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Mjuklandning för byggkonjunkturen  
Svensk ekonomi är på väg in i en högkonjunktur. Den blir 
dock kortvarig eftersom världsekonomin går fortsatt trögt. 
Bygginvesteringarnas kraftiga uppgång dämpas under pro-
gnosperioden eftersom bostadsproduktionen minskar. Sti-
gande offentliga lokal- och anläggningsinvesteringar stöttar 
dock utvecklingen under nästa år. 

Osäkerheterna kring utvecklingen i Kina har grumlat utsik-
terna för världsekonomin. Det är USA tillsammans med några 
andra större OECD-länder som ger stöd åt den globala utveckl-
ingen när flera tillväxtländer drabbas av Kinas förkylning. Indien 
får dock positiva injektioner från det globala råvaruprisfallet. 
Euroområdet fortsätter att förbättras i maklig takt, men hoten om 
en ”Brexit” kommer att vara en hämmande faktor tills denna 
osäkerhet är undanröjd. Problemen i världsekonomin finns där-
med kvar, men den övergripande bilden är en gradvis förbättring 
av den globala tillväxten under prognosperioden 2015-2017.     

Svensk ekonomi uppvisade en stark tillväxt i fjol genom att 
samtliga delar från försörjningsbalansen bidrog till uppgången. 
Största bidraget kom från de fasta bruttoinvesteringarna där byg-
ginvesteringarna gav ett stort tillskott. I år fortsätter investering-
arna att gå starkt. Även de offentliga utgifterna, som stiger 
snabbt till följd av det stora antalet asylsökande, ger en bety-
dande injektion till utvecklingen framöver. Hushållskonsumt-
ionen ökar också under prognosperioden, men hämmas av både 
högre skatter och striktare amorteringskrav. En relativt svag glo-
bal konjunktur gör att nettoexporten inte kommer att ge något 
större bidrag till BNP-utvecklingen under prognosperioden. 
BNP-tillväxten dämpas därför successivt och under 2017 ökar 
den i linje med den historiska utvecklingen. 

Byggandets utveckling 
Procentuell förändring jämfört med föregående år 

 Investerings- Procentuell förändring i fasta priser 
 volym, Mdkr Utfall Prognos  
Sektor 2014 2014 2015 2016 2017 

Bostäder 160,4 20 18 8  1 
Nybyggnad 80,2 34 29 13  1 
Ombyggnad 62,7 10 8 1  1 
Fritidshus 6,4 -1 -3 4  2 
Transaktionskostn. 11,1 6 2 3  -1 
Lokaler 145,2 14 5 2  1 
Privat 96,5 14 5 2  1 
Offentligt 48,6 16 5 2  2 
Anläggningar 82,7 9 1 -1  2 
Privat 48,3 15 -1 -3  0 
Offentligt 34,4 0 4 2  5 
Summa bygg-           
investeringar    388,3 15 9  4  1 

Källa: SCB, BI 

Sysselsättning inom byggindustrin 
  Procentuell förändring 
 Antal Utfall Prognos  
 2015 2015 2016 2017 
Sysselsatta 308 000 -0,9 1,2 1,0 

Källa: SCB, BI 

Den positiva sysselsättningsutvecklingen fortsatte under hös-
ten 2015. Arbetsmarknaden förbättras allt mer och antalet syssel-
satta kommer att ha ökat med drygt 117 000 personer 2017 jäm-
fört med 2015. 

Det underliggande inflationstrycket fortsätter att vara lågt un-
der prognosperioden bland annat till följd av låga hyreshöjningar 
samt fallande energi- och råvarupriser. Detta innebär att Riks-
banken återför räntan till noll först i slutet av 2017. 

Nybyggnadsinvesteringarna i bostäder har stigit kraftigt tre år 
i följd. Totalt sett beräknas uppgången till 29 procent 2015. 
Börsuppgång, sjunkande räntor, stigande bostadspriser, ökade 
disponibelinkomster och starkare arbetsmarknad har gjort att an-
talet påbörjade bostäder fått ett rejält nivålyft. Dock kommer 
amorteringskrav, höjda skatter och stigande bolåneräntor att 
vända utvecklingen. Detta leder till att bostadsbyggandet mins-
kar något både i år och nästa år. Investeringsutvecklingen följer 
produktionstakten med viss eftersläpning och därför stiger denna 
i relativt god takt i år för att därefter dämpas rejält 2017.  

Ombyggnadsinvesteringar i bostäder uppvisade en god ut-
veckling i fjol och uppgången beräknas till 8 procent. I år kom-
mer hushållens efterfrågan på ombyggnationer att minska på 
grund av det försämrade ROT-avdraget. Tillväxttakten mattas 
av, men investeringsnivån hålls uppe tack vare fastighetsbola-
gens upprustning av allmännyttans bostäder. 

Lokalinvesteringarna växte i god takt i fjol och det var den pri-
vata kredit- och fastighetssektorn som främst bidrog till upp-
gången. Den allmänna konjunkturutvecklingen gör att de privata 
aktörerna fortsätter att investera i nya lokalprojekt under 2016-
2017, men med en avtagande utvecklingskurva. Den offentliga 
sektorn fortsätter att satsa på nya verksamhetslokaler, men den 
positiva tillväxttakten dämpas något. Det är främst landstingens 
investeringar i byggnader för vård och omsorg som driver upp-
gången under prognosperioden.  

Anläggningsinvesteringarna hade en svag tillväxt under 2015, 
främst på grund av en större nedgång inom de privata delsek-
torerna transport samt post och tele. I år försämras utvecklingen 
ytterligare. Investeringsnivån sjunker främst på grund av mins-
kade energiinvesteringar. Nästa år vänder anläggningsinveste-
ringarna åter upp när det offentliga byggandet av både väg och 
järnväg ökar. De privata investeringarna planar ut på dagens nivå 
när minskade energisatsningar motverkas av ökade investeringar 
inom transportsektorn.  

Totalt sett ökade bygginvesteringarna med starka 9 procent 
2015. Den höga nivån inom bostadsproduktionen gör att investe-
ringarna fortsätter att stiga med 4 procent i år. Nästa år mattas 
tillväxttakten av eftersom bostadsbyggandet minskar. 

Sammantaget ser ändå konjunkturutsikterna relativt ljusa ut 
för byggindustrin. Detta leder till att sysselsättningen ökar och 
byggindustrin kommer därmed att ha drygt 7 500 fler sysselsatta 
under 2017 jämfört med 2015.  
   

Bedömningen avslutad 2016-02-19. Nästa konjunkturrapport 
utkommer under juni månad. 
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*  BI:s uppräkning av SCB:s preliminära statistik 

Bostäder 
De sammantagna bostadsinvesteringarna bedöms ha ökat 
med 18 procent förra året. Investeringarna i nya bostäder 
steg med 29 procent, medan ombyggnad växte med 8 procent. 
I år dämpas tillväxttakten och 2017 blir bostadsinvestering-
arna i stort sett oförändrade jämfört med 2016.  

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt sedan 2012 och lyft till ni-
våer som Sverige inte upplevt sedan i början av 1990-talet.1 An-
talet påbörjade lägenheter ökade med drygt 12 500 till ungefär 
48 600* i fjol, ovanpå detta ska ytterligare drygt 3 000 lägen-
heter adderas, nämligen de som tillkommer genom ombyggnad. 
Det totala tillskottet blev därmed lite över 50 000 lägenheter i 
fjol.  Detta är ungefär hälften av den volym som byggdes årligen 
under ett decennium från mitten av 1960-talet. I dag står vi åter i 
en situation där Sverige, enligt bedömare, skulle behöva bygga 
omkring 70 000 nya bostäder om året i över 10 års tid.  

Kommer detta att inträffa med nuvarande bostadspolitik? Sva-
ret är: Nej, det kommer inte att hända. Detta av den enkla anled-
ningen att Sverige har bytt finansieringsmodell för bostadspro-
duktionen, men politikerna har (hittills) inte bejakat detta när nya 
lagförslag inom bostadsområdet utformats. Från mitten av 1960-
talet stod staten för finansieringen, men sedan finans- och fastig-
hetskraschen i början på 1990-talet har hushållen i allt större 
grad fått stå för finansieringen. 

Tidigare var politiken sammanhållen eftersom det fanns en lo-
gik i att ha reglerade hyror när staten var finansiär (den som be-
talar, den bestämmer). Modellen är dock oerhört kostsam. Trots 
detta klarade inte politiken av att reformera hyressättningssyste-
met i samband med de stora reformerna som genomfördes i bör-
jan av 1990-talet. Istället har vi fått ett system där hushållen fi-
nansierar bostäder, samtidigt som hyrorna fortfarande är starkt 
reglerade. Konsekvensen blev att produktionen av hyresrätter 
föll tillbaka och andelen bostadsrätter började att öka. Sedan 
några år tillbaka är påbörjandet av hyres- och bostadsrätter rela-
tivt jämnt fördelat och drivs främst av marknadskrafterna. Däre-
mot minskar andelen hyresrätter på bostadsmarknaden till följd 
av ombildningar.  

Tabellen nedan visar att bostadsproduktionen har varierat kraf-
tigt mellan åren och att det genomsnittliga påbörjandet sedan 
2007 är 28 700 lägenheter per år. Att tro att marknaden den 
kommande åttaårsperioden kan producera nästan tre gånger fler 
lägenheter årligen (ca 6 000 lägenheter varje månad) utan att det 
genomförs några större reformer är att hoppas på ett mirakel. 

 Nyproduktion av bostäder 
Antal påbörjade lägenheter i 1 000-tal 2002-2015, prognos 2016-2017 

År Flerbostadshus Småhus Totalt 
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 9,4 27,5  
2011 18,4 8,3 26,7  
2012 16,0 5,5 21,5  
2013 23,8 6,7  30,5  
2014 27,6 8,4  36,0  
2015 38,2 10,4  48,6*  
2016 prognos 35,0 11,0 46,0  
2017 prognos 33,0 10,0 43,0  

Källa: SCB, BI 

 

1 Vi bortser från år 2006, eftersom borttagandet av de sista bostadssubventionerna gjorde att det 
gjöts ca 11 000 bottenplattor under december 2006. Anledningen var att bidraget betalades ut om en 
bottenplatta var på plats före årsskiftet 06/07. 

Just nu är Sverige på väg in i en högkonjunktur och det är inte 
så underligt när den penningpolitiska gaspedalen är fullt ned-
tryckt samtidigt som finanspolitiken är expansiv. Vår bedömning 
är att svensk bostadsmarknad är på toppen av sin produktions-
kurva med nuvarande marknadsmodell.  

Konsultbolaget Evidens har i en rapport2 undersökt vilka para-
metrar som styr efterfrågan på bostäder. De lyfte fram 5 variab-
ler som kunde förklara 70 procent av variationen i bostadsbyg-
gandet. De två viktigaste var hushållens finansiella netto och 
bolåneräntan.  

Vi bedömer att bolåneräntan har nått sin bottennivå och ytter-
ligare sänkningar av reporäntan snarare kan komma att höja 
bolåneräntorna. Detta eftersom bankerna tar igen förlusten av att 
erbjuda viss ränta på sparkonton med att höja marginalerna på 
bolånen.  

Det finansiella nettot är de finansiella tillgångarna minus skul-
derna. I denna variabel ingår bland annat sparandet i aktier, obli-
gationer, sparkonton m.m. Däremot ingår inte de senaste årens 
prisökningar på bostäder. Vår bedömning är att denna variabel 
kommer att visa en något lägre tillväxt framöver. Anledningen är 
dels direkt via en svagare börsutveckling och dels indirekt via en 
svagare tillväxt i de reala disponibla inkomsterna. Det är skatte-
höjningar tillsammans med en något högre inflation som dämpar 
disponibelinkomstutvecklingen. 

Utöver detta skall även bankernas amorteringskrav läggas till, 
för trots att lagen ännu inte är på plats så har bankerna redan bör-
jat tillämpa delar av det förslag som är tänkt att börja gälla från 1 
juni. Även om lagen gör undantag för nyproduktion så är det inte 
säkert att bankernas interna regler kommer att göra motsvarande 
undantag (eftersom det är frivilligt). Att bankerna var långt före 
politikerna med att införa ett amorteringskrav ger signaler om att 
de inte kommer behandla lån till nyproduktion på annat sätt än 
de redan gör, dvs. nyproduktionslån kommer också innefatta ett 
krav på amortering.  

Sammanfattningsvis: De finansiella tillgångarna påverkas av 
en sämre börsutveckling och svag disponibelinkomstutveckling. 
Vidare kommer bolåneräntan att vara något högre om två år jäm-
fört med nuläget. Ovanpå detta ska en amortering läggas. En 
stark konjunktur till trots, de månatliga utbetalningarna kommer 
att stiga för ett hushåll som ska lånefinansiera köpet av en ny bo-
stad. Därmed dämpas den faktiska efterfrågan – trots att behovet 
av fler bostäder är stort. 

 

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

 
Källa: SCB, BI 

2 ”Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet.” Sveriges Byggindustrier/Evidens 2015 
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Enligt vår prognos sjunker antalet påbörjade bostäder från cirka 
48 600 förra året till 43 000 nästa år. Det är framför allt byggan-
det av bostadsrätter som minskar, medan hyresrättsbyggandet 
inte påverkas på samma negativa sätt under prognosperioden. En 
av anledningarna är att trycket på de flesta kommuner nu är ex-
tremt stort att hålla uppe bostadsproduktionen så att t.ex. alla ny-
anlända har möjlighet att få tak över huvudet.  

För att kunna nå en hög och uthållig nivå på bostadsprodukt-
ionen behövs en bostadspolitik som beaktar efterfrågesidan och 
de finansieringssvårigheter som det nuvarande systemet medför. 
Ett reformarbete som fokuserar på att undanröja de hinder som 
det numera finns gott om på svensk bostadsmarknad är av avgö-
rande betydelse för Sveriges fortsatta tillväxt och välfärd. 

Vår sammanfattande bedömning för investeringar i nya bostä-
der är att de tre senaste årens konjunkturellt betingade uppgång 
fortsätter 2016 för att därefter plana ut på nära nog oförändrad 
nivå 2017. Investeringarna i småhus är endast en tredjedel så 
stora som för flerbostadshus. Från den låga nivån märks en viss 
ökning i år, men den vänder till en nedgång året därpå. 

Ombyggnadsinvesteringarna steg med åtta procent förra året. 
Även dessa hänger nära samman med den allmänna konjunktu-
ren och hushållens inkomster samt dess finansiella styrka. I lik-
het med nybyggnadsinvesteringarna förutses en tydlig inbroms-
ning under perioden 2016-2017. Även försämringen av ROT-av-
draget bidar till den svagare utvecklingen av ombyggnadsinve-
steringarna. I höstas rapporterade många byggföretag om en 
kraftigt ökad efterfrågan på ombyggnationer, vilket tyvärr ger ett 
större bakslag i år. Det är den fortsatta upprustningen av lägen-
heter i flerfamiljshusen som ändå håller investeringsnivån intakt 
under prognosperioden.  

Bostadsinvesteringar 
Mdkr 2014 års priser 

 
Källa: SCB, BI 

 

Fritidshusbyggandet har uppvisat en mycket svag utveckling 
de senaste tre åren. Framöver ser vi en viss uppgång i investe-
ringarna, bl.a. tack vare den goda allmänekonomiska utveckl-
ingen. Bygglovsstatistiken indikerar också att en återhämtning 
har inletts (antalet kvm bygglov har ökat med 28 procent 2015 
jmf 2014). Vidare har priserna på fritidshus ökat med 11 procent 
den senaste tolvmånadersperioden, vilket ger ytterligare stöd för 
en försiktig produktionsökning. 

Sammantaget bedöms bostadsinvesteringarna ha vuxit med 18 
procent förra året. Den fortsatta uppgången 2016 väntas uppgå 
till 8 procent, men 2017 stannar ökningen vid 1 procent. 

 
 
 

Lokaler 
Lokalinvesteringarna ökade med uppskattningsvis 5 procent 
2015. Fortsatt goda konjunkturutsikter bidrar till att de pri-
vata investeringarna stiger både i år och nästa år. Det offent-
liga lokalbyggandet, vilket framför allt drivs av landstingens 
investeringar i byggnader för vård och omsorg, ökar också 
under perioden 2016-2017.  

De privata lokalinvesteringarna ökade med 5 procent 2015 
jämfört med föregående år. Uppgången förklaras i huvudsak av 
att investeringarna inom kredit- och fastighetssektorn fortsatte 
att visa bra tillväxt. Även industrin, tillsammans med byggindu-
strins eget lokalbyggande, gav starkt bidrag till uppgången. Ge-
nom att de ekonomiska förutsättningarna ser allt ljusare ut be-
döms lokalbyggandet fortsätta att öka både i år och nästa år. 

Investeringarna inom handeln ökade med uppskattningsvis 28 
procent 2015. Enligt fastighetskonsultbolaget Newsec finns det 
runt om i Sverige planer på så mycket som 2,8 miljoner kvadrat-
meter ny handelsyta. Skulle alla planer gå i lås innebär detta en 
30-procentig ökning av den totala handelsytan. Vidare skriver 
Handelns utredningsinstitut (HUI) att fjolåret var ett mycket 
starkt detaljhandelsår och de bedömer att handeln fortsätter att 
växa med 4 procent i år. Det finns därmed goda incitament för 
en fortsatt utbyggnad av handelslokaler under prognosperioden.  

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

 
Investeringar 

Mdkr 
2014 

Procentuell 
förändring 

2014 

Procentuell 
förändring 

kv. 1-3 2015 
     Fastighetsbolag m.m. 78,1 17 9  
Handel 1,9 -21 28  
Industri 5,2 0 11  
Övrigt 11,3 7 8  
Totalt 96,5 14 9  

Källa: SCB, BI 
 

Den största delsektorn, kredit- och fastighetsbolag, ökade med 
4 procent 2015 (de senaste åren har sektorn haft större investe-
ringsvolym än nybyggnad av bostäder). Detta efter att ha ökat 
med starka 17 procent under 2014. Enligt branschbedömare var 
fjolåret ett fortsatt starkt år när det kommer till volymen fastig-
hetstransaktioner. I nuvarande makromiljö, med extremt mycket 
kapital och väldigt låga räntor, ser detta inte ut att dämpas fram-
över. Det finns med andra ord mycket riskvilligt kapital, vilket i 
sin tur skapar en större efterfrågan på nya fastighetsprojekt. 

 Avseende kontor är det dock något färre spektakulära projekt 
som just nu är under uppbyggnad. Det pågår däremot en omfat-
tande upprustning och ombyggnad av centralt belägna lokaler, 
framföra allt i Stockholm. Det handlar bland annat om Gallerian 
på Hamngatan och Swedbanks tidigare huvudkontor samt Va-
sakronans fastighet Klara C.  

Bygglovsutvecklingen inom den relativt diversifierade (i det 
att den innehåller många olika typer av byggprojekt) kredit- och 
fastighetsbolagssektorn indikerar också att uppgången fortsätter 
under det kommande året. Förutom jätteprojektet ESS (European 
Spallation Source) i Lund så är World Trade Center i Karlskrona 
och ett upplevelsecentrum i Strömstad två andra större lokalpro-
jekt med förväntad byggstart under prognosperioden 2015-2017. 

Bygginvesteringar kopplade till industrin gör just nu en tillfäl-
lig comeback. Efter gruvindustrins kräftgång är det den tillver-
kande industrin som nu har flera stora lokalprojekt på gång. Till 
exempel investerar AstraZeneca i en ny anläggning i Södertälje, 
SCA investerar närmare 8 miljarder i en ny massafabrik i 
Östrand (den största industrisatsningen i Norrland någonsin) och 
Preem bygger ut raffinaderiet i Lysekil. 
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Sammantaget bedöms de privata investeringarna öka med 2 
procent i år och med 1 procent nästa år.   

Lokalinvesteringar 
Mdkr 2014 års priser 

 
Källa: SCB, BI 
 

De offentliga lokalinvesteringarna ökade med uppskattnings-
vis 5 procent 2015 jämfört med 2014. Det är främst det lands-
tingskommunala byggandet som driver utvecklingen. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) skriver att det ekonomiska lä-
get i sektorn blir allt mer besvärligt. Den viktigaste orsaken till 
den dåliga ekonomin är det ökade kostnadstrycket främst till 
följd av befolkningsförändringar. Fler barn i grundskoleåldern 
och fler äldre innebär stora kostnader för såväl utbildning som 
omsorg. Nu tillkommer även en omfattande invandring som på-
verkar en rad verksamheter inom både kommun och landsting. 
De ändrade demografiska förutsättningarna innebär samtidigt att 
investeringsbehoven i både kommun- och landstingssektorn 
ökar. Bedömningen är att både kommuner och landsting fortsät-
ter att investera i om-, till- och nybyggnader av lokaler, såsom 
sjukhus, skolor, förskolor, vårdcentraler etc. Vidare satsar staten 
t.ex. via Statens fastighetsverk (SFV) på en omfattande upprust-
ning och ombyggnation av kvarteret Björnen i Stockholm. Även 
Stockholms slotts fasader renoveras i ett projekt som väntas pågå 
ända till 2036.  

Utifrån ovanstående resonemang är den samlade bedömningen 
att de offentliga investeringarna ökar med 2 procent både i år 
och nästa år. 

Sammantaget ökar de totala lokalinvesteringarna med 2 pro-
cent i år och med 1 procent 2017. 

Anläggningar 
Anläggningsinvesteringarna ökade med uppskattningsvis 1 
procent 2015. Det var en tudelad marknadsutveckling där de 
offentliga investeringarna växte och de privata minskade nå-
got. I år krymper sektorn då energiinvesteringarna minskar 
och ett par stora järnvägsprojekt går in i slutfasen. Nästa år 
vänder utvecklingen uppåt igen när infrastrukturbyggandet 
växlar upp. 

Det privata anläggningsinvesteringarna minskade med upp-
skattningsvis 1 procent 2015. Det var negativa tillväxttal för 
transport, post -och telesektorn. Det energirelaterade byggandet 
och investeringar i vattenverk ökade.  

Det transportrelaterade anläggningsbyggandet som innefattar 
terminaler, logistikbyggnader, stationer och hamnar har växt 
kraftig de senaste åren. Mellan 2012 och 2014 ökade investe-
ringarna i medeltal med 34 procent per år. De senaste årens ex-
pansion har bland annat varit driven av hamnutbyggnader när 
sjöfarten lyfts fram som ett transportmedel med stor potential för 
att klara klimatmålen. Den snabba urbaniseringen har lett till 
ökade satsningar på kollektivtrafiklösningar och stationer. Det 

preliminära utfallet för 2015 visar dock en nedgång på 10 pro-
cent och ska ses i perspektivet att sektorn vuxit kraftigt de sen-
aste åren. Nedgången förklaras delvis av att ett par stora utbygg-
nader av hamnar, Värtan och Kapellskär, gått in i ett slutskede. 
Regeringens budgetsatsning på stadsmiljöavtal ger kommunerna 
incitament till fortsatt utbyggnad av kollektivtrafik. Det är dock 
först nästa år sektorn växer igen då större satsningar kopplat till 
stadsmiljöavtalen realiseras och hamnutbyggnader såsom Norvik 
i Nynäshamn påbörjas. 

Det energirelaterade byggandet är den största delsektorn inom 
de privata anläggningarna. År 2015 hade sektorn uppskattnings-
vis en investeringsvolym om 22 miljarder vilket motsvarar 46 
procent av det privata anläggningsbyggandet. Delsektorn har ex-
panderat de fyra senaste åren och 2015 blev ökningen 5 procent. 
Utsikterna för sektorn de närmaste åren är däremot relativt dys-
ter. Det sjunkande elpriset gör att färre energiproducenter tar nya 
investeringsbeslut. Bedömningen är minskade investeringar så-
väl i år som nästa år. 

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

 
Investeringar 

Mdkr 
2014 

Procentuell 
förändring 

2014 

Procentuell 
förändring 

kv. 1-3 2015 

Privat     
El-, gas- och värmeverk 21,0 7 3  
Vatten/reningsverk 6,3 -4 16  
Transport, kommunikat. 9,1 42 -10 2 
Post och tele 11,5 29 0  
Övrigt 0,4 33 0  
Offentligt     
Vägar och gator 20,8 -3 -1 8 
Övriga anläggningar 13,6 7 23 
Totala anläggningar 82,7 9 5  

Källa: SCB, BI 

Inom delsektorn vatten och reningsverk ökade investeringarna 
med uppskattningsvis 7 procent förra året. Sektorn har visat till-
växt fyra av de fem senaste åren och i medeltal har det investe-
rats 6,3 miljarder kronor per år. Expansionen har sin grund i ett 
generationsskifte av kommunernas vatten- och avloppsanlägg-
ningar (VA). Reinvesteringar i VA-anläggningar har dessvärre 
länge försummats och beräkningar har visat att sektorns kapital-
stock som andel av BNP har varit sjunkande sedan 1990-talet. 
Den sammantagna bedömningen är att sektorns tillväxt därför 
fortsätter under prognosperioden, men till viss del hålls tillbaka 
av kommunernas ansträngda finanser. 

Investeringarna i post- och telesektorn minskade med upp-
skattningsvis 10 procent förra året. Utvecklingen har under de 
senaste åren varit mycket volatil med upp- och nedgångar om 
vartannat. Bedömningen är en negativ tillväxt de närmaste åren 
och grundar sig i att fiberutbyggnaden går in i en något lugnare 
fas.  

Sammantaget minskar det privata anläggningsbyggandet med 
3 procent i år och förblir oförändrat nästa år. 

Inom infrastrukturområdet blir 2016 ett händelserikt år med en 
rad nyheter. I början av februari presenterade Sverigeförhand-
lingen dragningen av den nya höghastighetsbanan mellan Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Någon vecka senare presenterades 
åtgärder i storstadsregionerna där Sverigeförhandlingen bland 
annat föreslog brukarfinansiering av en ny östlig förbindelse i 
Stockholm och flera nya tunnelbanelinjer. I september kommer 
regeringen presentera en ny infrastrukturproposition med ramar 
för perioden 2018-2029. Gemensamt för dessa nyheter är dock 
att de inte kommer påverka infrastrukturbyggandet under pro-
gnosperioden. Än så länge ligger den nationella investeringspla-
nen om 281 miljarder kronor fast för perioden 2014-2025. 
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Årsgenomsnitt, för utstationerade halvårsgenomsnitt för andra halvåret 

Investeringarna i vägar har minskat tre år i rad. Enligt statens 
investeringsplan ökar anslagen med dryga 50 procent i år och 
med knappa 20 procent nästa år. Den kraftiga förändringen grun-
dar sig bland annat i att Förbifart Stockholm nu är inne i ett in-
tensivt skede med resursslukande tunneldragningar. Pågående 
stora projekt såsom Marieholmstunneln i Göteborg, utbyggnaden 
av E20 genom Västergötland och ombyggnaden av Slussen ge-
nererar också tillskott till sektorn. Utsikterna för vägbyggandet 
är positiva såväl 2016 som 2017. 

Investeringsplan, mkr 

 Utfall 2014 
Prognos 

2015 
Budget 

2016 
Beräknat 

2017 

Järnvägar 
Vägar 
Regional plan 

9 208 
7 623 
3 022 

11 150 
6 280 
3 260 

10 698 
9 573 
3 122 

10 121 
11 472 

3 238 
Summa 19 493 20 690 23 393 24 831 

Källa: Regeringens budgetproposition 2016 

 
Järnvägsinvesteringarna ökade med uppskattningsvis 15 pro-

cent 2015. Den kraftiga tillväxten har genererats av reinveste-
ringar i det befintliga järnvägssystemet. Enligt den statliga inve-
steringsplanen minskar anslagen något till järnvägar såväl 2016 
som 2017. Citybanan och första etappen av Mälarbanan är inne i 
slutfasen och tillskotten därifrån fasas nu successivt ut. Bedöm-
ningen är en negativ tillväxt i år och först nästa år vänder ut-
vecklingen som då drivs av tunnelbaneutbyggnaden i Stock-
holm. Etapperna till Arenastaden och Barkarby startar i år och 
väntas gå in i ett aktivt byggskede 2017. 

Totalt sett ökar det offentliga anläggningsinvesteringarna med 
2 procent i år och med 5 procent nästa år. 

Den sammantagna bilden när både privata och offentliga inve-
steringar summerats är att anläggningsinvesteringarna minskar 
med 1 procent i år och ökar med 2 procent 2017.  

Anläggningsinvesteringar 
Mdkr 2014 års priser 

 
Källa: SCB, BI 

Arbetsmarknad 
Under 2015 uppgick antalet sysselsatta i byggindustrin till i 
genomsnitt 308 000 personer per månad. Det innebär en 
minskning med 2 800 personer jämfört med 2014. Under 
2016 och 2017 väntas sysselsättningen öka med sammanlagt 
drygt 7 600 personer. 

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) för 2015 
minskade sysselsättningen inom byggindustrin marginellt (0,9 
procent jämfört med året före). Antalet arbetade timmar mins-
kade samtidigt med knappt 1 procent. AKU-utfallet för januari 
2016 visar istället på en viss ökning av antalet sysselsatta och 
antalet arbetade timmar ökade kraftigt jämfört med januari 2015. 
En noterbar andel av ökningen av arbetade timmar förklaras 
dock av att helger och ledigheter infaller olika mellan åren.  

Att byggarbetsmarknaden trots den starka byggkonjunkturen 
fortsätter att endast visa på små förändringar kan förklaras av 
flera faktorer. Främsta skälet torde vara företagens förväntningar 
om att det redan 2012 skulle ske en stark uppgång av efterfrågan 
och därför ökade arbetsstyrkan redan då. Att ingen minskning 
skedde trots att byggkonjunkturen tog fart först 2014-2015 indi-
kerar att företagen i högre utsträckning än tidigare väljer att be-
hålla personal för att undvika arbetskraftsbrist vid ökad efterfrå-
gan. 

En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att AKU inte 
tar hänsyn till näringsgren i sitt urval, vilket exempelvis den 
kortperiodiska sysselsättningsstatistiken, KS, gör. I den statisti-
ken inkluderas dessutom personer som inte är folkbokförda i 
Sverige men som får lön från ett svenskregistrerat företag. En 
jämförelse mellan de båda statistikkällorna visar också på en mer 
positiv utveckling av antalet anställda enligt KS än enligt AKU. 
Detta kan vara ett tecken på att allt fler löntagare i byggbran-
schen inte är folkbokförda i Sverige, eller att det finns svagheter 
i AKU:s möjligheter att redovisa branschspecifik utveckling. 
Trots detta lämpar sig AKU bättre för att prognostisera syssel-
sättningsutveckling då KS inte inkluderar företagare i statistiken. 
Vid tolkningen av utveckling är det därför viktigt att ha i åtanke 
att endast personer som är skrivna i Sverige är med i den progno-
stiserade uppgiften. 

Ytterligare två tänkbara förklaringar till att sysselsättningen 
inte ökar i den officiella statistiken är att personal döljs i beman-
ningsföretag och utstationerad arbetskraft. Utstationerad arbets-
kraft är personer som är anställda av utländska företag och som 
under en begränsad tid utför arbeten i Sverige. Utvecklingen av 
sysselsatta i byggrelaterad verksamhet förändras dock endast 
marginellt om personer i byggrelaterade yrken som arbetar inom 
bemanningsbranschen och utstationerade läggs till de sysselsatta 
i byggindustrin. Nivån blir dock högre. 

Sysselsatta inom byggindustrin, inom byggyrken i beman-
ningsindustrin (SNI 78) samt utstationerade inom byggin-
dustrin 
 
     Antal  

 
Källa: SCB, Arbetsmiljöverket, BI 

I Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning från hösten 
2015 framkommer att byggföretagens framtidsförväntningar är 
mycket starkare än normalt i intervjuundersökningen. Fyra av tio 
företag planerar att anställa under 2016. Arbetsförmedlingen 
prognostiserar ett rekordstarkt efterfrågeläge samtidigt som de 
påpekar att sysselsättningen inom byggindustrin endast föränd-
rats marginellt under 2014 och 2015. Under perioden har antalet 
arbetslösa som i första hand söker jobb inom byggindustrin 
minskat parallellt med minskade varsel och fler nyanmälda le-
diga platser. Sammantaget leder detta till ökad arbetskraftsbrist, 
och mer än var tredje arbetsgivare i sektorn uppger att de haft 
svårt att rekrytera. I det fall utländska företag och byggarbetare, 
samt bemanningsföretag, ökar för att möta efterfrågan kommer 
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den starka byggkonjunkturen inte att få fullt genomslag på 
sysselsättningsstatistiken. 

Arbetsförmedlingens prognos från februari i år visar att det 
inom byggbranschen finns brist på personal bland såväl gymna-
sieutbildade med lärlingsutbildning (golvläggare, murare, 
betongarbetare, glasmästare och kranförare m.fl.) och högskole-
utbildade (bland annat civilingenjörer inom bygg och anlägg-
ning, byggnadsingenjörer och byggtekniker). Då aktiviteten är 
hög inom alla delar av byggområden räknar Arbetsförmedlingen 
med ökad sysselsättning inom flertalet byggyrken. Inom flera av 
de utpekade bristyrkena är dock bristen liten mätt i antal perso-
ner, men konsekvenserna blir kännbara för byggföretagen när 
det rör sig om nyckelkompetens som exempelvis kranförare. 
Bygg- och anläggningsprogrammet pekas ut som ett av de pro-
gram där chanserna är bäst att få arbete efter avklarad utbildning. 

I enlighet med tidigare resultat visar undersökningen att det 
dock primärt är yrkeserfaren personal som efterfrågas. Därmed 
kan det vara fortsatt svårt för nyutbildade som söker lärlings-
tjänst inom populära inriktningar såsom träteknik, även om situ-
ationen uppges har förbättrats något sedan tidigare undersök-
ningar.  

Arbetsförmedlingens statistik över antalet varsel och nyan-
mälda platser tyder ändå på att byggarbetsmarknaden fortsätter 
att stärkas. Antalet varsel har sedan mitten av 2013 minskat och 
antalet nyanmälda platser har under samma period ökat. Den 
öppna arbetslösheten inom byggindustrin uppgick i genomsnitt 
till 3,7 procent under 2015, vilket kan jämföras med 4,7 procent 
2014. 

Varslade och nyanmälda lediga platser i byggindustrin 
Antal  12-månaders glidande medelvärde 

 
Källa: Arbetsförmedlingen, BI 

Konjunkturinstitutets (KI) januaribarometer visar på liknande 
utveckling. Optimismen är fortsatt hög inom bygg- och anlägg-
ningssektorn. Företagen uppger sig också vara förhållandevis 
nöjda med storleken på orderstockarna som fortsatt att öka. An-
ställningsplanerna är också mer optimistiska än normalt, även 
om de dämpats något jämfört med föregående månader. Kon-
junkturbarometern förstärker bilden av att det råder arbetskrafts-
brist. Detta anges vara det främsta hindret för en fortsatt ökning 
av byggandet (67 procent av företagen uppger detta som det 
främsta hindret). Det är en betydligt högre andel än normalt och 
visar att bristen på personal riskerar att bromsa den positiva ut-
vecklingen för byggandet. 

Mot bakgrund av att bygginvesteringarna ökar med 4 procent i 
år och 1 procent 2017, bedömer vi att antalet sysselsätta i byg-
gindustrin kommer att öka med drygt 1 procent 2016 och ytterli-
gare 1 procent 2017. Det motsvarar en total ökning av antalet 
sysselsatta med cirka 7 600 personer på två år. Bristen på utbil-
dad och erfaren personal håller dock tillbaka utvecklingen. 

Antal sysselsatta och prognos 2016-2017 
12-månaders glidande medelvärde 

 
Källa: SCB, BI 

Makroekonomi: 

Global tillväxt - fortfarande på sparlåga 
Världsekonomins utveckling blir tämligen anorektisk under 
perioden 2016-2017. USA, tillsammans med några andra 
större OECD-länder, håller uppe den globala utvecklingen 
när tillväxtländer i både Asien och Sydamerika bromsar in. 
Även oljeberoende länder i Mellanöstern och Europa häm-
mar den globala tillväxten under prognosperioden. Svensk 
ekonomi utvecklas däremot starkt de kommande två åren ge-
nom de kraftigt ökade offentliga utgifterna som kommer av 
det stora flyktingmottagandet. Men även hushållens konsumt-
ion och stigande investeringar i näringslivet ger betydande 
bidrag till utvecklingen under perioden 2016-2017. 

I USA är signalerna just nu blandade över hur stark den eko-
nomiska utvecklingen är. Den senaste arbetsmarknadssiffran vi-
sade visserligen att arbetslösheten fortsatte att sjunka, dock till-
kom det betydligt färre nya jobb än vad analytiker hade räknat 
med. Även inköpschefsindex för industrin signalerar att utveckl-
ingen går allt trögare. Det är framför allt exportföretagen som li-
der av en stark dollarkurs och Kinas inbromsning. Trots tillverk-
ningsindustrins dystrare signaler bestäms ändå den amerikanska 
ekonomins utveckling av hushållen. Hittills har hushållen varit 
relativt försiktiga med att konsumera, men med ett fortsatt lågt 
oljepris, låg inflation och stigande löner väntas konsumtionen ta 
fart under innevarande år. Presidentvalet kommer inte att ge nå-
gon betydande påverkan på den ekonomiska utvecklingen i år, 
men beroende på vilken kandidat som blir president kan detta 
komma att påverka utsikterna därefter. Konsensusprognosen är 
att USA växer med cirka 2,2 procent i år och 2,4 procent nästa 
år.  

Dämpad utveckling i flertalet tillväxtländer  
I Kina kommer tillväxttakten fortsätta att bromsa in under 

2016-2017. Flertalet indikatorer pekar på en fortsatt dämpning, 
t.ex. låg inköpschefsindex under 50-strecket för sjätte månaden i 
rad i januari. Det stora sänket för kinesisk ekonomi är den svaga 
bostadsmarknaden, där ett stort lager av osålda lägenheter däm-
par byggandet och därmed övriga investeringar. Därutöver finns 
också en ökad risk för policymisstag. Det är de kinesiska myn-
digheternas hantering av den senaste tidens börsfall som ökat 
osäkerheten över hur långt landets ledare egentligen är villiga att 
gå med avregleringarna av de finansiella marknaderna. 

 Även stora ekonomier som Japan och Sydkorea brottas med 
en svag omvärldsefterfrågan nu när Kinas tillverkningsmotor 
växlar ner. Andra tillväxtländer som exempelvis Brasilien och 
Ryssland går också trögt. I Rysslands fall är det ett lågt oljepris, 
en försvagad rubel med efterföljande finansiella åtstramningar 
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och västvärldens sanktioner som kraftigt försvagar den ekono-
miska utvecklingen. Indien går däremot starkt, bland annat tack 
vare oljeprisfallet eftersom landet är en stor nettoimportör av 
olja. Regeringen med premiärminister Modi i spetsen verkar 
dock inte få igenom de strukturreformer som krävs för att landet 
ska kunna nå en strukturellt högre utvecklingstakt framöver. Den 
sammanlagda efterfrågan från stora ekonomier i Asien och några 
andra tillväxtländer blir därför relativt svag under prognospe-
rioden. 

Euroområdet förbättras i maklig takt, men en eventuell 
Brexit fördunklar framtidsutsikterna 

Euroområdet fortsätter så sakteliga att förbättras trots att den 
samlade förtroendeindikatorn (ESI) sjönk tillbaka något i janu-
ari. Alla sektorer förutom detaljhandeln bidrog till nedgången. 
Indikatorn befinner sig ändå över 100-strecket (vilken är den hi-
storiska genomsnittsnivån) och har haft en stigande trend under 
hela hösten 2015. Det finns också goda förutsättningar för en 
fortsatt konsumtionsledd återhämtning inom euroområdet. Reg-
ionen är en stor nettoimportör av olja och påverkas därför posi-
tivt av allt lägre energipriser. Inflationen fortsätter att pressas 
ned och hushållens realinkomster ökar. Detta i kombination med 
en stigande sysselsättning och sjunkande arbetslöshet lägger en 
stark grund för ökad hushållskonsumtion. Vidare gynnas expor-
ten av en svag euro och en lång period av låga investeringsnivåer 
har gjort att kapacitetsutnyttjandet blivit relativt högt. Förutsätt-
ningar finns därmed att investeringsnivån kan börja stiga under 
prognosperioden. Redan nu finns signaler på att detta är på gång 
eftersom efterfrågan på lån från icke-finansiella företag ökar. 
Orosmoln saknas dock inte och störst är oron för Storbritanniens 
kommande omröstning rörande EU-medlemskapet. Vår prognos 
bygger på bedömningen att det inte blir en s.k. Brexit. Konsen-
susprognosen är att euroområdet växer med 1,6 procent i år och 
1,7 procent nästa år. 

IMF skriver i sin senaste uppdatering av utsikterna för världse-
konomin att den globala tillväxten väntas uppgå till 3,4 procent i 
år och 3,6 procent nästa år. Utvecklingstalen har justerats ned 
med 0,2 procentenheter både för i år och 2017, jämfört med ok-
toberprognosen. Enligt organisationen är osäkerheten i progno-
sen på nedsidan och denna kan relateras till de pågående juste-
ringarna i världsekonomin: en allmän avmattning bland tillväxt-
länder, Kinas ombalansering (från produktion till konsumtion), 
lägre råvarupriser och den gradvisa normaliseringen av den förda 
penningpolitiken i USA. IMF avslutar med att varna för att 
världsekonomin kan spåra ur helt om inte dessa utmaningar han-
teras framgångsrikt. 

Summa summarum så har utsikterna för den globala ekono-
mins utveckling inte påtagligt förändrats för prognosperioden 
2015-2017. Det mest sannolika scenariot är därför en svag, men 
successiv, förbättring.   

Svensk ekonomi går starkt, men börjar bromsa in nästa år 
Svensk ekonomi uppvisade en stark tillväxt 2015 och samtliga 

delar från försörjningsbalansen bidrog till uppgången. Största bi-
draget kom från de fasta bruttoinvesteringarna där bygginveste-
ringarna gav det största tillskottet. I år fortsätter investeringarna 
att ge ett stort bidrag, men även de offentliga utgifterna, som sti-
ger snabbt till följd av det stora antalet asylsökande, ger en bety-
dande injektion till utvecklingen. Hushållskonsumtionen ökar 
också under prognosperioden, men hämmas av både högre skat-
ter och striktare amorteringskrav. En relativt svag global kon-
junktur gör att nettoexporten inte kommer att ge något större bi-
drag till BNP-utvecklingen under prognosperioden. BNP-tillväx-
ten dämpas därför successivt och under 2017 ökar den i linje 
med sin historiska utveckling.    

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

 Nivå Utfall  Prognos  
  2014 2014  2015 2016 2017 
Hushållens konsumtionsutgifter 1 812 2,2 2,5 2,3 2,1 
Offentliga konsumtionsutgifter 1 031 1,3 2,4 3,7 2,5 
Fasta bruttoinvesteringar 922 7,5 8,1 5,1 3,4 

därav bygginvesteringar 388 15,1 9,5 4,1 1,1 
Export 1 744 3,5 5,1 5,2 4,2 
Import 1 600 6,3 4,8 5,6 4,4 
BNP 3 918 2,3 3,8 3,3 2,5 
      KPI  -0,2 0,0 0,7 1,9 
Real disponibel inkomst  2,2 2,8 2,4 2,0 
Antal arbetade timmar  1,5 1,4 1,3 1,1 
Reporänta, nivå per 31/12  0,0 -0,35 -0,50 0,0 
10-årig statsobligation,      

nivå per 31/12  0,92 0,99 0,9 2,0 
Källa: SCB, BI 
 

Utrikeshandeln gick relativt bra under fjolåret. Det var tjänste-
exporten som drev återhämtningen medan varuexporten började 
lyfta först under hösten. Den uppgång som kunde skönjas på va-
rusidan stod främst motorfordonen för. Varuexporten fortsätter 
att förbättras, dock sker inget rejält lyft eftersom låga råvarupri-
ser håller tillbaka investeringar inom råvaruproducerande 
branscher. Importen har haft en längre period med bra tillväxt 
och fortsätter att utvecklas i god takt. Med fortsatt konsumtions-
benägna hushåll och en exportsammansättning som har ett stort 
importinnehåll (t.ex. delkomponenter till person- och lastbilar 
som måste importeras) leder till att importen stiger snabbare än 
exporten framöver. Sammantaget kommer nettoexporten vara i 
det närmaste neutral i bidraget till BNP-utvecklingen under pro-
gnosperioden. 

De fasta bruttoinvesteringarna fortsatte att stiga i god takt un-
der 2015. I fjol drevs utvecklingen av kraftigt stigande bostads-
investeringar, men redan i år kommer bygginvesteringarna att ge 
ett något mindre bidrag till investeringstillväxten. Nästa år drivs 
utvecklingen främst av investeringar i maskiner och inventarier 
eftersom kapacitetsutbyggnaden inom tillverkningsindustrin har 
kommit igång.  

De offentliga konsumtionsutgifterna väntas stiga kraftigt fram-
över på grund av de kostnader som är förknippade med det stora 
antalet asylsökande. Det stora spannet i Migrationsverkets pro-
gnoser de kommande två åren försvårar kraftigt möjligheten att 
prognostisera hur mycket utgifterna kommer att öka. Den offent-
liga konsumtionen ökar även via den demografiska utvecklingen 
med allt fler unga och äldre medborgare, vilket ger ökade utgif-
ter för skola och sjukvård under prognosperioden.  

CCI och hushållens konsumtionsutgifter 

 
Källa: Macrobond, BI 

Hushållen fortsatte troligtvis att spendera i relativt god takt un-
der fjärde kvartalet i fjol. Enligt SCB:s månadsindikator ökade 
konsumtionen med 3,2 procent under sista kvartalet samtidigt 
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som julhandeln åter visade rekordsiffror. I år och nästa år kom-
mer konsumtionstakten att bromsa in genom skattehöjningar och 
låga reallöneökningar. Vidare utgör en allt nervösare aktiemark-
nad och de kommande amorteringskraven en hämsko på kon-
sumtionsutvecklingen. I den positiva vågskålen finns dock en 
starkare arbetsmarknad och ett högt sparande redan i utgångslä-
get. Andra indikatorer pekar dock på en dämpad konsumtions-
lust. Till exempel visar konfidensindikatorn i KI:s konjunkturba-
rometer för hushållen (CCI) att hushållen är mer dystra än nor-
malt och att de även har en pessimistisk syn på den svenska eko-
nomin på ett års sikt. 

Fortsatt stark arbetsmarknad och inflationen återkommer i 
svensk ekonomi 

Sysselsättningsutvecklingen har varit god och går hand i hand 
med en stark BNP-tillväxt. De framåtblickande indikatorerna, 
som exempelvis KI:s barometer över totala näringslivets planer 
på att nyanställa, signalerar en fortsatt förbättring av arbetsmark-
naden i år (AKU för januari visade också på en fortsatt positiv 
utveckling). Under nästa år fortsätter sysselsättningen att öka, 
om än i något lägre takt. Den främsta anledningen är att arbets-
produktiviteten ökar, men även matchningsproblem dämpar 
sysselsättningstillväxten. Arbetslösheten sjunker däremot både i 
år och nästa år. Sammantaget innebär detta att antalet sysselsatta 
ökar med drygt 117 000 personer mellan 2015 och 2017. Arbets-
lösheten sjunker från fjolårets 7,4 procent till 6,7 procent nästa 
år.  

Konjunkturinstitutet bedömer att ekonomin når konjunkturell 
balans i början på innevarande år. Detta leder till att resursutnytt-
jandet bedöms vara på en ”neutral” nivå. Trots detta är det un-
derliggande inflationstrycket svagt i ekonomin och genom fort-
satt sjunkande energi- och råvarupriser och låga hyreshöjningar 
ser inflationen ut att bli fortsatt låg under 2016. Detta ledde till 
att Riksbanken sänkte reporäntan ytterligare några punkter efter 
februarimötet, ner till -0,5 procent. Först nästa år väntas inflat-
ionen stiga över 1-procentsnivån när de tidigare årens räntesänk-
ningar tillsammans med energi- och råvaruprisfallen börjar för-
svinna ur 12-månaderstalen. Bedömningen blir att Riksbanken 
börjar höja räntan först under nästa år och i slutet av 2017 är den 
åter på 0-strecket. Prognosperioden präglas därmed av en fortsatt 
mycket expansiv penningpolitik, trots att Sverige är på väg in i 
en högkonjunktur. 

 

Reporänta och 10-årig obligationsränta 
Procent 

 
Källa: Macrobond, BI 

 
 
 
 
 

Analys: 
Avtalsrörelsen och konjunkturen 
Den pågående avtalsrörelsen omfattar kollektivavtal för sam-
mantaget tre miljoner arbetstagare som ska omförhandlas 
under 2016. Olika delar av ekonomin befinner sig i olika 
konjunkturlägen. Så är det nästan alltid, vilket höjer det 
långsiktiga värdet av det lönebildningssystem som bygger på 
att industrins normerande avtal fungerar som riktmärke för 
övriga delar av svensk arbetsmarknad. 

Den svenska ekonomin har de senaste sju-åtta åren befunnit 
sig i en utdragen lågkonjunktur där produktionen alltjämt ligger 
under den som motsvarar ett resursutnyttjande i balans. Det åter-
speglas i fortsatt lågt kostnadstryck – något som Riksbanken för-
söker råda bot på genom att pumpa in mer gratispengar i syste-
met och fortsätta sänka räntan ytterligare en bit under noll. In-
flationen, rensat för ränteförändringar och oljeprisfallet ligger nu 
på knappt 1,5 procent medan KPI-inflationen ligger betydligt 
lägre. I ett avtalsperspektiv är däremot inte den svenska inflat-
ionens vara eller icke vara det viktigaste. Det är framför allt in-
dustrins internationella konkurrenskraft som måste stå i fokus. 
För byggindustrins del avgörs efterfrågan av alla de företag och 
privatpersoner som i sin tur är beroende av exportindustrin för 
sina inkomster. Därigenom avgör exportindustrins förmåga att 
konkurrera på världsmarknaden hur efterfrågan utvecklas i byg-
gindustrin.  

Bakgrund 
Dagens system för lönebildningen på den svenska arbetsmark-

naden skapades i och med den samarbetsöverenskommelse som 
industrins parter ingick 1997. Överenskommelsen kom till efter 
en 20-årsperiod som kännetecknats av höga avtalade löneök-
ningar som ätits upp av hög inflation. Efter att nuvarande modell 
infördes har Sverige varit förskonat från kostnadskriser samtidigt 
som reallönerna ökat varje enskilt år med undantag för 2011. 
Den årliga reallönetillväxten har under perioden uppgått till i ge-
nomsnitt 2,4 procent per år enligt Medlingsinstitutet. 
 
Reallöneutvecklingen 1960-2015 
Index 1995=100 

 
Källa: Medlingsinstitutet 

Märkets betydelse är svår att överskatta 
Normeringen spelar en helt avgörande roll i en väl fungerande 

lönebildning. Det understryks av att det i Medlingsinstitutets 
uppdrag uttryckligen ingår att upprätthålla den samsyn som finns 
på arbetsmarknaden om den internationellt konkurrensutsatta 
sektorns lönenormerande roll.  

Även om arbetslösheten på den svenska arbetsmarknaden 
sjunker just nu, ska man komma ihåg att en stor del av arbetslös-
heten är av strukturell karaktär, dvs. arbetskraftens kompetens 
stämmer dåligt överens med de jobb som finns lediga. En av ut-
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maningarna på den svenska arbetsmarknaden är att lönesprid-
ningen är låg i Sverige jämfört med andra länder och att lägstalö-
nerna är jämförelsevis höga. En effekt av detta är att personer 
med relativt låg utbildningsnivå och mindre omfattande, eller 
mindre relevant, arbetslivserfarenhet har svårt att ta sig över 
trösklarna in på arbetsmarknaden.  

Idag verkar även byggindustrin i en internationellt konkurrens-
utsatt miljö på ett helt annat sätt än för bara 15 år sedan. Detta är 
något som branschen måste ta hänsyn till, men också något som 
branschen kan dra nytta av genom ett klokt agerande. Det inne-
bär inte minst nya vägar och ökade möjligheter för att säkra 
kompetensförsörjningen.  

Hållbart alternativ saknas 
Modellen med industrins lönenormerande roll har gagnat 

svensk ekonomi ur flera aspekter. Att devalvera bort omotiverat 
höga löneökningar är en väg Sverige har prövat tidigare och det 
var ingen framgångssaga. Att den internationella konkurrens-
kraften befästs är av yttersta vikt för hela näringslivet. Från de 
som förespråkar en övergång till ett annat system har bland annat 
framförts argument som går ut på att risken för alltför höga löne-
ökningar inte skulle slå mot konkurrenskraften till följd av att 
den rörliga växelkursen skulle kompensera för detta genom en 
försvagning av den svenska kronan. Det empiriska stödet för ett 
sådant resonemang lyser med sin frånvaro. Växelkursen för en 
liten valuta som den svenska kronan bestäms nästan uteslutande 
av globala kapitalflöden. Inhemska faktorer har ytterst liten på-
verkan på växelkursutvecklingen. Ett bra exempel på det är 
Riksbankens ojämna kamp för att med reporäntan som vapen 
försöka försvara kronkursen och därigenom undvika deflations-
tendenser i ekonomin. 
 
 
 
 
 

Den internationellt konkurrensutsatta industrin måste vara lö-
nenormerande även i årets avtalsrörelse. Det ligger i allas in-
tresse, även i de delar av ekonomin som just nu befinner sig i ett 
konjunkturellt fördelaktigt läge. För en uthålligt positiv utveckl-
ing av efterfrågan på byggande i Sverige är det viktigaste att 
svensk ekonomi i stort växer. Den svenska ekonomin är starkt 
beroende av utrikeshandeln. Det är därför direkt avgörande att de 
företag som, i första hand, har sina kunder på exportmarknaden 
ges bästa möjliga förutsättningar att fortsätta konkurrera och ex-
pandera där. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bygginvesteringar 2002-2017 Officiell statistik enligt nationalräkenskaperna samt BI:s prognos 
Mdkr 2014 års priser 

Sektor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016p 2017p 

Bostäder 110,2 115,9 130,9 143,9 164,8 176,0 152,7 123,6 139,3 150,5 132,7 133,9 160,4 188,8 203,1 204,4 
Nybyggnad 52,1 54,7 66,1 75,2 85,0 93,6 79,2 47,2 55,6 68,9 54,4 60,0 80,2 103,4 116,6 117,4 
Ombyggnad 43,6 46,4 48,6 51,3 59,6 61,7 54,8 60,2 64,8 62,7 60,6 57,0 62,7 67,9 68,4 68,9 
Fritidshus 3,1 3,5 4,1 4,1 4,7 6,3 5,6 5,0 6,9 7,4 7,6 6,4 6,4 6,2 6,4 6,6 
Transaktionskost. 11,6 11,3 12,4 13,9 16,2 14,9 13,3 11,4 12,0 11,5 10,0 10,4 11,1 11,3 11,7 11,5 

Lokaler 100,8 101,1 102,8 99,9 124,0 139,3 146,2 123,0 124,7 121,9 130,1 127,1 145,2 152,8 156,3 158,3 
Privat 68,2 73,5 77,3 74,1 92,4 104,9 110,6 86,7 86,3 80,9 87,3 85,0 96,5 101,8 104,3 105,2 
Offentligt 33,3 28,0 26,0 26,4 31,5 34,3 35,4 36,3 38,4 40,9 42,8 42,1 48,6 51,0 52,0 53,1 

Anläggningar 69,3 67,2 74,4 72,3 72,7 72,8 77,5 80,6 75,1 70,6 78,8 76,3 82,7 83,6 83,1 84,8 
Privat 38,7 34,0 36,9 35,7 37,7 38,4 40,6 39,7 34,7 32,8 40,4 42,0 48,3 47,7 46,5 46,4 
Offentligt 30,8 33,2 37,5 36,7 35,1 34,6 37,1 40,9 40,2 37,6 38,4 34,3 34,4 35,9 36,6 38,5 

Summa  
bygginvestering 280,2 284,0 307,6 314,9 360,3 386,6 375,5 327,4 339,0 342,7 341,7 337,3 388,3 425,2 442,5 447,5 

(%förändring) (5) (1) (8) (2) (14) (7) (-3) (-13) (4) (1) (0) (-1) (15) (9) (4) (1)  
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