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Byggbarometern #2  2023

– företagarnas prioriteringar och förväntningar 
på Byggavtalet.
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Långsiktighet 
tryggar jobben.
De kommande åren blir lågkonjunktursår. Det bistra konjunkturläget 
påverkar alla delar av bygg- och anläggningsbranschen. Vi ser 
 redan hur orderingångarna viker och antalet varsel ökar.

Byggföretagens fackliga motpart Byggnads ställer sig bakom 
LO-samordningens krav på 4,4 procent i löneökningar och kräver 
ett 1-årigt avtal. Men nu behöver jobben tryggas.

Ökade kostnader för materiel, drivmedel och elkraft gör det dyrare 
för våra medlemmar att bygga. Räntehöjningarna gör i sin tur att 
efterfrågan på det byggda minskar.
 
Därför behövs långsiktiga spelregler för att stärka konkurrens-
kraften.

Avtalsrörelsen 2023 kommer att genomföras i 
skuggan av kriget och kostnadsökningarna.

Byggnads krav på en kort avtalsperiod för 
 Byggavtalet har ett mycket lågt stöd hos 
 Byggföretagens medlemsföretag.

“Avtalet är inte i jämnvikt. 
Ska finnas lika många 

 rättigheter och 
skyldigheter per part, 

 idag finns i stort sett 
bara rättigheter för 

den anställde.”

Citat från undersökningen

Mats Åkerlind
vice vd och förhandlingschef
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Byggbarometern genomförs av Byggföretagen för att få 
en  lägesbild över hur medlemsföretagen  upplever aktuella 
frågor. 

Byggbarometern 2/2023 skickades till samtliga medlemmar 
i Byggföretagen och besvarades av 587 medlemsföretag. 

Undersökningen genomfördes den 6 till 13  februari 2023. 

Om undersökningen



“Vilken avtalslängd föredrar du på 
det kommande kollektivavtalet?”

1-årigt 
avtal

2-årigt 
avtal

3-årigt 
avtal

Annat

Bistra tider kräver 
långsiktiga lösningar.
• Byggföretagens medlemmar säger tydligt 

nej till ett 1-årigt avtal. 
• Endast två av tio medlemmar föredrar en 

1-årig avtalsperiod.
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Flexibilitet tryggar 
jobb och 
verksamheter.
• Byggföretagens medlemmar anser att ett 

flexiblare kollektivavtal gällande t ex 
 arbetstider skulle stärka konkurrenskraften.

• Sju av tio medlemmar vill se ett flexiblare 
avtal.

“Skulle ett flexiblare Byggavtal öka 
din möjlighet att anställa?”

Ja Nej Vet ej
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Viss förtröstan om en 
förhandlingslösning.
• När det kommer till oro för konflikt eller 

strejk i samband med avtalsrörelsen är 
Byggföretagens medlemmar mer splittrade.

• Fyra av tio medlemmar oroas för konflikt 
eller strejk. 

“Är du orolig för konflikt eller strejk i 
samband med årets avtalsrörelse?”

Ja Nej Vet ej
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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


