
 

 

 

 

Byggtrender januari 2022 
 
Byggtrender är Prognoscentrets månatliga uppdatering av bygg- och bostadsmarknaden i 
Sverige. För abonnenter av våra byggmarknadsprognoser finns byggstatistiken tillgänglig för 
nedladdning på kundwebben. 

Byggstatistik 

Småhusbyggandet fortsätter att öka 

Den senaste statistiken visar att det under fram t.o.m. oktober 2021 påbörjades cirka 
53 300 bostäder, vilket är 21 procent fler jämfört med samma period 2020. 

I oktober 2021 påbörjades 1 procent fler bostäder jämfört med samma månad året 
innan. Byggandet av flerbostadshus minskade (-4%) medan antalet påbörjade 
småhus var högre (17%) jämfört med samma månad under föregående år. Även när 
vi tittar på utvecklingen fram t.o.m. oktober 2021 är det småhus som leder ökningen i 
antalet påbörjade bostäder jämfört med samma period föregående år (25% för 
småhus och 19% för flerbostadshus). 

Ytan beviljade bygglov (kvm) för bostäder ökade med 12 procent fram t.o.m. oktober 
2021 jämfört med samma period året innan. Det är framför allt bygglov för småhus 
som drar upp tillväxten, där ytan beviljade bygglov ökat med 31 procent. I oktober 
månad beviljades bygglov motsvarande en area på nära 650 tusen kvadratmeter 
bostäder, vilket innebär en minskning på 4 procent jämfört med samma månad 2020. 
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Ytan beviljade bygglov för sjukhusbyggnader drar upp utvecklingen 

Arean beviljade bygglov (kvm) för lokalbyggnader ökade under 2021 med 30 procent 
fram t.o.m. oktober 2021 jämfört med samma period året innan. Ökningen var som 
störst för sjukvårdsbyggnader, trafik- och kommunikationsbyggnader samt byggnader 
för kultur, sport och underhållning. För tre typer av byggnader minskade ytan beviljade 
bygglov, nämligen kontorsbyggnader, skolor samt byggnader för hotell och 
restaurang. Denna utveckling var förväntad då det är branscher som påverkats hårt av 
pandemin.  

I oktober månad beviljades bygglov motsvarande en area på nära 620 tusen 
kvadratmeter lokaler, vilket innebär en ökning med 29 procent jämfört med samma 
månad föregående år. Det är framför allt ökningen av beviljade bygglov för 
sjukhusbyggnader som drar upp den totala utvecklingen medan bygglov för 
kontorsbyggnader bromsar. 

 

 

 

 

 

Byggstatistiken bygger på statistik från SCB som 

har bearbetats av Prognoscentret på grund av 

eftersläpning i rapporteringen. 
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Övrig marknadsstatistik 

• Omsättningen av bostäder 

Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månader) uppgick i november till ca 36 
600 försäljningar, vilket är i linje med utfallet vi såg under samma period 2020. 
Omsättningen av bostadsrätter har generellt sett varit hög under pandemin jämfört 
med nivåerna under både 2019 och 2018. Det är också tydligt att omsättningen var 
högre under 2021 jämfört med 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet småhusförsäljningar i november uppgick till ca 4500, vilket är 7 procent färre 
jämfört med samma månad 2020. Jämfört med oktober 2021 minskade omsättningen 
med 16 procent. Omsättningen av småhus under 2021 (t.o.m. november) var något 
högre jämfört med samma period 2020 och 2019. Det var speciellt under 
sommarmånaderna som småhusköpen var fler än normalt. 
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• Utbudet av bostäder 

I december minskade utbudet av lägenheter i Sverige med 4 procent jämfört med 
samma månad året innan, och med 9 procent jämfört med november 2021. Utbudet 
av småhus ökade med 3 procent i september månad jämfört med samma månad 
2020, men minskade samtidigt med 30 procent jämfört med föregående månad.  

 

 

 

 

Generellt har småhusutbudet, till skillnad från utbudet av lägenheter, tryckts ned under 
pandemin. Det tydliga säsongsmässiga mönster vi kan se i trendlinjen för 
småhusutbudet (medelvärde 6 månader) tidigare år uteblev under andra halvan av 
2020 och i januari 2021 var utbudet som lägst sedan Hemnet började mäta utbudet 
2014. Sedan den (säsongsmässiga) dippen i början av året ökade utbudet under 
våren, men nivåerna var fortfarande ungefär 20 procent lägre än det normala för 
årstiden. Under sommaren backade utbudet av småhus, men inte lika mycket som 
förra sommaren, vilket gör att vi i dagsläget ligger på ungefär samma nivå som under 
samma period året innan. 
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Större bostäder har varit eftertraktade under pandemin eftersom vi tillbringat mer tid i 
hemmet än vanligt. Bostaden har blivit en plats för arbete, fritid och semester under 
pandemin och därmed har våra krav på bostaden förändrats. Många har velat köpa 
småhus, men få har velat sälja vilket har skapat en situation med lågt utbud och priser 
som skjuter i höjden. 

 

• Bostadspriser 

Bostadsrättspriserna (rullande tre månader) visar en tillväxt nationellt på ungefär 7 
procent i november månad jämfört med samma månad 2020. Bland 
storstadsregionerna är det Skåne som haft den högsta pristillväxten på strax över 10 
procent, och i Stockholm och Västra Götaland har priserna vuxit med ungefär 6 
procent i november jämfört med samma månad i fjol. I månadstakt har priserna stått 
stilla när vi ser till den nationella utvecklingen medan storstadsutvecklingen för det 
mesta är smått negativ förutom i Stockholm där priserna har ökat (även då ökningen 
är mycket liten).  

 

Småhuspriserna i landet ökade med 17 procent i november jämfört med samma 
period 2020. Den största regionala pristillväxten i årstakt finner vi på Gotland, där 
priserna på småhus ökat med 25 procent.  
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Vill du bli meddelad när vi släpper Byggtrender? Prenumerera då på nyhetsbrevet så 
får du en notis direkt i inkorgen.  

 

Kontakt 
 

Sara Snöbohm, marknadsanalytiker  

E-post: ss@prognoscentret.se 

Telefon: 073 579 47 70 
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