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Hur mår er bransch just nu? 
 
Just nu, iom energi- och elkris, är efterfrågan på både solceller och värmepumpar 
hög. Det innebär att våra medlemsföretag, för tillfället, har fulla orderböcker. Men, vi 
ser att det är mycket försenade, t o m uteblivna, leveranser vilket kommer påverka 
framtida installationer. Det finns en oro för konjunkturutvecklingen under 2023, 
orderböckerna fylls inte på i samma takt som innan.  

 
Hur har er bransch påverkats hittills av bygg- och energikrisen? 
 
Efterfrågan på solceller och värmepumpar har ökat, dock är vi på väg in i en 
lågkonjunktur och där gör vi vårt yttersta för att stötta våra medlemmar. Vi ser 
mycket försenade eller uteblivna leveranser och priserna på material har eskalerat. 
Allt detta sammantaget gör att vi anar att en konkursvåg är annalkande. 
 
Men, positivt är att medvetenheten inom branschen och samhället gällande 
nödvändig energieffektivisering har ökat. Frågan är äntligen på agendan. De höga 
energipriserna har gjort det mycket mer lönsamt att genomföra energibesparande 
åtgärder.  

 
Vilka utmaningar ser ni? 
 
Vi måste få både beslutsfattare och hushåll att förstå vilken oerhört viktig åtgärd 
energieffektivisering är. Sverige har ett energieffektiviseringsmål och för att uppnå 
målet behöver vi både skapa medvetenhet hos hushåll och fastighetsaktörer, men 
också få bättre incitament och förutsättningar för att energieffektivisera. 
 
De resurserna som den avgående regeringen utlovat – 90 miljarder kronor - har vi 
chans att använda långsiktigt, så att hushåll och företag får såväl lägre kostnader 
som behov av el, år efter år. Istället för bara punktinsatser som kapar elräkningen 
borde satsningar också göras på långsiktiga investeringar för att minska 
klimatavtrycket. Genom satsningar på energieffektivisering kan vi på ett kraftfullt sätt 
bidra till en fungerande elmarknad, rimliga priser och stärkt oberoende från 
importerad energi. Därtill vore det en viktig insats i klimatomställningen. 
 
Vilka insatser planerar ni att göra för era medlemmar för att de ska klara sig 
igenom krisen? 
 
Vi arbetar som sagt aktivt med opinions- och påverkansarbete som ska skapa en 
medvetenhet hos hushållen. Detta hoppas vi i sin tur kommer leda till en ökad 
efterfrågan på energieffektiviserande åtgärder. Sedan hoppas vi att nya regeringen 
förstår att om delar av de 90 utlovade miljarderna vigs åt energieffektivisering, då tar 
vi ett viktigt steg i rätt riktning både för långsiktigt lägre elanvändning och för klimatet.  
 
Vi driver frågan om att utveckla dagens rotavdrag hårt, detta då det inte skapar 
tillräckliga drivkrafter att genomföra energieffektiviseringar idag. Enligt Skatteverket 
bidrar rotavdraget med en reduktion på endast 9 procent vid installation av 
luftvärmepump. En höjning av rotavdraget till 50 procent, i kombination med krav på 



att åtgärden och ska minska energianvändningen, vore ett steg i rätt riktning. Det 
gröna teknikavdraget skapar i sin tur möjligheter för privatpersoner att sänka sina 
kostnader genom att både producera, lagra och sälja sin egen el. Men för att 
avdraget ska få verklig effekt på hushållens elpris bör det kompletteras med ett 50-
procentigt avdrag för åtgärder som effektiviserar energianvändningen. 

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

En av lösningarna är energieffektivisering. Installatörsföretagen och våra 
medlemmar kan genomföra insatser som frigör energi och tillgängliggör 
kilowattimmar här och nu. Stöd till energieffektiviserande åtgärder är långsiktiga 
investeringar, som ger tillbaka när energipriserna slår nya rekord. Därför föreslår 
Installatörsföretagen: 

Utvidga skatteavdraget för grön teknik till att omfatta energieffektiviserande åtgärder 
i hemmet. 

Höj rotavdraget från 30 till 50 procent. På så sätt stimuleras energieffektiviserande 
åtgärder i högre grad. 

Återinför ett statligt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. 

Kort och gott - En smartare använd kilowattimme bidrar till lägre elräkningar, 
minskade klimatutsläpp, minskat beroende av utländsk el och en stärkt svensk 
ekonomi. Sveriges installatörer är redo att höja takten i arbetet – nu behöver 
politikerna svara upp. 
 
 


