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Stenindustrin ökade under pandemin  
Sveriges Stenindustriförbunds medlemmar har klarat pandemiåret 2020 bra. En klar 
majoritet som svarat på en medlemsenkät ökade omsättningen under året. Förvänt-
ningarna är inte lika höga för 2021, men merparten tror ändå på en oförändrad eller 
ökad omsättning. Det återspeglas även i rekryteringsbehoven.  

23 företag har svarat på en konjunkturenkät som Sveriges Stenindustriförbund skickade ut 
under januari och februari till ett urval av medlemsföretag som bryter och förädlar sten. 
De motsvarar närmare en fjärdedel av medlemsföretagen.  

I stora drag råder ingen större skillnad mellan stenentreprenörer och brytande företag som 
deltagit i enkäten: en klar majoritet – 78 procent – ökade sina omsättningar under 2020 
jämfört med 2019. Endast 9 procent såg en nedgång, och inget brytande företag rapporte-
rar en minskning.  

– Överlag är det mycket positiva siffror med tanke på rådande omständigheter. Vi har ju 
också sett att svensk ekonomi klarat sig hyfsat bra i förhållande till omvärlden, säger Kai 
Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.  

– Spridningen är större bland entreprenörsföretagen, vilket inte är särskilt överraskande 
eftersom de är mer konjunkturberoende än brytande företag som ofta är knutna till stora 
projekt över lång tid, som till exempel Slussen-bygget.  

Förväntningar inför 2021 är fortsatt goda, men inte lika höga som utfallet 2020.  

– Förväntningarna är mer defensiva i förhållande till 2020, men det stora flertalet tror 
ändå på en oförändrad eller fortsatt ökad omsättning, vilket måste tolkas positivt, säger 
Kai Marklin.  

Rekryteringsbehovet, länge en flaskhals i branschen, är inte heller lika starkt som tidigare.  

– De flesta räknar med att hålla personalstyrkan intakt under året, nio företag vill öka och 
endast två planerar minskningar.  

– Sammantaget har alltså medlemmarna klarat pandemin bra. Och vänder utvecklingen nu 
snabbt med hjälp av vacciner är branschen redo att snabbt växla upp, säger Kai Marklin.  

Omsättning 2020 (jmfr 2019)  Förväntad omsättning 2021  
Ökning: – 78 procent    Ökning: – 39 procent  
Oförändrad – 13 procent    Oförändrad – 52 procent   
Minskad – 9 procent    Minskning – 9 procent 

Förväntat personalbehov 2021  
Ökning – 39 procent  
Oförändrad – 56 procent  
Minskning – 5 procent  

Kontakt:  Kai Marklin, Sveriges Stenindustriförbund, tel: 070-59 471 95  kai@sten.se 

Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, föräd-
lar, monterar och importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både inom of-
fentlig och privat sektor. Se www.sten.se  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