Installationsbranchen har sværere ved
at rekruttere medarbejdere

Installationsbranchen er en vækstbranche, og i hvert af de seneste tre år har
branchen oplevet stigende aktivitet og
flere i beskæftigelse. I takt med væksten
er installationsbranchens virksomheder
begyndt at opleve udfordringer med at
rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Branchen er stadig langt fra rekrutteringsvanskelighederne under højkonjunkturen i
2007, men i løbet af nogle få år er der dog
risiko for en mere udbredt mangel på arbejdskraft, hvis branchens vækst som forventet fortsætter.

Flere installatører oplever
rekrutteringsudfordringer
TEKNIQs nye medlemsundersøgelse om
arbejdskraft viser, at en stigende andel af
el- og vvs-virksomhederne tilkendegiver,
at de har opgivet ordrer på grund af mangel på arbejdskraft, og at de forgæves har
forsøgt at rekruttere arbejdskraft. Rekrutteringssituationen er omtrent ens i el- og
vvs-virksomhederne.
27 procent af installationsbranchens virksomheder svarer i undersøgelsen, at de
i april i år har opgivet ordrer på grund af
mangel på arbejdskraft. Det er en stigning
i forhold til sidste år, men ikke i nærheden
af situationen i 2007, hvor hele 71 procent
af virksomhederne opgav ordrer på grund
af arbejdskraftmangel.
Et næsten identisk billede ses, når man ser
på andelen af el- og vvs-virksomheder, der
forgæves har forsøgt at rekruttere medarbejdere. 27 procent af virksomhederne forsøgte forgæves at rekruttere arbejdskraft i
april i år. En stigning i forhold til 2016, men
fortsat et godt stykke fra 2007.
Danmarks Statistiks konjunkturbarometre viser, at henholdsvis 23 og 22 procent
af el- og vvs-virksomhedernes aktivitet
begrænses af arbejdskraftmangel. Tallene stemmer overens med resultaterne fra
TEKNIQs medlemsundersøgelse.

27%

af installationsbranchens virksomheder har
forgæves forsøgt at ansætte medarbejdere
Figur 1: Virksomheder der har opgivet ordrer på grund af mangel
på arbejdskraft og forgæves forsøgt at rekruttere arbejdskraft
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Kilde: TEKNIQ, medlemsundersøgelser 2007 til 2017, april måned
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Det er blevet sværere at rekruttere elektrikere og vvs’ere
I april 2017 tilkendegav 58 procent af el- og
vvs-virksomhederne, at de har oplevet, at
det er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft i det seneste år, mens blot to procent
har oplevet, at det er blevet lettere. 40 procent har ikke oplevet nogen ændring.
Stort set alle el- og vvs-virksomheder vurderede under krisen i 2010, at det var blevet lettere at rekruttere medarbejdere i det
seneste år, men siden 2010 er det gradvist
blevet sværere for virksomhederne at finde medarbejdere.
Næsten alle el- og vvs-virksomheder, som
har oplyst, at det er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft i de seneste 12 måneder, har uddybet, at det er blevet sværere at rekruttere elektrikere og vvs’ere,
som er branchens kernearbejdskraft. Derudover er det knap 12-14 procent af el- og
vvs-virksomhederne, som har oplevet, at
det er blevet sværere at rekruttere installatører.

Rekruttering af arbejdskraft i
de kommende år
Ser man to år ud i fremtiden, vurderer 54
procent af installationsvirksomhederne, at
udviklingen med, at det bliver sværere at
rekruttere ansatte, vil fortsætte.
Det er en naturlig konsekvens af, at installationsbranchens aktivitet er stigende,
og at mange el- og vvs-virksomheder har
tilkendegivet, at de forventer at ansætte
flere medarbejdere i den kommende tid.
41 procent af installationsvirksomhederne
forventer, at virksomhedens samlede antal
ansatte øges i de kommende 12 måneder.
Blot 3 procent forventer et fald, og 56 procent regner med et uændret antal ansatte i
virksomheden.

58%

af installatørerne vurderer, at det er blevet sværere at
rekruttere medarbejdere i det seneste år

Figur 2: Virksomhedernes vurdering af rekrutteringsmulighederne i dag i forhold til for et år siden
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Om TEKNIQs medlemsundersøgelse
Ultimo april 2017 gennemførte TEKNIQ den årlige medlemsundersøgelse om
rekruttering af arbejdskraft i installationsbranchen i dag og fremadrettet.
Undersøgelsen blev gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt TEKNIQs medlemsvirksomheder. Der blev udsendt 2.500 spørgeskemaer, og knap 800 medlemsvirksomheder besvarede undersøgelsen – svarende
til 31 procent.
”Ved-ikke”-besvarelser er frasorteret.
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