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Inledning 

Prognoscentret AB 2

Prognoscentret publicerar 

prognoser två gånger per år för:

• Nya bostäder

• ROT bostäder

• Nya lokaler*

• ROT lokaler*

Syftet är att tillhandahålla ett 

beslutsunderlag för alla aktörer 

som agerar inom bygg- och 

anläggningsmarknaden.

Rapportens innehåll:

• Utsikterna för bostadsmarknaden i 

korta ordalag

• Prognoser för antalet nya bostäder 

under perioden 2019-2021 fördelat 

på:

- byggtyper (flerbostadshus och småhus)

- geografi (län)

• En analysdel där bakomliggande 

drivkrafter och faktorer presenteras i 

detalj.

Redovisas i 

egna 

rapporter

*Lokaler har tidigare kallats yrkesbyggnader

Prognosen 

finns också som 

sifferunderlag i 

Excel
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Vad driver marknaden?
På nästa sida sammanfattas utvecklingen inom 

olika faktorer som driver och påverkar 

byggnationen av nya bostäder…



Prognos för nya bostäder våren 2019
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Ekonomisk konjunktur 

Räntor

2019 2020 2021

Efter-

frågan

Inkomst & sysselsättning 

Finansiering

Bostadspriser

Demografi

Politiska satsningar

Vakanser, hyresintäkter

Byggkostnader

En mer djuplodande beskrivning om utvecklingen 

inom respektive faktor finns på sidorna 19-28

++ Mycket positivt 

+   Positivt

-- Mycket negativt

- Negativt

Nya bostäder, Sverige

Förutsättningar & Drivkrafter

• Kommentar om makroekonomi och 

bostadsmarknaden

• Kommentar om efterfrågan och 

bostadsmarknaden

• Kommentar om utbud och 

bostadsmarknaden

Lönsamhet

Skatter/avgifter/reglering

Produktionsresurser

SE

Hur förändringar i förutsättningar påverkar 

marknaden jämfört med året innan:
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Hur många bostäder kommer 

att byggas de fram till och 

med 2021…

?
Låt oss presentera 

prognosen för nya 

bostäder 2019-2021



Vad sker i bostadsmarknaden 

totalt

Prognos för antal påbörjade bostäder i Sverige

Prognoscentret AB 6

Underrubrik

• Kommentarer till 

bostadsmarknadens totala 

utveckling

SE



Vad sker i de olika 

bostadstyperna

Antal påbörjade bostäder per byggtyp i Sverige

Prognoscentret AB 7

• Kommentarer till bostadstypernas 

utveckling

Underrubrik

Respektive byggtyp analyseras vidare på sidorna 10-18

SE



Regional utveckling

Antal påbörjade bostäder fördelat geografiskt i Sverige

Prognoscentret AB 8

• Regionala kommentarer

SE

Önskas en mer detaljerad regional analys kan 

vi hänvisa till våra Excel-underlag men vi kan 

även erbjuda ett underlag som är helt 

anpassad till era behov.

Underrubrik. 



Underrubrik

Prognosjämförelse, hösten 2018 mot våren 2019 i Sverige

Prognoscentret AB 9

Förändringar 

• Text beskrivande förändring i prognos, 

samt motivering.

SE
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Byggtyper
På följande sidor presenteras prognoser för:

Småhus
Fristående småhus samt 
rad-, par- och kedjehus

Flerbostadshus
Inkl. specialbostäder som t.ex. 

studentbostäder och 
äldrebostäder

Inklusive 

drivkrafter för 

respektive 

byggtyp!

Hushålls-

byggnader
Fritidshus



Prognoscentret AB 11

• Förutsättningar & Drivkrafter 

• Förutsättningar & Drivkrafter 

• Förutsättningar & Drivkrafter 

• Förutsättningar & Drivkrafter 

• Förutsättningar & Drivkrafter

Flerbostadshus, Sverige

Förutsättningar & Drivkrafter

SE



Hyresrätter bromsar fallet

Prognos för flerbostadshus fram till 2021 i Sverige

Prognoscentret AB 12

• Byggandet minskar med ….

• Stora behov ….

• Efterfrågan ….

Underrubrik.

SE



Förutsättningar för Brf & Hr

Fokus hyresrätt vs. bostadsrätter

Prognoscentret AB 13

• Lägre …. 

• Sänkta ...

• Det finns ...

SE



Fristående småhus, Par/rad/kedjehus, Sverige

Förutsättningar & Drivkrafter

Prognoscentret AB 14

• Beviljade bygglov .. 

• Fortsatt ..

• Orderingången... 

• Par-, rad-, ... 

SE



Fristående småhus faller…

Prognos för fristående småhus fram till 2021 i Sverige

Prognoscentret AB 15

• …bostadsmarknaden ... 

• ….efterfrågan vara ….

• Det finns förutsättningar …. 

Underrubrik. 

SE



Kraftig nedgång för par/rad/kedjehus

Prognos för par/rad/kedjehus fram till 2021 i Sverige

Prognoscentret AB 16

• Nedgången….

• …viktiga drivkrafter ….. 

Underrubrik

SE



Stor nedgång för fritidshus

Prognos för fritidshus fram till 2021 i Sverige

Prognoscentret AB 17

• Aktiviteten följer ….

• Vikande bostadspriser och …. 

Underrubrik. 

SE



Hushållsbyggnader dras med i 

nedgången

Prognos för hushållsbyggnader fram till 2021 í Sverige

Prognoscentret AB 18

• Byggandet ökade ...

• De drivkrafter som ... 

• Återhämtningen 2021 är ... 

Hushållsbyggnader = bostadsgarage, gäststugor, förråd, fristående 

bastubyggnader mm

Underrubrik. 

SE
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Bakom-

liggande faktorer 

• Konjunktur och byggmarknad
• Bostadspriser
• Demografi
• Bygg- och bostadspolitik
• Kapacitet- och byggkostnader
• Övriga nyckelindikatorer



Svagare investeringstillväxt

Konjunktur och byggmarknad

Prognoscentret AB 20

Under 2018 växte BNP med 2,3 % jämfört med 

samma period 2017, vilket var i linje med 

förväntningarna. Störst positivt bidrag för tillväxten 

hade fortfarande de fasta bruttoinvesteringarna, även 

om ett minskat bostads-byggande påverkade 

investeringarna negativt från och med det andra 

halvåret. Bostadssektorn kommer att fortsätta påverka 

BNP tillväxten negativt under hela prognosperioden.

Nettoexporten ökade under 2018, i huvudsak till följd 

av ökad tjänsteexport sista kvartalet. Hushållens 

konsumtion växte långsammare under det andra 

halvåret vilket hämmade BNP-tillväxten.

Tillväxttakten mattas av och bottnar under innevarande 

år, för att sakta vända uppåt och närma sig trendtillväxt 

i slutet av perioden. Trots att sysselsättningen

fortsätter att  öka, kommer inte andelen arbetslösa att 

minska nämnvärt, vilket förklaras av en större ökning i 

arbetskraften under samma period. Samtidigt är 

anställningsplanerna i näringslivet betydligt mindre 

aggressiva än under 2018. Dessutom har stora delar 

av tillskottet på arbetsmarknaden en lägre 
kompetensnivå jämfört med efterfrågan, vilket innebär 

fortsatt stora matchningsproblem i vissa sektorer.

Inflationstakten har en period legat över Riksbankens 

mål främst p.g.a. stigande energipriser i kombination 

med importerad inflation genom en svagare krona. 

Oljepriset är nu på en betydligt lägre nivå jämfört 

med förra året samtidigt som ökningen i svenska 

elpriser till följd av den torra sommaren kommer att 

avta. Det gör att inflationstryck kommer att utebli och 

under prognosperioden kommer inflationen att ligga 

under Riksbankens mål på 2 %.



Räntan förblir låg…

Konjunktur och byggmarknad

Prognoscentret AB 21

I december höjde Riksbanken reporäntan för första 

gången sedan 2011, detta trots avsaknad av 

inflationstryck på marknaden. Tidpunkten för 

räntehöjningen förklaras av att man under en tid 

signalerat för höjningen, och utebliven höjning skulle 

då kunna innebära ett urholkat förtroende för 

Riksbanken. Bortsett från förtroendefaktorn kan valet 

av tidpunkt för höjningen tyckas illa valt, då det finns 

en tydlig konjunkturoro i marknaden. Riksbanken 

kompenserade med att sänka räntebanan och 

signalerar nu en höjning under slutet av 2019, samt 

ytterligare två höjningar under 2020. 

För den svenska byggmarknaden innebär det att 

förutsättningarna fortsätter att vara goda. Räntorna 

förblir låga men då höjningar rycker allt närmre 

samtidigt som fastighetsvärderingarna är höga bör 

investeringsviljan dämpas och försiktigheten öka. 

Tillsammans med kreditregleringar är stigande räntor 

det som får störst negativ inverkan på viljan och 

förutsättningarna att investera under de närmsta 

åren.

”Kreditregleringar och stigande 

räntor är det som får störst negativ 

inverkan på bostadsbyggandet 

under de närmsta åren”



Lägre men stabila bostadspriser

Bostadspriser

Prognoscentret AB 22

Bostadspriserna har ökat med i snitt 98 % sedan finanskrisen, vilket är den största uppgången inom EU. 

Utvecklingen var speciellt stark efter 2012 men under hösten 2017 började bostadsrättspriserna att falla i 

Stockholmsregionen vilket kvartalet senare spred sig till resten av landet. Under inledningen av våren 2018 föll 

även priserna på småhus. 

Enligt mäklarstatistik har bostadspriserna fallit med totalt ca 8 % från toppnoteringarna under 2017. Lokalt, (i 

Stockholm) har nedgången varit något större, (ca 10 %). En länsvis jämförelse av påbörjandet per capita visar 

att ett ökat utbud haft en tydlig koppling till prisnedgången.



Ökat utbud förklarar prisnedgång

Bostadspriser

Prognoscentret AB 23

Vid en länsvis jämförelse av påbörjandet per capita de 

senaste tre åren så toppar Uppsala och Örebro listan 

för både småhus och flerbostadshus. Granskas den 

historiska prisutvecklingen framgår det att 

bostadspriserna ökat snabbare där under 2010 till 2012 

än i övriga landet. Detta drev upp byggaktiviteten åren 

därpå. Prisutvecklingen blev därför jämförelsevis mer 

dämpad i ovanstående län då ett stort antal nya 

bostäder kom ut på marknaden. Det ökade utbudet har 

inte oväntat haft en tydlig koppling till prisnedgången 

det senaste året varför tex. Uppsala och Örebro (som 

byggt mycket bostäder) utgör goda illustrationer på hur 

utvecklingen på bostadsmarknaden varierar regionalt. 

Bostadspriserna planade ut då säljare och köpare 

började komma överens igen. Marknaden har 

stabiliserats men den präglas av fortsatt osäkerhet då 

räntan riskerar att höjas samtidigt som många 

nybyggda bostadsrätter kommer ut på marknaden 

under våren. Vi förväntar oss inget omfattande prisfall 

på kort sikt då räntan förblir mycket låg samtidigt som 

arbetsmarknaden håller sig stabil. SEBs Boprisindikator 

(bild) visar fortfarande värden strax över noll vilket visar 

att en majoritet av hushållen tror på stabiliserande, 

svagt stigande priser. Swedbanks boindex ligger kvar 

kring ett genomsnitt på 117 sedan hösten 2018 vilket

pekar på att hushållen har goda marginaler att betala 

bostäderna på rådande prisnivå. På längre sikt är riskerna 

större, särskilt om arbetslösheten ökar kraftigt i 

kommande lågkonjunktur. 

Tiden med snabbt stigande priser är över och utan ett 

dramatiskt prisfall kommer det att dröja många år innan en 

liknande period är tillbaka. Bostadspriserna har därmed 

förlorat sin roll som positiv drivkraft. Den affärsmodell som 

bostadsrättsutvecklarna nyttjat behöver anpassas så att 

den bättre fungerar i rådande marknad. 
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Befolkningstillväxten fortsatt hög

Befolkning och bostäder

Prognoscentret AB 24

• Storstadsregionerna kommer att 

fortsätta ha högst befolkningsökning 

en god tid framöver vilket speglar 

byggbehoven. 

• Enligt Boverket, (juli 2018) krävs 

totalt 669 000 nya bostäder fram till 

2025. Majoriteten bör påbörjas i 

inledningen av perioden vilket ger en 

byggtakt på 93 000 bostäder per år 

till och med 2020.Bostadsbyggandet 

landar klart under det behovet.

Den svenska befolkningen förväntas öka med drygt 1,2 miljoner människor till 2030, enligt SCB. De delar av lan-

det som ökat mest är inte helt oväntat storstadsregionerna. Uppsala, Halland och Stockholm har haft högst till-

växttakt de senaste åren, vilket kan förklara länens höga byggtakt.



Politiken blir avgörande

Bygg- och bostadspolitik

Prognoscentret AB 25

Den politiska handlingskraften inom bostadspolitiken har länge varit mycket begränsad varför marknaden 

utgjort den huvudsakliga drivkraften för de senaste årens bostadsbyggande. När de marknadsmässiga 

förhållandena försvagas blir det än viktigare att politiken tar ansvar om de långsiktiga bostadsmålen ska 

uppnås. Det finns några initiativ och förslag som bör belysas:

• Arbetet med regelförenklingar fortsätter vilket 

skall göra byggandet snabbare, enklare och 

billigare. 

• Den kommunala byggbonusen drogs tillbaka i 

den budget som röstades igenom i höstas men 

stödet återställs med största sannolikhet i den 

budgetjustering som regeringen väntas driva 

igenom i april. 

• Turerna kring byggbonusen får konsekvenser för 

främst hyresrätter och studentbostäder där vissa 

projekt stoppats, men betydligt oftare försenats. 



Hammaren på spiken eller spiken i kistan?

Bygg- och bostadspolitik

Prognoscentret AB 26

• Alla nya byggnader ska efter den 31 december 

2020 vara nära-nollenergibyggnader (NNE). Detta 

kommer att öka byggkostnaderna men i gengäld 

sänks driftskostnaderna. Det kan inte uteslutas att 

projekt tidigareläggs i syfte att undvika tuffare 

energikonsumtionskrav. 

• Vi får sannolikt se nya försök att nå en långsiktig 

blocköverskridande överenskommelse om 

bostads-försörjningspolitiken. De frågor som 

tidigare fällde en överenskommelse finns kvar, 

(marknadshyror, beskattning och finansiering) men 

vi kan se tecken på en ökad kompromissvilja vilket 

kan ge resultat under mandatperioden.

• ”Nya skatteregler för företagssektorn”, vilka kortfattat innebär en begränsning av ränteavdragen i 

kombination med sänkt bolagsskatt (från 22 till 20 %). Förslaget har blivit kritiserat från både näringslivet 

och SABO (företräder 300 medlemsföretag inom allmännyttan) vilka hävdar att det kan utlösa ett kraftigt 

fall i bostadsproduktionen och driva upp hyrorna för både nya och befintliga hyresrätter. 

Renoveringsplaner av miljonprogrammet kan även skjutas på framtiden. Vi förväntar oss inte att 

förslaget införs i nuvarande form.



Ökat kapacitetsutrymme

Prognoscentret AB 27

De senaste årens byggaktivitet har skapat en 

kapacitetsbrist på främst erfaren personal som 

påverkat hela branschen. När nybyggnationen 

bromsar in förbättras resurstillgången även om det 

dröjer en tid då många projekt fortfarande är under 

produktion. 

Andelen företag i byggbranschen som uppger bristen 

på arbetskraft som det största hindret för ett ökat 

byggande har gått tillbaka något, från ca 70 % för ett 

drygt år sedan till ca 50 % i mars. Antalet utländska 

arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige har 

ökar kraftigt, från ca 72 000 under 2017 till drygt 100 

000 under förra året. 

Nu viker nybyggnationen samtidigt som det 

försämrade ROT-avdraget bidragit till att fler 

genomför arbeten på egen hand. Efterfrågan på 

utländsk arbetskraft går tillbaka de kommande åren 

samtidigt som ett ökat byggande i övriga Europa gör 

det enkelt för många att flytta hem igen. 

Bristen på resurser har inte pressat upp bygg-

kostnaderna pga. låg löneökningstakt, (genom 

importerad arbetskraft) fortsatt billiga råvaror och 

låga energipriser. 

Kostnaden för utländsk arbetskraft väntas dock öka ge-

nom EU:s uppgörelse ”lika lön för lika arbete på samma 

plats”. Regeln träder i kraft 2020 och innebär att den 

som varit tillfälligt utsänd från ett EU-land till ett annat 

för att arbeta ska omfattas av värdlandets regler efter 

18 månader. Byggkostnadsutvecklingen väntas inte 

utgöra något större hinder under prognosperioden och 

kapacitetstillgången bör för-bättras i takt med att 

nybyggandet går tillbaka. 

Kapacitet och byggkostnader



Samtliga indikatorer har försvagats

Prognoscentret AB 28

Byggbranschens konfidensindikator har 

under 2016 och 2017 legat på ca 110 vilket är 

över det historiska genomsnittet på 100. 

Under året har dock optimismen stegvis gått 

tillbaka nå-got för att under sommaren 

etablera sig strax över 100. 

Hushållens konfidensindikator, (CCI) har 

länge legat relativt stabilt strax över det 

historiska medelvärdet 100. Från och med 

maj i år vände det dock ned strax under 100 

för att i sommar landa på ca 97. Det är främst 

synen på svensk ekonomi som dragit ned 

medelvärdet. 

Beviljade bygglov ökade med totalt 11 % under 2017 för att under förra året gå tillbaka med 9 % (jämfört med 

före-gående år). Nedgången var 21 % för småhus och 6 % för flerbostadshus. 

Övriga nyckelindikatorer



Definitioner

Prognoscentret AB 29

Bostäder inbegriper flerbostadshus och småhus (fristående småhus samt par- rad och kedjehus). Nytt för 

prognosrapporterna är att även nya fritidshus och hushållsbyggnader ingår, då dessa efterfrågas av hushåll 

i första hand. I analysen anger vi i regel marknaden i antal bostäder och vi sätter igångsättningsåret för 

byggnader i fokus enligt SCBs definition; «när bottenplattan är gjuten» (vilket vid brist på kontroll blir 

baserat på datum för byggstart i bygganmälan).

• I rapporten beskrivs marknadsstorleken i antal 

påbörjade bostäder, värde av påbörjandet och 

investeringar exklusive moms i fasta priser.

• Fasta priser innebär att talen är justerade för 

prisökningar och beskriver påbörjad/producerad 

volym. För att få förväntad omsättningstillväxt måste 

förväntad prisökningstakt läggas på toppen av 

prognosen för volymtillväxten.

• Investeringarna (produktionsvärdet) omfattar värdet 

av byggandet som utförs under beräkningsåret. Detta 

inkluderar arbeten i byggnader som påbörjats under 

tidigare år men som fortfarande är i produktion vid det 

aktuella årets början.

Se tabell  i Excelfilen för en översikt över påbörjandet 

och investeringar fördelat på byggtyper. 


