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Hur mår er bransch just nu / Hur har er bransch påverkats hittills av bygg- och 
energikrisen? 
 
Byggföretagen gör bedömningen att tillväxten och sysselsättningen bromsar under 
2023. Nästan alla våra medlemsföretag uppger att man påverkas av prisökningar på 
verksamhetskritiska varor och tjänster, och det är framför allt kostnader för energi 
och byggmaterial som drar i väg. Den stora skillnaden nu är att framtiden är mer 
osäker än den varit på flera år, och att svensk ekonomi saktar in, vilket kommer att 
påverka investeringsviljan och antalet påbörjade nybyggnationer negativt.  
  
Vilka utmaningar ser ni? 
 
Förutom den höga inflationen och de snabba kostnadsökningarna så är det frågan 
om långsiktig försörjning av dels energi, dels råvaror som oroar mest. Ett stopp för 
kalkbrytning i Slite skulle resultera i ett stort produktionstapp och minskad 
sysselsättning i sektorn. Men det skulle också påverka redan beslutade investeringar 
i bland annat infrastruktur och produktion av vindkraft. Tillgång på inhemsk 
produktion av cement och betong är en förutsättning för klimatomställningen, förutom 
för flera av de stora näringarna, såsom gruvindustrin och bygg- och 
anläggningsbranschen. 
  
Vilka insatser planerar ni att göra för era medlemmar för att de ska klara sig 
igenom krisen? 
 
Vi stöttar våra medlemmar med rådgivning och information. Vi har också mot 
bakgrund av de stigande materialpriserna tagit fram en vägledning avseende 
ändringar av avtalat pris, som finns tillgänglig för medlemmarna digitalt.  
  
Vilka politiska beslut skulle ni vilja se som kan underlätta situationen? 
 
Bygg- och anläggningssektorn behöver sedan många år en rad genomgripande och 
långsiktiga reformer för att underlätta en hög och jämn byggtakt i hela landet, och en 
attraktiv, sund och säker byggbransch. För att stötta beslutsfattare på alla nivåer har 
vi tagit fram en reformagenda: En sammanställning av reformer på nio områden och 
med 39 förslag som behöver genomföras. De allra viktigaste uppdraget för en ny 
regering är att lösa cementkrisen, reformera miljöbalken och säkra en pålitlig, fossilfri 
energiförsörjning. Då kan byggbranschen jobba på och bidra till långsiktigt hållbar 
sysselsättning, tillväxt och klimatomställning. 


