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Byggindustrin i stark medvind 
Den allt starkare tillväxten i svensk ekonomi under fjol-

året genererar kraft till byggindustrin i år. Bostadsbyg-

gandet ökar under prognosperioden, 2014-2015, vilket 

leder till starkt stigande investeringar i år. Uppgången 

blir bred, då även lokal- och anläggnings-

investeringarna ökar under perioden. 

Den globala tillväxten är fortsatt trög, dock sker en successiv 

förbättring. Det är fortfarande USA som förväntas leda åter-

hämtningen, men även Japan har ökat takten genom den ekono-

miska politik som sjösattes under fjolåret. I Kina sker en viss 

nedväxling av BNP-tillväxten, men genom att sätta in ett nytt 

stimulanspaket under våren har regeringen tydligt visat att de 

inte tolererar att den blir alltför låg.  

Euroområdet fortsätter att gå åt rätt håll, men det är stora 

skillnader i utvecklingen mellan länder och det är Tyskland som 

är dragloket. Den låga inflationen inom euroområdet oroar och 

ECB sänkte därför räntan och presenterade ett nytt penningpoli-

tiskt stimulansprogram på sammanlagt 400 miljarder euro. In-

jektionerna ska rikta sig till näringslivet och hushållen i syfte att 

detta ska sätta fart på den reala ekonomin. Återhämtningen inom 

euroområdet fortsätter därmed under prognosperioden, om än i 

långsam takt. 

Europa är alltjämt Sveriges viktigaste exportmarknad och det 

fortsätter sätta avtryck i exporten, som i fjol minskade för första 

gången sedan krisåret 2009. I år vänder dock exporttillväxten 

upp och blir positiv, vilket den förblir under resten av prognos-

perioden tack vare en förbättrad global utveckling. Det som 

framför allt driver utrikeshandeln är tjänsteexporten, mer speci-

fikt merchanting (trepartshandel).  

 

Byggandets utveckling 
Procentuell förändring jämfört med föregående år 

 Investerings- Procentuell förändring i fasta priser 
 volym, Mdkr Utfall Prognos  
Sektor 2013 2013 2014 2015 

Bostäder 121,9 6 18 3  
Nybyggnad 59,0 11 29 4  
Ombyggnad 62,9 2 8 2  

Lokaler 96,7 -6 4 2  
Privat 53,8 -11 1 3  
Offentligt 42,9 1 7 0  

Anläggningar 73,0 -4 4 4  
Privat 38,5 1 9 1  
Offentligt 34,6 -10 -1 6  

Summa bygg-
investeringar 291,6 -1 10 3  

Källa: SCB, BI 

Sysselsättning inom byggindustrin 
  Procentuell förändring 
 Antal Utfall Prognos  
 2013 2013 2014 2015 

Sysselsatta 310 800 -0,5 1,2 2,0 

Källa: SCB, BI 

Försörjningsbalans och nyckeltal 
Mdkr och årlig procentuell förändring (fasta priser) 

 
Nivå 
2013 

Utfall 
2013 

Prognos 
2014 2015 

Hushållens konsumtionsutgifter 1 765 2,0 2,0 2,1 
Offentliga konsumtionsutgifter 998 2,0 1,2 1,5 

Fasta bruttoinvesteringar 668 -1,1 7,0 5,3 

därav bygginvesteringar 292 -0,8 9,9 2,9 
Export 1 668 -0,4 4,9 6,0 

Import 1 461 -0,8 5,5 5,7 

BNP 3 641 1,6 2,6 2,9 

     
KPI  0,0 0,0 0,8 
Real disponibel inkomst  2,8 2,5 1,2 

Antal arbetade timmar  0,3 1,0 1,2 

Reporänta, nivå per 31/12  0,75 0,50 1,00 
10-årig statsobligation,     

nivå per 31/12  2,49 1,70 2,50 
Källa: SCB, BI 

Merchanting är när ett svenskt bolag utomlands handlar med va-

ror som producerats av ett utländskt dotterbolag, men där betal-

ningarna går via Sverige. Med en förbättrad exporttillväxt och 

konsumtionsvilliga hushåll kommer även importen att börja stiga 

efter de två senaste årens negativa utveckling.  

Hushållens konsumtion fortsätter att öka i god takt efter ett bra 

fjolår. Det finns gott om sparade medel att använda, bolånerän-

torna blir kvar på låga nivåer och hushållen får i år en god ut-

veckling av den disponibla inkomsten. Vidare ligger den finansi-

ella nettoförmögenheten kvar på en mycket hög nivå. Tillsam-

mans med en begynnande optimism om den ekonomiska ut-

vecklingen är det en bra grund för en kontinuerlig konsumtions-

ökning under prognosperioden. 

Läget på arbetsmarknaden har förbättrats under våren och den 

positiva sysselsättningstillväxten fortsätter under prognospe-

rioden. Arbetslösheten sjunker dock endast marginellt och stan-

nar kring 8-procentsnivån även nästa år (7,8 %). Anledningen är 

att arbetskraftsutbudet fortsätter att öka. 

Fjolåret blev ett svagt år för byggandet. Investeringarna sjönk 

med 1 procent, på grund av en negativ utveckling för lokal- och 

anläggningssektorn. I år väntas ett tydligt omslag och de totala 

bygginvesteringarna stiger med 10 procent. Nästa år fortsätter 

uppgången på bred front och investeringarna ökar med 3 pro-

cent.   

Det är framför allt investeringar i nya bostäder som bidrar till 

den positiva utvecklingen under prognosperioden. Lokalbyggan-

det ger också ett bra tillskott i år med hjälp av de offentliga inve-

steringarna och nästa år tack vare de privata. Anläggningssidan 

utvecklas något bättre, trots att den offentliga delen krymper i år, 

och det är framför allt energi- och transportsektorn som ger ett 

positivt tillskott under prognosperioden. Den totalt sett starka 

utvecklingen för byggindustrin gör att den genomsnittliga 

sysselsättningsnivån höjs med ett par procent till 321 000 syssel-

satta 2015. 

  
Bedömningen avslutad 2014-06-13. Nästa konjunkturrapport 
utkommer under oktober månad. 
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Bostäder 
Bostadsinvesteringarna ökade med 6 procent 2013 jäm-

fört med året före. En mycket stark uppgång för nypro-

duktionen under slutet av fjolåret bäddar för en ännu 

starkare investeringsutveckling i år, följt av en något 

försiktigare ökning 2015. Dämpningen nästa år förkla-

ras av att både ny- och ombyggnadsinvesteringarna 

ökar långsammare bland annat till följd av svagare in-

komstökning för hushållen. 

Förra året började det byggas 31 400 nya bostäder i Sverige. En 

tredjedel av dessa påbörjades under det sista kvartalet, vilket be-

tyder att stor del av investeringsvolymen hamnar på 2014. Förut-

sättningarna är goda för att den nya högre nivån på nybyggandet 

ska kunna bibehållas. Tillväxten i den inhemska ekonomin forts-

ätter att utvecklas positivt. Hushållens disponibla inkomster ökar 

visserligen något långsammare framöver men kostnaderna för 

bolån väntas förbli relativt låga trots fortsatta prisuppgångar på 

bostadsmarknaden. Det beror på att det dröjer innan räntorna sti-

ger. Ränteutgifternas andel av disponibelinkomsterna väntas 

därmed fortsätta vara historiskt låg. Dessutom är hushållens 

förmögenhetsställning mycket god i utgångsläget tack vare att 

värdet på börstillgångarna stigit samtidigt som det egna sparan-

det nått upp till den högsta nivån på tjugo år. Det finns goda skäl 

till att räkna med stabil efterfrågan på bostads- och äganderätter 

även det närmaste året. Samtidigt märks nu även ett tydligare 

intresse för att bygga hyresbostäder. De senaste två kvartalen har 

8 500 hyresrätter påbörjats i landet, jämfört med 7 500 bostads-

rätter.  

Planerna för bostadsbyggandet är relativt expansiva i de reg-

ioner som känner av den demografiska pressen. Länsstyrelsen i 

Stockholm uppger till exempel att kommunerna i länet har fär-

diga detaljplaner för över 47 000 nya bostäder. En faktor som 

håller tillbaka bostadsbyggandet de närmaste åren är dock bris-

ten på konkreta åtgärder för utbyggnad av infrastruktur och höjd 

kapacitet i kollektivtrafiken. Förra året påbörjades 13 000 nya 

bostäder i Stor-Stockholm, vilket var dubbelt så många som i 

Göteborg och Malmö sammantaget, och aningen fler än antalet 

påbörjade i hela övriga riket utanför storstadsområdena. 

Nyproduktion av bostäder 
Antal påbörjade lägenheter i 1 000-tal 2001-2013, prognos 2014-2015 

År Flerbostadshus Småhus Totalt 

2001 12,4 7,1 19,5  
2002 11,7 7,4 19,1  
2003 12,8 9,3 22,1  
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 10,2 21,5  
2009 9,4 8,4 17,8  
2010 18,1 9,3 27,4  
2011 18,5 8,2 26,7  
2012 16,0 5,5 21,5  
2013 24,8 6,6 31,4

1
  

2014 prognos 28,0 7,1 35,1  
2015 prognos 28,5 7,5 36,0  

Källa: SCB, BI 

Antal påbörjade lägenheter i flerbostadshus ökade med 55 

procent mellan 2012 och 2013 medan småhusbyggandet ökade 

med 20 procent. Bygglovsutvecklingen indikerar att det även 

framöver är byggandet av flerbostadshus som driver utveckling-

en. Småhusproduktionen återhämtar sig betydligt långsammare 

och dessutom från en ännu mer nedpressad nivå. 

                                                            
1 BI:s uppräkning av SCB:s preliminära statistik 

Bostadsinvesteringar 
Mdkr 2013 års priser 

 
Källa: SCB, BI 

I år och nästa år blir ökningen i antal påbörjade bostäder inte 

lika markant. Anledningen till det är en kombination av lång-

sammare inkomstutveckling för hushållen och fortsatta ekono-

miska problem inom stora delar av EU. Hushållen kan ha tagit 

intryck av detta, varför de uttrycker en svagare tillförsikt i form 

av minskat förtroende för det ekonomiska läget de senaste må-

naderna enligt Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator. 

Här kan även den tilltagande oron kring utvecklingen i Ukraina 

ha spelat en viss roll. Sammantaget räknar vi med att det påbör-

jas 35 100 lägenheter i år och 36 000 nästa år. Uttryckt i investe-

ringstermer innebär det att nyproduktionen ökar med 29 procent 

i år och 4 procent 2015. 

Reparationer, underhåll och ombyggnad är av naturliga skäl 

mindre volatilt än nyproduktion eftersom det berör det befintliga 

beståndet som endast förändras marginellt från ett år till ett an-

nat. Ombyggnadsinvesteringarna steg med ett par procent 2013 

efter att ha minskat två år i följd. Uppgången håller i sig och från 

och med andra halvåret är det framför allt ombyggnationer i 

flerbostadshus som ökar snabbt. Den tendensen väntas bestå men 

systemet med ROT-avdrag i kombination med de nya möjlighet-

erna att bygga ut huset med 15 kvadratmeter utan bygglov gör 

att även ombyggnadsaktiviteten i småhus fortsätter att utvecklas 

positivt. Totalt sett ökar ombyggnadsinvesteringarna med 8 pro-

cent i år och 2 procent nästa år. 

Sammantaget stiger de totala bostadsinvesteringarna med 18 

procent i år för att därefter öka med 3 procent 2015. 

Lokaler 
Lokalinvesteringarna minskade med 6 procent i fjol 

jämfört med 2012. Den allmänekonomiska uppgången 

som tog fart under hösten 2013 gör att de privata lokal-

investeringarna stiger i år, men även de offentliga fort-

sätter att växa. Nästa år fortsätter det privata lokalbyg-

gandet att öka, medan det offentliga bromsar upp. 

De privata lokalinvesteringarna sjönk med 11 procent under 

2013 jämfört med året före. Nedgången var relativt jämt fördelad 

över fjolårskvartalen, men under årets första kvartal avbröts den 

negativa investeringsutvecklingen. Det privata lokalbyggandet 

förbättras successivt under prognosperioden 2014-2015. Anled-

ningen är den gradvisa förbättringen i ekonomin som gör att de 

privata aktörerna påbörjar flertalet av de större byggprojekt som 

redan finns i pipeline.  

Investeringar i fritidshus har minskat sex kvartal i rad och i 

fjol blev nedgången 22 procent på årsbasis. Hushållens stigande 

konsumtionslust har ännu inte påverkat fritidshusmarknaden i 

samma utsträckning som bostadsmarknaden. Enligt Mäklarsta-

tistik har priserna på fritidshus stigit med 2 procent under tremå-

nadersperioden februari - april jämfört med motsvarande period 

föregående år (villapriserna har stigit med 6 % under samma pe-

riod). Vidare sjönk både investeringar och antalet kvadratmeter 

bygglov under första kvartalet i år. Detta indikerar en fortsatt 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1993 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Nybyggnad Ombyggnad



 __________________________________________________________________  BYGGMARKNADENS SEKTORER 

3  ByggKonjunkturen 2  2014 

svag utveckling under 2014 och investeringsuppgången kommer 

först 2015. 

Kredit- och fastighetsbolag samt handel står för knappt hälften 

av de totala investeringarna i privata lokaler. Dessa sektorers ut-

veckling får därför stor effekt på det privata lokalbyggandet. I 

fjol minskade investeringarna från kredit- och fastighetsbolag 

med 9 procent medan handel ökade med 5 procent. Trots att 

hushållens optimism enligt KI:s barometer inte ökat under våren 

så visar SCB:s månadsindikator att konsumtionen har börjat 

växla upp. Bygglovsutvecklingen avseende hotell- och restau-

rangverksamhet samt affärslokaler indikerar att det framför allt 

är den senare verksamheten som vädrar morgonluft. Även pro-

jekt som kan knytas till forskningsområdet är på gång. Förutom 

ESS-projektet påbörjas exempelvis en tillbyggnad vid Ång-

strömlaboratoriet i Uppsala och uppförandet av Nobel Prize Cen-

ter i Stockholm under prognosperioden.   

Lokalinvesteringar 
Mdkr 2013 års priser 

 
Källa: SCB, BI 

Den totala bygglovsvolymen för kontorslokaler sjönk med 14 

procent förra året jämfört med 2012. De senaste två kvartalen 

har dock bygglovsutvecklingen åter börjat visa positiva tecken. 

För fastighetsmarknaden som helhet var 2013 att betrakta som 

ett ”normalår”. Transaktionsvolymerna sjönk lite grann medan 

vakansgrader och hyror var relativt oförändrade jämfört med året 

innan. Branschbedömare prognostiserar att kontorshyrorna på ett 

års sikt kommer att stiga, men även att vakanserna kommer att 

öka en aning. Anledningen till svagt stigande vakanser är att det 

nu har påbörjats ett flertal nya kontorsprojekt i framför allt Mal-

möregionen. Generellt sett prognostiserar branschexperter att 

trycket på den svenska kontorsmarknaden kommer att öka under 

prognosperioden. 

Sammantaget ökar bygginvesteringarna inom kredit- och fas-

tighetsbolag med 1 procent i år och med 7 procent 2015.  

Den positiva investeringsutvecklingen för industrilokaler mel-

lan första kvartalet 2013 och första kvartalet i år signalerar en 

ökning för helåret 2014. SCB:s statistik för industrins kapaci-

tetsutnyttjande första kvartalet i år visar också en fortsatt sti-

gande utnyttjandegrad. Detta indikerar att det finns ett behov av 

att genomföra kapacitetshöjande investeringar under kommande 

år, framför allt inom livsmedels- och tillverkningsindustrin. 

Inom gruvindustrin bedöms dock de större lokalbyggnationerna 

redan ha blivit genomförda. Sammanfattningsvis blir bedöm-

ningen att industrins lokalinvesteringar ökar i år för att sedan 

plana ut under 2015.  

Sammantaget ökar de privata lokalinvesteringarna med 1 pro-

cent i år och 3 procent nästa år. 

De offentliga lokalinvesteringarna har ökat nio kvartal i följd 

och det är framför allt kommuner och landsting som bidragit till 

detta. Bedömningen är att de offentliga aktörerna fortsätter att 

satsa på långsiktiga lokalinvesteringar, men den positiva tillväxt-

takten dämpas efter hand. Det ansträngda ekonomiska läget gör 

att flertalet kommuner och landsting inte kommer att påbörja nya 

lokalprojekt i den omfattning som krävs för att generera positiva 

tillväxttal även 2015. En betydande del av de senaste årens upp-

gång kommer från några stora och sedan tidigare påbörjade 

sjukhusprojekt, däribland Nya Karolinska Solna. För flera av 

projekten nås toppen på investeringscykeln under innevarande 

prognosperiod och därför planar uppgången ut. 

Den samlade bedömningen är att de offentliga lokalinveste-

ringarna ökar med 7 procent i år för att sedan bromsa upp och bli 

oförändrade 2015. 

Lokalmarknadens delprognoser summerar till att de totala in-

vesteringarna ökar med 4 procent i år och 2 procent nästa år. 

Anläggningar 
Anläggningsinvesteringarna minskade med 4 procent 

2013 jämfört med året före. En kraftig nedgång på 

järnvägssidan var den främsta orsaken till den svaga 

utvecklingen. Anläggningssektorn kommer däremot 

sammantaget att visa positiv tillväxt under prognospe-

rioden. Det privata byggandet agerar draglok i år, men 

ett spårbyte sker 2015 när de offentliga investeringarna 

tar fart efter två svaga år. 

De privata anläggningsinvesteringarna steg med 1 procent 2013. 

Det var en uppgång för segmenten transport, vatten- och re-

ningsverk samt en nedgång för energi, post och tele. De offent-

liga minskade med 10 procent och såväl väg- som järnvägsinve-

steringarna krympte. 

Den största delsektorn inom de privata anläggningarna är det 

energirelaterade byggandet där den genomsnittliga investerings-

volymen varit 18 miljarder kronor under de fem senaste åren. 

Enligt SCB:s investeringsenkät från maj 2014 råder en positiv 

trend för energiinvesteringar och den största ökningen väntas ske 

inom el- gas- och värmeverk. Det första kvartalets utfall gav en 

tillväxt på 17 procent och bedömningen är att uppgången håller i 

sig såväl i år som nästa år. Två exempel på projekt som pågår 

under perioden är Fortums nya värmekraftverk i östra Stockholm 

och KV62 som är en ny anläggning vid Gärstadsverken i Linkö-

ping. 

De transportrelaterade investeringarna har visat tillväxt under 

de tre senaste åren med en genomsnittlig uppgång på 7 procent. 

Enligt det första kvartalets utfall har expansionen fortsatt och 

bedömningen är att denna fortsätter både i år och nästa år. Några 

exempel på projekt som pågår under prognosperioden är hamn-

utbyggnaderna i Värtan och Kapellskär samt byggandet av nya 

stationer utmed Citybanan. 

Anläggningsinvesteringar 
Mdkr 2013 års priser 

 
Källa: SCB, BI 

Investeringar i vatten- och reningsverk har visat stark tillväxt 

under de tre senaste åren och den genomsnittliga tillväxttakten 

har varit 18 procent. SCB:s investeringsenkät indikerar en fort-

sättning i år, vilket också är i linje med första kvartalets utfall. 

Prognosen är att segmentets expansion pågår under hela pro-

gnosperioden 2014-2015. 

Sammantaget ökar de privata anläggningsinvesteringarna med 

9 procent i år och fortsätter växa med 1 procent 2015.  
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 Den 8 april fastställde regeringen objekten i den nya nation-

ella transportplanen för perioden 2014-2025. Den nya planen 

innebär en satsning på totalt 522 miljarder kronor. Drygt 46 pro-

cent eller 241 miljarder satsas på underhåll av väg och järnväg 

och resterande 281 miljarder går till utveckling av transportsy-

stemet. Subtraheras räntebetalningar och amorteringar om 35 

miljarder återstår 246 miljarder till investeringar i infrastruktur. 

Jämförs denna siffra med vad regeringen avsatte i förra trans-

portplanen till investeringar innebär det en ambitionshöjning 

med cirka 30 procent. Bedömningen är dock att nivålyftet i den 

nya planen ligger bortom prognosperiodens horisont. Regering-

ens investeringsplaner för 2014 ligger fast och studeras de objekt 

som adderats eller tidigarelagts i den nya planen är det få objekt 

som är möjliga att påbörja redan 2015. 

Väginvesteringarna, som under de senaste åren stått för dryga 

60 procent av de offentliga anläggningsinvesteringarna, mins-

kade med 7 procent 2013. Nedgången förklaras bland annat av 

att flertalet stora projekt inte kommit igång enligt planer. Ett av 

dessa projekt är Förbifart Stockholm som ursprungligen skulle 

startat förra året. Först i maj 2014 vann arbetsplanen för pro-

jektet laga kraft och därmed är projektet ett steg närmare bygg-

start. Projektet har en produktionsvolym på knappa 3 miljarder 

per år vilket kommer ge viktiga tillskott till vägsidan i många år 

framöver. 

Järnvägsinvesteringarna minskade med 14 procent år 2013 och 

nedgången fortsatte under första kvartalet 2014 med 21 procent. 

Med utgångspunkt i regeringens planer och utfallet för det första 

kvartalet är bedömningen att järnvägsbyggandet totalt sett mins-

kar i år och vänder upp först nästa år. När regeringen ska göra 

bokslut för mandatperioden kan det konstateras att investering-

arna i järnvägar kommer att ha minskat fyra år i rad. Detta är 

högst anmärkningsvärt och tyvärr är det svårt att ge regeringen 

godkänt på järnvägsområdet. 

Sammantaget minskar de offentliga anläggningsinvesteringar-

na med 1 procent i år för att sedan vända upp och öka med 6 

procent nästa år. 

Sammanlagt ökar anläggningsinvesteringarna med 4 procent 

såväl 2014 som 2015. 

Arbetsmarknad 
Antalet sysselsatta inom byggindustrin var i stort sett 

oförändrat under perioden juni 2013 - maj 2014 jäm-

fört med motsvarande period året innan. I takt med att 

byggkonjunkturen stärks under prognosperioden väntas 

sysselsättningen åter öka. 

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) uppgick ge-

nomsnittligt antal sysselsatta i byggindustrin till 312 000 under 

perioden juni 2013 - maj 2014, vilket är en minskning om 0,1 

procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Antalet 

arbetade timmar per vecka minskade med 0,2 procent för samma 

period. Statistiken över antalet sysselsatta och antalet arbetade 

timmar tyder på att den allt starkare byggkonjunkturen ännu inte 

givit motsvarande injektion till arbetsmarknaden. En möjlig för-

klaring till detta är att den ökade efterfrågan på arbetskraft till 

viss del täcks upp av utländsk arbetskraft, vilket inte fångas upp i 

AKU. 

Den öppna arbetslösheten bland Byggnads yrkesverksamma 

medlemmar uppgick till 5,3 procent i genomsnitt per månad un-

der perioden maj 2013 - april 2014, en minskning med 0,6 pro-

centenheter jämfört med samma period ett år tidigare.  

Sysselsatta och arbetade timmar i byggindustrin 
Årlig procentuell förändring. 6-månaders glidande medelvärde 

 
Källa: SCB, BI 

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning kommer sysselsätt-

ningen inom byggverksamheten att öka både i år och nästa år. 

Detta hänger samman med en allt starkare byggkonjunktur. Trots 

den heta byggmarknaden ser Arbetsförmedlingen ingen generell 

risk för brist på arbetskraft. Däremot kommer det att vara fortsatt 

svårt att få tag på erfaren arbetskraft inom många tjänstemanna-

yrken, såsom platschefer och arbetsledare. Det väntas också bli 

fortsatt brist på erfaren arbetskraft inom flera yrkesinriktningar, 

exempelvis glasmästare och betongarbetare. Däremot kommer 

många ungdomar som söker lärlingsplatser inom exempelvis trä-

teknik, som är en mycket populär inriktning, att få det fortsatt 

kärvt på arbetsmarknaden. I takt med växande efterfrågan på ar-

betskraft väntas även arbetslösheten sjunka. 

Statistik över antalet varsel och nyanmälda platser stärker bil-

den om att arbetsmarknaden förbättras under prognosperioden. 

Antalet varsel inom byggindustrin minskade det senaste året och 

uppgick till 492 personer i genomsnitt per månad under 12-

månadersperioden maj 2013 - april 2014. Motsvarande antal ett 

år tidigare var 591. Under samma period ökade det genomsnitt-

liga antalet nyanmälda platser som noterades till 1 236 mot 

1 086 ett år tidigare. 

Mot bakgrund av att bygginvesteringarna ökar med 10 procent 

i år och med 3 procent 2015 är bedömningen att sysselsättningen 

(arbetare och tjänstemän) ökar med 1,2 procent i år och med yt-

terligare 2 procent nästa år.  

Det finns flera förklaringar till varför sysselsättningen inte 

växer snabbare. Företagens kapacitetsutnyttjande är alltjämt rela-

tivt lågt, vilket gör att de initialt kan möta en ökad efterfrågan 

genom att öka antalet arbetade timmar för befintlig personal. En 

del av den ökade efterfrågan kommer också att täckas upp av 

utländsk arbetskraft, vilket inte syns i den officiella statistiken. 

Sysselsättningstillväxten begränsas även av att företagen får allt 

svårare att hitta personal inom flera bristyrken. 
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