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Hur mår er bransch just nu? 

Många företag inom branschen ser alltmer dystert på framtiden och vi ser en tydlig 

inbromsning av efterfrågan hos våra medlemsföretag. Trots den vikande efterfrågan är 

kompetensförsörjningen en fortsatt stor utmaning för vår bransch.  

Hur har er bransch påverkats hittills av bygg- och energikrisen? 

Det är tydligt att det senaste årets händelser har påverkat vår bransch. De höga 

energipriserna skapar en osäkerhet och ökade kostnader för både branschen och 

samhället i stort. Det finns en tilltagande oro för minskad efterfrågan, samt även en oro 

för en marknadsutveckling där kortsiktighet och kortsiktig kostnadsjakt tar bort fokus från 

det långsiktigt lönsamma värdeskapandet med god kvalitet och en hållbar utveckling. 

Höga energipriser, resurs- och materialbrist har också bidragit till ökad aktivitet hos våra 

företag och en ökad efterfrågan hos kunder kring att prioritera och att tänka nytt.  

Vilka utmaningar ser ni? 

Branschen kommer behöva förbereda sig på en tid med lågkonjunktur och minskad 

efterfråga framöver. Rätt hanterat innebär det en möjlighet till ökad takt i omställningen. 

Det finns ett fortsatt stort behov av att nyanställa och rekrytera kompletterande 

kompetenser. Kompetensförsörjning kommer även framöver vara en av de största 

utmaningarna för vår bransch. Därutöver ser vi stora behov av att komma till rätta med 

konkurrensbegränsande strukturer och öppna upp marknader för många företag att 

kunna bidra. Vi behöver jobba tydligare med utveckling av funktionsbaserade regelverk, 

öppna standarder och en öppen digital utveckling. Fokus måste i allt högre grad handla 

om vilka funktioner och värden vi som sektor kan leverera och bidra med. Här måste 

effektiv användning av resurser, energieffektivisering, cirkulära affärsmodeller och 

livscykelperspektiv få ett större fokus.  

Vilka insatser planerar ni att göra för era medlemmar för att de ska klara sig 

igenom krisen? 

Det finns en ständig beredskap i organisationen kring marknadsutmaningar. Grunden är 

dock alltid att skapa förutsättningar för en god marknad och konkurrens på lika villkor. 

Även om en konjunkturnedgång innebär svårigheter för vissa verksamheter så innebär 

det också en ökad efterfrågan och ökat behov inom flera kompetensområden. Det 

kommer finnas stark efterfrågan på expertkunskap och innovation för att hjälpa övriga 

sektorer att ställa om och kunna möta en mer hållbar, resurseffektiv och cirkulär 

marknad. Här kan vi som organisation stötta i denna omställning och ligga på 

upphandlare att bidra till en mer innovativ, utvecklande och värdeskapande sektor. 

Vilka politiska beslut skulle ni vilja se som kan underlätta situationen? 

Det behövs flera reformer för att underlätta kompetensförsörjningen. På lång sikt krävs 

det reformer inom utbildningssystemet, bland annat måste den högre utbildningen 

dimensioneras efter behoven på arbetsmarknaden. I dag utbildas allt för många till yrken 

med dåliga framtidsutsikter. På kort sikt krävs det att Sverige bli mer attraktivt för globala 

talanger, de skenande handläggningstiderna för arbetstillstånd måste genast kortas ner. 


