med
att få allt gjort exakt på sitt sätt: de har en
dröm och det är hantverkarens uppdrag att
förverkliga den. Något som ger upphov
till stress för både hantverkaren och konsu
menten skulle kunna vara att drömmen ibland
bara är just det – en dröm. Om konsumenten
saknar förmåga att inse vad som är möjligt
och vad som inte är möjligt att renovera och
tror att en krävande inställning kommer att

göra det möjligt uppstår snabbt en risk för
en orimlig situation. Hantverkaren vet alltför
väl vad det innebär att spräcka bubblan,
men kanske kan en bra hantverkare hjälpa
konsumenten att blåsa upp en ny bubbla?
Vissa konsumenter känner ett behov av att
ständigt kontrollera och styra renoverings
processen. En vanlig kommentar kring
detta, från hantverkare i både Danmark
och Sverige, var: ”Om jag någonsin skulle
göra något fel skulle det vara då.” Slutsatsen
behöver inte vara långsökt:

Det verkar vara så att om problem uppstår
mellan hantverkarna och konsumenterna
så grundas de på fel i kommunikationen,
missförstånd och till och med misstro för
varandra utgångspunkter när de inleder ett
renoveringsprojekt tillsammans. Det här är
ett problem för båda parter.
Nu ”får” vi konsumentens perspektiv på
renoveringar. I vår nästa rapport kommer vi
att göra en mer djupgående undersökning av
hantverkarnas perspektiv med uppdraget att
”få” även hantverkarnas syn på processen.

35

T R E N D R A P P O R T 2 0 14

7

Den felfria konsumenten är ett elände
för hantverkaren – och de vet om det!

INWIDO

Vad är det som kännetecknar svenska konsumenter, jämfört med övriga nordiska
konsumenter? I det här avsnittet tar vi en titt på de främsta skillnaderna mellan
svenska konsumenter och andra nordiska konsumenter när det gäller hem,
renovering och hantverkare.

Inställningar gentemot hemmet där svenskarna
särskiljer sig från övriga nordiska konsumenter.
% som instämmer i påståendena.

Sverige
Övriga
nordiska länder

57 %

45 %

Jag tror att människor i
allmänhet blir imponerade
av ett vackert hem

29 %

15 %

Allt i ett hem
ska vara nytt
och fräscht

Hemmet är något att visa upp
Huspriserna i Sverige har stigit stadigt under
flera årtionden nu och i vissa områden finns
det en avsevärd bostadsbrist. Det är inte
lika lätt som förr att skaffa ett eget hem.
En tilltagande brist leder vanligtvis till en
statushöjning. Mönstret verkar gälla i Sverige
inom bostadsområdet. Svenskarna särskiljer
sig framför allt när det gäller den roll hemmet
spelar som en statussymbol. Hela 57 % av
dem tror att människor i allmänhet blir väldigt
imponerade av ett vackert hem, jämfört med
endast 45 % i de övriga nordiska länderna.

ENTUSIASTISKA MEN NERVÖSA STATUSJÄGARE

Inställningar gentemot renovering där svenskarna
särskiljer sig från övriga nordiska konsumenter.
% som instämmer i påståendena.
Sverige

Möt svensken: En person som älskar att genomföra renoveringar som
ett sätt att förbättra livet, levnadsstandarden och anseendet. Svensken
omges av trender inom både renovering och heminredning och engagerar
sig aktivt i processen för att planera, drömma och hitta inspiration både
online och i de stora byggvaruhusen. När svensken behöver anlita en
hantverkare börjar han eller hon, med en stor dos oro, fråga efter referenser
och kanske till och med leta efter renoveringsaffärer på Internet. I motsats
till detta har de som har skapat en god relation med sina hantverkare en
mycket behagligare upplevelse och är därför nöjda med både renoverings
processen och slutresultatet.
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Övriga
nordiska länder

53 %

43 %

Jag hade blivit exalterad
om jag stod inför att göra
en större renovering

64 %

47 %

Den senaste
renoveringen var
rolig att göra

Renoveringar innebär ett ögonblick
i rampljuset – svenskarna mer förtjusta än andra
Svenskarna tycker alltså om känslan av
att allt i hemmet är nytt och fräscht.
Kanske är det därför som renoveringstankar
är ganska eggande för dem? Det visar sig
att tanken på att göra en stor renovering

gör dem mycket mer förtjusta än
konsumenterna på de andra nordiska
marknaderna. När de tillfrågas om sin
senaste renovering kommer de ihåg
den som ganska rolig att genomföra.
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SVERIGE

Svenskarna är också särskilt intresserade
av ett hem där allt är nytt och fräscht.
Den välputsade ytan som kan visas
upp för andra har uppenbarligen stor
betydelse för dem.

INWIDO

RENOVERING

% ÖKAR VÄRDET MEST

Köket härskar som överlägsen favorit
bland renoveringsobjekten
det därför föga överraskande att köket med
stor marginal är svenskarnas favoritobjekt
för renovering. 46 % av dem uppger att köket
skulle vara roligast att renovera, jämfört med
29 % i övriga nordiska länder. En övervägande
majoritet på 63 % säger att en köksrenovering
skulle öka hemmets värde mest, jämfört
med 50 % bland deras nordiska grannar.
Det är tydligt att ett nyrenoverat och fräscht
kök är den perfekta arenan där svenskarna
kan visa upp sina matlagningskunskaper
för sina vänner.

Om hemmet är svenskarnas främsta status
symbol, är matlagning den största status
färdigheten. Enligt Henrik Francke, redaktör
för tidningen Gourmet, är ”mat den nya
musiken”. Det finns lika många program om
matlagning på svensk TV som det finns om
förbättringar i hemmet. Mat och matlagning
är rykande hett i Sverige.
När vi jämför olika rum och vilket av dem
som skulle vara roligast och öka hemmets
värde mest enligt svenska konsumenter är

Byta
tak 22%

Byta
fönster
20%

Kakla
i köket 8%
Byta
ytterdörrar
3%

Kakla i
badrummet
33%

Måla om
utvändigt 7%
Byta
golv 9%

% KRÄVER STÖRST ANSTRÄNGNING
% ”ROLIGAST ATT RENOVERA”

Tvättstuga 4%

Hall 3%

% ”ÖKAR HEMMETS VÄRDE MEST”

Vardagsrum 4%

Byta
fönster
13%

Tvättstuga 3%
Byta
tak 28%

Hall 1%

Sovrum 1%

Vardagsrum
21%

Kök
46%

Sovrum
9%

Kakla i
badrummet
39%

Badrum
29%

Byta
golv 8%

Kök
63%

SKILLNAD MELLAN ”% ÖKAR VÄRDET MEST”
OCH ”% KRÄVER STÖRST ANSTRÄNGNING”

Svenskarnas favoritrum att renovera.

Fönsterbyte ökar värdet mest
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Byta
ytterdörrar 2%
Måla om
utvändigt 6%

Badrum
18%

Bland de mer specifika renoveringarna
anser svenskarna att fönsterbyte är den
renovering som skulle ge störst värdeökning
i förhållande till den ansträngning som krävs.
Kökstokiga svenskar tycker också att sätta
kakel i köket är en renovering som ökar hem
mets värde i viss grad, med liten ansträngning.

Kakla
i köket 5%

Även om det uppfattas som åtgärder
som ökar hemmets värde, är kakling
av badrummet och takbyte två förb ättringar
i hemmet där ansträngn ingen väger tyngre
än värdeökningen,
enligt de svenska konsumenterna.

Byta fönster

7%

Kakla i köket

3%

Byta ytterdörrar

1%

Måla om utvändigt

1%

Byta golv

1%

Kakla i badrummet

-6%

Byta tak

-6%

Vad som kännetecknar specifika renoveringar, enligt svenska
konsumenter. Sorteringen är baserad på skillnaden mellan
den andel som säger att renoveringen skulle öka hemmets
värde allra mest och den andel som säger att renoveringen
skulle kräva störst ansträngning.
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När så mycket står på spel blir de nervösa av
att överlämna kontrollen till hantverkaren

Renoveringar är uppenbarligen något viktigt
för svenskar eftersom de ökar hemmets sta
tus. Mycket står på spel och när man anlitar
en hantverkare är det hantverkaren som får

kontrollen, inte konsumenten, vilket verkar
vara svårt för svenskar att acceptera. Endast
36 %, att jämföras med 51 % i de andra
nordiska länderna, uppger att det är bäst att
förlita sig på hantverkaren och lämna honom
eller henne i fred under arbetet. Nästan
dubbelt så många svenskar (37 %) jämfört
med andra nordiska konsumenter säger att
de skulle känna sig nervösa över att anlita en
hantverkare för en renovering.

Sverige

Citatet illustrerar att
svenskarnas förtroende
för hantverkare inte är
överväldigande. Jämfört med
andra yrken, är förtroendet för
hantverkare lägre än för andra
vanliga yrkesgrupper, men högre
än för bilmekaniker, journalister
och managementkonsulter.

Övriga
nordiska länder

37 %

19 %

Att anlita
hantverkare för att
renovera hade gjort
mig nervös

36 %

Inställningar gentemot
hantverkare där svenskarna
särskiljer sig från övriga
nordiska konsumenter. % som
instämmer i påståendena.

51 %

Det är bäst att lita på
hantverkarna och att
låta dem vara ifred
när de arbetar

% ”FÖRTROENDE”,
SVERIGE

% ”FÖRTROENDE”,
ÖVRIGA NORDISKA
LÄNDER

Sjuksköterskor

77%

73%

Läkare

67%

69%

Forskare

63%

57%

Polismän

61%

67%

Lärare

57%

57%

Militär personal

50%

53%

Hantverkare

36%

35%

Bilmekaniker

34%

38%

Journalister

15%

14%

Managementkonsulter

14%

14%

YRKE

Grad av förtroende för hantverkare och andra yrkesgrupper i Sverige.
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”Att hantverkaren
påbörjar renoveringen
och plötsligt
försvinner eller gör
allting fel”

Hantverkare i allmänhet åtnjuter emellertid
lägre förtroende i Sverige än i de övriga
nordiska länderna, och svenskar som anlitar
hantverkare är nöjda med dem. De flesta
svenskar bedömer sin senast anlitade hant

% SOM BEDÖMER SIN SENAST
ANLITADE HANTVERKARE SOM:
SVERIGE
…Dålig 3% …Usel 2%

…OK, men
inte mer
än så 18%
…Utmärkt 42%

…Bra 35%

verkare som antingen ”utmärkt” eller ”bra”.
Faktum är att trots (irrationella) rädslor
kring allt som kan gå fel, är svenskar nöjdare
med sina hantverkare än vad de nordiska
grannarna är!

% SOM BEDÖMER SIN SENAST
ANLITADE HANTVERKARE SOM:
ÖVRIGA NORDISKA LÄNDER

BEDÖMNING

…Dålig 4% …Usel 3%

…OK, men
inte mer
än så 16%

…Utmärkt 34%

…Bra 43%

Bedömning av den
senast anlitade hantverkaren i Sverige och i
övriga nordiska länder.
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Svenskarna verkar älska renovering eftersom
den ger dem vad de vill ha i ett hem, den där
fräscha känslan av något helt nytt. Men det
finns en sak som stressar dem: Att ha att
göra med hantverkare.

Svenskarnas relation till
hantverkare verkar inte vara sund.
Vad är de rädda för? När de tänker
på värsta möjliga scenario i samband
med att de anlitar en hantverkare
pekar många på den ganska diffusa
rädslan för att ”allt ska gå fel”.
En konsument beskriver
värsta möjliga scenario
på följande sätt:

INWIDO

Vad är det som kännetecknar danska konsumenter,
jämfört med övriga nordiska konsumenter?
I det här avsnittet tar vi en titt på de främsta
skillnaderna mellan danska konsumenter
och andra nordiska konsumenter när det
gäller hem, renovering och hantverkare.

Inställningar gentemot hemmet där danskar
särskiljer sig från övriga nordiska konsumenter.
% som instämmer i påståendena.

Danmark
Övriga
nordiska länder

67 %

58 %

Belysning
och ljus är helt
avgörande för
hemmets trivnad

75 %

66 %

Det är viktigt
att hemmet är
energieffektivt av
ekonomiska skäl

Danskar älskar att spara energi

EN SUND RELATION MED HANTVERKARE
Hälsa på dansken: En person som är väl medveten om hemmet och gör
både ekonomiska och estetiska renoveringar. Fokus på hur man kan spara
energi både av ekonomiska och av miljörelaterade skäl är det som
kännetecknar dansken. När dansken behöver anlita en hantverkare vet
han eller hon vem som är rätt person att kontakta. Dansken ser det som
oerhört viktigt att vårda relationen med hantverkaren, med vetskapen att
han/hon är expert på renoveringar, och ser därför intuitivt till att låta sin
pålitlige vän delta i hela processen. Kanske är det förtroenderelationen
mellan dansken och hantverkaren som gör att danska konsumenter har
större tendens att bli beroende av renovering: De älskar varje sekund av
renoveringen eftersom den är både en social och en praktisk process.
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än i något annat nordiskt land. 67 % av de
danska konsumenterna säger att ljuset är
avgörande för trivseln i hemmet, jämfört med
58 % i grannländerna.

Danmark
Övriga
nordiska länder

Den ”rätta belysningen” – oavsett om den
är naturlig eller kommer från lampor – är en
annan aspekt som är viktigare i Danmark
48 %

Inställningar gentemot renovering där danskar
särskiljer sig från övriga nordiska konsumenter.
% som instämmer i påståendena.

34 %

Att renovera
är beroende
framkallande

67 %

45 %

Jag gjorde grundliga
efterforskningar
innan renoveringen

Beroende och väl pålästa renoverare
Danskarna verkar nästan vara besatta av
renovering. Det finns inget annat nordiskt land
där konsumenterna instämmer i lika hög
utsträckning som i Danmark, med påståendet
att renoveringar är ”beroendeframkallande”.
Kanske är det därför de verkar ägna sig åt
mycket mer efterforskningar före renovering
jämfört med andra nordiska konsumenter,

något de har gemensamt med norrmännen.
När de får frågan säger hela 67 % att de har
gjort grundliga efterforskningar, jämfört med
endast 45 % i övriga nordiska länder.
Intressant nog planerar inte danskarna att
genomföra stora renoveringar i högre grad än
andra, så uppenbarligen finns det något som
håller dem tillbaka.
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DANMARK

Energi är något viktigt för danskar, som ju
är en av de få nettoexportörerna av energi i
Europa. Energi är något viktigt för Danmark
som nation, men verkar även ha betydelse för
danska konsumenter. Danskar särskiljer sig
när det gäller att spara energi för klimatets
skull. 39 % av de danska konsumenterna sä
ger att de har gjort sitt hem mer energieffek
tivt av hänsyn till klimatet, att jämföras med
33 % i de övriga nordiska länderna. De flesta
danskar är emellertid intresserade av sin
ekonomi i förhållande till energi och 75 % av
de danska konsumenterna uppger ekonomiska
skäl bakom sin strävan efter energieffektivitet.

INWIDO

RENOVERING
% ÖKAR VÄRDET MEST
Kakla i
badrummet
10%

Byta fönster
24%

Kakla i
köket 5%

Köket är danskarnas favoritrum att renovera
Danskarna är berömda för sina matlagnings
kunskaper. Restaurang Noma i Köpenhamn
har t.ex. utsetts till världens bästa restaurang
flera gånger under senare år. Bortsett från
gourmetrestauranger, tycker danskarna även
om att laga mat och tycker om sina egna
kök. 39 % av dem uppger att köket skulle

Byta
golv
8%

Måla om
utvändigt
5%

vara roligast att renovera, medan badrummet
kommer på andra plats med 28 %. 55 %
av de danska konsumenterna säger att en
köksrenovering skulle öka hemmets värde
mest, följda av 29 % som satsar på bad
rummet. Tillsammans med svenskarna är
danskarna Nordens köksälskare.

Byta
ytterdörrar
3%

Byta tak
46%

% KRÄVER STÖRST ANSTRÄNGNING
Byta fönster 8%

RENOVERING

% ”ROLIGAST ATT RENOVERA”

% ”ÖKAR HEMMETS VÄRDE MEST”
Byta
golv 21%

Tvättstuga 3% Hall 1%

Hall 5%
Tvättstuga 5%

Sovrum 2%

Vardagsrum 10%

Kakla i
badrummet
20%

Byta tak
42%

Kök 39%
Vardagsrum
28%

Kök 55%
Kakla i
köket 4%

Badrum
15%
SKILLNAD MELLAN ”% ÖKAR VÄRDET MEST” OCH
”% KRÄVER STÖRST ANSTRÄNGNING”

Danskarnas favoritrum att renovera.

Fönsterbyte sparar massor av energi
Det finns inget nordiskt land där konsumen
terna tycker att ett fönsterbyte skulle öka
hemmets värde i samma utsträckning som de
i Danmark. Fönsterbyte kan leda till enorma
energib esparingar, som kanske är det som
danskarna tänker på. Danskarna är också
de som uppger att fönsterbyte är den
renovering som kräver minst ansträngning,
vilket innebär att skillnaden mellan värde
ökning och insats i form av ansträngning
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Byta ytterdörrar 2%

Måla om utvändigt 4%

när det gäller fönster är dubbelt så stor som i
de övriga nordiska länderna.
Att kakla badrummet och att lägga golv, å
andra sidan, kräver långt större ansträngning
än hur mycket hemmet ökar i värde, medan
endast ca 10 % av de danska konsumenterna
uppger att de här renoveringarna skulle öka
hemmets värde allra mest och ca 20 %
uppger att de skulle kräva störst ansträngning.

Byta fönster

7%

Kakla i köket

3%

Byta ytterdörrar

1%

Måla om utvändigt

1%

Byta golv

1%

Kakla i badrummet

-6%

Byta tak

-6%

Vad som kännetecknar specifika renoveringar, enligt danska
konsumenter. Sorteringen är baserad på skillnaden mellan
den andel som säger att renoveringen skulle öka hemmets
värde allra mest och den andel som säger att renoveringen
skulle kräva störst ansträngning.
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Sovrum
8%

Badrum 29%
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En konsument säger att en
hantverkare antagligen skulle säga
följande om honom/henne:

En sund relation med hantverkare
Följaktligen anser danskarna att hantverkar
na är pålitliga i mycket högre grad än andra
nordiska konsumenter. En majoritet på 53 %
instämmer i påståendet att hantverkare är
pålitliga, att jämföras med endast 38 % i de
övriga nordiska länderna. Det här verkar för
ändra grunden för deras relation: den är mer
informell, avslappnad och jämlik i Danmark
än någon annanstans. Resultat: Danskarna
kommer inte i närheten av den ångest som
t.ex. svenskar känner innan de anlitar en
hantverkare.

Danmark

28 %

Jag har en
hantverkare som
jag brukar anlita

53 %

38 %

Inställningar gentemot hantverkare
där danskarna särskiljer sig från
övriga nordiska konsumenter.
% som instämmer i påståendena.

Hantverkare
är pålitliga

% ”FÖRTROENDE”,
DANMARK

% ”FÖRTROENDE”,
ÖVRIGA NORDISKA
LÄNDER

Sjuksköterskor

68%

76%

Läkare

67%

69%

Polismän

64%

66%

Forskare

55%

60%

Militär personal

50%

53%

Lärare

46%

60%

Hantverkare

40%

34%

Bilmekaniker

34%

37%

Managementkonsulter

15%

13%

Journalister

10%

15%

YRKE

Grad av förtroende för hantverkare och andra yrkesgrupper i Danmark
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Det här sammanfattar en
inställning som är något svårare
att hitta i de nordiska länderna
utanför Danmark.
Förtroendet i allmänhet för hantverkare
som yrkesgrupp är större i Danmark
än i de övriga nordiska länderna, men
fortfarande mycket längre än för andra
yrkesgrupper. Med det sagt, uppvisar
danskarna generellt lägre grader av
förtroende för de flesta yrkesgrupper,
så förtroendet för hantverkare är
relativt hög bland danskar.

Övriga
nordiska länder

44 %

”Jag respekterar
hantverkarens
kompetens”

Danskar samt övriga nordiska konsumenter
är nöjda med sina hantverkare. De är alltså
nöjda med hantverkarens prestation. Även
om danskarna i lägre grad ger sina hant
verkare omdömet ”utmärkt”, säger nästan

% SOM BEDÖMER SIN SENAST
ANLITADE HANTVERKARE SOM…,
DANMARK

…Dålig 4%

…Usel 3%

…OK, men
inte mer
än så 15%
…Utmärkt 32%

…Bra 47%

alla att hantverkarna är antingen det eller
åtminstone ”bra”. Danskarna har en sund
relation med sina hantverkare, som deras
nordiska grannar skulle kunna dra lärdom av!

% SOM BEDÖMER SIN SENAST ANLITADE
HANTVERKARE SOM…,
ÖVRIGA NORDISKA LÄNDER

…Dålig 4%

BEDÖMNING

…Usel%

…OK, men
inte mer
än så 18%

…Bra 39%

…Utmärkt 38%

Bedömning av den senast
anlitade hantverkaren i
Danmark och i övriga
nordiska länder.
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Många danskar lyckas där så många andra
misslyckas. De lyckas bygga upp ett mycket
större förtroende för hantverkare jämfört med
sina nordiska grannar. Hemligheten är att de
hittar en hantverkare som de vanligtvis anlitar
– och sedan håller sig till honom eller henne.
44 % av danskarna har en hantverkare som
de brukar anlita, jämfört med 28 % för konsu
menterna i grannländerna.

INWIDO

Vad är det som kännetecknar finska konsumenter,
jämfört med övriga nordiska konsumenter?
I det här avsnittet tar vi en titt på de främsta
skillnaderna mellan finska konsumenter
och andra nordiska konsumenter när det
gäller hem, renovering och hantverkare.
Inställningar gentemot hemmet
där finländarna särskiljer sig från
övriga nordiska konsumenter.
% som instämmer i påståendena.

51 %

Finland

43 %

Hemmet är en
mycket viktig del
av mitt liv

Övriga
nordiska länder

11 %

22 %

Allt i ett
hem ska vara nytt
och fräscht

Mitt hem är viktigt, men bara för mig

Inställningen till hemmet är emellertid också
ganska avslappnad, särskilt jämfört med
svenskarnas och norrmännens statusinrik
tade hållning. Finländarna tror inte att deras

FINLAND
AVSLAPPNAD SYN PÅ HEMFÖRBÄTTRING
Låt oss presentera finländaren: En person som normalt inte engagerar
sig i renoveringsprojektet som en livsomvälvande händelse. För finländaren
är hemmet en plats för vila och återhämtning. Så länge hemmet är
bekvämt, ser finländaren ingen orsak att göra det skinande och nytt.
Även om de inte litar till 100 % på hantverkare, kommer de högst sannolikt
att lämna hantverkaren i fred under arbetets gång, eftersom det är den
vettigaste hållningen. Sovrummet är det rum som de tycker är roligast
att renovera, medan köket ökar hemmets värde allra mest.
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landsmän blir särskilt imponerade av ett
vackert hem, och känslan av att allt är splitter
nytt har liten betydelse.
Finland
Övriga
nordiska länder

Inställningar gentemot renovering
där finländarna särskiljer sig från
övriga nordiska konsumenter.
% som instämmer i påståendena.

38 %

Inte överdrivet
entusiastiska inför en renovering
I de andra nordiska länderna, där hemmet
är den kanske främsta statussymbolen för
konsumenterna, råder nästan ”renoverings
hysteri”. Finländarna skiljer sig från sina
grannar på den här punkten. De verkar
inte vilja visa världen att de har världens
mest imponerande hem, så länge de är
nöjda med det själva.
Det är antagligen därför som de finska
konsumenterna, jämfört med sina grannar,

49 %

Jag hade blivit exalterad
om jag stod inför att göra
en större renovering

38 %

58 %

Den senaste
renoveringen var
rolig att göra

är mindre pigga på renoveringar. Inte särskilt
många av dem blir särskilt entusiastiska vid
tanken på att genomföra en stor renovering
och deras senaste renovering var inte heller
en livsomvälvande upplevelse.
I stället för att göra omfattande efterforsk
ningar före renoveringen, som danskarna och
norrmännen, brukar finländarna lämna över
jobbet till hantverkare och inte lägga sig i
hans eller hennes arbete.
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Hemmet har stor betydelse för finska konsu
menter, och är viktigare i deras liv jämfört
med de övriga nordiska länderna. 51 % av
finländarna säger att hemmet är ”mycket
viktigt” i deras liv, jämfört med 43 % bland
konsumenterna i de övriga nordiska länderna.

INWIDO

RENOVERING

Vardagsrummet och sovrummet
är favoritrummen att renovera
Köket är visserligen ofta favoritrummet
eller det näst mest populära rummet att
renovera, men i Finland kommer det på
tredje plats med 22 % av de finska
konsumenterna, efter vardagsrummet på
33 % och sovrummet på 26 %. I inget
annat land är sovrummet ett lika populärt
renoveringsobjekt som i Finland.
Finländarna är inte överentusiastiska över
renovering och därför är det sannolikt
ingen slump att sovrummet betraktas
som en enklare/lättsammare renovering
i Finland än i grannländerna.

RENOVERING

% ”ROLIGAST ATT RENOVERA”

% ÖKAR VÄRDET MEST

För finländarna är en god sömnmiljö tydligen
viktigare än ett trendigt kök. Faktum är att
trenden med matlagning i hemmet tillsam
mans med vänner inte är lika stark i Finland
som på andra platser i Norden3, vilket kan
vara en av orsakerna till att finländarna inte
är lika roade av att renovera köket.

Måla om
utvändigt
14%

Byta tak
26%

Byta
golv 13%

När det gäller hemmets värdeökning
erkänner finländarna ändå att köket ger
störst avkastning. Generellt sett är de
”roliga” renoveringarna inte de arbeten som
ökar hemmets värde allra mest, som de är
i de övriga nordiska länderna.

Kakla i
badrummet
21%

Byta
fönster 22%

Byta ytterdörrar 1%

Kakla i köket 4%

% KRÄVER STÖRST ANSTRÄNGNING

% ”ÖKAR HEMMETS VÄRDE MEST”

Måla om utvändigt 3%
Tvättstuga 3%

Tvättstuga 2% Hall 2%

Hall 8%

Sovrum 1%
Byta golv
10%

Vardags
rum
6%

Badrum 8%

Vardagsrum
33%

Byta tak
35%

Byta
fönster 20%

Badrum 31%

Kök 22%
Kakla i
badrummet
29%

Kök 58%
Sovrum 26%

4
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tredje plats bland de finska konsumenterna.
Högst upp hittar vi ommålning av fasaden,
inte på grund av värdeökningen, utan på
grund av den lilla ansträngning som krävs.
Om vi bara tittar på vad som skulle öka
hemmets värde allra mest är takbyte
renoveringen nummer ett i Finland. Den här
renoveringen är emellertid den som kräver
störst ansträngning.

OBH Nordica home cooking report 2014 (2014 års rapport om matlagning i hemmet)

Måla om utvändigt

11%

Byta golv

3%

Byta fönster

2%

Kakla i köket

1%

Byta ytterdörrar

0%

Kakla i badrummet

-8%

Byta tak

-9%

Vad som kännetecknar specifika renoveringar, enligt finska
konsumenter. Sorteringen är baserad på skillnaden mellan
den andel som säger att renoveringen skulle öka hemmets
värde allra mest och den andel som säger att renoveringen
skulle kräva störst ansträngning.
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Fönsterbyte anses vara jobbigt men ökar
värdet på hemmet

När vi tittar på skillnaden mellan värdeökningen
och ansträngningen hamnar fönstren därför på

Byta
ytterdörrar 1%

SKILLNAD MELLAN ”% ÖKAR VÄRDET MEST”
OCH ”% KRÄVER STÖRST ANSTRÄNGNING”

Finländarnas favoritrum att renovera.

De flesta nordiska konsumenter säger att
fönsterbyte ökar hemmets värde till en
relativt liten ansträngning. Finländarna
håller visserligen med om att ett fönsterbyte
skulle öka hemmets värde, men många
pekar ut just den renoveringen som den
jobbigaste att genomföra.

Kakla
i köket 3%

INWIDO

Finländarna överlämnar uppgiften åt hantverkarna,
även om de inte litar på dem
Finländarna blir alltså inte övere ntusiastiska
inför renovering, sannolikt på grund av
att de inte är särskilt statusinriktade när
det gäller hemmet och att de inte ser det
som särskilt viktigt att allt i hemmet är helt
nytt och fräscht.

Före renoveringen gör de inte några större
efterforskningar och när de anlitar hantverkare
lämnar de mer eller mindre över jobbet till dem.
De flesta finländare anser att det är bäst att
förlita sig på hantverkare och låta dem arbeta
någorlunda i fred. Det här är också exakt det
de tror att hantverkarna uppskattar.

Övriga nordiska länder

Det är bäst att lita
på hantverkarna
och att låta dem
vara ifred när
de arbetar

68 %

58 %

Inställningar gentemot hantverkare
där finländarna särskiljer sig från
övriga nordiska konsumenter.
% som instämmer i påståendena.

Hantverkare
uppskattar om man
håller sig borta så
mycket som möjligt
när de arbetar

YRKE

% ”FÖRTROENDE”,
FINLAND

% ”FÖRTROENDE”,
ÖVRIGA NORDISKA
LÄNDER

Polismän

78%

61%

Sjuksköterskor

76%

74%

Läkare

75%

66%

Lärare

69%

53%

Forskare

64%

58%

Militär personal

61%

49%

Bilmekaniker

48%

33%

Hantverkare

31%

37%

Journalister

18%

13%

Managementkonsulter

13%

14%

Grad av förtroende för hantverkare och andra yrkesgrupper i Finland.
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De flesta finländare är nöjda med sina
hantverkare, men i lägre grad än andra.
Framför allt är det få av dem som bedömer
hantverkarna som utmärkta. I allmänhet
verkar en avgörande framgångsfaktor vid
renovering ligga i att låta hantverkarna göra
sitt jobb utan att störa – precis som

finländarna tydligen gör. Men konsumenten
måste också vara engagerad i projektet för
att ge hantverkaren bästa möjliga förutsätt
ningar att göra ett bra jobb. Kanske är
finländarna lite för avslappnade, i en sådan
grad att de inte bryr sig tillräckligt mycket
om slutresultatet?

% SOM BEDÖMER SIN SENAST
ANLITADE HANTVERKARE SOM:
FINLAND

% SOM BEDÖMER SIN SENAST
ANLITADE HANTVERKARE SOM:
ÖVRIGA NORDISKA

…Dålig 5% …Usel 2%

…Dålig 3%

…OK, men
inte mer
än så 19%

…Utmärkt
28%

…Bra 46%

BEDÖMNING

…Usel 3%

…OK, men
inte mer
än så 16%
…Utmärkt 39%

…Bra 39%

Bedömning av den senast
anlitade hantverkaren
i Finland och i övriga
nordiska länder.
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41 %

”Jag har inte
varit hemma under
renoveringen.
Att hålla sig borta är
nog det bästa man
kan göra.”

Det skulle kunna verka
som om finländarna litar på
hantverkare i högre grad än
andra, men så är inte fallet. Det
visar sig att finländarna känner
sig mer besvärade när de anli
tar hantverkare jämfört med sina
grannar. De har även lägre förtroende
för hantverkare jämfört med andra
nordiska konsumenter. Bilmekaniker
och lärare åtnjuter en enastående
grad av förtroende ur ett nordiskt
perspektiv, medan endast journalister
och managementkonsulter får lägre
förtroendenivåer än hantverkare.

Finland

62 %

För att sammanfatta finländarnas
avslappnade inställning till
renovering och hantverkare kan
vi ta följande uttalande från
en konsument:

INWIDO

Vad är det som kännetecknar norska konsumenter,
jämfört med övriga nordiska konsumenter?
I det här avsnittet tar vi en titt på de främsta
skillnaderna mellan norska konsumenter
och andra nordiska konsumenter när det
gäller hem, renovering och hantverkare.

Inställningar gentemot hemmet där norrmännen
särskiljer sig från övriga nordiska konsumenter.
% som instämmer i påståendena.

Norge
Övriga
nordiska länder

Norrmän vill visa upp
en vacker utsikt

NORGE
VÄL PÅL ÄSTA STATUSJÄGARE
Lär känna norrmannen: En person som är väl påläst när han eller
hon ger sig på renoveringar och som ser till att hantverkaren lever upp
till hans eller hennes krav. Det norska hemmet är nämligen oerhört
viktigt när det gäller att imponera och visa upp framgång inför andra.
Att ha ett fint hem med en praktfull utsikt är det som räknas och därför
kan fantastiska fönster göra hela skillnaden. På det hela taget är de,
jämfört med sina nordiska grannar, mest nöjda med slutresultatet.
Norrmannen älskar att fixa till vardagsrummet eftersom det är hemmets
kärna och den plats där merparten av de sociala aktiviteterna äger rum.
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56 %

47 %

Utsikten från
Jag tror att människor i
allmänhet blir imponerade mitt hem är väldigt
viktig för mig
av ett vackert hem

I högre grad än i andra nordiska länder uppger
norrmännen att utsikten från hemmet är viktig
för dem. När norrmännen vill imponera på
andra med sitt hem är det inte bara insidan
som räknas.
Norge
Övriga
nordiska länder

Inställningar gentemot renovering där norrmännen
särskiljer sig från övriga nordiska konsumenter.
% som instämmer i påståendena.

Om du vet bäst är det säkrast att
du håller ett öga på hantverkaren
Norrmännen är alltså statusinriktade när det
gäller hemmet. Det här innebär att när de
genomför en renovering så är det bilden av
sig själva de riskerar. Kanske är det därför de
verkar ägna sig åt mycket mer efterforskningar
före renovering jämfört med andra nordiska
konsumenter. När de får frågan säger hela 60 %
att de har gjort grundliga efterforskningar, jäm
fört med endast 46 % i övriga nordiska länder.

46 %

60 %

46 %

Jag gjorde grundliga
efterforskningar
innan renoveringen

63 %

53 %

Jag höll koll
på hantverkarna under
arbetets gång

När man är så pass påläst blir det
också naturligt att man håller koll på
hantverkarna när de arbetar, så att inget
blir fel i förhållande till hur saker och ting
ska göras. När de tillfrågas om sin senaste
renovering säger en klar majoritet av
norrmännen att de höll koll på hantverkarna
under arbetets gång.

55

T R E N D R A P P O R T 2 0 14

Även om de har sjunkit på senare tid, har
huspriserna i Norge stigit stadigt under en
lång period och precis som i Sverige verkar
det här ha drivit upp hemmet som en viktig
statussymbol även i Norge. Norrmännen
särskiljer sig framför allt när det gäller den roll
hemmet spelar som en statussymbol. Hela
59% av dem tror att människor i allmänhet
blir väldigt imponerade av ett vackert hem,
jämfört med endast 46% i de övriga nordiska
länderna. I Norge är det inte bara den faktis
ka byggnaden och dess inomhusmiljö som
gör ett hem vackert, enligt husägarna.

59 %

INWIDO

RENOVERING

% ÖKAR VÄRDET MEST

Vardagsrummet är roligast att renovera
I Danmark och Sverige är köket både favorit
rummet att renovera (roligast) och den
renovering som tros ge den största värde
ökningen till ett hem, vilket återspeglar ett
ökat intresse för mat och matlagning.
I Norge är det emellertid vardagsrummet
som är favoritobjektet för renovering. 35 %
av norrmännen uppger att vardagsrummet
skulle vara roligast att renovera, jämfört med

RENOVERING

% ”ROLIGAST ATT RENOVERA”

Hall 6%

Tvättstuga 5%

Byta
golv
10%

endast 26 % i övriga nordiska länder.
46 % säger att en badrumsrenovering skulle
öka hemmets värde mest, jämfört med 30 %
bland deras nordiska grannar. Norrmännen
tycker säkert också om att laga mat, men
enligt en nyligen utgiven rapport4 är köket
ett mindre ”socialt” rum i Norge än i andra
nordiska länder. Det skulle kunna vara skälet
till att de främjar vardagsrummet och bad
rummet som renoveringsobjekt.

Kakla i
badrummet
26%

Tvättstuga 3%

Byta
golv
16%

Vardagsrum
10%

Badrum
15%

Byta
ytterdörrar 3%

Byta
fönster
14%

Måla om
utvändigt 6%
Kakla
i köket 5%

Byta tak
30%

Vardagsrum
35%
Badrum
46%

Kakla
i köket 6%

% KRÄVER STÖRST ANSTRÄNGNING

Sovrum 2%

Sovrum
11%

Måla om
utvändigt 8%

Byta tak
27%

% ”ÖKAR HEMMETS VÄRDE MEST”

Hall 2%

Byta
fönster
21%

Byta
ytterdörrar 2%
Kakla i
badrummet
28%

Kök
37%

Kök
28%

SKILLNAD MELLAN ”% ÖKAR VÄRDET MEST” OCH
”% KRÄVER STÖRST ANSTRÄNGNING”

Fönsterbyte ger störst värdeökning
Med tanke på vikten av en vacker utsikt,
är det föga överraskande att norska
konsumenter tycker att fönsterbyte är den
renovering som skulle ge störst värdeökning
i förhållande till den ansträngning som krävs.
Precis som svenskar tycker norrmän att
kakla om badrummet och takbyte skulle
öka hemmets värde.

4

56

Dessa två renoveringar innebär emellertid en
avsevärd ansträngning. De andra renovering
arna kräver liten ansträngning, men få norska
konsumenter säger att de skulle öka hemmets
värde särskilt mycket. En relativt stor andel av
norrmännen säger ändå att en ordentlig
ommålning för att ge hemmet en skinande
yta skulle göra deras hem mer värdefullt.

OBH Nordica home cooking report 2014 (2014 års rapport om matlagning i hemmet)

Byta fönster

7%

Måla om utvändigt

2%

Kakla i köket

1%

Byta ytterdörrar

1%

Kakla i badrummet

-2%

Byta tak

-3%

Byta golv

-6%

Vad som kännetecknar specifika renoveringar, enligt norska
konsumenter. Sorteringen är baserad på skillnaden mellan
den andel som säger att renoveringen skulle öka hemmets
värde allra mest och den andel som säger att renoveringen
skulle kräva störst ansträngning.
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Norrmännens favoritrum att renovera.

INWIDO

Misstänksamma, men nöjda med
hantverkarens prestation
Den andel som anser att hantverkare tar
rimligt mycket betalt för sina tjänster är liten,
långt mindre än i de övriga nordiska länderna.
Endast 41 % säger att det är bäst att förlita
sig på hantverkaren och lämna honom eller
henne i fred under arbetet.

Norrmännen är kanske inte de enklaste att
ha att göra med om man är hantverkare.
De gör omfattande efterforskningar före en
renovering för att hålla koll på ditt arbete.
I Norge är de också skeptiska över priset
på hantverkarnas tjänster.

Norrmännen är i alla fall medvetna
om att de ibland kan upplevas som
jobbiga av hantverkarna.
En konsument uppger att en
hantverkare antagligen skulle
säga följande om
honom/henne:

”Lägger sig
i hantverkarnas
arbete och pratar
för mycket”

Norge
Övriga nordiska länder

47 %

Det är bäst att lita på
hantverkarna och att
låta dem vara ifred
när de arbetar

24 %

34 %

Inställningar gentemot hantverkare
där norrmännen särskiljer sig från
övriga nordiska konsumenter.

Hantverkare
tar rimligt betalt
för sina tjänster

% ”FÖRTROENDE”,
NORGE

% ”FÖRTROENDE”,
ÖVRIGA NORDISKA
LÄNDER

Sjuksköterskor

74%

74%

Läkare

65%

69%

Polismän

59%

67%

Lärare

53%

58%

Forskare

52%

61%

Militär personal

48%

53%

Hantverkare

35%

36%

Bilmekaniker

31%

38%

Managementkonsulter

13%

14%

Journalister

13%

14%

YRKE

Grad av förtroende för hantverkare och andra yrkesgrupper i Norge.
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När norrmännen bedömer sin senast anlitade
hantverkare ger emellertid hela 4 av 10 av
dem omdömet ”utmärkt”, dvs. högsta möjliga
betyg. De är alltså nöjda med hantverkarens

% SOM BEDÖMER SIN SENAST
ANLITADE HANTVERKARE SOM:
NORGE
… Dålig 3% … Usel 3%

… Ok,
men inte
mer 15%
… Utmärkt 41%

… Bra 37%

prestation. Faktum är att norrmännen är
nöjdare med sin hantverkare jämfört med
sina nordiska grannar – kanske borde de
ha lite mer förtroende för dem!

% SOM BEDÖMER SIN SENAST
ANLITADE HANTVERKARE SOM:
ÖVRIGA NORDISKA LÄNDER

BEDÖMNING

… Dålig 4% … Usel 3%

… Ok,
men inte
mer 17%

… Utmärkt 35%

… Bra 41%

Bedömning av den senast
anlitade hantverkaren i Norge
och i övriga nordiska länder.
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41 %

Det allmänna förtroendet för hant
verkare som yrkesgrupp är något
lägre i Norge än i de övriga nordiska
länderna. Jämfört med andra yrken
är det bara bilmekaniker, journalister
och managementkonsulter som är
mindre pålitliga, enligt norrmännen.

INWIDO

LÅT OSS GÅ VIDARE:

3 SLUTSATSER
OM FRAMTIDEN
FÖR RENOVERING
Vi har nu lagt fram sju konsumentinsikter om renovering och sju insikter om
konsumenternas inställningar till hantverkare. Tre avslutande kommentarer
sammanfattar de viktigaste rönen i rapporten ur ett framtidsperspektiv:

För det första är renoveringarna här för att
stanna, konsumenterna visar inga tecken på
att sluta planera renoveringar för framtiden.
Varför? Helt klart på grund av tvingande
behov, då många av de hus som byggdes
under efterkrigstiden behöver restaureras.
Titta bara på vilket skick gamla ytterdörrar
och fönster är i allmänhet.
Studiens allra viktigaste rön ur ett konsument
perspektiv är dock att renovering är ett sätt att
ge uttryck för sin identitet.
Många konsumenter identifierar sig starkt med
sina hem och att förbättra sitt hem ligger följ
aktligen inte så långt ifrån att förbättra sig själv.
I framtiden kommer vi sannolikt att få se mer
skräddarsydda, kreativa exempel på hur man
kan utföra hemförbättringar.
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2

Dags att
göra sig av med
irrationella rädslor

Det finns många skräckhistorier om renovering
och visst är det sant att konsumenterna tar en
risk när de genomför en stor renovering.
Det finns många exempel på naiva konsu
menter som inte fick vad de förväntade sig
av en renovering.
En överväldigande majoritet av konsumenterna
i de nordiska länderna är ändå nöjda med sin
renovering och sina hantverkare – när jobbet
väl är gjort. Vägen dit är ofta ojämn, minst
sagt. Konsumenterna behöver emellertid
inte bli kontrollfreak och hålla reda på allt
som hantverkaren gör, något som antagligen
förvärrar situationen. I stället är det bäst att
försöka undanröja de främsta okända
faktorerna redan från början och låta hant
verkaren ta hand om resten.

3

Överbrygg klyftan
mellan hantverkare
och konsument

För att konsumenterna ska kunna lämna över
jobbet till hantverkaren behöver förtroendet
för yrkesgruppen i allmänhet förbättras. Det
finns säkert ett antal skojare bland hant
verkarna där ute, men om vi utgår från hur
konsumenterna bedömer den hantverkare de
anlitade senat, är de synnerligen få.
Ur ett konsumentperspektiv är de slutsat
ser vi kan dra av den här rapporten ganska
uppenbara: Slutresultatet är inte problemet
för konsumenterna, utan det är processen
för att nå dit som är smärtsam. Resultatet
indikerar att särskilt tjänstemän saknar för
troende och förståelse för hantverkaryrket.
Ansvaret ligger emellertid på båda parter.
Precis som konsumenterna har svårt att förstå
hantverkarna, gäller även det omvända, dvs.
hantverkarna har svårt att förstå konsumenter
nas önskemål. I viss mån missar de varandras
perspektiv. I nästa rapport, som blir den tredje,
i denna trilogi om hem, bygger vi vidare på de
här rönen och försöker färdigställa bilden.
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METOD
I den här rapporten har vi använt ett tillvägagångssätt med flera metoder,
nämligen trendforskning, etnografi och en kvantitativ enkät.

Den kvantitativa enkäten genomfördes
med webbp aneler som omfattade över
2 639 husägare från Sverige (1 053),
Danmark (504), Finland (524) och Norge
(558), tillhandahållna av Cint.
Cints webbpaneler är representativa för
befolkningen i respektive land med hänsyn till
kön, ålder och region. Resultaten har viktats med
avseende på kön och bosättningsland för att
justera för smärre vinklingar bland de svarande.

Etnografi
Under december och januari 2013 / 2014
genomförde vi en internationell etnografisk
studie bland hantverkare i Sverige och
Danmark, i båda huvudstäderna samt i
mindre städer i båda länderna.
Genom djupgående intervjuer och deltagande
observationer i deras vardagliga arbetsliv
kunde vi få insyn i deras värld. Vi anordnade
möten med små och stora företag, erfarna och
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”nykläckta” hantverkare. Vi observerade
dem när de arbetade i konsumenternas hem
och när de handlade material, vi åt lunch
tillsammans med dem, följde med dem på
besök till nya kunder och befann oss till slut
i en situation där vi hjälpte dem med enklare
uppgifter – som att hålla en burk med spik.
Totalt ca 50 hantverkare (50 % danskar,
50 % svenskar) har varit i kontakt med
etnografiforskare under studieperioden.
Sammanlagt består materialet av ca 60
timmars observationstid, 40 timmars
intervjutid (inspelade och oinspelade,
strukturerade och ostrukturerade intervjuer),
detaljerade fältanteckningar och hundratals
bilder och visuellt registrerat material.
Alla studiens deltagare har varit män.

Trendresearch
Kairos Future har även använt sig av sin
omfattande trenddatabas jämte trendresearch
på var och en av de nordiska marknaderna.

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av
innovativa och miljövänliga fönster- och
dörrlösningar. Vi har verksamhet på 9 olika
marknader och exporterar till ett stort antal
andra länder. Koncernen marknadsför ett
tjugotal starka lokala varumärken, däribland
Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster,
Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka.
Inwido har ca 3 100 anställda och genererade
försäljning för strax över 4,3 miljarder svenska
kronor under 2013.
Våra varumärken har bred marknads
täckning och vänder sig till både konsumentoch industrimarknaderna. År 2013 stod
konsumentmarknaden för omkring 70 %
av vår totala försäljning.

Inwido-koncernens huvudsäte är förlagt
till Malmö. För mer information, besök
www.inwido.com

Om Kairos Future
Kairos Future är ett internationellt konsultoch forskningsföretag som hjälper företag
och företagsledare att förstå och forma sin
framtid. Vi arbetar som konsulter inom
strategisk framtidsplanering och hjälper
våra kunder med trendanalys och scenarie
planering, strategi och innovation, strategisk
förändring och kapacitetsutveckling. Vårt mål
är att göra komplexiteten åtgärdbar.
Företaget grundades år 1993 och har sitt
huvudkontor i Stockholm samt representanter
och samarbetspartners över hela världen.

Inwidos huvudägare, Ratos, är riskkapitalkong
lomerat noterat på Stockholmsbörsen. Ratos
äger ca 97 % av Inwido, medan medlemmar i
Inwidos koncernledning innehar de övriga 3 %.
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