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Varje år författar Sveriges Byggindustrier en konjunkturrapport för Norden tillsammans med våra nordiska systerorganisationer — 
Byggenæringens Landsforening (BNL), Dansk Byggeri, Byggnadsindustrin RT Finland och Federation of Icelandic Industries. Som källa används även de  
statistiska myndigheterna i respektive land. För sammanställningen ansvarar dock Sveriges Byggindustrier. 

 

Förbättrad internationell konjunktur 

Den internationella konjunkturen fortsätter att stärkas. 
De flesta förtroendeindikatorer pekar uppåt och såväl 
global handel som industriproduktion växer. Det är en 
bred uppgång där de flesta stora ekonomier uppvisar en 
relativt god tillväxttakt. 

Tillväxten i världsekonomin gynnas av starka arbetsmark-
nader som ger ökade förmögenheter och skapar 
optimism i hushållssektorn samtidigt som ett högt kapa-
citetsutnyttjande inom industrin driver fram 
nyinvesteringar. 

Konsensusprognosen är att den globala ekonomin växer 
med dryga 3 procent under 2018. 

Diagram 1: Utveckling av BNP per capita i de nordiska 
länderna 2006-2016 

 

Nordisk uppgång på bredfront 

Den förbättrade globala utvecklingen, och särskilt kon-
junkturförstärkningen inom euroområdet, bidrar till ett 
väldigt gynnsamt nordiskt klimat. I Sverige fortsätter hög-
konjunkturen, men investeringarna dämpas av en 
nedgång inom bostadsbyggandet. Detta kompenseras 
dock till viss del genom en ökad export. Samtliga länder 
inom Norden visar god tillväxt och mönstret är likartat 
för de flesta av länderna- export och investeringar stiger 
samtidigt som hushållen har återfått optimismen, vilket 
driver på konsumtionen. De två nordiska länder som ut-
märker sig mest är Finland och Island. Finland som får en 
ordentlig uppväxling efter flera år av svag tillväxt och Is-
land som fortsätter sin imponerande resa efter att ha  

 

varit i det närmaste konkursmässigt när finanskrisen här-
jade som värst.  

Sammantaget ökar Nordens BNP med 5 procent under 
perioden 2016-2018. 

Stark byggkonjunktur i Norden 

En god makroekonomisk utveckling inom de nordiska 
länderna gynnar byggindustrin. Uppgången på byggmark-
naden är bred, där framför allt de offentliga 
investeringarna på både lokal- och anläggningssidan dri-
ver på tillväxten. Bostadsbyggandet har ökat under ett 
antal år, men nådde sin topp i fjol. Det är bara i Danmark 
och på Island som bostadsbyggandet fortsätter att öka 
2018. Bostadsinvesteringarna kommer trots detta att 
visa positiv tillväxt i samtliga länder i år och är därmed en 
fortsatt stark motor på byggmarknaden i Norden. Hög-
konjunkturen inom byggindustrin gör att alla länder 
börjar rapportera om flaskhalsproblem på arbetsmark-
naden och bristen på yrkeserfaren personal är just nu det 
största hindret för en ökad byggproduktion. 

Sammantaget ökar Nordens totala bygginvesteringar 
med 13 procent under perioden 2016-2018.  

Tabell 1: BNP- och byggprognoser i Norden   
Mdr EUR och årlig procentuell förändring 

 Mdr Utfall Prognos 
 EUR 2016 2017 2018 

Danmark 

BNP 277,5 2,0 2,2 2,0  

Tot bygginv. 25,1 5,1 5 7  

Bygginv (% av BNP)  9,1    

Finland 

BNP 215,6 1,9 4,0 2,0  

Tot bygginv. 26,8 9,9 7 2  

Bygginv (% av BNP)  12,4    

Island 

BNP 18,3 7,4 5,2 3,3  

Tot bygginv. 1,8 39,6 13 11  

Bygginv (% av BNP)  9,6    

Norge 

BNP 335,4 1,1 2,0 1,7  

Tot bygginv. 42,5 8,8 8 4  

Bygginv (% av BNP)  12,7    

Sverige 

BNP 465,3 3,2 2,7 2,5  

Tot bygginv. 48,4 9,1 12 4  

Bygginv (% av BNP)  10,4    

Norden 

BNP 1 312,1 2,2 2,7 2,1  

Tot bygginv. 144,6 8,7 9 4  

Bygginv (% av BNP)  11,0    
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Robust bostadsbyggande i hela Norden 

De många likheterna mellan ekonomierna i de nordiska 
länderna återspeglas mycket väl i utvecklingen av nypro-
duktionen av bostäder. Sedan 2014 har antalet 
påbörjade bostäder ökat år för år i varje enskilt land och 
investeringarna väntas fortsätta uppåt under 2018. 

Sammantaget väntas bostadsinvesteringarna i Norden ha 
ökat med 12 procent i fjol medan uppgången i år begrän-
sas till 4 procent. Mönstret går igen i flera länder som 
efter de senaste årens mycket starka utveckling nu får se 
en lägre ökningstakt under 2018. 

Tabell 2: Bostadsinvesteringarnas utveckling  

  Utfall 
2016 

(Mdr €) 2016 2017p 2018p 

Danmark 12,4 7% 8% 9% 

Finland 13,3 11% 7% 2% 

Island 0,6 29% 25% 18% 

Norge 19,9 9% 9% 1% 

Sverige  24,0 14% 19% 5% 

Totalt Norden 70,1 11% 12% 4% 

Vi har redan tidigare beskrivit hur den svenska bostads-
marknaden bromsar in och det är också här fallhöjden är 
som störst då ökningstakten förra året var nästan dub-
belt så hög som den genomsnittliga i Norden. Även i 
Norge har inbromsningen varit tydlig och bostadsinveste-
ringarna som ökat med 9 procent per år de senaste två 
åren väntas nu stiga med endast någon procent i år. I Fin-
land sker en mer succesiv inbromsning och i Danmark, 
där återhämtningen varit något långsammare, bedöms 
tillväxten 2018 vara i stort sett densamma som i fjol. 
Även Island uppvisar en viss inbromsning. Trots detta är 
tillväxttakten alltjämt mycket hög. På den finska mark-
naden utgör cirka en tredjedel av lägenheterna i 
flerbostadshus s.k. ARA-bostäder, vilket betyder att de 
byggs med statliga stöd och erbjuds socialt svagare hus-
håll till subventionerade hyresnivåer. Förekomsten av 
ARA-bostäder dämpar svängningarna i den finska bo-
stadsproduktionen.    

Diagram 2: Antal påbörjade lägenheter per 1 000 invå-
nare, år 2000-2016 

 
Källa: Respektive lands statistiska myndighet  

Priserna på bostadsmarknaden diskuteras flitigt i flera 
länder. På den svenska marknaden har den mångåriga 
prisuppgången nu brutits på flera håll. Även i Norge 
märks en avkylning. I både Sverige och Norge gäller detta 
främst för huvudstäderna. Den danska bostadsmark-
naden genomgick en omfattande korrigering med prisfall 
på såväl småhus som lägenheter i samband med finans-
krisen 2008, även i detta fall främst omfattande 
huvudstaden. Nu har priserna återhämtat sig betydligt 
sedan botten 2012. Inte minst i spåren av de låga rän-
torna och denna gång är ökningen mer spridd över fler 
delar av landet. Myndigheterna har vidtagit åtgärder för 
att motverka en liknande utveckling som före krisen, ex-
empelvis ökade amorteringskrav och särskilt hårda 
låneregler i storstadsregionerna. Därtill kan nämnas att 
nyproduktionen inte ökat i samma omfattning som i t.ex. 
Sverige, varför prisuppgången snarare kan förklaras av 
utbudsbegränsningar än av spekulativa inslag. Finland ut-
gör något av ett undantag då det inte finns någon oro för 
prisutvecklingen. Skuldkvoten bland hushållen är också 
betydligt lägre än i övriga Norden. 

Tabell 3: Nyproduktion av bostäder 
Antal påbörjade lägenheter i 1000-tal 

  2016 2017p 2018p 

Danmark 20,5 22,5 24,0 
Finland 37,7 43,0 40,0 

Island 2,2 2,6 3,2 

Norge 36,2 38,0 34,0 

Sverige  59,6 73,5 65,3 

Totalt Norden 156,2 179,6 166,5 

 

Utöver nyproduktionen utvecklas även ombyggnadsinve-
steringarna positivt. ROT-marknaden är mer stabil över 
tid, vilket bidrar till fortsatt hygglig tillväxt i de totala bo-
stadsinvesteringarna över lag. Med högre omsättning på 
bostadsmarknaden växer aktiviteten i ombyggnationer 
och tvärtom. Därmed väntas en viss dämpning i främst 
Norge efter en tydlig ökning 2017. Även i Danmark förut-
ses en svagare utveckling framöver. 

De olika länderna har olika modeller med skattelättnad, 
liknande det svenska rotavdraget för hushåll. I Danmark 
har det s.k. hantverkaravdraget varit på plats i olika skep-
nader sedan 2011. Den senaste förändringen som 
genomfördes 2016 innebar att avdraget numera begrän-
sas till att gälla renoveringar i energibesparande syften. 
Därmed minskade antalet hushåll som nyttjade avdraget 
med nära 30 procent. Tidigare diskuterades ett avskaf-
fande, men nu finns avdraget med i statsbudgeten för 
både 2018 och 2019. 
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Tabell 4: Bostadsbeståndet i Norden 2016 

 
Befintligt  

bostadsbestånd*) 

Land 

Antal 
invånare* 
tusental 

Antal 
miljoner 

lägenheter 
Antal lgh/ 
1 000 inv. 

    
Sverige  9 995  4,80 480 

Danmark  5 749  2,67 464 

Finland  5 503  2,97 539 

Norge  5 258  2,49 473 

Island  338  0,13 390 
* 1/1 2017  

Lokalinvesteringarna stiger  

De totala lokalinvesteringarna i Norden har växt med 
drygt 6 procent över den senaste femårsperioden. Den 
positiva utvecklingen kan främst härledas till åren 2015 
och 2016 då investeringarna steg med 5,6 procent och 
speglar den allmänt positiva konjunkturutvecklingen i 
Norden. Sett över en tioårsperiod har dock lokalinveste-
ringarna minskat. Utvecklingen har varit relativt likartad i 
de nordiska länderna där investeringarna ökade fram till 
finanskrisens utbrott 2008. Därefter föll investeringarna 
kraftigt i samtliga länder. Fortfarande har inget nordiskt 
land nått upp till 2008 års lokalinvesteringsvolymer och 
det är endast Island och Sverige som kunnat uppvisa po-
sitiv tillväxt i denna delsektor under perioden 2009-2016. 

Tabell 5: Lokalinvesteringarnas utveckling  

  Utfall 
2016 

(Mdr €) 2016 2017p 2018p 

Danmark 7,4 6% 6% 6% 

Finland 8,9 9% 9% 2% 

Island 0,7 27% 3% 8% 

Norge 11,2 4% 5% 2% 

Sverige  15,1 4% 5% 1% 

Totalt Norden 43,1 6% 6% 2% 

 

Under prognosperioden, 2017-2018, får lokalinvestering-
arna i samtliga nordiska länder en relativt god utveckling. 
Generellt sett kommer tillväxten att mattas av under 
2018. I Sveriges, Norges och Finlands fall beror det fram-
för allt på att de privata lokalinvesteringarna dämpas. 
Här särskiljer sig dock Sverige från övriga nordiska länder 
då de privata lokalinvesteringarna minskar. Detta bero-
ende på den osäkerhet som några lagförslag inom 
skatteområdet skapar, vilket påverkar fastighetsmark-
naden i Sverige negativt. I Norge och Finland fortsätter 
byggandet av kommersiella lokaler att öka och i Finland 
börjar även investeringar i nya industrilokaler att komma 
igång. 

Danmark och Island får en fortsatt gynnsam utveckling på 
lokalsidan, här drivs utvecklingen också av ökade privata 
investeringar. På Island är det framför allt turismen som 
bidrar till ett omfattande lokalbyggande (bl.a. hotell), 

men även aluminiumindustrins uppgång bidrar med 
ökade investeringar. I Danmark går samtliga tre delar 
inom det privata lokalbyggandet uppåt; industri-, jord-
bruks- och affärs-/kontorslokaler.    

Den mest slående likheten länderna emellan är upp-
gången för det offentliga lokalbyggandet. I samtliga 
länder (förutom Island) ökar byggandet av skolor, sjukhus 
och andra vårdinrättningar. Den allmänna konjunktur-
uppgången har bidragit till att skatteintäkterna stiger, 
vilket gör att stater och kommuner har råd att investera i 
nya offentliga lokalprojekt.    

Sammantaget ökar lokalinvesteringarna i Norden med 9 
procent under perioden 2016-2018.  

Anläggningsbyggandet går starkt 

De totala anläggningsinvesteringarna i Norden har växt 
med drygt 30 procent över den senaste femårsperioden. 
År 2016 ökade investeringarna i Norden med 9 procent. 
Sett över en tioårsperiod har det varit en differentierad 
utveckling där investeringarna i Norge och Sverige ökat 
starkt medan utvecklingen i Danmark, Finland och Island 
varit mer blygsam. Gemensamt för de tre sistnämnda 
länderna är att de påverkades relativt hårt av finanskri-
sen och den europeiska skuldkrisen. En betydande andel 
av det nordiska anläggningsbyggandet finansieras via of-
fentliga medel. Exempelvis gäller detta investeringarna i 
transportinfrastrukturen. Den politiska processen rö-
rande transportinfrastrukturen är relativt lika i Norge och 
Sverige. Båda länderna antar långsiktiga planer, 12 år, 
som därmed sträcker sig över flera mandatperioder. 
Detta skiljer dem åt från Danmark, Finland och Island där 
den årliga budgetprocessen i högre grad är styrande för 
transportpolitiken. 

Tabell 6: Anläggningsinvesteringarnas utveckling  

  Utfall 
2016 

(Mdr €) 2016 2017p 2018p 

Danmark 5,4 0% -4% 4% 

Finland 4,7 11% 2% 1% 

Island 0,5 83% 10% 3% 

Norge 11,5 13% 9% 11% 

Sverige  9,3 6% 7% 4% 

Totalt Norden 31,3 9% 5% 6% 

Tittar vi närmare på de privata anläggningsinvestering-
arna ser vi att ett omfattande segment är de 
energirelaterade anläggningsinvesteringarna. Här note-
ras att Danmark och Sverige under lång tid, och till 
skillnad från de övriga nordiska länderna, satsat på en 
storskalig utbyggnad av vindkraften. Norge har istället 
förlitat sig på en utbyggnad av vattenkraften och först 
under senare år fått upp ögonen för vindkraften. Finland 
är det enda nordiska land som bygger ut kärnkraften. Ett 
nytt kärnkraftverk är under byggnation och väntas tas i 
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bruk under 2018. Island har en god tillgång av geotermisk 
energi och har fokuserat på att tillvarata denna tillgång. 

Studeras länderna mer ingående ser vi att anläggningsin-
vesteringarna i Danmark blev oförändrade under 2016. 
Utbyggnaden av Köpenhamns tunnelbana, Metrocity-
ringen, gick in sitt intensivaste byggskede och bidrog till 
att byggvolymen inte föll. Ett ökat bostadsbyggande bi-
drog till att den kommunala exploateringen av vägar och 
gator steg. I fjol vände dock utvecklingen ned och inve-
steringarna minskade med uppskattningsvis 4 procent. 
Färre statliga vägprojekt är en förklaring, en annan är 
minskade investeringstillskott från Metrocityringen. Pro-
jektets tunga anläggningsjobb färdigställdes under 2017. 
Nedgången blir dock kortvarig för redan i år vänder inve-
steringarna upp. Den främsta anledningen är att de 
energirelaterade anläggningsinvesteringarna växer. No-
terbart för anläggningssektorn i Danmark är att 
tunnelförbindelsen till Tyskland, Fehmarn Bält, påbörjas 
först år 2020, projektet har kantats med förseningar och 
ger således inga investeringstillskott under prognospe-
rioden.  

Finlands strama finanspolitik har hämmat utvecklingen 
av de offentliga investeringarna. Trots detta har anlägg-
ningsinvesteringarna visat tillväxt. Förklaringen ligger i 
att regionala och kommunala aktörer gjort kraftiga sats-
ningar och att staten prioriterat utbyggnaden av 
infrastrukturen framför andra utgiftsområden. Framöver 
väntas en måttlig tillväxttakt och fokus kommer ligga på 
underhållsåtgärder av den befintliga infrastrukturen. 
Bland de största projekten i Finland kan nämnas att den 
första etappen av metroutbyggnaden till Esbo färdigställ-
des i november 2017. Ett regionalt projekt som 
påbörjades under förra året är utbyggnaden av spårvä-
gen i Tammerfors. 

Anläggningsbyggandet i Norge har haft en gynnsam ut-
veckling. Den senaste femårsperioden växte 
investeringarna med drygt 50 procent. Den goda allmän-
ekonomiska utvecklingen har varit avgörande. År 2016 
presenterade samferdselsdepartementet en ny nationell 
plan om sammanlagt 933 miljarder norska kronor för pe-
rioden 2018–2029. Det är en ökning med 80 procent 
jämfört med föregående plan (507 miljarder, perioden 
2014–2023). Sett till utvecklingen i närtid växte anlägg-
ningsinvesteringarna med uppskattningsvis 9 procent 
2017 och den starka utvecklingen fortsätter 2018.  

Noterbart för anläggningssektorn i Norge är att en ny 
byggherreorganisation för utbyggnad av vägar bildades 
år 2016. Nye Veier drivs i bolagsform och är helt skiljt 
från Statens Vegvesen. Uppdraget till Nye Veier är att fo-
kusera på produktivitetsutveckling och 
samhällsekonomisk nytta. 

För Sveriges del har den senaste femårsperioden innebu-
rit att det privata anläggningsbyggandet växt starkt 
medan de offentliga investeringarna inte utvecklats lika 
gynnsamt. Det är anläggningsrelaterade investeringar 
inom kommunikation, el och VA som drivit utvecklingen 

medan investeringsnivån i vägar och järnvägar mer eller 
mindre är oförändrade.  Sverige presenterade en ny nat-
ionell infrastrukturplan år 2017. Planerna sammanfaller 
tidsmässigt med den norska, 2018-2029, men i jämfö-
relse är den svenska satsningen väsentligt mindre och 
summerar till 622 miljarder svenska kronor. Studeras ut-
vecklingen i närtid sker ett spårbyte, de privata 
sektorerna bromsar in och istället tar det offentliga över 
som draglok. Bland annat påbörjas ett delprojekt inom 
det omfattande projektet Ostlänken (ny järnväg mellan 
Linköping och Järna) och utbyggnaden av Stockholms 
tunnelbana år 2018. 

Sammantaget ökade anläggningsinvesteringarna i Nor-
den med uppskattningsvis 5 procent i fjol och i år 
fortsätter de upp med 6 procent.  

Byggarbetsmarknaden växer i hela  
Norden 

Siffror över antalet sysselsatta inom bygg- och anlägg-
ningsindustrin i de nordiska länderna har ännu inte 
publicerats för 2017, men i samtliga länder väntas antalet 
sysselsatta öka jämfört med 2016, och den positiva ut-
vecklingen fortsätter in i 2018. Kompetensbrist framhålls 
som ett av de största hindren för ökat byggande i hela 
Norden. Ett stort rekryteringsbehov råder, framför allt av 
tjänster som innefattar arbetsledande funktioner, men 
brist råder även på yrkesarbetarsidan.  

Tabell 7: Antal sysselsatta personer i byggindustrin 

  2016 2017p 2018p 

Danmark  161 700  166 000 171 000 
Finland  178 200  185 000  187 000 

Island 11 800 12 400 13 400 

Norge  226 800  230 000  232 000 

Sverige   324 800  339 200  343 800 

Totalt Norden  903 300  932 600  947 200 

Procentuellt sett väntas Island ha den mest positiva ut-
vecklingen av antalet sysselsatta fram till 2018 med en 
sysselsättningsökning på 13,6 procent. I antal personer 
rör det sig om en ökning med cirka 1 600 personer till 
13 400 personer 2018. Den väntade utvecklingen är den 
starkaste sedan finanskrisen, då antalet sysselsatta ra-
sade från 17 600 till 11 500 mellan 2008 och 2009.  

Vid sidan av Island väntas sysselsättningen öka rejält i 
både Sverige och Danmark. I båda länder väntas en ök-
ning med 5,8 procent på två år. I Sverige väntas dock 
merparten av denna ökning ske mellan 2016 och 2017 då 
byggkonjunkturen mattas av något 2018. Totalt rör det 
sig om 19 000 fler sysselsatta 2018 jämfört med 2016. I 
Danmark väntas istället en något starkare sysselsätt-
ningsutveckling i den senare delen av prognosperioden, 
mellan 2017 och 2018. I antal personer rör det sig om 
sammanlagt 5 300 personer på två år. Det innebär att an-
talet sysselsatta i Danmark nu kommer att överstiga 
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genomsnittet för 2000-talet. Framför allt är det ökningen 
av byggandet av nya bostäder som förklarar den starka 
utvecklingen i Danmark, då reparationer och underhåll 
utvecklas svagare. På anläggningssidan väntas antalet 
sysselsatta snarast att minska under prognosperioden.  

Även i Finland väntas en stark sysselsättningsutveckling 
på 4,9 procent mellan 2016 och 2018. Ökningen är så 
stark att sektorn är den som bidrar mest till den totala 
sysselsättningsökningen i Finland. Antalet sysselsatta 
inom bygg- och anläggning i Finland minskade något un-
der 2014 och 2015, men ökningen de närmaste åren 
innebär inte bara en återhämtning utan en återgång till 
sysselsättningsnivån när den var som högst, innan finans-
krisen slog till. Samtidigt konstateras att inslagen av 
utländsk arbetskraft minskar i Finland, vilket bland annat 
förklaras av att många valt att bosätta sig i landet och 
därmed inte räknas till den utländska arbetskraften, samt 
en allt starkare byggkonjunktur i andra länder.  

I Norge fortsätter den stadiga uppgången, och 2018 vän-
tas antalet sysselsatta att ha ökat med knappt en procent 
jämfört med 2016 och uppgå till 232 000 personer. Lik-
som i Finland minskar dock den utländska arbetskraften. 


