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Branschundersökning;  Företagande inom underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader  Hantverkslaboratoriet och FIBOR genomför tillsammans en undersökning av företagandet inom området underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.   Intresset för underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader har vuxit kraftigt de senaste 20 åren. Många företag är idag verksamma inom detta område. Det saknas dock fakta kring företagandets omfattning. För att kunna göra en bra beskrivning av branschen genomför vi därför denna undersökning. Arbetet sker i samverkan med de ca 15 regionala nätverk för företag som arbetar med kulturbyggnader som finns i landet. Arbetet stöds av Tillväxtverket, Boverket, Byggbranschens utvecklingsfond SBUF, Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet och FIBOR.  Inventering av företag Vi har försökt identifiera så många företag som möjligt som arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det gäller många olika typer av företag – allt från antikvariska och tekniska konsulter, byggföretag, materialproducenter, virkesleverantörer, specialiserade hantverkare till byggnadsvårdsbutiker. Vi har hittat ca 1500 företag och vi tror att ditt företag är ett av dessa. Därför får du nu detta frågeformulär som vi hoppas att du vill fylla i och sedan skicka tillbaka till oss. Du kommer under våren 2016 att få vår rapport.   Konfidentiell hantering De uppgifter du lämnar kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut till någon annan part eller användas för andra syften än denna studie. Inga uppgifter om enskilda företag kommer att presenteras, utan informationen sammanställs för att presentera företag-andet nationellt samt län för län.   Hantverkslaboratoriet är ett nationellt kunskapscentrum för kulturmiljöns hantverk vid Göteborgs universitet och FIBOR är en branschförening för företag som arbetar med restaurering av kulturbyggnader. Läs mer om oss;     www.craftlab.gu.se     www.fibor.org  Du kan även svara digitalt genom att skriva in denna länk i ditt webbläsarfönster; http://goo.gl/forms/XPFIKyyK5m    

 
Adress;Hantverkslaboratoriet/Branschstudie, Box 77, 542 21 MARIESTAD 

Har du frågor får du gärna ringa eller mejla mig!  Hälsningar, Henrik Larsson, projektledare  E-post; henrik.larsson@conservation.gu.se Tel; 070-529 99 41  
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Fyll i grunduppgifter om ditt företag så att vi har korrekt information!  Företagets namn;…………………………………………………………………………………………………. 
Organisationsnummer;………………………………………………………………………………………… 
Adress;………………………………………………………………………………………………………………… 
Län;……………………………………………………………………………………………………………………… 
Uppgiftslämnare;…………………………………………………………………………………………………. 
E-post;…………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon;……………………………………………………………………………………………………………….. 
Hemsida;……………………………………………………………………………………………………………… 
 I vilken omfattning arbetar företaget med underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader? Välj det alternativ som bäst beskriver företagets inriktning.  Företaget arbetar huvudsakligen med underhåll/reparation av kulturbyggnader. 

Företaget arbetar med underhåll/reparation av kulturbyggnader i kombination 
med andra verksamheter. 
Företaget arbetar inte alls med underhåll/reparation av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader!  (Du behöver inte besvara fler frågor, men vi ber dig skicka in detta formulär i 
bifogat kuvert, så kan vi avföra ditt företag från undersökningen.) 

 Företagsform  Ange i vilken form företaget drivs. Aktiebolag 
Enskild firma 
Handelsbolag 
Kommanditbolag 
Annat;……………………………………………………………………. 

  Etableringsår Ange det år då företaget startades; …………... 
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Antal ägare Hur många ägare har företaget?  En 
Två eller flera 

 Antal sysselsatta Ange hur många som arbetar i företaget omräknat till helårsarbeten;………..st 
• Hur många av dessa är män? ………... st 
• Hur många av dessa är kvinnor?...........st 
• Hur många har utomnordisk bakgrund? …..…..st 
Definition av utomnordisk bakgrund enligt SCB; Född utanför Norden eller född i Sverige men där båda föräldrarna är födda utanför Norden.   Vilken verksamhetsinriktning har företaget när det gäller kulturhus?  Markera inriktning med ett kryss. Om företaget har flera verksamhetsinriktningar rörande kulturbyggnader; skriv 1 på den viktigaste, 2 på den näst viktigaste osv.  - Antikvarisk konsult 

- Arkitekt 
- Byggföretag 
- Byggnadsvårdsbutik / begagnade byggnadsdelar / reservdelar till gamla hus 
- Fönsterhantverkare 
- Kakelugnsmakare 
- Konservering (arkitekturbunden) 
- Materialproducent/grossist; t.ex. Beslag/Färg/Kalk/Belysning/Tapeter/Tegel/Tjära 
- Mur- & puts 
- Måleri / förgyllning 
- Plåtslageri 
- Smide 
- Snickeri 
- Sten 
- Stuckatur 
- Sågverk/virkesleverantör/hyvleri 
- Teknisk konsult 
- Timmermansföretag 
- Verktygsproducent 
- Annat; ………………………………………………………….. 
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   Omsättning Hur stor omsättning hade företaget senaste verksamhetsåret? Ange belopp exklusive moms och avrunda gärna; ………………………………………………………………………………………  Hur stor del av företagets omsättning gällde underhåll/reparation av kulturbyggnader?  Kryssa för det intervall som stämmer bäst. - 0-25%  - 26-50% - 51-75%  - 76-100%   Marknadsförväntningar Hur bedömer du att efterfrågan på ditt företags varor eller tjänster kommer att förändras de kommande 2 åren? - Minskad efterfrågan  - Oförändrad efterfrågan  - Ökad efterfrågan   Önskar ni expandera företagets verksamhet? - Nej, vi önskar bedriva verksamheten ungefär i nuvarande omfattning. 
- Ja, vi vill expandera företagets verksamhet. 

  Hinder för utökad verksamhet Ser du några hinder för möjligheten att expandera företagets verksamhet? 
- Nej, jag ser inga särskilda hinder för det 
- Ja, marknadens efterfrågan är inte tillräckligt stark 
- Ja, svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens 
- Annat;……………………………………………………………………………………………. 

 
Affärsutveckling Tillväxtverket och andra organisationer kan erbjuda hjälp med affärsutveckling. Skulle du vilja ha stöd och hjälp för affärsutveckling i ditt företag? - Ja 
- Nej 
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  Rekryteringsbehov Bedömer du att företaget skulle kunna anställa minst en ny medarbetare de kommande två åren? - Nej 
- Ja 
- Ja, jag bedömer att det finns möjlighet att rekrytera, men jag önskar inte expandera 

verksamheten genom att anställa fler. 
 Utbildningsbehov Har ditt företag behov av kompetensutveckling?   - Nej 
- Ja, inom följande områden; (Du kan välja flera alternativ.) 

 Inom företagets kärnverksamhet, 
nämligen;………………………………………………………….. 
Inom områden där lagar och regler ställer krav, t.ex. lagkrav kring 
hantering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, arbetsmiljö, 
ställningsbygge, heta arbeten m.m. 
Bebyggelse- & arkitekturhistoria, vägledande principer för restaurering 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader m.m. 
Ekonomi/Juridik 
Marknadsföring/Affärsutveckling 
Annat;………………………………………………………………………………………… 

 Om du svarat att företaget har behov av fortbildning; I vilken form önskar du fortbildning?  - Nätbaserade kurser 
- 1-dags kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- 2-3 dagar; kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- 5 dagar; kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- Längre sammanhängande utbildning än 5 dagar 
- Annat;…………………………………………………… 
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    Problem Upplever du något problem inom branschen som du särskilt vill lyfta fram?  - Nej  
- Ja, nämligen detta; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Största utmaning för framtiden Ser du någon särskild viktig fråga eller utmaning för ditt företags framtida verksamhet? 
- Nej  
- Ja, nämligen detta;……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Stort tack för din medverkan! 
Återsänd frågeformuläret i bifogat kuvert.  Under våren 2016 kommer du att få vår rapport. 
 

 



 

  

 
1  

Branschundersökning;  Företagande inom underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader  Hantverkslaboratoriet och FIBOR genomför tillsammans en undersökning av företagandet inom området underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.   Intresset för underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader har vuxit kraftigt de senaste 20 åren. Många företag är idag verksamma inom detta område. Det saknas dock fakta kring företagandets omfattning. För att kunna göra en bra beskrivning av branschen genomför vi därför denna undersökning. Arbetet sker i samverkan med de ca 15 regionala nätverk för företag som arbetar med kulturbyggnader som finns i landet. Arbetet stöds av Tillväxtverket, Boverket, Byggbranschens utvecklingsfond SBUF, Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet och FIBOR.  Inventering av företag Vi har försökt identifiera så många företag som möjligt som arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det gäller många olika typer av företag – allt från antikvariska och tekniska konsulter, byggföretag, materialproducenter, virkesleverantörer, specialiserade hantverkare till byggnadsvårdsbutiker. Vi har hittat ca 1500 företag och vi tror att ditt företag är ett av dessa. Därför får du nu detta frågeformulär som vi hoppas att du vill fylla i och sedan skicka tillbaka till oss. Du kommer under våren 2016 att få vår rapport.   Konfidentiell hantering De uppgifter du lämnar kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut till någon annan part eller användas för andra syften än denna studie. Inga uppgifter om enskilda företag kommer att presenteras, utan informationen sammanställs för att presentera företag-andet nationellt samt län för län.   Hantverkslaboratoriet är ett nationellt kunskapscentrum för kulturmiljöns hantverk vid Göteborgs universitet och FIBOR är en branschförening för företag som arbetar med restaurering av kulturbyggnader. Läs mer om oss;     www.craftlab.gu.se     www.fibor.org  Du kan även svara digitalt genom att skriva in denna länk i ditt webbläsarfönster; http://goo.gl/forms/XPFIKyyK5m    
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Antal ägare Hur många ägare har företaget?  En 
Två eller flera 

 Antal sysselsatta Ange hur många som arbetar i företaget omräknat till helårsarbeten;………..st 
• Hur många av dessa är män? ………... st 
• Hur många av dessa är kvinnor?...........st 
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Definition av utomnordisk bakgrund enligt SCB; Född utanför Norden eller född i Sverige men där båda föräldrarna är födda utanför Norden.   Vilken verksamhetsinriktning har företaget när det gäller kulturhus?  Markera inriktning med ett kryss. Om företaget har flera verksamhetsinriktningar rörande kulturbyggnader; skriv 1 på den viktigaste, 2 på den näst viktigaste osv.  - Antikvarisk konsult 
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- Byggnadsvårdsbutik / begagnade byggnadsdelar / reservdelar till gamla hus 
- Fönsterhantverkare 
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- Materialproducent/grossist; t.ex. Beslag/Färg/Kalk/Belysning/Tapeter/Tegel/Tjära 
- Mur- & puts 
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   Omsättning Hur stor omsättning hade företaget senaste verksamhetsåret? Ange belopp exklusive moms och avrunda gärna; ………………………………………………………………………………………  Hur stor del av företagets omsättning gällde underhåll/reparation av kulturbyggnader?  Kryssa för det intervall som stämmer bäst. - 0-25%  - 26-50% - 51-75%  - 76-100%   Marknadsförväntningar Hur bedömer du att efterfrågan på ditt företags varor eller tjänster kommer att förändras de kommande 2 åren? - Minskad efterfrågan  - Oförändrad efterfrågan  - Ökad efterfrågan   Önskar ni expandera företagets verksamhet? - Nej, vi önskar bedriva verksamheten ungefär i nuvarande omfattning. 
- Ja, vi vill expandera företagets verksamhet. 

  Hinder för utökad verksamhet Ser du några hinder för möjligheten att expandera företagets verksamhet? 
- Nej, jag ser inga särskilda hinder för det 
- Ja, marknadens efterfrågan är inte tillräckligt stark 
- Ja, svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens 
- Annat;……………………………………………………………………………………………. 

 
Affärsutveckling Tillväxtverket och andra organisationer kan erbjuda hjälp med affärsutveckling. Skulle du vilja ha stöd och hjälp för affärsutveckling i ditt företag? - Ja 
- Nej 
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  Rekryteringsbehov Bedömer du att företaget skulle kunna anställa minst en ny medarbetare de kommande två åren? - Nej 
- Ja 
- Ja, jag bedömer att det finns möjlighet att rekrytera, men jag önskar inte expandera 

verksamheten genom att anställa fler. 
 Utbildningsbehov Har ditt företag behov av kompetensutveckling?   - Nej 
- Ja, inom följande områden; (Du kan välja flera alternativ.) 

 Inom företagets kärnverksamhet, 
nämligen;………………………………………………………….. 
Inom områden där lagar och regler ställer krav, t.ex. lagkrav kring 
hantering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, arbetsmiljö, 
ställningsbygge, heta arbeten m.m. 
Bebyggelse- & arkitekturhistoria, vägledande principer för restaurering 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader m.m. 
Ekonomi/Juridik 
Marknadsföring/Affärsutveckling 
Annat;………………………………………………………………………………………… 

 Om du svarat att företaget har behov av fortbildning; I vilken form önskar du fortbildning?  - Nätbaserade kurser 
- 1-dags kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- 2-3 dagar; kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- 5 dagar; kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- Längre sammanhängande utbildning än 5 dagar 
- Annat;…………………………………………………… 
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    Problem Upplever du något problem inom branschen som du särskilt vill lyfta fram?  - Nej  
- Ja, nämligen detta; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Största utmaning för framtiden Ser du någon särskild viktig fråga eller utmaning för ditt företags framtida verksamhet? 
- Nej  
- Ja, nämligen detta;……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Stort tack för din medverkan! 
Återsänd frågeformuläret i bifogat kuvert.  Under våren 2016 kommer du att få vår rapport. 
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Antal ägare Hur många ägare har företaget?  En 
Två eller flera 
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- Teknisk konsult 
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   Omsättning Hur stor omsättning hade företaget senaste verksamhetsåret? Ange belopp exklusive moms och avrunda gärna; ………………………………………………………………………………………  Hur stor del av företagets omsättning gällde underhåll/reparation av kulturbyggnader?  Kryssa för det intervall som stämmer bäst. - 0-25%  - 26-50% - 51-75%  - 76-100%   Marknadsförväntningar Hur bedömer du att efterfrågan på ditt företags varor eller tjänster kommer att förändras de kommande 2 åren? - Minskad efterfrågan  - Oförändrad efterfrågan  - Ökad efterfrågan   Önskar ni expandera företagets verksamhet? - Nej, vi önskar bedriva verksamheten ungefär i nuvarande omfattning. 
- Ja, vi vill expandera företagets verksamhet. 

  Hinder för utökad verksamhet Ser du några hinder för möjligheten att expandera företagets verksamhet? 
- Nej, jag ser inga särskilda hinder för det 
- Ja, marknadens efterfrågan är inte tillräckligt stark 
- Ja, svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens 
- Annat;……………………………………………………………………………………………. 

 
Affärsutveckling Tillväxtverket och andra organisationer kan erbjuda hjälp med affärsutveckling. Skulle du vilja ha stöd och hjälp för affärsutveckling i ditt företag? - Ja 
- Nej 
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  Rekryteringsbehov Bedömer du att företaget skulle kunna anställa minst en ny medarbetare de kommande två åren? - Nej 
- Ja 
- Ja, jag bedömer att det finns möjlighet att rekrytera, men jag önskar inte expandera 

verksamheten genom att anställa fler. 
 Utbildningsbehov Har ditt företag behov av kompetensutveckling?   - Nej 
- Ja, inom följande områden; (Du kan välja flera alternativ.) 

 Inom företagets kärnverksamhet, 
nämligen;………………………………………………………….. 
Inom områden där lagar och regler ställer krav, t.ex. lagkrav kring 
hantering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, arbetsmiljö, 
ställningsbygge, heta arbeten m.m. 
Bebyggelse- & arkitekturhistoria, vägledande principer för restaurering 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader m.m. 
Ekonomi/Juridik 
Marknadsföring/Affärsutveckling 
Annat;………………………………………………………………………………………… 

 Om du svarat att företaget har behov av fortbildning; I vilken form önskar du fortbildning?  - Nätbaserade kurser 
- 1-dags kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- 2-3 dagar; kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- 5 dagar; kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- Längre sammanhängande utbildning än 5 dagar 
- Annat;…………………………………………………… 
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    Problem Upplever du något problem inom branschen som du särskilt vill lyfta fram?  - Nej  
- Ja, nämligen detta; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Största utmaning för framtiden Ser du någon särskild viktig fråga eller utmaning för ditt företags framtida verksamhet? 
- Nej  
- Ja, nämligen detta;……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Stort tack för din medverkan! 
Återsänd frågeformuläret i bifogat kuvert.  Under våren 2016 kommer du att få vår rapport. 
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Branschundersökning;  Företagande inom underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader  Hantverkslaboratoriet och FIBOR genomför tillsammans en undersökning av företagandet inom området underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.   Intresset för underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader har vuxit kraftigt de senaste 20 åren. Många företag är idag verksamma inom detta område. Det saknas dock fakta kring företagandets omfattning. För att kunna göra en bra beskrivning av branschen genomför vi därför denna undersökning. Arbetet sker i samverkan med de ca 15 regionala nätverk för företag som arbetar med kulturbyggnader som finns i landet. Arbetet stöds av Tillväxtverket, Boverket, Byggbranschens utvecklingsfond SBUF, Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet och FIBOR.  Inventering av företag Vi har försökt identifiera så många företag som möjligt som arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det gäller många olika typer av företag – allt från antikvariska och tekniska konsulter, byggföretag, materialproducenter, virkesleverantörer, specialiserade hantverkare till byggnadsvårdsbutiker. Vi har hittat ca 1500 företag och vi tror att ditt företag är ett av dessa. Därför får du nu detta frågeformulär som vi hoppas att du vill fylla i och sedan skicka tillbaka till oss. Du kommer under våren 2016 att få vår rapport.   Konfidentiell hantering De uppgifter du lämnar kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut till någon annan part eller användas för andra syften än denna studie. Inga uppgifter om enskilda företag kommer att presenteras, utan informationen sammanställs för att presentera företag-andet nationellt samt län för län.   Hantverkslaboratoriet är ett nationellt kunskapscentrum för kulturmiljöns hantverk vid Göteborgs universitet och FIBOR är en branschförening för företag som arbetar med restaurering av kulturbyggnader. Läs mer om oss;     www.craftlab.gu.se     www.fibor.org  Du kan även svara digitalt genom att skriva in denna länk i ditt webbläsarfönster; http://goo.gl/forms/XPFIKyyK5m    

 
Adress;Hantverkslaboratoriet/Branschstudie, Box 77, 542 21 MARIESTAD 

Har du frågor får du gärna ringa eller mejla mig!  Hälsningar, Henrik Larsson, projektledare  E-post; henrik.larsson@conservation.gu.se Tel; 070-529 99 41  
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Fyll i grunduppgifter om ditt företag så att vi har korrekt information!  Företagets namn;…………………………………………………………………………………………………. 
Organisationsnummer;………………………………………………………………………………………… 
Adress;………………………………………………………………………………………………………………… 
Län;……………………………………………………………………………………………………………………… 
Uppgiftslämnare;…………………………………………………………………………………………………. 
E-post;…………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon;……………………………………………………………………………………………………………….. 
Hemsida;……………………………………………………………………………………………………………… 
 I vilken omfattning arbetar företaget med underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader? Välj det alternativ som bäst beskriver företagets inriktning.  Företaget arbetar huvudsakligen med underhåll/reparation av kulturbyggnader. 

Företaget arbetar med underhåll/reparation av kulturbyggnader i kombination 
med andra verksamheter. 
Företaget arbetar inte alls med underhåll/reparation av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader!  (Du behöver inte besvara fler frågor, men vi ber dig skicka in detta formulär i 
bifogat kuvert, så kan vi avföra ditt företag från undersökningen.) 

 Företagsform  Ange i vilken form företaget drivs. Aktiebolag 
Enskild firma 
Handelsbolag 
Kommanditbolag 
Annat;……………………………………………………………………. 

  Etableringsår Ange det år då företaget startades; …………... 
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Antal ägare Hur många ägare har företaget?  En 
Två eller flera 

 Antal sysselsatta Ange hur många som arbetar i företaget omräknat till helårsarbeten;………..st 
• Hur många av dessa är män? ………... st 
• Hur många av dessa är kvinnor?...........st 
• Hur många har utomnordisk bakgrund? …..…..st 
Definition av utomnordisk bakgrund enligt SCB; Född utanför Norden eller född i Sverige men där båda föräldrarna är födda utanför Norden.   Vilken verksamhetsinriktning har företaget när det gäller kulturhus?  Markera inriktning med ett kryss. Om företaget har flera verksamhetsinriktningar rörande kulturbyggnader; skriv 1 på den viktigaste, 2 på den näst viktigaste osv.  - Antikvarisk konsult 

- Arkitekt 
- Byggföretag 
- Byggnadsvårdsbutik / begagnade byggnadsdelar / reservdelar till gamla hus 
- Fönsterhantverkare 
- Kakelugnsmakare 
- Konservering (arkitekturbunden) 
- Materialproducent/grossist; t.ex. Beslag/Färg/Kalk/Belysning/Tapeter/Tegel/Tjära 
- Mur- & puts 
- Måleri / förgyllning 
- Plåtslageri 
- Smide 
- Snickeri 
- Sten 
- Stuckatur 
- Sågverk/virkesleverantör/hyvleri 
- Teknisk konsult 
- Timmermansföretag 
- Verktygsproducent 
- Annat; ………………………………………………………….. 
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   Omsättning Hur stor omsättning hade företaget senaste verksamhetsåret? Ange belopp exklusive moms och avrunda gärna; ………………………………………………………………………………………  Hur stor del av företagets omsättning gällde underhåll/reparation av kulturbyggnader?  Kryssa för det intervall som stämmer bäst. - 0-25%  - 26-50% - 51-75%  - 76-100%   Marknadsförväntningar Hur bedömer du att efterfrågan på ditt företags varor eller tjänster kommer att förändras de kommande 2 åren? - Minskad efterfrågan  - Oförändrad efterfrågan  - Ökad efterfrågan   Önskar ni expandera företagets verksamhet? - Nej, vi önskar bedriva verksamheten ungefär i nuvarande omfattning. 
- Ja, vi vill expandera företagets verksamhet. 

  Hinder för utökad verksamhet Ser du några hinder för möjligheten att expandera företagets verksamhet? 
- Nej, jag ser inga särskilda hinder för det 
- Ja, marknadens efterfrågan är inte tillräckligt stark 
- Ja, svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens 
- Annat;……………………………………………………………………………………………. 

 
Affärsutveckling Tillväxtverket och andra organisationer kan erbjuda hjälp med affärsutveckling. Skulle du vilja ha stöd och hjälp för affärsutveckling i ditt företag? - Ja 
- Nej 
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  Rekryteringsbehov Bedömer du att företaget skulle kunna anställa minst en ny medarbetare de kommande två åren? - Nej 
- Ja 
- Ja, jag bedömer att det finns möjlighet att rekrytera, men jag önskar inte expandera 

verksamheten genom att anställa fler. 
 Utbildningsbehov Har ditt företag behov av kompetensutveckling?   - Nej 
- Ja, inom följande områden; (Du kan välja flera alternativ.) 

 Inom företagets kärnverksamhet, 
nämligen;………………………………………………………….. 
Inom områden där lagar och regler ställer krav, t.ex. lagkrav kring 
hantering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, arbetsmiljö, 
ställningsbygge, heta arbeten m.m. 
Bebyggelse- & arkitekturhistoria, vägledande principer för restaurering 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader m.m. 
Ekonomi/Juridik 
Marknadsföring/Affärsutveckling 
Annat;………………………………………………………………………………………… 

 Om du svarat att företaget har behov av fortbildning; I vilken form önskar du fortbildning?  - Nätbaserade kurser 
- 1-dags kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- 2-3 dagar; kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- 5 dagar; kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- Längre sammanhängande utbildning än 5 dagar 
- Annat;…………………………………………………… 
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    Problem Upplever du något problem inom branschen som du särskilt vill lyfta fram?  - Nej  
- Ja, nämligen detta; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Största utmaning för framtiden Ser du någon särskild viktig fråga eller utmaning för ditt företags framtida verksamhet? 
- Nej  
- Ja, nämligen detta;……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Stort tack för din medverkan! 
Återsänd frågeformuläret i bifogat kuvert.  Under våren 2016 kommer du att få vår rapport. 
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Branschundersökning;  Företagande inom underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader  Hantverkslaboratoriet och FIBOR genomför tillsammans en undersökning av företagandet inom området underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.   Intresset för underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader har vuxit kraftigt de senaste 20 åren. Många företag är idag verksamma inom detta område. Det saknas dock fakta kring företagandets omfattning. För att kunna göra en bra beskrivning av branschen genomför vi därför denna undersökning. Arbetet sker i samverkan med de ca 15 regionala nätverk för företag som arbetar med kulturbyggnader som finns i landet. Arbetet stöds av Tillväxtverket, Boverket, Byggbranschens utvecklingsfond SBUF, Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet och FIBOR.  Inventering av företag Vi har försökt identifiera så många företag som möjligt som arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det gäller många olika typer av företag – allt från antikvariska och tekniska konsulter, byggföretag, materialproducenter, virkesleverantörer, specialiserade hantverkare till byggnadsvårdsbutiker. Vi har hittat ca 1500 företag och vi tror att ditt företag är ett av dessa. Därför får du nu detta frågeformulär som vi hoppas att du vill fylla i och sedan skicka tillbaka till oss. Du kommer under våren 2016 att få vår rapport.   Konfidentiell hantering De uppgifter du lämnar kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut till någon annan part eller användas för andra syften än denna studie. Inga uppgifter om enskilda företag kommer att presenteras, utan informationen sammanställs för att presentera företag-andet nationellt samt län för län.   Hantverkslaboratoriet är ett nationellt kunskapscentrum för kulturmiljöns hantverk vid Göteborgs universitet och FIBOR är en branschförening för företag som arbetar med restaurering av kulturbyggnader. Läs mer om oss;     www.craftlab.gu.se     www.fibor.org  Du kan även svara digitalt genom att skriva in denna länk i ditt webbläsarfönster; http://goo.gl/forms/XPFIKyyK5m    

 
Adress;Hantverkslaboratoriet/Branschstudie, Box 77, 542 21 MARIESTAD 

Har du frågor får du gärna ringa eller mejla mig!  Hälsningar, Henrik Larsson, projektledare  E-post; henrik.larsson@conservation.gu.se Tel; 070-529 99 41  
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Fyll i grunduppgifter om ditt företag så att vi har korrekt information!  Företagets namn;…………………………………………………………………………………………………. 
Organisationsnummer;………………………………………………………………………………………… 
Adress;………………………………………………………………………………………………………………… 
Län;……………………………………………………………………………………………………………………… 
Uppgiftslämnare;…………………………………………………………………………………………………. 
E-post;…………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon;……………………………………………………………………………………………………………….. 
Hemsida;……………………………………………………………………………………………………………… 
 I vilken omfattning arbetar företaget med underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader? Välj det alternativ som bäst beskriver företagets inriktning.  Företaget arbetar huvudsakligen med underhåll/reparation av kulturbyggnader. 

Företaget arbetar med underhåll/reparation av kulturbyggnader i kombination 
med andra verksamheter. 
Företaget arbetar inte alls med underhåll/reparation av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader!  (Du behöver inte besvara fler frågor, men vi ber dig skicka in detta formulär i 
bifogat kuvert, så kan vi avföra ditt företag från undersökningen.) 

 Företagsform  Ange i vilken form företaget drivs. Aktiebolag 
Enskild firma 
Handelsbolag 
Kommanditbolag 
Annat;……………………………………………………………………. 

  Etableringsår Ange det år då företaget startades; …………... 
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Antal ägare Hur många ägare har företaget?  En 
Två eller flera 

 Antal sysselsatta Ange hur många som arbetar i företaget omräknat till helårsarbeten;………..st 
• Hur många av dessa är män? ………... st 
• Hur många av dessa är kvinnor?...........st 
• Hur många har utomnordisk bakgrund? …..…..st 
Definition av utomnordisk bakgrund enligt SCB; Född utanför Norden eller född i Sverige men där båda föräldrarna är födda utanför Norden.   Vilken verksamhetsinriktning har företaget när det gäller kulturhus?  Markera inriktning med ett kryss. Om företaget har flera verksamhetsinriktningar rörande kulturbyggnader; skriv 1 på den viktigaste, 2 på den näst viktigaste osv.  - Antikvarisk konsult 

- Arkitekt 
- Byggföretag 
- Byggnadsvårdsbutik / begagnade byggnadsdelar / reservdelar till gamla hus 
- Fönsterhantverkare 
- Kakelugnsmakare 
- Konservering (arkitekturbunden) 
- Materialproducent/grossist; t.ex. Beslag/Färg/Kalk/Belysning/Tapeter/Tegel/Tjära 
- Mur- & puts 
- Måleri / förgyllning 
- Plåtslageri 
- Smide 
- Snickeri 
- Sten 
- Stuckatur 
- Sågverk/virkesleverantör/hyvleri 
- Teknisk konsult 
- Timmermansföretag 
- Verktygsproducent 
- Annat; ………………………………………………………….. 
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   Omsättning Hur stor omsättning hade företaget senaste verksamhetsåret? Ange belopp exklusive moms och avrunda gärna; ………………………………………………………………………………………  Hur stor del av företagets omsättning gällde underhåll/reparation av kulturbyggnader?  Kryssa för det intervall som stämmer bäst. - 0-25%  - 26-50% - 51-75%  - 76-100%   Marknadsförväntningar Hur bedömer du att efterfrågan på ditt företags varor eller tjänster kommer att förändras de kommande 2 åren? - Minskad efterfrågan  - Oförändrad efterfrågan  - Ökad efterfrågan   Önskar ni expandera företagets verksamhet? - Nej, vi önskar bedriva verksamheten ungefär i nuvarande omfattning. 
- Ja, vi vill expandera företagets verksamhet. 

  Hinder för utökad verksamhet Ser du några hinder för möjligheten att expandera företagets verksamhet? 
- Nej, jag ser inga särskilda hinder för det 
- Ja, marknadens efterfrågan är inte tillräckligt stark 
- Ja, svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens 
- Annat;……………………………………………………………………………………………. 

 
Affärsutveckling Tillväxtverket och andra organisationer kan erbjuda hjälp med affärsutveckling. Skulle du vilja ha stöd och hjälp för affärsutveckling i ditt företag? - Ja 
- Nej 
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  Rekryteringsbehov Bedömer du att företaget skulle kunna anställa minst en ny medarbetare de kommande två åren? - Nej 
- Ja 
- Ja, jag bedömer att det finns möjlighet att rekrytera, men jag önskar inte expandera 

verksamheten genom att anställa fler. 
 Utbildningsbehov Har ditt företag behov av kompetensutveckling?   - Nej 
- Ja, inom följande områden; (Du kan välja flera alternativ.) 

 Inom företagets kärnverksamhet, 
nämligen;………………………………………………………….. 
Inom områden där lagar och regler ställer krav, t.ex. lagkrav kring 
hantering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, arbetsmiljö, 
ställningsbygge, heta arbeten m.m. 
Bebyggelse- & arkitekturhistoria, vägledande principer för restaurering 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader m.m. 
Ekonomi/Juridik 
Marknadsföring/Affärsutveckling 
Annat;………………………………………………………………………………………… 

 Om du svarat att företaget har behov av fortbildning; I vilken form önskar du fortbildning?  - Nätbaserade kurser 
- 1-dags kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- 2-3 dagar; kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- 5 dagar; kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- Längre sammanhängande utbildning än 5 dagar 
- Annat;…………………………………………………… 
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    Problem Upplever du något problem inom branschen som du särskilt vill lyfta fram?  - Nej  
- Ja, nämligen detta; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Största utmaning för framtiden Ser du någon särskild viktig fråga eller utmaning för ditt företags framtida verksamhet? 
- Nej  
- Ja, nämligen detta;……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Stort tack för din medverkan! 
Återsänd frågeformuläret i bifogat kuvert.  Under våren 2016 kommer du att få vår rapport. 
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Branschundersökning;  Företagande inom underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader  Hantverkslaboratoriet och FIBOR genomför tillsammans en undersökning av företagandet inom området underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.   Intresset för underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader har vuxit kraftigt de senaste 20 åren. Många företag är idag verksamma inom detta område. Det saknas dock fakta kring företagandets omfattning. För att kunna göra en bra beskrivning av branschen genomför vi därför denna undersökning. Arbetet sker i samverkan med de ca 15 regionala nätverk för företag som arbetar med kulturbyggnader som finns i landet. Arbetet stöds av Tillväxtverket, Boverket, Byggbranschens utvecklingsfond SBUF, Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet och FIBOR.  Inventering av företag Vi har försökt identifiera så många företag som möjligt som arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det gäller många olika typer av företag – allt från antikvariska och tekniska konsulter, byggföretag, materialproducenter, virkesleverantörer, specialiserade hantverkare till byggnadsvårdsbutiker. Vi har hittat ca 1500 företag och vi tror att ditt företag är ett av dessa. Därför får du nu detta frågeformulär som vi hoppas att du vill fylla i och sedan skicka tillbaka till oss. Du kommer under våren 2016 att få vår rapport.   Konfidentiell hantering De uppgifter du lämnar kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut till någon annan part eller användas för andra syften än denna studie. Inga uppgifter om enskilda företag kommer att presenteras, utan informationen sammanställs för att presentera företag-andet nationellt samt län för län.   Hantverkslaboratoriet är ett nationellt kunskapscentrum för kulturmiljöns hantverk vid Göteborgs universitet och FIBOR är en branschförening för företag som arbetar med restaurering av kulturbyggnader. Läs mer om oss;     www.craftlab.gu.se     www.fibor.org  Du kan även svara digitalt genom att skriva in denna länk i ditt webbläsarfönster; http://goo.gl/forms/XPFIKyyK5m    

 
Adress;Hantverkslaboratoriet/Branschstudie, Box 77, 542 21 MARIESTAD 

Har du frågor får du gärna ringa eller mejla mig!  Hälsningar, Henrik Larsson, projektledare  E-post; henrik.larsson@conservation.gu.se Tel; 070-529 99 41  
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Fyll i grunduppgifter om ditt företag så att vi har korrekt information!  Företagets namn;…………………………………………………………………………………………………. 
Organisationsnummer;………………………………………………………………………………………… 
Adress;………………………………………………………………………………………………………………… 
Län;……………………………………………………………………………………………………………………… 
Uppgiftslämnare;…………………………………………………………………………………………………. 
E-post;…………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon;……………………………………………………………………………………………………………….. 
Hemsida;……………………………………………………………………………………………………………… 
 I vilken omfattning arbetar företaget med underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader? Välj det alternativ som bäst beskriver företagets inriktning.  Företaget arbetar huvudsakligen med underhåll/reparation av kulturbyggnader. 

Företaget arbetar med underhåll/reparation av kulturbyggnader i kombination 
med andra verksamheter. 
Företaget arbetar inte alls med underhåll/reparation av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader!  (Du behöver inte besvara fler frågor, men vi ber dig skicka in detta formulär i 
bifogat kuvert, så kan vi avföra ditt företag från undersökningen.) 

 Företagsform  Ange i vilken form företaget drivs. Aktiebolag 
Enskild firma 
Handelsbolag 
Kommanditbolag 
Annat;……………………………………………………………………. 

  Etableringsår Ange det år då företaget startades; …………... 
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Antal ägare Hur många ägare har företaget?  En 
Två eller flera 

 Antal sysselsatta Ange hur många som arbetar i företaget omräknat till helårsarbeten;………..st 
• Hur många av dessa är män? ………... st 
• Hur många av dessa är kvinnor?...........st 
• Hur många har utomnordisk bakgrund? …..…..st 
Definition av utomnordisk bakgrund enligt SCB; Född utanför Norden eller född i Sverige men där båda föräldrarna är födda utanför Norden.   Vilken verksamhetsinriktning har företaget när det gäller kulturhus?  Markera inriktning med ett kryss. Om företaget har flera verksamhetsinriktningar rörande kulturbyggnader; skriv 1 på den viktigaste, 2 på den näst viktigaste osv.  - Antikvarisk konsult 

- Arkitekt 
- Byggföretag 
- Byggnadsvårdsbutik / begagnade byggnadsdelar / reservdelar till gamla hus 
- Fönsterhantverkare 
- Kakelugnsmakare 
- Konservering (arkitekturbunden) 
- Materialproducent/grossist; t.ex. Beslag/Färg/Kalk/Belysning/Tapeter/Tegel/Tjära 
- Mur- & puts 
- Måleri / förgyllning 
- Plåtslageri 
- Smide 
- Snickeri 
- Sten 
- Stuckatur 
- Sågverk/virkesleverantör/hyvleri 
- Teknisk konsult 
- Timmermansföretag 
- Verktygsproducent 
- Annat; ………………………………………………………….. 
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   Omsättning Hur stor omsättning hade företaget senaste verksamhetsåret? Ange belopp exklusive moms och avrunda gärna; ………………………………………………………………………………………  Hur stor del av företagets omsättning gällde underhåll/reparation av kulturbyggnader?  Kryssa för det intervall som stämmer bäst. - 0-25%  - 26-50% - 51-75%  - 76-100%   Marknadsförväntningar Hur bedömer du att efterfrågan på ditt företags varor eller tjänster kommer att förändras de kommande 2 åren? - Minskad efterfrågan  - Oförändrad efterfrågan  - Ökad efterfrågan   Önskar ni expandera företagets verksamhet? - Nej, vi önskar bedriva verksamheten ungefär i nuvarande omfattning. 
- Ja, vi vill expandera företagets verksamhet. 

  Hinder för utökad verksamhet Ser du några hinder för möjligheten att expandera företagets verksamhet? 
- Nej, jag ser inga särskilda hinder för det 
- Ja, marknadens efterfrågan är inte tillräckligt stark 
- Ja, svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens 
- Annat;……………………………………………………………………………………………. 

 
Affärsutveckling Tillväxtverket och andra organisationer kan erbjuda hjälp med affärsutveckling. Skulle du vilja ha stöd och hjälp för affärsutveckling i ditt företag? - Ja 
- Nej 
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  Rekryteringsbehov Bedömer du att företaget skulle kunna anställa minst en ny medarbetare de kommande två åren? - Nej 
- Ja 
- Ja, jag bedömer att det finns möjlighet att rekrytera, men jag önskar inte expandera 

verksamheten genom att anställa fler. 
 Utbildningsbehov Har ditt företag behov av kompetensutveckling?   - Nej 
- Ja, inom följande områden; (Du kan välja flera alternativ.) 

 Inom företagets kärnverksamhet, 
nämligen;………………………………………………………….. 
Inom områden där lagar och regler ställer krav, t.ex. lagkrav kring 
hantering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, arbetsmiljö, 
ställningsbygge, heta arbeten m.m. 
Bebyggelse- & arkitekturhistoria, vägledande principer för restaurering 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader m.m. 
Ekonomi/Juridik 
Marknadsföring/Affärsutveckling 
Annat;………………………………………………………………………………………… 

 Om du svarat att företaget har behov av fortbildning; I vilken form önskar du fortbildning?  - Nätbaserade kurser 
- 1-dags kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- 2-3 dagar; kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- 5 dagar; kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- Längre sammanhängande utbildning än 5 dagar 
- Annat;…………………………………………………… 
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    Problem Upplever du något problem inom branschen som du särskilt vill lyfta fram?  - Nej  
- Ja, nämligen detta; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Största utmaning för framtiden Ser du någon särskild viktig fråga eller utmaning för ditt företags framtida verksamhet? 
- Nej  
- Ja, nämligen detta;……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Stort tack för din medverkan! 
Återsänd frågeformuläret i bifogat kuvert.  Under våren 2016 kommer du att få vår rapport. 
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Branschundersökning;  Företagande inom underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader  Hantverkslaboratoriet och FIBOR genomför tillsammans en undersökning av företagandet inom området underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.   Intresset för underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader har vuxit kraftigt de senaste 20 åren. Många företag är idag verksamma inom detta område. Det saknas dock fakta kring företagandets omfattning. För att kunna göra en bra beskrivning av branschen genomför vi därför denna undersökning. Arbetet sker i samverkan med de ca 15 regionala nätverk för företag som arbetar med kulturbyggnader som finns i landet. Arbetet stöds av Tillväxtverket, Boverket, Byggbranschens utvecklingsfond SBUF, Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet och FIBOR.  Inventering av företag Vi har försökt identifiera så många företag som möjligt som arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det gäller många olika typer av företag – allt från antikvariska och tekniska konsulter, byggföretag, materialproducenter, virkesleverantörer, specialiserade hantverkare till byggnadsvårdsbutiker. Vi har hittat ca 1500 företag och vi tror att ditt företag är ett av dessa. Därför får du nu detta frågeformulär som vi hoppas att du vill fylla i och sedan skicka tillbaka till oss. Du kommer under våren 2016 att få vår rapport.   Konfidentiell hantering De uppgifter du lämnar kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut till någon annan part eller användas för andra syften än denna studie. Inga uppgifter om enskilda företag kommer att presenteras, utan informationen sammanställs för att presentera företag-andet nationellt samt län för län.   Hantverkslaboratoriet är ett nationellt kunskapscentrum för kulturmiljöns hantverk vid Göteborgs universitet och FIBOR är en branschförening för företag som arbetar med restaurering av kulturbyggnader. Läs mer om oss;     www.craftlab.gu.se     www.fibor.org  Du kan även svara digitalt genom att skriva in denna länk i ditt webbläsarfönster; http://goo.gl/forms/XPFIKyyK5m    

 
Adress;Hantverkslaboratoriet/Branschstudie, Box 77, 542 21 MARIESTAD 

Har du frågor får du gärna ringa eller mejla mig!  Hälsningar, Henrik Larsson, projektledare  E-post; henrik.larsson@conservation.gu.se Tel; 070-529 99 41  
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Fyll i grunduppgifter om ditt företag så att vi har korrekt information!  Företagets namn;…………………………………………………………………………………………………. 
Organisationsnummer;………………………………………………………………………………………… 
Adress;………………………………………………………………………………………………………………… 
Län;……………………………………………………………………………………………………………………… 
Uppgiftslämnare;…………………………………………………………………………………………………. 
E-post;…………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon;……………………………………………………………………………………………………………….. 
Hemsida;……………………………………………………………………………………………………………… 
 I vilken omfattning arbetar företaget med underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader? Välj det alternativ som bäst beskriver företagets inriktning.  Företaget arbetar huvudsakligen med underhåll/reparation av kulturbyggnader. 

Företaget arbetar med underhåll/reparation av kulturbyggnader i kombination 
med andra verksamheter. 
Företaget arbetar inte alls med underhåll/reparation av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader!  (Du behöver inte besvara fler frågor, men vi ber dig skicka in detta formulär i 
bifogat kuvert, så kan vi avföra ditt företag från undersökningen.) 

 Företagsform  Ange i vilken form företaget drivs. Aktiebolag 
Enskild firma 
Handelsbolag 
Kommanditbolag 
Annat;……………………………………………………………………. 

  Etableringsår Ange det år då företaget startades; …………... 
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Antal ägare Hur många ägare har företaget?  En 
Två eller flera 

 Antal sysselsatta Ange hur många som arbetar i företaget omräknat till helårsarbeten;………..st 
• Hur många av dessa är män? ………... st 
• Hur många av dessa är kvinnor?...........st 
• Hur många har utomnordisk bakgrund? …..…..st 
Definition av utomnordisk bakgrund enligt SCB; Född utanför Norden eller född i Sverige men där båda föräldrarna är födda utanför Norden.   Vilken verksamhetsinriktning har företaget när det gäller kulturhus?  Markera inriktning med ett kryss. Om företaget har flera verksamhetsinriktningar rörande kulturbyggnader; skriv 1 på den viktigaste, 2 på den näst viktigaste osv.  - Antikvarisk konsult 

- Arkitekt 
- Byggföretag 
- Byggnadsvårdsbutik / begagnade byggnadsdelar / reservdelar till gamla hus 
- Fönsterhantverkare 
- Kakelugnsmakare 
- Konservering (arkitekturbunden) 
- Materialproducent/grossist; t.ex. Beslag/Färg/Kalk/Belysning/Tapeter/Tegel/Tjära 
- Mur- & puts 
- Måleri / förgyllning 
- Plåtslageri 
- Smide 
- Snickeri 
- Sten 
- Stuckatur 
- Sågverk/virkesleverantör/hyvleri 
- Teknisk konsult 
- Timmermansföretag 
- Verktygsproducent 
- Annat; ………………………………………………………….. 
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   Omsättning Hur stor omsättning hade företaget senaste verksamhetsåret? Ange belopp exklusive moms och avrunda gärna; ………………………………………………………………………………………  Hur stor del av företagets omsättning gällde underhåll/reparation av kulturbyggnader?  Kryssa för det intervall som stämmer bäst. - 0-25%  - 26-50% - 51-75%  - 76-100%   Marknadsförväntningar Hur bedömer du att efterfrågan på ditt företags varor eller tjänster kommer att förändras de kommande 2 åren? - Minskad efterfrågan  - Oförändrad efterfrågan  - Ökad efterfrågan   Önskar ni expandera företagets verksamhet? - Nej, vi önskar bedriva verksamheten ungefär i nuvarande omfattning. 
- Ja, vi vill expandera företagets verksamhet. 

  Hinder för utökad verksamhet Ser du några hinder för möjligheten att expandera företagets verksamhet? 
- Nej, jag ser inga särskilda hinder för det 
- Ja, marknadens efterfrågan är inte tillräckligt stark 
- Ja, svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens 
- Annat;……………………………………………………………………………………………. 

 
Affärsutveckling Tillväxtverket och andra organisationer kan erbjuda hjälp med affärsutveckling. Skulle du vilja ha stöd och hjälp för affärsutveckling i ditt företag? - Ja 
- Nej 
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  Rekryteringsbehov Bedömer du att företaget skulle kunna anställa minst en ny medarbetare de kommande två åren? - Nej 
- Ja 
- Ja, jag bedömer att det finns möjlighet att rekrytera, men jag önskar inte expandera 

verksamheten genom att anställa fler. 
 Utbildningsbehov Har ditt företag behov av kompetensutveckling?   - Nej 
- Ja, inom följande områden; (Du kan välja flera alternativ.) 

 Inom företagets kärnverksamhet, 
nämligen;………………………………………………………….. 
Inom områden där lagar och regler ställer krav, t.ex. lagkrav kring 
hantering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, arbetsmiljö, 
ställningsbygge, heta arbeten m.m. 
Bebyggelse- & arkitekturhistoria, vägledande principer för restaurering 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader m.m. 
Ekonomi/Juridik 
Marknadsföring/Affärsutveckling 
Annat;………………………………………………………………………………………… 

 Om du svarat att företaget har behov av fortbildning; I vilken form önskar du fortbildning?  - Nätbaserade kurser 
- 1-dags kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- 2-3 dagar; kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- 5 dagar; kurs/seminarium/workshop där teori och praktik varvas 
- Längre sammanhängande utbildning än 5 dagar 
- Annat;…………………………………………………… 

    



 

  

 
6  

    Problem Upplever du något problem inom branschen som du särskilt vill lyfta fram?  - Nej  
- Ja, nämligen detta; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Största utmaning för framtiden Ser du någon särskild viktig fråga eller utmaning för ditt företags framtida verksamhet? 
- Nej  
- Ja, nämligen detta;……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Stort tack för din medverkan! 
Återsänd frågeformuläret i bifogat kuvert.  Under våren 2016 kommer du att få vår rapport. 
 

 


