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Byggbarometern # 4 2022

– Så ser företagen på orderingången.
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Tunnare order-
böcker under 
2023
Byggföretagens medlemsföretag tror på 
tunna orderböcker under 2023 års första 
månader. Hälften av alla företagare som 
 besvarat den senaste Byggbarometern tror 
att orderingången blir sämre under våren än 
vad den var under andra halvåret 2022.
-  Det ser bistert ut i bygg- och anläggningsbranschen. 
 S  amtidigt går vi in i en avtalsrörelse där vi möter historiskt 
höga lönekrav från våra fackliga motparter, säger Mats 
 Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Enligt svaren i Byggbarometern tror 50 procent av företagarna 
att våren 2023 blir sämre än andra halvåret 2022. 35 procent 
tror att orderingången blir ungefär den samma och 9 procent 
tror på en ökning. När Byggföretagen i augusti 2020 ställde 
samma fråga inför hösten så trodde 27 procent av företagarna 
att hösten 2020 skulle bli sämre än första halvåret samma år. 
Pessimismen år således större än under Corona-krisen.
 
-  Den här krisen har kommit snabbare än tidigare kriser,  
 säger Mats Åkerlind.

När det gäller kommer till avtalsrörelsen anser nio av tio 
 företagare inom bygg- och anläggning att återhållsamma 
 lönekrav är viktigt eller mycket viktigt.
 
-  Det kommer att krävas en ansvarsfull avtalsrörelse för att 
trygga sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen, 
säger Mats Åkerlind.

Mats Åkerlind
vice vd och

 förhandlingschef

“Det ser bistert 
ut i bygg- och 
anläggnings-

branschen.”
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Förväntningar
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Byggföretagen har ställt frågor till  medlemsföretagen om 
hur medlemmarna ser på orderingången under 2023.

Undersökningen gick sammanlagt till 3 656 företag, och 
besvarades av 520 företag.

Undersökningen genomfördes under   
22 november – 6 december 2022. 

Om undersökningen
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Byggföretag ser
bistert på framtiden
• Hälften av företagarna tror att våren 2023 

blir sämre än andra halvåret 2022. 
• Bara en av tio tror på ökade ordervolymer. 

“Hur tror du att ditt företags 
 försäljning/orderingång kommer   
att utvecklas under våren 2023?”

Ungefär som  
hösten 2022

Sämre än 
hösten 2022

Bättre än 
hösten 2022

Vet ej

35%

50%

9% 6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%



8 9

Återhållsam 
avtalsrörelse nödvändig

“Hur viktigt är återhållsamma 
lönekrav i avtalsrörelsen?”

Mycket 
 viktigt

Viktigt Inte särskilt 
viktigt

Oviktigt

• Nio av tio företagare inom bygg- och 
 anläggning anser att återhållsamma 
 lönekrav är viktigt eller mycket viktigt. 
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Vi finns över
hela Sverige!
Byggföretagen är bransch- och 
arbetsgivar organisationen för 
 seriösa bygg-,  anläggnings- och 
special företag verksamma på den 
 svenska bygg marknaden.

Våra kontor finns från norr till söder 
och ger medlemmar lokal tillgäng-
lighet och service. 
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Adress Box 5054, 
102 42 Stockholm  
Telefon: 08-698 58 00  
Fax: 08-698 59 00  
Mail: info@byggforetagen.se  
Webb: www.byggforetagen.se

Byggföretagen kansli


