
– Konjunkturläge & ingångsvärden 
för attraktiva kollektivavtal.



Den svenska modellen grundar sig på en överens
kommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 
Byggföretagen är bransch och arbetsgivarorganisa
tionen för bygg, anläggnings och specialföretag 
som vill bygga Sverige på schyssta grunder. Vi samlar 
drygt 3900 medlemsföretag och arbetar för kollektiv
avtal som är enkla att tillämpa. Lösningarna ska gagna 
både företag och medarbetare.
 
Byggföretagen representerar arbetsgivarna i förhand
lingarna om tre olika kollektivavtal: Byggavtalet,   
Väg- och banavtalet  och Tjänstemannaavtalet. Våra 
avtalsparter är Byggnads, Seko, Sveriges Ingenjörer, 
Ledarna och Unionen. Tillsammans berör våra avtal 
cirka 115 000 anställda.

Den här skriften är tänkt att ge en snabb överblick 
över konjunkturläget i bygg och anläggningsbranschen 
och Byggföretagens ingångsvärden i Avtal 2023.

Avtal 2023

Mats Åkerlind,
 vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen
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Det är ett bistert läge i bygg-och anläggningsbranschen. Efter några 
år med en förhållandevis hög byggtakt kom ett hastigt omslag i de 
ekonomiska  villkoren under 2022. Skyhög inflation och kraftigt höjda 
räntor slår med full kraft mot samtliga delar av bygg och anläggning.
 
Ökande kostnader för material, drivmedel och elkraft gör det dyrare 
för våra medlemsföretag att bygga. Räntehöjningarna gör i sin tur att 
efterfrågan på det byggda minskar.
 
Konjunkturnedgången inleddes 2022 - men blir än mer kännbar 2023.
 
Bostadsbyggandet faller snabbt när investeringarna inom nybygg-
nad och fritidshus minskar kraftigt. Utvecklingen är den samma inom 
lokal- och anläggningsbyggande - både kommersiella och offentliga 
lokalinvesteringar sjunker.
 
Byggföretagens bedömning är ett de totala bygginvesteringarna 
minskar med 10 procent under 2023. Volymmässigt är nedgången i 
paritet med nedgången under finanskrisen.
 
Sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen sjunker med 
drygt 22 000 personer från 341 500 till 319 000.

Bistert läge i bygg- och 
anläggningsbranschen 

“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
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Pessimismen större än 
 under Corona-pandemin
 Den här krisen har kommit snabbare än tidigare kriser.
 
Byggföretagens medlemsföretag räknar med tunnare orderböcker 
under 2023. Drygt hälften av företagen tror att våren 2023 blir sämre 
än andra halvåret 2022.

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.

Ansvarsfull avtalsrörelse 
De kommande åren blir lågkonjunktursår. Det kräver en ansvarsfull 
avtalsrörelse för att trygga sysselsättningen i bygg- och anlägg-
ningsbranschen.
 
LO-förbunden kräver historiskt höga  4,4 procent  i löneökningar. 
Byggföretagens fokus är att ta ansvar för att nivån som fastställs i 
 Industriavtalet även hålls inom bygg.
 
Hela nio av tio företagare inom bygg- och anläggning anser att åter-
hållsamma lönekrav är mycket viktigt eller viktigt i rådande konjunktur.

“Hur viktigt är återhållsamma 
lönekrav i avtalsrörelsen?”

Mycket 
 viktigt
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Tidsplan för när nya 
kollektivavtal förväntas 

vara på plats:

Tjänstemannaavtalet

Byggavtalet

Vägoch banavtalet

Vill du ha senaste nytt om Avtal 2023?
 

På Byggforetagen.se finns möjlighet att anmäla  
sig till SMS-uppdateringar och nyhetsbrev.

www.byggforetagen.se
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