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

 

Försvagad världshandel dämpar global 
tillväxt    
Den globala konjunkturen har försvagats under de sen-
aste två åren och det mesta tyder på att det dröjer ännu 
en tid innan den negativa utvecklingen bryts. Den inter-
nationella handeln fortsätter att försvagas och 
företagens investeringsvilja är alltjämt avvaktande. Tullar 
och andra handelshinder försvårar en återhämtning, me-
dan centralbankernas stimulanser bidrar till att dämpa 
nedgången i världsekonomin. Deras vapenarsenal erbju-
der dock inte några stora möjligheter till att ytterligare 
stärka utvecklingen och konsensusprognosen är att den 
globala ekonomin växer med 2,5 procent under 2020. 

Diagram 1: Utveckling av BNP per capita i de nordiska 
länderna 2006-2018 

 
Källa: Sveriges Byggindustrier 

Nordisk ekonomi på tomgång 
Ungefär var fjärde svensk exportkrona går till Norden och 
i byggindustrin ser många av de större företagen Norden 
som sin hemmamarknad. Hela den svenska ekonomin är 
starkt beroende av utvecklingen i våra grannländer. 

De nordiska ekonomierna utvecklas relativt väl mot bak-
grund av den klena internationella omgivningen. En del 
av styrkan har kunnat förklaras av ökade bygginveste-
ringar – inte minst i form av ökat bostadsbyggande som 
gått hand i hand med hög befolkningstillväxt. I de flesta 
av nordens länder är det snarare knappa resurser än 
minskad internationell efterfrågan som påverkat de eko-
nomiska tillväxtutsikterna. På senare tid har bilden 
förändrats och inte minst i Sverige har bristande efterfrå-
gan ökat i betydelse jämfört med för bara ett år sedan då  

 

svårigheter att rekrytera rätt kompetens var den mest 
hämmande faktorn för näringslivet. För tillfället ser den 
nordiska ekonomin ut att gå på tomgång, men vissa ljus-
punkter syns i Norge och på Island. Sammantaget ökar 
Nordens BNP med 3,1 procent mellan 2018 och 2020.  

Byggkonjunkturen mattas av i Norden 
En mer dämpad makroekonomisk utveckling inom de 
nordiska länderna hämmar byggindustrin. Avmattningen 
på byggmarknaden är bred, men det är framför allt den 
fallande bostadsproduktionen inom Norden som dämpar 
tillväxten. Bostadsbyggandet nådde sin topp 2017 och 
har därefter kontinuerligt minskat och bedömningen är 
att det fortsätter ned även i år. Av samtliga nordiska län-
der är det är bara på Island som bostadsbyggandet ökar 
under 2020. För lokalinvesteringarna är det den privata 
sidan som utgör en hämsko, medan anläggningsmark-
naden fortsätter upp i relativt god takt. Detta främst tack 
vare ökade offentliga satsningar på infrastruktur. In-
bromsningen på den nordiska byggmarknaden leder till 
att byggsysselsättningen totalt sett sjunker i år, men ut-
vecklingen i Norden är tudelad eftersom både i Norge 
och på Island stiger antalet sysselsatta.  

Sammantaget ökar Nordens totala bygginvesteringar 
med 2 procent under perioden 2018-2020.  

Tabell 1: BNP- och byggprognoser i Norden   
Mdr EUR 2018 och årlig procentuell förändring 

 Mdr Utfall Prognos 
 EUR 2018 2019 2020 

Danmark 

BNP 301,3 2,4 2,2 1,5  
Tot bygginv. 31,0 4,6 7 1  
Bygginv (% av BNP)  10,3    

Finland 
BNP 234,5 1,7 1,6 1,0  
Tot bygginv. 33,6 4,5 -1 -2  
Bygginv (% av BNP)  14,3    

Island 
BNP 22,0 4,8 -0,2 1,7  
Tot bygginv. 2,1 -3,6 4 5  
Bygginv (% av BNP)  9,3    

Norge 
BNP 367,9 1,3 1,1 3,5  
Tot bygginv. 44,5 0,7 6 3  
Bygginv (% av BNP)  12,1    

Sverige 
BNP 471,3 2,2 1,0 0,9  
Tot bygginv. 52,7 1,8 -2 -2  
Bygginv (% av BNP)  11,2    

Norden 
BNP 1 397,0 2,0 1,4 1,7  

Tot bygginv. 163,9 2,5 2 0  
Bygginv (% av BNP)  11,7    

Källa: Sveriges Byggindustrier 
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Allt svalare bostadsmarknad 

Med en relativt likartad ekonomisk utveckling i de nor-
diska länderna det kommande året är det inte 
förvånande att även bostadsproduktionen uppvisar stora 
likheter. Marknaden för nyproducerade bostäder blev 
allt hetare under en period fram t.o.m. 2018, med ökat 
antal påbörjade bostäder flera år i följd i de nordiska län-
derna. Nu går vi raskt mot en allt svalare 
bostadsmarknad och samtliga länder utom Island rappor-
terar att vi från 2018 går i riktning mot färre nystartade 
projekt. Därmed väntas även en svagare volymutveckling 
för bostadsinvesteringarna framöver. För Danmark och 
Island handlar det om att investeringstillväxten bromsar 
in, medan det för Finland, Norge och Sverige handlar om 
sjunkande investeringar. 

Efter att ha ökat mycket kraftigt under ett par år har in-
vesteringsutvecklingen stannat av och de sammantagna 
bostadsinvesteringarna i Norden bedöms vända till en 
tydlig nedgång om 3 procent 2020. 

Tabell 2: Bostadsinvesteringarnas utveckling  

  Utfall 
2018 

(Mdr €) 2018 2019p 2020p 
Danmark 14,8 5% 11% 0% 
Finland 17,1 5% -2% -4% 
Island 1,0 16% 17% 8% 
Norge 20,2 -6% 2% -1% 
Sverige  25,5 -4% -8% -5% 
Totalt Norden 78,6 -1% 0% -3% 

Källa: Sveriges Byggindustrier 

Bostadsbyggandet minskar nu snabbt i Sverige. Enligt vår 
bedömning har cirka en tredjedel av nyproduktionen av 
flerbostadshus fallit bort sedan toppnoteringen 2017 och 
nedgången fortsätter även 2020 om än i en lugnare takt. 
Det betyder att nedväxlingen av bostadsinvesteringarna 
kom tidigare i Sverige än i våra nordiska grannländer. Det 
återspeglar det unika i att man genom politiska beslut 
drivit fram en kraftig minskning av bostadsproduktionen i 
en period av högkonjunktur. Hos våra grannar kommer 
nedgången istället nu, i takt med att konjunkturen tydligt 
mattas av. Under perioden 2018-2020 är det Finland som 
svarar för den största nedgången i antal påbörjade bostä-
der (-30%), medan Norge överraskar med en tillfällig 
uppgång 2019. 

Den norska bostadsmarknaden har annars efter ett par 
mycket starka år, bromsat in markant. Den höga byggtak-
ten har lett till stort utbud av färdigställda bostäder. 
Stark ekonomisk tillväxt med stigande inkomster hos hus-
hållen i kombination med fallande räntor och en tydlig 
urbanisering är bakomliggande förklaringsfaktorer som vi 
känner igen från Sverige. I Sverige har snabbt förändrade 
kreditvillkor satt stopp för många hushåll att ta steget in 
på ägarmarknaden trots en i grunden gynnsam makroe-
konomisk miljö. I Norge är det istället stigande räntor i 

kombination med det ökade utbudet på marknaden och 
en tydlig inbromsning i befolkningstillväxten, som orsakar 
en inbromsning. Inbromsningen i bostadsbyggandet blir 
också mildare i Norge än i Sverige. Norges Bank har fort-
satt att justera upp styrräntan ett flertal gånger under 
2019 och den är sedan september på 1,50 procent (jäm-
fört med 0,75 procent för ett år sedan). Det är inte 
oväntat mot bakgrund av att arbetslösheten har fortsatt 
att falla. Under 2017 ägde en tydlig dämpning av prisut-
vecklingen rum på den norska bostadsmarknaden i 
spåren av skärpta krav kring bankernas utlåning. Det var 
dock inte fråga om prisnedgångar i den omfattning vi sett 
i Sverige utan den 25 år långa sviten av obrutna prisupp-
gångar står sig alltjämt. Priserna stabiliserades snarare 
och omsättningen på bostadsmarknaden har varit fort-
satt hög. Detta leder bl.a. till att grunden för 
nyproduktion bedöms vara relativt stabil. 

I Finland inleddes en nedgång i antal påbörjade nya bo-
städer först 2019. Antalet beviljade bygglov har börjat 
vika efter att ha nått sin högsta nivå under vintern 2018-
2019 och det finns ett tydligt mönster där påbörjandet 
följer tätt i spåren. Tydligast är inbromsningen i Helsing-
forsregionen. Även i Finland förs diskussioner kring 
bostadslånen och en osäkerhetsfaktor att ta hänsyn till är 
nya begränsningar på företagsobligationer som väntas i 
närtid. Produktionen av ARA-bostäder uppgår till ca 
8.500 såväl 2018 som 2019, dvs omkring en femtedel av 
den totala bostadsproduktionen. ARA- bostäderna byggs 
med statliga stöd och erbjuds socialt och ekonomiskt ut-
satt hushåll till subventionerade hyresnivåer. Denna 
produktion dämpar svängningarna i bostadsbyggandet 
på den finska marknaden. 

Diagram 2: Antal påbörjade lägenheter per 1 000 invå-
nare, år 2000-2018 

 
Källa: Sveriges Byggindustrier  

Vid sidan av den vacklande nyproduktionen utvecklas 
ombyggnadsinvesteringarna relativt positivt. ROT-mark-
naden är mer stabil över tid, vilket bidrar till fortsatt 
hygglig tillväxt i de totala bostadsinvesteringarna över 
lag. Med högre omsättning på bostadsmarknaden växer 
aktiviteten i ombyggnationer och tvärtom. Därmed vän-
tas en viss dämpning i främst Norge efter en tydlig ökning 
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2017. Även i Danmark förutses en svagare utveckling 
framöver. 

De olika nordiska länderna har olika modeller med skat-
telättnad, liknande det svenska rotavdraget för hushåll. I 
Danmark har det s.k. hantverkaravdraget varit på plats i 
olika skepnader sedan 2011. Den senaste förändringen 
som genomfördes 2016 innebar att avdraget numera be-
gränsas till att gälla renoveringar i energibesparande 
syften. Därmed minskade antalet hushåll som nyttjade 
avdraget med nära 30 procent. Periodvis har ett eventu-
ellt avskaffande diskuterats. 

Tabell 3: Nyproduktion av bostäder 
Antal påbörjade lägenheter i 1.000-tal 

  2018 2019p 2020p 
Danmark 33,0 32,0 29,0 
Finland 45,6 38,0 32,0 
Island 2,5 3,0 3,2 
Norge 31,5 32,0 30,0 
Sverige  52,2 44,0 41,0 
Totalt Norden 164,8 149,0 135,2 

Källa: Sveriges Byggindustrier 

Sammantaget konstateras att bostadsproduktionen i den 
nordiska marknaden är i inne en tydlig nedgångsfas som 
väntas bli bestående även under innevarande år. 

Tabell 4: Bostadsbeståndet i Norden 2018 

 Befintligt  
bostadsbestånd*) 

Land 

Antal 
invånare* 
tusental 

Antal 
miljoner 

lägenheter 
Antal lgh/ 
1 000 inv. 

    Sverige 10 230  4,92 481 
Danmark  5 806  2,86 493 
Finland  5 518  3,04 551 
Norge  5 328  2,58 484 
Island  357  0,14 394 

* 1/1 2019  
Källa: Sveriges Byggindustrier 

Lokalinvesteringarna mattas av 
De totala lokalinvesteringarna i Norden har växt med 25 
procent över den senaste femårsperioden. År 2018 
ökade investeringarna i Norden med sammantaget 4 pro-
cent. Störst var ökningen i Sverige som 2018 hade en 
uppgång med 9 procent. Sett över en tioårsperiod sjönk 
lokalinvesteringarna kraftigt åren efter finanskrisen 2008 
och ungefär en fjärdedel av marknaden försvann på två 
år. Värst drabbades Island där investeringarna i lokaler 
sjönk med totalt 75 procent under perioden 2009-2012. 
Sverige har uppvisat den starkaste tillväxten sedan 2008 
och är det enda land i Norden vars lokalinvesteringar 
återhämtat sig helt och nu är uppe på högre nivåer än 
vad de var före finanskrisen 2008.   

Under prognosperioden 2019-2020 förväntas de nordiska 
lokalinvesteringarna bibehålla en god tillväxttakt under 

2019 för att sedan mattas av under 2020. Det är främst 
investeringar från den privata sidan som bromsar in då 
världsekonomin går in i en svagare period. Även världs-
handelns inbromsning skapar en utbredd oro bland 
exportberoende företag, vilket gör att de blir mer försik-
tiga inför nya stora investeringssatsningar. Det offentliga 
byggandet går dock fortsatt starkt i hela Norden och har 
tagit över som draglok när det privata lokalbyggandet 
dämpas.   

Danmark och Norge sticker ut på ett positivt sätt ef-
tersom det privata lokalbyggandet fortsätter att gå starkt 
där. Den positiva utvecklingen drivs av ett ökat byggande 
av hotell- och restaurangbyggnader. Även byggandet av 
lager- och logistikbyggnader växlar upp när internethan-
deln växer och efterfrågan på lager- och logistikyta ökar. 
På Island styrs byggandet av privata lokaler till stor del av 
turismen samt produktionen av aluminium och marina 
produkter. Intäkterna från alla dessa tre industrier sjun-
ker och det gör även investeringarna i privata lokaler. 
Sverige och Finland har haft en mycket god tillväxttakt på 
den privata sidan de senaste åren och byggandet av nya 
kontor har bidragit starkt till den goda tillväxten. I fjol 
skedde en snabb inbromsning och i år minskar de privata 
investeringarna i båda länderna.   

Det offentliga lokalbyggandet går däremot fortsatt starkt 
i hela Norden. I samtliga länder ökar byggandet av skolor, 
sjukhus och övriga vårdinrättningar. Kännetecknande för 
det nordiska offentliga lokalbyggandet är de stora sjuk-
husprojekten. Danmark är mitt uppe i en gigantisk 
sjukhussatsning där flera av landets sjukhus genomgår 
omfattande moderniseringar samtidigt som det uppförs 
flera nya ”supersjukhus”. Totalt handlar det om investe-
ringar om flera miljarder euro. På Island pågår det enskilt 
största sjukhusprojektet i landets historia då ett nytt nat-
ionellt universitetssjukhus är under pågående 
konstruktion. Även i Sverige, Norge och Finland pågår 
stora sjukhusprojekt som bidrar till investeringsvoly-
merna.  

Sammantaget ökar lokalinvesteringarna i Norden med 5 
procent under perioden 2018-2020. 

 

Tabell 5: Lokalinvesteringarnas utveckling  

  Utfall 
2018 

(Mdr €) 2018 2019p 2020p 
Danmark 9,4 0% 7% 2% 
Finland 11,3 5% 1% -1% 
Island 0,7 -6% -8% 2% 
Norge 13,7 2% 7% 5% 
Sverige  17,9 9% 3% -1% 
Totalt Norden 53,0 4% 4% 1% 

Källa: Sveriges Byggindustrier 
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Anläggningsbyggandet fortsätter uppåt 
De totala anläggningsinvesteringarna i Norden har växt 
med närmare 20 procent under perioden 2014-2018. År 
2018 ökade investeringarna i Norden med 8 procent. Sett 
över en tioårsperiod har det varit en differentierad ut-
veckling där investeringarna i Norge och Sverige ökat 
starkt medan utvecklingen i Danmark, Finland och Island 
varit mer blygsam. Gemensamt för de tre sistnämnda 
länderna är att de påverkades relativt hårt av finanskri-
sen och den efterföljande europeiska skuldkrisen. En 
betydande andel av det nordiska anläggningsbyggandet 
finansieras via offentliga medel. Exempelvis gäller detta 
investeringarna i transportinfrastrukturen. Den politiska 
processen rörande transportinfrastrukturen är relativt 
likartad i Norge och Sverige. Båda länderna antar långsik-
tiga planer, 12 år, som därmed sträcker sig över flera 
mandatperioder. Detta skiljer dem från Danmark, Finland 
och Island där den årliga budgetprocessen i högre grad är 
styrande för transportpolitiken. Dock pågår det nu en po-
litisk process i Finland med att skapa en 12-årig plan för 
transportsystemet. Lanseringen sker under våren 2021 
och planen ska sträcka sig fram till 2032. 

Tabell 6: Anläggningsinvesteringarnas utveckling  

  Utfall 
2018 

(Mdr €) 2018 2019p 2020p 
Danmark 6,9 10% 0% 0% 
Finland 5,2 0,5% 0% 2% 
Island 0,4 -31% -5% 4% 
Norge 10,7 14% 11% 6% 
Sverige  9,3 5% 3% 4% 
Totalt Norden 32,4 8% 4% 4% 

Källa: Sveriges Byggindustrier 

Inom de privata anläggningsinvesteringarna är energi en 
stor delsektor i Norden. Det noteras att både Danmark 
och Sverige under lång tid, och till skillnad från de övriga 
nordiska länderna, satsat på en storskalig utbyggnad av 
vindkraft. Norge har istället förlitat sig på en utbyggnad 
av vattenkraften och först under senare år fått upp ögo-
nen för vindkraften. Finland är det enda nordiska land 
som bygger ut kärnkraften. Ett nytt kärnkraftverk ska 
byggas, men har haft omfattande förseningar och be-
dömningen är att byggstart sker först 2021 och driftstart 
2028. Den beräknade totalkostnaden för projektet är ca 
7 miljarder euro (ca 72 mdkr). Island har en god tillgång 
av geotermisk energi och har fokuserat på att tillvarata 
denna tillgång. 

Anläggningsinvesteringarna i Danmark steg med 10 pro-
cent under 2018. Främst bidrog det energirelaterade 
anläggningsbyggandet till uppgången, men även järn-
vägsinvesteringarna bidrog positivt. I fjol påbörjades 
bygget av två nya tunnelbanelinjer i Köpenhamn, Nord-
havns- och Sydhavnsmetron. Detta gör att 
anläggningsinvesteringarna förblir oförändrade under 
prognosperioden 2019-2020, eftersom den generella 

tendensen är att det under denna period avslutas fler an-
läggningsprojekt än det påbörjas (t.ex. öppnades 
Cityringen i september 2019). Vidare följer anläggnings-
marknaden bostadsmarknaden med viss eftersläpning 
och det minskade bostadsbyggandet ger därför ett nega-
tivt bidrag till anläggningssektorn i år. Noterbart är att 
tunnelförbindelsen till Tyskland, Fehmarn Bält, påbörjas 
tidigast 2021. Projektet har kantats med förseningar och 
ger således inga investeringstillskott under prognospe-
rioden.  

Anläggningsinvesteringarna steg med knappt 0,5 procent 
i Finland under 2018. I fjol bibehölls investeringsnivåerna 
och i år väntas en uppgång om 2 procent. Anledningen 
till Finlands relativt svaga utfall beror dels på en stram fi-
nanspolitik samt dels att bostadsbyggandet minskade i 
fjol. Årets positiva tillväxt kommer av att regeringen har 
aviserat att satsa mer pengar på ny infrastruktur, men 
även det energirelaterade anläggningsbyggandet, exem-
pelvis inom vindkraft, bidrar positivt. 

Anläggningsbyggandet i Norge har haft en gynnsam ut-
veckling. Den senaste femårsperioden växte 
investeringarna med närmare 40 procent. Den goda all-
mänekonomiska utvecklingen har varit avgörande. 
Ungefär 80 procent av den norska anläggningsmark-
naden är offentligt finansierad, och där 
väginvesteringarna ensamt står för nästan hälften av de 
totala norska anläggningsinvesteringarna. År 2016 pre-
senterade Samferdselsdepartementet en ny nationell 
plan om sammanlagt 933 miljarder norska kronor för pe-
rioden 2018–2029. Det är en ökning med 80 procent 
jämfört med föregående plan (507 miljarder, perioden 
2014–2023). Sett till utvecklingen i närtid växte anlägg-
ningsinvesteringarna med uppskattningsvis 11 procent 
2019 och de fortsätter upp med 6 procent i år.  

För Sveriges del har den senaste femårsperioden innebu-
rit att det privata anläggningsbyggandet utvecklats svagt 
medan de offentliga investeringarna har haft en stark till-
växt. Det är en nedgång inom delsektorerna energi och 
transport som främst bidragit till minskningen inom det 
privata segmentet medan det är väginvesteringarna som 
ensamt lyft de offentliga anläggningsinvesteringarna un-
der perioden 2015-2019.  Studeras utvecklingen i närtid 
sker ett spårbyte inom det offentliga segmentet, från väg 
till järnväg medan den privata sidan, som växlade upp 
under 2018, fortsätter att ha en bredbaserad uppgång 
både 2019 och 2020. Det privata segmentet drivs främst 
av ökade investeringar inom energi, VA- och avfallsan-
läggningar samt telekommunikation. 

Sammantaget ökade anläggningsinvesteringarna i Nor-
den med uppskattningsvis 4 procent i fjol och fortsätter 
upp med samma tillväxttakt i år.  
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Tudelad nordisk arbetsmarknad 
Under 2018 var antalet sysselsatta inom den nordiska 
bygg- och anläggningssektorn 949.200 personer. Det är 
en ökning med 33.500 personer (3,7%) jämfört med året 
innan. Denna positiva sysselsättningsutveckling har fort-
satt under 2019 och när detta år snart kan summeras 
förväntas antalet sysselsatta ha ökat med ytterligare näs-
tan 23.000 personer (2,4%) till totalt 971.800 personer. 
År 2020 bryts den positiva utvecklingen för Norden och 
antalet sysselsatta väntas minska med 6.600 personer    
(-0,7%). Fortsatt rapporterar byggföretag inom Norden 
att det råder stor arbetskraftsbrist och det är mycket 
svårt att få tag på arbetskraft med rätt kompetens. Störst 
är bristen på arbetsledande yrken inom anläggningsbyg-
gandet. 

Tabell 7: Antal sysselsatta personer i byggindustrin 

  2018 2019p 2020p 
Danmark  172 600  177 000 175 500 
Finland  197 800  198 000  194 000 
Island 14 700 14 800 15 700 
Norge  220 000  228 000  233 000 
Sverige   344 200  354 000  347 000 
Totalt Norden  949 200  971 800  965 200 

Källa: Sveriges Byggindustrier 

Procentuellt sett väntas Island ha den starkaste utveckl-
ingen av antalet sysselsatta fram till 2020 med en 
sysselsättningsökning om 7,0 procent. I antal personer är 
det en ökning om cirka 1.000 personer och totalt sett 
väntas den isländska byggindustrin sysselsätta 15.700 
personer 2020. Jämfört med tidigare år är detta en av-
mattning då Island den senaste treårsperioden haft en 
genomsnittlig sysselsättningsökning med drygt 13 pro-
cent per år. I Norge väntas en fortsatt stark 

byggarbetsmarknad och arbetslösheten är nu den lägsta 
på tio år. Under prognosperioden väntas en ökning båda 
åren om sammanlagt närmare 6 procent, vilket motsva-
rar 13.000 personer. Norges anläggningsmarknad är på 
högvarv och det framför allt anläggningsföretagen som 
har ett stort behov av att anställa ny arbetskraft. 

Finland har de senaste åren haft den starkaste sysselsätt-
ningsutvecklingen (bortsett från Island). Denna goda 
trend bröts under 2019 då antalet sysselsatta väntas 
plana ut på 198.000 personer. Under 2020 väntas en 
nedgång om drygt 2 procent, eller 4.000 personer. Det är 
den minskande produktionen av bostäder som tynger ut-
vecklingen.    

I Danmark väntas en sysselsättningsökning om 1,7 pro-
cent under prognosperioden, toppen nåddes i fjol med 
ett årsgenomsnitt om 177.000 sysselsatta. Det är det 
högsta antalet sysselsatta inom dansk byggindustri sedan 
2008 och det är nyproduktionen av bostäder som är mo-
torn till uppgången. För 2020 väntas däremot en liten 
nedgång i sysselsättningen eftersom både hus- och an-
läggningsbyggandet faller. Sysselsättningen inom 
reparation och underhållsarbete går dock fortsatt uppåt 
under hela prognosperioden. 

Sveriges utveckling liknar Danmarks då sysselsättningen 
inom bygg ökat och nådde en toppnotering i fjol för att 
sedan vända nedåt i år. Totalt väntas antalet sysselsatta 
stiga med knappt 1 procent under åren 2018-2020. I Sve-
rige är det, likt Danmark, husbyggarna som behövt 
anställa mycket ny arbetskraft de senaste åren, men när 
nyproduktionen av bostäder sjunker förväntas arbets-
kraften inom husbyggandet göra detsamma. På 
anläggningssidan har företagen planer på att nyanställa 
och arbetskraftsbristen är fortsatt det största hindret för 
ett ökat byggande. 
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Tabell 8: Bygginvesteringar 2008–2020, Officiell statistik enligt respektive lands nationalräkenskaper samt prognos 
Mdr EUR, 2018 års priser och valutakurser 

Sektor och land 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020p 

Bostäder 61,9 52,2 56,0 62,4 60,7 60,6 63,4 67,7 73,3 79,2 78,6 78,5 76,5 
Danmark 14,5 11,5 10,5 12,2 11,5 10,6 11,3 11,9 12,5 14,0 14,8 16,4 16,4 

Finland 13,4 11,7 14,7 15,6 15,4 14,5 13,7 14,0 15,4 16,3 17,1 16,8 16,1 

Island 1,1 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 

Norge 14,9 13,7 13,5 15,8 17,5 18,5 18,2 18,8 20,0 21,5 20,2 20,7 20,5 

Sverige 18,0 14,7 16,9 18,4 15,9 16,5 19,5 22,2 24,6 26,6 25,2 23,5 22,3 

Lokaler 56,2 45,6 42,6 43,0 43,4 42,4 44,1 45,0 48,5 50,7 53,0 55,2 55,9 

Danmark 10,5 8,3 7,0 6,8 6,7 6,9 7,6 8,0 8,9 9,4 9,4 10,0 10,3 

Finland 12,5 10,0 9,6 10,2 10,0 9,5 9,2 9,3 10,1 10,7 11,3 11,4 11,3 

Island 1,0 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 

Norge 16,8 13,6 12,1 12,4 12,7 12,3 12,9 12,7 13,6 13,4 13,7 14,7 15,4 

Sverige 15,4 13,2 13,5 13,2 13,9 13,4 14,0 14,4 15,2 16,4 17,9 18,4 18,3 

Anläggningar 25,8 25,4 24,7 24,0 25,2 26,5 27,7 29,8 30,8 30,1 32,4 33,8 35,0 

Danmark 4,4 4,4 4,6 4,9 5,5 5,9 5,4 6,8 6,9 6,2 6,9 6,8 6,9 

Finland 4,9 4,5 4,4 4,3 4,2 4,4 4,7 4,7 5,3 5,1 5,2 5,2 5,3 

Island 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

Norge 7,3 7,3 7,2 6,8 6,7 7,6 8,4 8,8 9,3 9,3 10,7 11,8 12,5 

Sverige 8,4 8,8 8,2 7,7 8,6 8,3 9,0 9,2 8,9 8,8 9,3 9,6 10,0 

Summa Norden 

Bygginv. 144,1 123,5 123,4 129,4 129,5 129,6 135,3 142,2 152,6 160,0 163,9 167,4 167,5 
BNP 1 232,6 1 177,5 1 213,7 1 238,3 1 242,3 1 251,3 1273,2 1307,0 1337,4 1370,1 1397,0 1416,1 1440,7 
Sysselsatta 875.600 811.700 799.500 821.100 836.200 839.400 843.900 849.700 879.900 915.700 949.200 971.800 965.200     

Källa: Sveriges Byggindustrier 
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