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Byggkonjunkturen kyls ner 
Högkonjunkturen i svensk ekonomi svalnar till följd av en 

svag utveckling för bruttoinvesteringarna. Det är bygginve-

steringarnas hastiga inbromsning som dämpar tillväxten i 

ekonomin. Anledningen är att bostadsproduktionen faller 

samtidigt som de privata lokalinvesteringarna minskar under 

prognosperioden. Ökade anläggningsinvesteringar är dock 

en positiv motvikt, men sammantaget avslutas högkonjunktu-

ren inom byggindustrin under nästa år. 

Världsekonomin får en fortsatt gynnsam utveckling under pro-

gnosperioden 2018-2019. Expansiv finanspolitik i USA och god 

tillväxt i övriga OECD-länder, tillsammans med en fortsatt stabil 

utveckling i Kina och andra framväxande ekonomier i både 

Asien och Sydamerika, frambringar en ljus bild av det globala 

läget. Orosmoln saknas dock inte sedan Trump beslutat om im-

porttullar på stål och aluminium, vilket skulle kunna bli starten 

på ett större globalt handelskrig. Om detta inträffar kommer så-

väl världshandeln som global BNP-tillväxt att drabbas av ett or-

dentligt bakslag, men detta ingår inte i vårt grundscenario.  

Svensk ekonomi uppvisade en måttlig tillväxt under fjolåret. 

Största bidraget kom från de fasta bruttoinvesteringarna där byg-

ginvesteringarna gav ett betydande tillskott. Framöver dämpas 

dock bidraget från bruttoinvesteringarna eftersom bostadsinve-

steringarna faller. Hushållskonsumtionen ökar under prognospe-

rioden, men hämmas av högre bolåneräntor och modesta reallö-

neökningar. Trots en förbättrad global konjunktur ger nettoex-

porten endast ett svagt positivt bidrag till BNP-utvecklingen. To-

talt sett blir det en ordentlig inbromsning under prognospe-

rioden, 2018-2019, på grund av en allt svagare inhemsk efterfrå-

gan. 

 

Byggandets utveckling 
Procentuell förändring jämfört med föregående år 

 Investerings- Procentuell förändring i fasta priser 
 volym, Mdkr Utfall Prognos  
Sektor 2017 2017 2018 2019 

Bostäder 259,2 14 0 -8  
Nybyggnad 168,1 19 -2 -14  
Ombyggnad 64,4 6 4 1  
Fritidshus 13,4 20 10 -2  
Transaktionskostn. 13,2 2 -4 1  
Lokaler 152,0 7 3 1  
Privat 88,8 2 1 -1  
Offentligt 63,2 13 6 5  
Anläggningar 87,8 -1 4 4  
Privat 47,7 -4 2 3  
Offentligt 40,1 4 5 6  

Summa bygginveste-
ringar 499,0 9 2 -3  

Källa: SCB, BI 

Sysselsättning inom byggindustrin 
  Procentuell förändring 
 Antal Utfall Prognos  
 2017 2017 2018 2019 

Sysselsatta 338 700 4,3 2,8 0,3 

Källa: SCB, BI 

Den positiva sysselsättningsutvecklingen fortsatte under årets 

inledning, men bristen på kvalificerad arbetskraft innebär ett allt 

större hinder för företagen. Trots de ökade matchningsproblemen 

bedöms sysselsättningen ändå stiga med närmare 130.000 perso-

ner under prognosperioden. 

Inflationen, som trendmässigt fallit tillbaka sedan i somras, 

börjar nu plana ut på en nivå strax under 2 procent. En första 

räntehöjning från Riksbanken i år och två höjningar under nästa 

år leder till stigande boendekostnader och därmed får KPI-inflat-

ionen en uppåtgående trend under 2019. 

Nybyggnadsinvesteringar i bostäder har stigit kraftigt fyra år i 

följd. God förmögenhetsutveckling, låga räntor och en stark ar-

betsmarknad har skapat en gynnsam miljö för bostadsbyggande. 

Framöver kommer dock en mycket striktare kreditgivning, mo-

desta reallöneökningar och stigande bolåneräntor för hushållen 

samt ränteavdragsbegränsningar för bostadsbolag att försämra 

makromiljön. Detta leder till att bostadsproduktionen minskar 

både i år och nästa år. Investeringsutvecklingen följer produkt-

ionstakten med viss eftersläpning och faller därför kraftigt först 

under 2019.  

Ombyggnadsinvesteringarna steg med 6 procent förra året. 

Det är fastighetsbolagens upprustning av allmännyttans bostäder 

som främst drivit uppgången inom ombyggnad. Dessa fortsätter 

att vara motorn under prognosperioden, men även småhussidan 

stöttar utvecklingen när effekterna av försämringen av ROT-     

avdraget klingar av. 

Lokalinvesteringarna ökade i god takt i fjol och det var främst 

den offentliga sektorn som stod bakom uppgången. Den offent-

liga sektorn fortsätter att satsa på nya samt rusta upp äldre verk-

samhetslokaler och den positiva tillväxttakten håller därför i sig. 

De privata lokalinvesteringarna stiger i år, men sjunker nästa år 

när företagen får ökade finansieringskostnader pga. försämrade 

möjligheter till ränteavdrag.  

Anläggningsinvesteringarna sjönk med 1 procent i fjol. Anled-

ningen var ett kraftigt fall inom den privata sektorn post och tele. 

Den privata sidan får en något bättre utveckling de kommande 

två åren. I år drivs tillväxten främst av ökade energisatsningar. 

Nästa år vänder post och tele åter upp och tillsammans med sti-

gande transportinvesteringar driver de uppgången inom den pri-

vata sektorn. De offentliga investeringarnas uppgång de senaste 

två åren har drivits av ökade vägsatsningar. Även i år är det 

främst vägbyggandet som driver uppgången men nästa år, när 

järnvägsutbyggnaden kommit igång på allvar, ökar också järn-

vägsinvesteringarna i god takt. 

Sammantaget ökar bygginvesteringarna med 2 procent i år, 

främst tack vare en relativt god utveckling för det offentliga lo-

kal- och anläggningsbyggandet. Nästa år kommer däremot den 

fallande bostadsproduktionen att leda till att de totala bygginve-

steringarna sjunker. 

Högkonjunkturen inom byggindustrin går därför mot sitt slut. 

Trots detta fortsätter sysselsättningen att öka, om än i betydligt 

beskedligare takt än tidigare. Totalt sett bedöms byggindustrin 

nå en nivå om nära 350.000 sysselsatta under 2019, vilket är en 

ökning med drygt 10.000 från 2017. 



BYGGMARKNADENS SEKTORER  _________________________________________________________________  

2 • ByggKonjunkturen 1 • 2018 

Bostäder 
Bostadsinvesteringarna fortsatte att öka med oförminskad 

styrka under förra året och tillväxten uppgick för andra året i 

rad till 14 procent. Investeringarna i nya bostäder steg med 

19 procent, medan ombyggnad ökade med 6 procent. Nu vi-

ker bostadsbyggandet nedåt och nybyggnadsinvesteringarna 

sjunker under prognosperioden till motsvarande 2016 års 

nivå. Ombyggnadsinvesteringarna väntas däremot fortsätta 

svagt uppåt.  

Antalet påbörjade lägenheter uppgick i fjol till 65.000, varav 

51.000 i flerbostadshus och 14.000 småhus (enligt BI:s uppräk-

ning av den preliminära statistiken). Under hösten ökade osäker-

heten kring utvecklingen på framför allt den del av bostadsmark-

naden som ägs av de boende, främst bostadsrättslägenheter och 

småhus. Priserna på såväl bostadsrätter som småhus började 

sjunka och omsättningen på bostadsmarknaden minskade.  

 

Antal påbörjade lägenheter och beviljade bygglov - flerbo-
stadshus resp. småhus 
6 mån. glidande medelvärde 

 
Källa: SCB, BI 

 

Bygglovsutvecklingen indikerar mycket tydligt att det är en 

markant nedgång att vänta avseende flerbostadshusbyggandet. 

Under fjolåret rådde dock viss obalans mellan bygglov och antal 

påbörjade bostäder varför mönstret inte är helt lätt att tolka. Un-

der första halvåret beviljades bygglov för 34.000 lägenheter i 

flerbostadshus medan motsvarande siffra för andra halvåret var 

22.000. På småhussidan är bilden inte lika negativ. Här märks en 

försiktig uppgång mot slutet av 2017 och andra halvåret gav där-

med något fler beviljade bygglov än årets första hälft. Främst är 

det i Göteborg och Malmö som viljan att bygga småhus ökat 

kontinuerligt under det senaste året. Såväl Stockholm som övriga 

delar av landet utanför storstadsregionerna går mer i moll. 

Sammantaget räknar vi med att det påbörjas 42.000 lägenheter 

i flerbostadshus i år och 34.000 under 2019, dvs. en nedgång på 

över 30 procent jämfört med toppen 2017. Småhusbyggandet 

minskar också något, främst till följd av den stramare kreditgiv-

ningen till hushållen. Under 2019 väntas 12.000 småhus börja 

byggas. 

Trots fallande bostadspriser kan vi konstatera en uthålligt sta-

bil utveckling av förtroendet hos de svenska konsumenterna. Det 

sätter avtryck i konsumtionen som utvecklas positivt och vi räk-

nar med att de underliggande faktorerna i svensk ekonomi är till-

räckligt starka för att undvika en lägre tillväxt och svagare ar-

betsmarknad som annars skulle kunna spä på prisfallet på bo-

stadsmarknaden. I prognosen utgår vi istället från en stabilise-

ring av priserna på den nya lägre nivån en tid framöver. 

 

 

 

 

Den ekonomiska tillväxten är relativt stark, reallönerna stiger 

och räntan förblir låg även om en viss uppgång förutses under 

prognosperioden. Trots att vi har haft en hög takt i nyprodukt-

ionen de senaste åren kvarstår ett stort behov av fler bostäder i 

tillväxtregionerna runt om i landet. Fjolårets volym i nyprodukt-

ionen av bostäder började närma sig den som Boverket identifie-

rat som nödvändig i sin analys utifrån befolkningsutvecklingen. 

Nu avtar nyproduktionen och det som håller tillbaka den faktiska 

efterfrågan är en rad politiska regelförändringar som införts eller 

planeras. 

 

Bostadsinvesteringar 
Mdkr 2016 års priser 

 
Källa: SCB, BI 

 

För den konsumentägda delen av bostadsmarknaden har ett 

stort antal åtgärder vidtagits i syfte att begränsa hushållens 

skuldsättning. Hit hör skuldkvotstak, amorteringstvång och den 

nyss införda skuldkvotsbromsen. Samtliga begränsar hushållens 

möjlighet att använda sina inkomster till att finansiera sitt bo-

ende. Förändringarna försämrar dessutom rörligheten på den re-

dan stela bostadsmarknaden. Förslag som skulle gå i motsatt 

riktning lyser däremot med sin frånvaro. Det skulle exempelvis 

kunna handla om subventionerat bosparande, startlån eller andra 

åtgärder i syfte att förstärka hushållens möjligheter att köpa en 

bostad. 

Under 2017 började det byggas 25.000 bostadsrätter och 

26.000 hyresrätter. När efterfrågan minskar på egenägda bostä-

der, främst bostadsrätter men även småhus, ställs visst hopp till 

att en del planer ska komma att omprojekteras till hyresrättsbyg-

gande. Det förekommer sådana exempel men det blir knappast i 
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Prisutvecklingen på bostadsmarknaden 
Uppgifter från såväl Valueguard som Svensk Mäklarstatistik visar att 
priserna på den svenska bostadsmarknaden har sjunkit under det sen-
aste året. Valueguards breda prisindex för privatägda bostäder var i 

februari 3,7 procent lägre än för tolv månader sedan. Nedgången är 
bred, men tydligast för bostadsrätter där prisnedgångar noteras i samt-
liga storstäder. Störst är nedgången i Stockholm där priserna backat 

med 10 procent. Det är den största nedgången över en tolvmånaders-
period sedan finanskrisen 2008. Prisfallet, som var brant under hösten, 
har stannat upp i inledningen av 2018. Det är ännu för tidigt att dra 

slutsatsen att prisnedgången är över för denna gång, men en rimlig 
tolkning är att säljare och köpare på bostadsmarknaden åter börjar 
närma sig varandra efter höstens priskorrigering. Den mest heltäck-

ande statistiken för prisutvecklingen på småhusmarknaden, småhusba-
rometern från SCB, visar på en tydlig utplaning av villapriserna det sen-
aste året. Jämfört med för ett år sedan är dock priserna alltjämt upp på 

nationell nivå. I exempelvis Malmö och Göteborg är villapriserna tio re-
spektive fyra procent högre än för ett år sedan, medan de rapporteras 
vara oförändrade i Stockholm. 
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någon stor omfattning. Det försvåras dels av att mycket av mar-

ken som ska bebyggas köpts till relativt högt pris, vilket gör det 

svårt att få ihop kalkylen till rådande hyresnivåer, dels av de pla-

nerade skattemässiga regelförändringarna som främst drabbar 

kapitalintensiva verksamheter som fastighetssektorn. 

Framöver kommer förslag om ränteavdragsförändringar för 

företag och nya skatteregler för fastigheter (förslag presenterade 

i den s.k. paketeringsutredningen) som försvårar för fastighets-

bolag att producera hyresbostäder. Politiska förslag i syfte att 

bygga nytt för att svara mot exempelvis Boverkets behovsanalys 

begränsas till hyresmarknaden. Det handlar främst om investe-

ringsstöd för produktion av nya hyresrätter, som har ytterst mar-

ginell inverkan på produktionsvolymerna. Det kan vara värt att 

påminna om att det under den senaste 20-årsperioden (1998–

2017) har börjat byggas 197.000 hyresrätter och 203.000 bo-

stadsrätter. Fördelningen har dessutom varit relativt jämn över 

åren. Samtidigt har andelen hyresrätter tillgängliga på bostads-

marknaden minskat, men det har främst andra orsaker än avsak-

nad av nyproduktion. 

 

Antal påbörjade lägenheter i flerbostadshus 
 – bostadsrätter resp. hyresrätter 

 
Källa: SCB, BI 

Den nyss föreslagna utökningen av investeringsbidraget visar 

att det saknas insikt om att flertalet hus som byggts med stöd de 

senaste åren hade byggts även utan dessa stöd riktade till bygg-

företagen. Efterfrågestimulanser såsom stöd riktade direkt till 

hushåll med lägre inkomster, exempelvis ett utökat bostadsbi-

drag, hade sannolikt gett bättre effekt med mindre marknadsstör-

ningar. 

Nyproduktion av bostäder 
Antal påbörjade lägenheter i 1 000-tal 2003-2017, prognos 2018-2019 

År Flerbostadshus Småhus Totalt 

2003 12,7 9,3 22,0  
2004 16,9 10,6 27,5  
2005 19,6 12,4 32,0  
2006 31,8 13,8 45,6  
2007 14,2 13,7 27,9  
2008 11,3 10,3 21,6  
2009 9,4 8,3 17,7  
2010 18,1 9,4 27,5  
2011 18,5 8,3 26,8  
2012 15,8 5,5 21,3  
2013 23,8 6,7 30,6  
2014 28,1 8,6 36,7  
2015 36,9 11,1 48,0  
2016 46,7 12,8 59,5  
2017 51,2 13,8      65,01  
2018 prognos 42,0 13,0 55,0  
2019 prognos 34,0 12,0 46,0  

Källa: SCB, BI 

 

                                                           
1 BI:s uppräkning av SCB:s preliminära statistik 

Ombyggnadsinvesteringarna som backade med 10 procent 

2016, i spåren av det försämrade ROT-avdraget, återhämtade sig 

under fjolåret och steg åter tack vare ökad aktivitet i flerbostads-

husen. Det är främst allmännyttans bestånd som driver upp-

gången, men även småhussidan stöttar utvecklingen när de åter-

hållande effekterna av de försämrade avdragsmöjligheterna avtar 

med tiden. 

Sammantaget väntas bostadsinvesteringarna bli oförändrade i 

år jämfört med i fjol för att därefter sjunka med 8 procent 2019. 

Lokaler 
Lokalinvesteringarna ökade med 7 procent 2017. Uppgången 

förklaras främst av ett kraftigt ökat offentligt byggande. Inve-

steringarna fortsätter att växa under prognosperioden och 

motorn blir även fortsättningsvis det offentliga lokalbygg-

andet. 
De privata lokalinvesteringarna steg med 2 procent 2017 jäm-

fört med året innan. Samtliga större delsegment bidrog till upp-

gången och kraftigast tillväxt hade byggverksamheten som drevs 

i egen regi (+25%). 

Kredit- och fastighetsbolag är det enskilt största delsegmentet 

på den privata sidan med en investeringsvolym på över 60 mil-

jarder kronor årligen. Efter ett svagt 2016 då investeringarna föll 

med 4 procent vände de upp och steg med 2 procent i fjol. Detta 

får ses som en ytterst modest ökning i en bransch som det fortfa-

rande råder högkonjunktur i. I förra numret av Byggkonjunkturen 

angavs några möjliga orsaker till den svaga utvecklingen, såsom 

viss marknadsmättnad för stora gallerior, arenor och hotell samt 

färre nya utvecklingsområden för kontorsfastigheter. Vidare 

nämndes två olika skatteförslag som regeringen presenterade un-

der fjolåret och vilka bedömdes ha skapat en osäkerhet bland in-

vesterare.  

Privata lokaler 
Nivå och procentuell volymförändring jämfört med motsvarande period fö-
regående år 

 
Investeringar 

Mdkr 
2017 

Procentuell 
förändring 

2016 

Procentuell 
förändring 

2017 

     Fastighetsbolag m.m. 65,5 0 2  
Handel 4,4 46 5  

Industri 7,8 10 3  
Övrigt 11,2 0 3  

Totalt 88,8 0 2  

 Källa: SCB, BI 

Vi bedömer fortfarande att ett av förslagen, det om ränteav-

dragsbegränsning för företag, kommer att påverka fastighets-

marknaden negativt under 2019. Anledningen är att såsom för-

slaget är utformat innebär det att flertalet fastighetsbolag riskerar 

att få en rejäl skattechock när räntenivåerna stiger. Experter 

inom redovisning talar om att skatten i ett vanligt fastighetsbolag 

kan öka med mer än 100 procent om räntenivåerna fördubblas 

(t.ex. om räntan går från 2% till 4%). I regeringens utredning, 

Nya skatteregler för företagssektorn, går det att utläsa att när-

mare 40 procent2 av företagen inom fastighetsbranschen kommer 

att få betala mer i skatt efter att reglerna införts. Det kan komma 

att uppstå situationer i flertalet fastighetsbolag (när räntenivån är 

högre än idag) där det redovisningsmässiga resultatet visar mi-

nus, medan det skattepliktiga resultatet visar plus. Detta innebär 

att Sverige riskerar en våg av konkurser inom fastighets-

branschen och för byggindustrin innebär detta att det kan bli 

stora efterfrågebortfall på den kommersiella fastighetsmark-

naden (för att inte tala om vad det kan innebära för hyresbostads-

marknaden, som kommer att påverkas ännu mer negativt). En-

2 Se tabell 13.15 på s.295 i utredningen. 
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kelt uttryckt kommer det från och med 2019 att bli dyrare att in-

vestera (bygga), vilket påverkar investeringsutvecklingen nega-

tivt. 

Avseende kontorsmarknaden visar branschanalyser att antalet 

färdigställda kvadratmeter kontor kommer att öka under pro-

gnosperioden. Det är framför allt i Stockholm i år och i Malmö 

nästa år som marknaden får ordentliga tillskott. Studeras bygg-

lovsutvecklingen för kontor kan det konstateras att den ökade för 

helåret 2017, men under andra halvåret sjönk denna kraftigt. 

Detta indikerar att påbörjandet av nya kontorsprojekt blir mindre 

2019 jämfört med 2017.  

Investeringarna i handelsfastigheter ökade med 5 procent 

2017. Delsektorn har drivits av en utbyggnad av partihandeln där 

investeringar i bilhallar och detaljhandelsbyggnader (inom både 

sällanköp- och dagligvaruhandel) har varit två av motorerna. 

Den positiva utvecklingen bedöms upphöra i år eftersom utbygg-

naden av bilhallar minskar i omfattning och att den kraftigt sti-

gande e-handeln dämpar behovet av nya detaljhandelsbyggna-

der. 

Industrins bygginvesteringar har kontinuerligt ökat sedan 

2014. Det är främst fordonsindustrin som investerat i lokaler.  

När konjunkturen nu stärks även inom basindustrin har ett par 

stora projekt i denna näring kommit igång, exempelvis Östrands 

pappersbruk i Timrå och en ny kartongfabrik i Grums. Upp-

gången för industrins lokalinvesteringar håller i sig under pro-

gnosperioden och det faktum att kapacitetsutnyttjandet är uppe 

på samma nivåer som innan finanskrisen ökar incitamenten till 

kapacitetshöjande insatser. 

Sammantaget ökar de privata investeringarna med 1 procent i 

år för att sedan falla tillbaka med samma procenttal nästa år. 

Lokalinvesteringar 
Mdkr 2016 års priser 

 
Källa: SCB, BI 

 

De offentliga lokalinvesteringarna växte med 13 procent 2017. 

Enligt SCB summerades kommunernas överskott till närmare 24 

miljarder kronor 2017. Det var drygt 2 miljarder bättre än året 

innan och är det största överskottet sektorn haft under 2000-talet. 

Förklaringen till den goda utvecklingen handlar bland annat om 

ökade reavinster från försäljning av mark och fastigheter samt 

ökade skatteintäkter. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

bedömer att investeringsuppgången kommer att fortgå eftersom 

många av kommunernas verksamhetslokaler byggdes under 

1960- och 70-talen och att dessa behöver renoveras eller ersättas. 

Enligt SKL planeras det sammantaget att byggas 150 idrottsan-

läggningar, 350 grund- och gymnasieskolor samt 600 förskolor 

runt om i Sverige framtill 2020. 

I jämförelse med kommunsektorn har landstingen däremot 

haft en svagare resultatutveckling, men i fjol visade sektorn trots 

allt ett överskott på närmare 3 miljarder kronor. Även lands-

tingen har ett omfattande investeringsbehov under de närmaste 

åren. Inom hälso- och sjukvården väntar stora investeringar på 

grund av den växande befolkningen och även inom denna sektor 

behöver äldre byggnader moderniseras eller ersättas. Enligt SKL 

finns det planer på investeringar för 120 miljarder i landstingen 

framtill 2020, varav 70 procent är i byggnader. Det som däremot 

dämpar tillväxttakten i vår prognos är det faktum att Nya Karo-

linska Solna blev färdigställt under fjolåret och därmed försvin-

ner ut ur volymberäkningarna. Statens lokalinvesteringar växte 

med 11 procent 2017 och summerade till 5,6 miljarder kronor. 

Uppgången fortsätter genom ett fortsatt lokalbyggande inom uni-

versitet och högskola samt inom försvarsmakten. 

Den sammantagna bedömningen är att den positiva utveckl-

ingen fortsätter och de offentliga lokalinvesteringarna ökar med 

6 procent i år och 5 procent 2019.  

Lokalmarknadens delprognoser summerar till att de totala in-

vesteringarna växer med 3 procent i år och 1 procent nästa år.   

Anläggningar 

Anläggningsinvesteringarna minskade med närmare en pro-

cent 2017. Det var en tudelad marknadsutveckling där det 

privata byggandet föll och det offentliga ökade. Anläggnings-

investeringarna ökar totalt sett 2018 och 2019 och det är den 

offentliga sidan som driver sektorn. Väginvesteringarna upp-

visar en relativ stark tillväxt i år. Nästa år tar järnvägsinve-

steringarna över som draglok när bidragen från Västlänken 

och tunnelbaneutbyggnaden blir allt starkare. 

År 2017 investerades totalt sett närmare 48 miljarder kronor i 

privata anläggningar. Det största delsegmentet är det energirela-

terade anläggningsbyggandet som ökade något 2017 efter två år 

av minskande investeringar. El- och kraftbolagens resultat har 

successivt förbättrats 2017 i takt med att energipriserna ökat. Be-

hoven av reinvesteringar i elnäten, som byggdes ut under 1950-

talet, är stora samtidigt som övergången till förnybar energipro-

duktion går allt snabbare. År 2017 blev ett rekordår för vind-

kraftsproduktionen som ökade med närmare 14 procent. Bedöm-

ningen är att det energirelaterade anläggningsbyggandet fortsät-

ter expandera och drivs av reinvesteringar i befintliga nät till-

sammans med utbyggnad av förnybar elproduktion. Den gynn-

samma utvecklingen blir dock kortvarig eftersom den bryts re-

dan nästa år. Regeringen har aviserat att de kommer presentera 

en proposition för riksdagen i april om nya regler för företags-

sektorn där en begränsning av ränteavdrag införs i kombination 

med en sänkning av bolagsskatten. Förändringen kommer för-

sämra för-utsättningarna för kapitalkrävande investeringar i el-

produktion. Regeringens egna utredning visar att närmare 30 

procent av energibolagen kommer att få en ökad skattebörda.  

Anläggningar 
Nivå och procentuell volymförändring jämfört med föregående år 

 
Investeringar 

Mdkr 
2017 

Procentuell 
förändring 

2016 

Procentuell 
förändring 

2017 

Privat     
El-, gas- och värmeverk 17,4 -14 1  
Vatten/reningsverk 10,8 32 9  
Transport, kommunikat. 7,8 -13 26  -4 
Post och tele 11,3 48 -30  
Övrigt 0,4 -1 26  

Offentligt     
Vägar och gator 26,4 13 9  4 
Övriga anläggningar 13,7 -14 -4 

Totala anläggningar 87,8 6 -1  

Källa: SCB, BI 

Investeringar i VA-anläggningar och vattenverk har ökat un-

der en längre tid. År 2017 summerade de till närmare 11 miljar-

der kronor. Till följd av ett ökat bostadsbyggande har dragningar 

av nya vattenledningar varit en viktig drivkraft för segmentets 
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expansion de senaste åren. Den viktigaste förklaringsorsaken till 

den långsiktiga tillväxten handlar dock om att det pågår ett gene-

rationsskifte av VA-anläggningar. En preliminär sammanställ-

ning från SCB av kommunernas bokslut för 2017 visar ett posi-

tivt resultat på 24 miljarder kronor. Vidare visar en enkät från 

SKL från 2017 att många kommuner planerar att öka investe-

ringarna i VA. Segmentet fortsätter att växa i år och en viktig 

faktor är att det finns utrymme för utgiftsökningar inom ramen 

för kommunernas finanser. Nästa år väntas något lägre investe-

ringar till följd av försämrade förutsättningar för VA-bolagen 

bland annat till följd av regeringens aviserade proposition om 

begränsning av ränteavdrag också påverkar kommunala bolag.  

Investeringarna inom transport och kommunikationer innefat-

tar terminaler, flygplatser, stationer och hamnar. Investeringarna 

vände upp 2017 efter att ha minskat två år i rad. Bland annat 

kommer tillskotten från flygplatsutbyggnader att vara betydande 

de närmaste åren. Utbyggnaden av Landvetters flygplats pågår 

och under 2018 tar byggnationen av Sälens flygplats fart på all-

var. Även hamninvesteringarna genererar stora bidrag. Utbygg-

naden av hamnen i Norvik i Nynäshamns kommun är inne i ett 

intensivt skede där terminaler och kajer byggs och nästa år på-

börjas utbyggnaden av Luleå hamn. Projekt Malmporten i Luleå 

med en total investeringsvolym om tre miljarder möjliggör att 

hamnen kommer kunna ta in fartyg med närmare fyra gånger så 

stor lastkapacitet jämfört med idag. Totalt sett är det en ljus bild 

för transport och kommunikationssegmentet som växer starkt 

under prognosperioden. 

Totalt sett ökar de privata anläggningsinvesteringarna med 2 

procent i år och 3 procent 2019. 

Under april månad fastställer regeringen den nya nationella in-

frastrukturplanen för åren 2018-2029. Det innebär att projekt 

som Trafikverket föreslagit kan dras ifrån och andra projekt kan 

läggas till. De långsiktiga ramarna om 622,5 miljarder kronor 

över en tolvårsperiod ligger däremot fast. Under de senaste 50 

åren har de samlade investeringarna i infrastruktur mer än halve-

rats. Den låga investeringsnivån under en följd av år har innebu-

rit att Sverige byggt upp en infrastrukturskuld. Studeras utveckl-

ingen sedan millennieskiftet kan det konstateras att infrastruktur-

investeringarnas andel av BNP har varit mindre än 1 procent un-

der större delen av perioden. Svenskt Näringsliv har visat i en 

rapport att Sverige skulle behöva satsa upp emot 2 procent av 

BNP per år på infrastruktur för att inte infrastrukturskulden ska 

öka ytterligare. Förvisso innebär de nya ramarna om 622,5 mil-

jarder en ambitionsökning, men dessvärre kan det konstateras att 

den ackumulerade infrastrukturskulden inte kommer att amorte-

ras av under det närmaste decenniet. 

Investeringsplan för Trafikverket, mkr 

  2016 2017p 2018p 2019p 2020p 

Järnvägar 9 805 10 086 10 300 11 146 13 321 

Vägar 7 590 9 837 12 055 13 819 15 690 

Summa 17 395 19 923 22 355 24 965 29 011 

Källa: Regeringens budgetproposition för 2018 (Prop.2017/18:1, Utgiftsområde 22) 

Studeras utvecklingen i närtid noteras att väginvesteringarna 

har ökat tre år i rad och de summerade till 26 miljarder 2017. För 

de kommunala väginvesteringarna väntas en något svagare ut-

veckling framöver till följd av att bostadsbyggandet bromsar in. 

De statliga väginvesteringarna fortsätter dock att öka i god takt. 

Den statliga investeringsplanen indikerar en ökning med 23 pro-

cent 2018 och 15 procent 2019. Den kraftiga ökningen förklaras 

främst av att flera av entreprenaderna på Förbifart Stockholm är 

inne i byggintensiva skeden. Projektet är ett av Sveriges största 

infrastrukturprojekt genom tiderna. Dessvärre är en av entrepre-

naderna, Häggvik, byggstoppad då bygghandlingarna visat sig 

vara bristfälliga. Bedömningen är att entreprenaden återupptas 

under året och endast ger marginella avtryck på investeringsut-

vecklingen. Exempel på andra projekt som genererar tillskott un-

der prognosperioden är utbyggnaden av E20 genom Västergöt-

land där en ny entreprenad mellan Alingsås och Vårgårdas sätts 

igång. I Kronobergs län påbörjas utbygganden av E4 mellan 

Ljungby och Toftanäs. 

För de övriga anläggningarna minskade volymerna för andra 

året i rad under 2017. I år vänder utvecklingen för att sedan 

växla upp under nästa år. Regeringens investeringsplan för järn-

vägarna indikerar en ökning om 2 procent i år och 8 procent 

nästa år. Under året påbörjas två mycket stora projekt: 

- I Stockholm, tunnelbaneutbyggnaden med tre nya sträck-

ningar och totalt två mil nya spår samt 11 nya stationer.  

- I Göteborg, Västlänken - en 8 km lång järnvägsförbin-

delse, varav 6 km i tunnel, genom de centrala delarna av 

staden och totalt tre nya pendeltågsstationer.  

Trots att båda projekten byggstartas i år väntas genomslaget i in-

vesteringssiffrorna först 2019. 

Totalt sett ökar de offentliga anläggningsinvesteringarna med 

5 procent i år och 6 procent 2019. 

Anläggningsinvesteringar 
Mdkr 2016 års priser 

 
Källa: SCB, BI 

De sammantagna anläggningsinvesteringarna, när de offent-

liga läggs samman med de privata, ökar med 4 procent såväl i år 

som nästa år. 

Arbetsmarknad 
Under 2017 uppgick antalet sysselsatta i byggindustrin till i 

genomsnitt 338.700 personer. Det innebär en ökning med 

13.900 personer jämfört med 2016. Byggandet fortsätter på 

en hög nivå även under 2018, men den stora ökningen vi sett 

under de senaste åren mattas av. Mellan 2017 och 2019 vän-

tas sysselsättningen öka med drygt tre procent, vilket motsva-

rar 10.500 personer.  

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) för 2017 

ökade antalet sysselsatta inom byggindustrin med 13.900 perso-

ner, eller 4,3 procent, jämfört med året före. Det kan jämföras 

med utvecklingen för den totala sysselsättningen, vilken ökade 

med 2,3 procent. Annorlunda uttryckt stod byggindustrin för 

över 12 procent av den totala ökningen i antalet sysselsatta 2017. 

Antalet arbetade timmar inom byggindustrin ökade samtidigt 

med knappt 2 procent mellan åren.  

Flera år av ökande bygginvesteringar har skapat en kraftigt 

växande byggarbetsmarknad de senaste åren. Säsongsrensade 

och utjämnade data från AKU visar på en positiv trend sedan 

2015. Tillgänglig månadsstatistik sträcker sig fram till februari i 

år och trenden är fortsatt starkt positiv. 
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Varslade och nyanmälda lediga platser i byggindustrin 
Antal      12-månaders glidande medelvärde

 
Källa: Arbetsförmedlingen, BI 

Gapet mellan antalet varsel och nyanmälda platser ökade sta-

digt från början av 2013 till årsskiftet 2016/17 enligt Arbetsför-

medlingens statistik. Sedan dess har antalet nyanmälda platser 

minskat och är nu på samma nivå som under slutet av 2015. An-

talet nyanmälda platser ligger mellan 1.600 och 1.700 platser de 

senaste månaderna, medan antalet varsel varierar kring 250. An-

talet öppet arbetslösa är fortsatt lågt. Under 2017 var i genom-

snitt 3.700 personer arbetslösa, vilket kan jämföras med  

3.800 personer 2016.  

Det finns dock vissa indikatorer på att antalet sysselsatta inte 

kommer att öka i samma takt som tidigare. Den kortperiodiska 

sysselsättningsstatistiken (KS) visar att ökningstakten inom byg-

gindustrin mattades av under sista kvartalet 2017, då antalet an-

ställda ökade med 2,2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016. 

Tidigare under fjolåret låg ökningstakten på mellan 4 och 5 pro-

cent.  

Vidare har de kvarstående platserna varit fler än de nyanmälda 

under större delen av 2017. Det indikerar att det finns stora svå-

righeter att rekrytera personal. Svenskt Näringslivs rekryterings-

enkät visar att 72 procent av byggföretagen försökt rekrytera och 

av dessa upplevde hela 78 procent svårigheter. I genomsnitt har 

de försökt rekrytera 6,1 personer, men endast lyckats rekrytera 

3,7. Allra svårast var det att rekrytera personer med eftergymn-

asial yrkesutbildning eller som gått yrkeshögskola.   

I prognosen över bristtal inom olika yrkeskategorier ”Var 

finns jobben 2018” konstaterar Arbetsförmedlingen att det 

högsta genomsnittliga bristtalet finns inom byggområdet. Bristen 

omfattar såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Arbetsför-

medlingen bedömer också att behoven av utbildad arbetskraft 

kommer att vara stora även på längre sikt eftersom det är alltför 

få elever som väljer att läsa Bygg- och anläggningsprogrammet 

idag.  

Arbetsförmedlingen skriver i sin riksprognos från december i 

fjol att 47 procent av arbetsgivarna inom byggverksamhet inte 

kan öka produktionen utan att anställa – en kraftig ökning från 

prognosen som gjordes våren 2017. Dessutom rapporterar mer 

än hälften av arbetsgivarna att det är brist på utbildad arbetskraft. 

I sin tur är det hälften av dessa som uppger att de misslyckats i 

sina rekryteringsförsök vilket i förlängningen kommer att tvinga 

företag att tacka nej till uppdrag. Arbetsförmedlingens bedöm-

ning är att bristen på kompetent personal ökar under 2018 och 

2019.  

Sedan december har dock bilden förändrats något. Konjunk-

turinstitutets (KI) februaribarometer visar på att företagens an-

ställningsplaner är mindre optimistiska än under slutet av 2017. 

Trots detta är de mer positiva än det historiska genomsnittet. Ar-

betskraftsbrist är fortsatt främsta hindret för ökat byggande, även 

om andelen minskat något sedan mitten av 2017, med anledning 

av att allt fler ser finansiella restriktioner som ett större hinder.  

Under 2017 ökade antalet utstationerade, det vill säga personer 

som är anställda av utländska företag och under en begränsad tid 

arbetade i Sverige. Tidigare år, 2014-2016, har antalet varit rela-

tivt konstant kring 3.000 personer, men under 2017 uppgick an-

talet till 4.850 personer. Antalet utstationerade väntas vara rela-

tivt högt även detta år, men under 2019 kommer antalet att falla 

tillbaka till följd av ett minskat bostadsbyggande.  

Antal utstationerade arbetstagare med pågående uppdrag 
den 1:a i aktuell månad inom byggindustrin 
                       Årsgenomsnitt, efter SNI 

 
Källa: Arbetsmiljöverket, BI 

Förslaget om att införa det så kallade entreprenörsansvaret in-

nebär att alla entreprenörer högre upp i en entreprenadkedja blir 

ansvariga för löneutbetalningen för samtliga underentreprenörer. 

Därmed uppstår en ny affärsrisk som varje uppdragsgivare måste 

ta hänsyn till vid anlitande av underentreprenörer. Förutom 

ökade byggkostnader blir konsekvensen att mindre, nya eller 

okända aktörer kommer att få svårare att få uppdrag. Sysselsätt-

ningsutvecklingen är beroende av om lagförslaget går igenom ef-

tersom den största sysselsättningsökningen under senare år har 

skett i just mindre företag. Sammantaget har företagen fortfa-

rande expansiva anställningsplaner, även om dessa kommer att 

mattas av något samtidigt som det fortsatt är mycket svårt att re-

krytera.  

Antal sysselsatta och prognos 2018-2019 
12-månaders glidande medelvärde 

 
Källa: SCB, BI 

Mot bakgrund av att bygginvesteringarna stiger med 2 procent 

i år och minskar med 3 procent under 2019 bedömer vi att anta-

let sysselsatta i byggindustrin ökar med 2,8 procent i år för att 

sedan plana ut under 2019. Det motsvarar en total ökning av an-

talet sysselsatta med cirka 10.500 personer på två år.  
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Makroekonomi: 

Fortsatt internationell konjunkturuppgång, men 
protektionistiska utspel skapar osäkerhet 
Världsekonomin får en fortsatt gynnsam utveckling 2018-

2019. Expansiv finanspolitik i USA och god tillväxt i övriga 

OECD-länder, tillsammans med en fortsatt stabil utveckling i 

Kina och andra framväxande ekonomier i Asien och Sydame-

rika, ramar in den alltjämt ljusa bilden. Orosmoln saknas 

dock inte sedan Trump beslutat om importtullar på stål och 

aluminium, vilket skulle kunna bli starten på ett handelskrig 

som i sin tur skulle innebära en negativ påverkan på världs-

handeln under nästa år. Svensk ekonomi kommer dock att 

bromsa in oavsett utgång av Trumps beslut eftersom närings-

livets investeringar dämpas under prognosperioden.   

I USA ser den ekonomiska utvecklingen fortsatt robust ut. Ar-

betsmarknaden är stark, även om jobbtillväxten har dämpats en 

aning. Detta beror dock främst på att de lediga resurserna mins-

kar i omfattning och arbetslösheten bedöms sjunka under 4-pro-

centsnivån i år. Tillväxten är bredbaserad och särskilt hushållens 

konsumtion får stöd av den starka arbetsmarknaden. Bostadsin-

vesteringarna ökar snabbt tack vare ett lågt utbud av bostäder 

och en stark efterfrågan. Vidare leder oljeprisuppgången till att 

investeringarna i olje- och gruvsektorerna åter tar fart. Ytterli-

gare stimulanser under nästa år kommer av den stora skattere-

form som klubbades i slutet av december förra året. Totalt inne-

bär reformen skattesänkningar på 1.500 miljarder dollar över tio 

år. Paketet har två huvuddelar, skattesänkningar för företag re-

spektive hushåll och IMF estimerar att detta kortsiktigt kommer 

att lyfta BNP-nivån med drygt 1 procent. Exportutsikterna är 

egentligen goda där en stark global efterfrågan och en försvagad 

dollar, sett i handelsviktade termer, har satt ordentligt avtryck i 

orderböckerna. Dock gör sig Trumps nyckfullhet påmind och be-

slutet att införa skyddstullar på aluminium och stål har väckt oro 

i omvärlden, inte minst inom EU som hotat med motåtgärder. 

Även inom Trumps parti, republikanerna, samt inom den egna 

administrationen har utspelet skakat om och den ekonomiske 

rådgivaren Gary Cohn avgick endast några dagar efter utfästel-

sen. Trumps agerande visar att riskerna för ett större globalt han-

delskrig åter har ökat och om detta blir verklighet så kommer det 

att leda till stora störningar i den globala handelsutvecklingen 

under en tid. De flesta bedömare tror trots allt att det inte kom-

mer att gå så långt, utan att beslutet i någon mån är en del av ett 

förhandlingsspel i de pågående frihandelsförhandlingarna 

(Nafta-avtalet) mellan USA, Kanada och Mexiko. Konsensus-

prognosen är att USA växer med 2,8 procent i år och 2,6 procent 

nästa år. 

Tillväxtländer på frammarsch 

I Kina blev tillväxten något högre under fjolåret, 6,9 procent, 

jämfört med målet om cirka 6,5. Det som bidrog till den starka 

tillväxttakten var en god exportutveckling samt generösare kre-

ditgivning som stimulerat bolånetillväxt, byggande och kon-

sumtion. President Xi, som stärkte sin maktbas under slutet av 

fjolåret och numera kan sitta kvar som president under obegrän-

sad tid, har tonat ned betydelsen av explicita BNP-mål i framti-

den. Istället ska Kina fokusera på tillväxtens innehåll där tyngd-

punkten blir att minska riskerna i finanssystemet, bekämpa fat-

tigdomen och stoppa miljöförstöringen. BNP-utvecklingen vän-

tas trots dessa utfästelser vara fortsatt hög under prognospe-

rioden 2018-2019. 

 Japan hade en relativt god tillväxt i fjol och fortsätter att få 

draghjälp av en stark omvärldskonjunktur samt en fortsatt expan-

siv penningpolitik. Dock kommer tillväxttakten att dämpas fram-

över när effekterna från den expansiva finanspolitiken avtar och 

injektionerna från förberedelserna inför Tokyo-OS 2020 ebbar 

ut.  

Högre råvarupriser har hjälpt råvarubaserade ekonomier 

såsom Brasilien och Ryssland att få igång en positiv tillväxt. I 

Ryssland väntas även räntesänkningar samt en svagare rubel se 

till att den positiva utvecklingen bibehålls. Även Brasilien drar 

nytta av en svagare växelkurs och exporten ger ett fortsatt posi-

tivt bidrag till utvecklingen. I Indien har tillväxten åter tagit fart 

tack vare att de negativa effekterna av skattereformen och sedel-

bytet under inledningen av fjolåret har börjat att klinga av. Rege-

ringens plan att rekapitalisera banksektorn och öka infrastruktur-

satsningarna ger goda förutsättningar för en fortsatt hög tillväxt i 

den indiska ekonomin under 2018-2019. 

Robust utveckling inom Euroområdet  

Ekonomin i Europa fortsätter att växa i god takt. Under fjärde 

kvartalet 2017 steg BNP med 2,6 procent på årsbasis (kalen-

derkorrigerat), vilket gör att fjolårets utveckling var den högsta 

på närmare ett decennium. Den samlade förtroendeindikatorn 

(ESI) indikerar att det råder fortsatt stor optimism bland samtliga 

delsektorer inom euroområdet. Den expansiva penningpolitiken 

fortsätter och den understödjer inhemsk efterfrågan. En god glo-

bal konjunktur stärker utrikeshandeln och även näringslivets in-

vesteringar har kommit igång. Vidare stiger sysselsättning och 

reallöner, vilket ökar hushållskonsumtionen. En ny tysk regering 

är på plats, vilket torde innebära att europasamarbetet får för-

nyad kraft. Enda smolket i den politiska bägaren är valresultatet i 

Italien, där det kan dröja innan en ny regering är på plats. Denna 

kommer troligtvis att ha en starkt EU-kritisk framtoning. Den 

riktigt stora osäkerheten som seglat upp rör den eventuella han-

delskonflikten med USA. Kommissionen har aviserat att införa 

strafftullar på vissa amerikanska varor 90 dagar efter att de ame-

rikanska tullarna är införda. Det skulle i så fall innebära att kon-

flikten börjar trappas upp vid tiden kring midsommar. I skri-

vande stund är det svårt att bedöma hur lång och omfattande 

denna konflikt kan komma att bli. Konsensusprognosen är att 

euroområdet växer med 2,4 procent i år och 1,9 procent nästa år. 

Svensk ekonomi bromsar in 

Svensk ekonomi uppvisade en måttlig tillväxt under 2017 där 

försörjningsbalansens alla delar förutom utrikeshandeln bidrog 

till uppgången. Största bidraget kom från de fasta bruttoinveste-

ringarna där bygginvesteringarna återigen gav det kraftigaste till-

skottet. Framöver dämpas dock bidraget från bruttoinvestering-

arna eftersom bostadsinvesteringarna vänder ner. Hushållskon-

sumtionen fortsätter att stiga i ungefär samma takt som under 

fjolåret, men nästa år hämmas tillväxten av en svag utveckling 

av de disponibla inkomsterna. Den offentliga konsumtionen 

växer i takt med den demografiska utvecklingen och uppvisar 

därmed en något högre tillväxttakt framöver jämfört med 2017. 

En fortsatt stark omvärldskonjunktur gör att nettoexporten ger ett 

positivt, om än svagt, bidrag till BNP-utvecklingen under 2018-

2019. Totalt sett blir det en inbromsning av BNP-tillväxten un-

der prognosperioden till följd av en svagare inhemsk efterfrågan. 
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Försörjningsbalans och nyckeltal 
Mdkr och årlig procentuell förändring (fasta priser) 

 
Nivå 
2017 

Utfall 
2017 

Prognos 
2018 2019 

Hushållens konsumtionsutgifter 1 996 2,4 2,4 2,3 
Offentliga konsumtionsutgifter 1 156 0,4 0,9 0,8 
Fasta bruttoinvesteringar 1 124 6,0 3,3 1,2 

därav bygginvesteringar 499 8,9 1,6 -3,1 
Lagerinvesteringar* 37 0,1 -0,1 0,1 
Export 2 022 3,7 4,9 3,9 

Import 1 824 5,0 4,9 3,8 

BNP 4 511 2,4 2,2 1,9 

     
KPI  1,8 1,7 2,1 
Real disponibel inkomst  2,1 1,7 1,4 

Antal arbetade timmar  1,2 1,5 1,5 
Reporänta, nivå per 31/12  -0,50 -0,25 0,25 
10-årig statsobligation,     

nivå per 31/12  0,77 1,6 2,0 
*Förändring i procent av BNP föregående år. 

Källa: SCB, BI 

 

Utrikeshandeln fick en stark avslutning under fjolåret. Det var 

varuexporten, med investerings- och energivaror som draglok, 

som bidrog mest till uppgången. För helåret var exportutveckl-

ingen lite av en besvikelse, men växlade ändå upp jämfört med 

2016. Avslutningen under fjolåret ger däremot hopp om att till-

växttakten blir starkare under 2018-2019. Vidare understödjer en 

svag krona utvecklingen framöver. Orosmolnet för svensk del är 

vad de importtullar som USA ska införa ger för större konse-

kvenser, t.ex. att det blir en upptrappning som leder till ett regel-

rätt handelskrig mellan USA, Kina och EU. För svensk stålex-

port är USA den näst viktigaste marknaden, men då stålet är av 

nischkaraktär (specialstål) som amerikanska tillverkningsföretag 

behöver så hoppas branschen på ett undantag liknade det som 

skedde 2002 när USA senast satte in importtullar på stål- och 

aluminiumprodukter. När det gäller Brexitförhandlingarna har 

viktiga framsteg gjorts och i övergångsavtalet, som ska gälla 

mellan mars 2019 och december 2020, kommer EU:s alla frihan-

delsavtal att gälla i Storbritannien. Detta är goda nyheter för 

svenska exportföretag eftersom Storbritannien är en av Sveriges 

viktigaste exportmarknader. 

Under prognosperioden kommer importen att växa i ungefär 

samma takt som exporten. Det innebär en viss försvagning jäm-

fört med fjolårets utveckling och anledningen till detta är dels 

den svaga kronan, dels en svagare inhemsk efterfrågan. Sam-

mantaget kommer nettoexporten att ge ett positivt, om än svagt, 

bidrag till BNP-utvecklingen under prognosperioden. 

De fasta bruttoinvesteringarna fortsatte att stiga i god takt un-

der 2017. Utvecklingen drevs, liksom under de tre föregående 

åren, av kraftigt stigande bostadsinvesteringar. Uppgången i 

bruttoinvesteringarna dämpas dock framöver eftersom bostadsin-

vesteringarna planar ut i år för att sedan minska under 2019.   

De offentliga konsumtionsutgifterna steg relativt svagt under-

fjolåret och en av anledningarna till detta är att flyktingmotta-

gandet har minskat jämfört med nivåerna kring 2015. Dock kom-

mer den offentliga konsumtionen att vara fortsatt hög eftersom 

utgifterna är starkt kopplade till den demografiska utvecklingen 

med allt fler yngre och äldre medborgare. Vidare kommer kost-

naderna för de senaste årens flyktingmottagande att överföras 

från staten till kommunerna. Sammantaget innebär detta fortsatt 

kraftigt stigande utgifter för bl.a. skola, sjukvård och äldre-

omsorg.  

                                                           
3 Consumer Confidence Index vilket i svensk översättning blir ”Hushållens konfidensindikator”. Den 
svenska undersökningen görs av Konjunkturinstitutet.  

CCI3 och hushållens konsumtionsutgifter 

 
Källa: Macrobond, BI 

Hushållens konsumtionsutgifter ökade måttligt under fjärde 

kvartalet och för helåret 2017 blev tillväxttakten bara någon ti-

ondel högre än året innan. Konsumentförtroendet var mer eller 

mindre i ett ”normalläge” större delen av fjolåret, vilket signale-

rade att hushållen hade ett relativt gott förtroende för den ekono-

miska utvecklingen. Sparkvoten var alltjämt hög (9,6 %) och den 

bedöms bli kvar på höga nivåer bland annat beroende på amorte-

ringskravet för nya bostadslån. De senaste månaderna har dock 

förtroendet stigit (se den blå linjen i diagrammet ovan) och hus-

hållen är nu mer optimistiska om den framtida utvecklingen. En-

ligt SCB:s månadsindikator ökade konsumtionen endast med 0,8 

procent i januari i år jämfört med samma månad året före (kalen-

derkorrigerat). Detta indikerar att hushållskonsumtionen inte 

kommer att växla upp i någon betydande grad, trots den ökade 

optimismen. Årets utveckling kommer att likna fjolårets, medan 

låga reallöneökningar och stigande bolåneräntor innebär att till-

växttakten dämpas marginellt under 2019.  

  

Stramare arbetsmarknad och räntehöjningar väntar 

Den goda sysselsättningsutvecklingen fortsatte under fjolåret 

(+2,3%) och har gått i takt med BNP-tillväxten. De framåtblick-

ande indikatorerna, som exempelvis KI:s barometer över det to-

tala näringslivets planer på att nyanställa, signalerar att arbets-

marknadsläget kommer att vara fortsatt gynnsamt för arbetsta-

gare (AKU:s siffror för januari och februari visade också på en 

fortsatt positiv utveckling). Under nästa år fortsätter sysselsätt-

ningen att öka, om än i betydligt lägre takt. Den främsta anled-

ningen är den tilltagande bristen på kvalificerad arbetskraft. 

Drygt sju av tio företag uppgav i Svenskt Näringslivs senaste 

undersökning (Rekryteringsenkäten 2018) att de upplevde svå-

righeter vid rekryteringen och nära var tredje rekryteringsförsök 

misslyckades. Samtidigt är arbetslösheten fortsatt hög bland ex-

empelvis utomeuropeiska invandrare och bland de som saknar 

gymnasieutbildning. 

 Sammantaget innebär prognosen att antalet sysselsatta ökar 

med närmare 127.000 personer mellan 2017 och 2019. Arbets-

lösheten sjunker från fjolårets 6,7 procent till 6,2 procent nästa 

år.  
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Reporänta och 10-årig obligationsränta 
Procent 

 
Källa: Macrobond, BI 

Konjunkturinstitutet bedömer att resursutnyttjandet i ekono-

min är högre än vid konjunkturell balans och detta fortsätter att 

vara högt under hela prognosperioden 2018-2019. Inflationen, 

mätt med KPIF, har successivt stigit de senaste åren. Uppgången 

har drivits av fundamentala faktorer såsom ett ökat resursutnytt-

jande, men även av ”tillfälliga” faktorer såsom en svagare krona 

och stigande världsmarknadspriser på råvaror (exempelvis olja). 

Priserna kommer att stiga i ungefär samma takt under 2018 som 

i fjol, däremot kommer KPI-inflationen att bli något högre under 

nästa år. Anledningen är att Riksbanken bedöms göra en första 

räntehöjning under slutet av innevarande år. Detta leder till höjda 

bolåneräntor, vilket innebär att hushållens räntekostnader stiger 

och detta leder även till att KPI kommer att öka snabbare än 

KPIF under prognosperioden. Riksbanken går dock försiktigt 

fram med de framtida räntehöjningarna eftersom de inte kan av-

vika för kraftigt mot Europeiska centralbankens (ECB) agerande. 

Prognosen är att reporäntan i december 2019 uppgår till 0,25 

procent. Det innebär att räntan kommer att höjas i en period när 

BNP-utvecklingen växlar ned. Den stora frågan för framtiden 

blir; Hur hög ränta tål svensk ekonomi utan att riskera en in-

hemskt konstruerad recession? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bygginvesteringar 2003-2019 Officiell statistik enligt nationalräkenskaperna samt BI:s prognos 
Mdkr 2016 års priser 

Sektor 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p 

Bostäder 126,0 142,4 156,5 179,2 191,4 166,1 134,4 151,5 163,7 144,3 145,6 168,3 198,6 227,0 259,2 259,4 238,0 
Nybyggnad 61,0 73,8 83,9 94,8 104,4 88,4 52,7 62,0 76,9 60,7 67,0 85,7 107,9 141,8 168,1 165,0 142,7 

Ombyggnad 48,1 50,3 53,1 61,7 63,9 56,8 62,3 67,1 64,9 62,7 59,0 63,3 68,0 60,9 64,4 67,0 67,9 

Fritidshus 3,6 4,3 4,3 4,9 6,6 5,9 5,3 7,3 7,8 8,0 6,8 7,3 8,5 11,2 13,4 14,8 14,5 

Transaktionskost. 13,3 14,5 16,3 18,9 17,4 15,6 13,3 14,0 13,4 11,8 12,3 11,5 14,0 13,0 13,2 12,7 12,8 

Lokaler 103,8 105,5 102,5 127,2 143,0 150,0 126,3 128,0 125,1 133,5 130,5 135,2 137,4 142,7 152,0 156,6 158,6 
Privat 74,9 78,6 75,4 93,9 106,6 112,4 88,0 87,7 82,2 88,7 86,3 84,3 87,2 87,0 88,8 89,8 88,5 

Offentligt 29,3 27,1 27,6 32,8 35,8 36,9 37,9 40,0 42,7 44,6 43,9 50,8 50,1 55,8 63,2 66,8 70,1 

Anläggningar 66,9 74,1 72,0 72,4 72,5 77,2 80,3 74,7 70,2 78,5 75,9 82,2 83,6 88,3 87,8 90,9 94,8 
Privat 33,9 36,7 35,5 37,5 38,2 40,3 39,5 34,5 32,7 40,2 41,7 47,8 45,8 49,8 47,7 48,8 50,2 

Offentligt 33,1 37,4 36,5 35,0 34,5 37,0 40,8 40,1 37,5 38,2 34,2 34,4 37,8 38,5 40,1 42,1 44,6 

Summa  
bygginvestering 297,6 322,3 330,0 377,6 405,1 393,5 343,1 355,2 359,1 358,1 353,4 386,8 419,9 458,0 499,0 507,0 491,4 

(%förändring) (1) (8) (2) (14) (7) (-3) (-13) (4) (1) (0) (-1) (9) (9) (9) (9) (2) (-3) 
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