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Förord 
Detta examensarbete har utförts under våren 2009 vid Halmstad Högskola och är ett 
avslutande moment i utbildningen till byggingenjör – produktion och projektledning. 
 
Arbetet har varit mycket intressant och lärorikt. De teoretiska studierna tillsammans med 
intressanta samtal med kunniga personer inom byggbranschen har bidragit till en djupare 
insikt och ett nytt intresse i ämnet. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla personer och företag som har varit med och hjälpt mig 
genomföra detta examensarbete samt min handledare Bengt Larsson. 
 
Halmstad, Maj 2009 
 
 
Bogdan Sandor 
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Sammanfattning 
På senare tid har det pratats mycket om finanskrisen och lågkonjunkturen. Detta är 
förståligt då krisen som till en början var begränsad till USA nu spridit sin oro globalt i 
form av konkurser, mindre investeringar och höga varselsiffror.   
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur finanskrisen påverkat 
byggbranschen rörande marknad och personal, men även granska vilka åtgärder 
byggföretagen tagit. 
 
Undersökningen genomfördes genom inhämtad information från flertalet byggrelaterade 
hemsidor som sedan följdes upp med intervjuer inom de olika byggsektorerna.   
 
Jag har kommit fram till att det är bostadsmarknaden som har drabbats hårdast då den 
styrs av hushållens ekonomi och framtidsförhoppningar. Vid årsskiftet hade 
bostadsbyggande med någon form av privat ägande eller insats i princip helt försvunnit. 
Lokal och anläggningsmarknaden har klarat sig bra och tack vare de offentliga 
investeringarna. De byggföretag som drabbats hårdast är således de större 
entreprenörerna som till stora delar inriktar sig på nybyggen av bostäder. Inom 
byggsektorn har över 10000 personer blivit av med sitt jobb där majoritet är hantverkare 
och nyanställda. Mest av allt behövs just nu behövs positiva politiska signaler så att 
bankerna törs låna ut igen och hushållen vågar investera så att bostadsbyggandet kan 
återställas. 
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Abstract 
Recently there have been a lot of talk a about the financial crisis and recession. This is 
understandable since the crisis, which initially was limited to the U.S. now has spread its 
concern globally in form of bankruptcies, less investment and lots of people have lost 
here jobs.  
 
The purpose of this thesis is to examine how the financial crisis have affected the 
construction industry relating to market and personnel, but also examine what measures 
the construction companies have taken.  
 
The examination was carried out by information received from the majority of 
construction-related websites which then was followed up with interviews in the various 
construction sectors.  
 
I have come to conlusion that the housing market has been hardest affected by the 
financial crisis becuase it is controlled by the household economy and future hopes. At 
year-end housing with some form of private ownership or operation, in principle, 
completely disappeared. The local and construction market has done well thanks to 
government investment. The most affected construction companies are the larger 
contractors that largely focuses on new construction of housing. Within the construction 
sector over 10,000 people have lost their jobs where the majority are artisans and new 
recruits. Most of all needed right now is positive political signal so the banks dare to lend 
again, and households dare invest so that housing can be restored.
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1. Inledning 
I detta kapitel beskriver jag det valda problemområdet och uppsatsen som helhet. Det 
inleds med en bakgrund med tillhörande problemformulering av uppsatsens 
ämnesområde. Diskussionen leder fram till uppsatsens frågeställning och mynnar sedan 
ut i uppsatsens syfte. Därefter följer avgränsningar.  
 
En finanskris uppstår då finansiella institut eller finansiella tillgångar under hastiga 
omständigheter markant sjunker i värde. Detta är ett fenomen som kan härledas ur flera 
olika förklaringar. Bakgrunden till den finansiella kris som världen befinner sig i idag, 
kan förklaras av att en allt för frikostig ekonomistyrning har rådit i USA. En 
övervärdering av fastigheterna i kombination med allt för billiga lån har resulterat i att 
folket i USA under en längre tid levt över sina tillgångar. Att krisen spridit sig till Sverige 
och övriga världen kan förklaras med den ständigt ökande globaliseringen. 
 
Sverige har tidigare stått inför ekonomiska lågkonjunkturer, under 1990-talet blev 
följderna kraftigt avtagande konsumtion samtidigt som exportindustrin fick sig en törn 
under millenniumskiftet. Vad som är kännetecknande för dagens kris, och även det som 
gör den så allvarlig, är att den slår mot flera olika sektorer och drabbar majoriteten av alla 
branscher, däribland även byggbranschen. Hittills har 10 000 byggarbetare i Sverige 
blivit av med sina jobb, samtidigt som nybyggandet av bostäder helt har avstannat, detta 
trots rådande bostadsbrist, och än vet man inte om alla följder har exponerat sig. 
 
Frågan jag ställer mig är; hur har finanskrisen inverkat på byggbranschen? Detta har jag 
försökt att besvara genom att undersöka nedanstående punkter. 
 

• Hur har byggmarknaden påverkats?  
• Vilka inom byggbranschen har berörts?  
• Hur har byggföretagen påverkats? 
• Vad har byggföretagen vidtagit för åtgärder? 
• Har finanskrisen haft några positiva effekter? 

 
Syftet med detta examensarbete är alltså att undersöka sambandet mellan 
finansmarknaden och byggbranschen. Vidare skall detta examensarbete undersöka 
framtidsutsikterna för byggbranschen samt beskriva några möjliga åtgärder. 
 
Min uppsatts berör den svenska byggbranschen och specifikt byggbranschen i Halland. 
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2. Metod  
I detta kapitel beskriver och motiverar jag tillvägagångssättet för hur jag har samlat in 
den information som är nödvändig för att kunna uppfylla uppsatsens syfte.   
 
Förstudie 
Förstudien påbörjades genom att söka information i Halmstad högskola 
bibliotekskataloger. HUSA, artikelsök och tidsskrifter gav mig tyvärr inga relevanta 
resultat då jag sökte på ordet finanskris/en och financial crisis. Detta kan vara förståligt 
då vi är mitt inne i krisen. Informationssökningen fortsatte således på internet genom att 
söka efter ordet: ”Varför inträffade finanskrisen” för att få en djupare förståelse om 
uppkommelsen. Slutligen besökte jag några av branschens hemsidor, byggindustrin.se, 
byggvarlden.se, sverigebygger.se och bygg.org för att studera utvecklingen och den 
nuvarande situationen inom byggbranschen.  
 
Val av ansats 
För att få en så stor förståelse som möjligt för hur finanskrisen påverkat byggbranschen 
har jag valt att använda mig av en kvalitativ ansats. Jacobsen (2002) menar att den 
kvalitativa metoden är mer flexibel och kan på så vis bättre anpassas till abstrakta 
forskningsobjektet. Styrkan i den kvalitativa ansatsen gentemot den kvantitativa ligger i 
närheten till respondenten då det liknar en vardaglig situation, att svaren blir mer 
utförliga samt att följdfrågor kan ställas. På det sättet styrs respondenten minimalt då de 
oftast bestämmer utvecklingen på samtalet. Nackdelen med den kvalitativa 
undersökningsmetoden är att man inte når ut till lika många respondenter samt att det kan 
ligga mycket jobb bakom att analysera och sammanställa alla intervjuer.  
 
Empirisk studie 
Den empiriska studien grundar sig på den funna informationen på internet med 
uppföljande uppgifter från intervjuerna. Nedan följer de val jag har gjort för dessa 
intervjuer. 
 
Val av företag 
För att få en så vid avspegling som möjligt valde jag att intervjua två aktörer inom varje 
sektor i Halmstad. Från början var det tänkt att enbart utföra en muntlig intervju med 
varje sektor men ändrades till att även göra en e-mail intervju med ett annat företag inom 
den specifika sektorn för att få en bredare uppfattning. Intervjuerna sköts upp till ett så 
sent skede som möjligt för att få dagsfärska uppgifter. Eftersom dessa företag bara är 
toppen på isberget inom den svenska byggbranschen blir konsekvenserna därmed att jag 
inte får någon helhetsbild av problemet då det kan skilja från län till län beroende på 
storlek och infrastruktur.  
 
Metod för insamling av data 
Jag använde mig av en deduktiv ansats ”från teori till empiri” (Jacobsen, 2002). I en 
deduktiv ansats testar man de teoretiska antagandena ute i verkligheten för att se om de 
stämmer överens. Innan jag gick ut i verkligheten valde jag att testa frågorna på en 
utomstående person, något som Wärneryd (1990) rekommenderar. Detta med avsikten att 
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kontrollera om det fanns några brister eller obekvämligheter i frågorna som 
respondenterna skulle svara på. Intervjuerna utfördes på respondentens arbetsplats då det 
enligt Trost (1997) är viktigt att intervjupersonen känner sig trygg och bekväm med sin 
omgivning. Under intervjuerna användes ingen bandspelare, även om det hade 
underlättat, på grund av att vissa av frågorna kunde uppfattas som aningen känsliga och 
då påverka respondenten negativt i form av innehållande svar. Istället utfördes 
intervjuerna i lugn och ro inom den föranmälda tidsramen. Samtidigt fick respondenten i 
förväg intervjufrågorna skickade till sin e-mail för att kunna förbereda sig och få ett 
bättre flyt i intervjun. 
 
Intervjuguide 
Jag inledde intervjuerna med allmänna frågor som bland annat berör respondentens 
bakgrund och nuvarande situation, något som Bell (1995) anser är viktigt för att skapa en 
så bra kontakt som möjligt med intervjupersonen. Sedan kom de känsligare frågorna som 
enligt Wärneryd (1993) bör placeras i slutet av intervjun för att undvika stor skada om 
respondenten skulle reagera. Intervjuerna avslutades därefter med neutrala frågor där 
respondenten fick möjlighet att tillägga sådant som han/hon ansåg vara av betydelse och 
relevans för undersökningen. 
 
Analysmetod 
För att analysera materialet från intervjuerna jag använt mig av en metod som Kvale 
(1997) benämner för ad hoc. Ad hoc innebär att jag först studerar intervjuerna för att få 
ett allmänt intryck. Därefter sållar jag bort de svar som är oväsentliga för min 
undersökning. Slutligen sammanfattar jag informanternas svar och drar egna slutsatser 
utifrån resultaten.  
 
Undersökningens validitet och reliabilitet 
Validitet 
Med undersökningens validitet avses ”dess förmåga att mäta det vi avser att mäta” 
(Svenning, 2003). Med andra ord är det undersökningens giltighet vi mäter (Jacobsen, 
2002). Jag har utformat intervjuguiden på så vis att det överrensstämmer med den 
antagna teorin, detta för att göra det enklare att sammanställa och analysera resultaten av 
undersökningen samt för att behålla den röda tråden. Därtill har jag ställt samma frågor 
till alla respondenter, samtidigt som där inte finns någon personlig relation till 
respondenterna. Därför anser jag att uppsatsen är av hög validitet. 
 
Reliabilitet 
Trost (1997) definierar reliabilitet genom att en liknande studie vid ett senare 
undersökningstillfälle skall ge samma resultat. Detta innebär att vid två olika tidpunkter 
ska samma svar erhållas. I detta fall är det dock komplicerat då marknaden är i ständig 
förändring, speciellt vid en finanskris där marknaden kan ändras från vecka till vecka. Jag 
har eftersträvat en så god reliabilitet som möjligt genom att respondenterna har fått 
samma förutsättningar då jag besökte dem på deras respektive arbetsplats där de kan 
känna sig trygga. Undantaget är dock respondenterna som intervjuades via e-mail. 
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3. Finanskrisen och konjunkturen 
I detta kapitel beskriver jag fakta som ligger till grund för uppsatsen och som är relevant 
att belysa utifrån uppsatsens problemformulering.  
 
Termen finanskris är en benämning på en depression på finansmarknaden och tillämpas 
till en rad olika situationer där vissa finansiella institut eller tillgångar plötsligt förlorar en 
stor del av sitt värde. När ett sådant förlopp av värdeminskningar med tillhörande 
förluster är kännbara för ett helt land eller flera länder, kallas det för en finanskris. I 
samband med en finanskris brukar även en lågkonjunktur uppstå. En konjunktur 
beskriver det rådande ekonomiska tillståndet med avseende på flera variabler, framför allt 
arbetslöshet, tillväxt och inflation. 
 
En finanskris kan igenkännas genom: 
 

• Svårigheter för investerare eller kreditgivare att identifiera goda investeringar. 
Detta medför i ett större risktagande och därmed en höjning av räntan. En ökad 
spekulation medför också stora pris- och penningsvärdeförändringar. 

 
• Oro hos ett flertal aktörer. Oro leder till panik vilket resulterar i att kapital plockas 

ut och ingen är villig att föra in pengar. Detta i sin tur påverkar den reala 
ekonomin när bankerna stramar åt kreditgivningen.  

 
• Värdeminskning av tillgångar eller att tillgångarna är för små i förhållande till 

utgifterna eller skulderna. 
 

• Kriser i banker eller problem i bankväsendet.  
 
I och med ett ökat sammanflätande över nationsgränserna, globaliseringen, har dagens 
finanskris kraftigt eskalerat både vad gäller kapital och handel.  
 
Många ekonomer har erbjudit teorier om hur finansiella kriser utvecklas och hur de kan 
förebyggas men ändå förekommer det fortfarande finanskriser runt om i världen. 
Charles P. Kindleberger anser i sin bok ”Manias, Panics, and Crashes” att även om det 
ständigt skulle finnas tillräcklig likviditet i finanssystemet skulle finanskriser uppkomma 
iallafall. Detta genom att vi under den maniska fasen ökar skuldsättningen för att 
finansiera tillgångar och när utvecklingen vänder uppstår panik som resulterar i en 
finanskris när priserna på mark, byggnader, råvaror och andra tillgångar faller. 
 
Ofta krävs det politiska åtgärder för att lösa en finanskris i vilket centralbankerna har en 
framträdande roll, varav där finns två till synes motstridiga synsätt för att förklara 
uppkomsten av den nuvarande finanskrisen och även andra tidigare kriser. 
Det ena synsättet som lägger skulden på marknaden konstaterar att marknaders pendlande 
mellan girighet och rädsla kan förklaras av människors beteenden. Det andra synsättet 
lägger skulden på statens inblandning konstaterar att regelverken utformas felaktigt och 
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snarare skapar incitament att privatisera vinster och socialisera förluster1. 
 

3.1 Så uppstod dagens finanskris 
Finanskrisen anses ha startat redan under Bill Clintons administration, 1993 - 20012. Han 
ville att fattigdomen skulle bekämpas genom att fler amerikaner med låga inkomster 
skulle få möjligheten att köpa egna bostäder. Således skrevs regelverken om och tvingade 
bolåneinstituten, Freddie Mac och Fannie Mae att köpa bostadslån från banker.  
Minst hälften av lånen skulle gå till personer med en inkomst under medianen och 28 
procent av dessa skulle vara till verkliga låginkomsttagare. Detta gav upphov till 
subprime-utlåningen vilket innebär att banken ger lån i förhållande till värdet på de 
tillgångar som belånas. Dock görs ingen bedömning av lånetagarens betalningsförmåga. 
Tanken är att tillgångarna ska öka i värde och att låntagaren därför ska ha möjlighet att ta 
ytterligare lån för att betala av de gamla skulderna. Så under perioden 1993-1998 
nästintill fördubblades bostadslånen för amerikaner med latinskt eller afrikanskt 
ursprung. 
 
De lokala bankernas vinst bestod av 25 års ränteinbetalningar. Men bankerna vill tjäna 
snabba pengar och sålde låneskulden vidare till Fannie Mae för hälften av 
ränteintäkterna. På så vis slapp man risken med lånetagarnas dåliga ekonomi och kunde 
låna ut till nya kunder och även sälja deras skulder. För att finansiera sin egen verksamhet 
sålde instituten lånen vidare med hjälp av investmentbanker, till exempel Lehman 
Brothers. Dessa banker är mindre reglerade än de reguljära bankerna. Det fanns nu en 
ordentlig marknad för begagnade skulder vilket ansågs som en bra framtida investering i 
och med ränteintäkterna. Lånen köptes vidare av investmentbanker som också ville sälja 
skulderna vidare.  
 
Den finansiella marknaden hanterar risker i form av skuldsedlar, oftast talar man då om 
obligationer. För att kunna sätta ett pris på skuldsedlar måste man veta hur stor risk det 
finns i dem i form av korta, långa, säkra eller osäkra lån. Priset varierar sedan ständigt när 
nya omständigheter matas in. Priset, räntan, är ersättningen för risken. Genom att sprida 
riskerna sänker man kostnaderna för lånet. Så säkra skuldsedlar blandades ihop med 
osäkra skuldsedlar till ett obligationspaket, ofta kallat collaterized debt obligation (CDO). 
Dessa värdepapper betraktades som trygga och blev populära. Investmentbankerna såg 
möjligheterna men det ända som begränsade dem var hur mycket skulder de fick äga. För 
de ville ha mer, mycket mer. 
 
År 2003, efter IT-boomen och terrordådet, sänkte den amerikanska centralbanken Federal 
reserve (Fed) styrräntan till 1 procent för att stimulera konjunkturen. Året därpå ändrades 
regelverken och investmentbankerna fick nu ha en lånevolym på 40 gånger det egna 
kapitalet mot tidigare 12 gånger. Det var nu hushållen började använda sina fastigheter 
som uttagsautomater då huspriserna ändå hade stigit med över 100 procent 1997 – 2006. 
De ”billiga” pengarna spred sig runt om i världen. Fler företag och hushåll ökade sina 
skulder. Och allt fler konsumerade allt mer, med lånade pengar.  
                                                 
1 Swedbank, Analys Nr 2, 15 oktober 2008 
2 DN, Finanskrisen: Inledning, 8 november 2008 
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På tio år har ett genomsnittligt svenskt hushålls skuldbörda mer än fördubblats enligt 
statistiska centralbyrån. Investmentbankerna ökade nu sitt skuldinnehav markant och 
tjänade stora pengar samtidigt som de tog enorma risker. 
 
När räntan sedan successivt höjdes för att 2006 uppgå till 6,25 procent blev bostadslånen 
allt dyrare, efterfrågan på bostäder sjönk och därmed bostädernas värde. Bankerna hade 
inte längre säkerheter för sina lån och ränteintäkterna sjönk. Krisen blev allt tydligare och 
under följande år började förlusterna öka i de banker som satt på de obligationer där 
mycket av de dåliga lånen fanns. 
 
En kedja av fallande bostadspriser samt att ingen visste vem som satt på de "dåliga" 
säkerheterna satte igång en kedja av osäkerhet i USA:s finansbransch som snabbt spred 
sig över världen. Det syntes i stigande upplåningskostnader för bankerna. Den 15 
september 2008 föll en av världens största investmentbank, Lehman Brothers. Nu 
uppstod frågan, vem kan man lita på och vem kan tänkas stötta vilken bank om världens 
största ekonomi inte vill hålla en av världens största investmentbank under armarna? 
Det var i detta skede som det blev en världsomfattande kris. Oviljan att ta risk spreds som 
ett virus. Kostnaderna för bankernas upplåning exploderade, om det över huvud taget 
gick att låna. Det var i det läget som regeringarna tvingades rycka ut. 
 
Det finns alltså mer än enbart en förklaring till finanskrisen. Dock är det väsentligaste 
särdraget mellan dagens finanskris och tidigare kriser den värdepapperisering som 
påverkat omfattningen och spridningen av krisen från kreditmarknad i USA till en 
helomfattande global finanskris.  
 

3.2 Den finansiella krisen i Sverige 
Sveriges lågkonjunktur har nu i flera avseenden blivit värre än 1990-talskrisen. Under 
den senaste krisen vid millenniumskiftet drabbades stora delar av exportindustrin, men 
hushållen fortsatte att konsumera. Under 1990-talskrisen var det i huvudsak tvärtom. 
Denna gång har både konsumtionen och exporten utvecklats negativt.3 
 
BNP 
Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land 
under en tidsperiod, vanligtvis ett år. Sveriges BNP föll 2008 med 0,2 procent på 
årsbasis, vilket aldrig tidigare hänt sedan SCB började med kvartalsmätningar 1994.  
Konjunkturinstitutet förväntar sig att den svenska BNP-tillväxten uppgår till -3,7 procent 
under 2009 där bland annat en stor nedgång i bostadsbyggandet bidrar till detta4. 
Byggbranschen står för omkring 10 procent av Sveriges BNP varav ca hälften av 
investeringar kommer från bostadsbebyggelsen. Utöver minskad bostadsbebyggelse har  
hushållens konsumtion minskat med 3,3 procent under fjärde kvartalet. Vi har fått se 
minskade lagerinvesteringar. Exporten som utgör mer än 50 procent av BNP minskade 
med 7,2 procent och importen med 5,4 procent. Produktionen i näringslivet rasade 
samtidigt med 6,1 procent, enligt SCB.  
                                                 
3 Ekonomifakta, hushållens konsumtion, januari 2009 
4 Konjunkturinstitutet, lågkonjunkturen fördjupas, 31 mars 2009 
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Kronans värde 
Den senaste tiden har kronans TCW-index, ett sätt att mäta kronans värde mot en korg av 
olika valutor, störtdykt och blivit svagare än någonsin. Konkurrensfördel med att 
importera byggmaterial från utlandet försvinner således till stora delar genom den 
fallande kronkursen. Detta har i sin tur fungerat som en krockkudde för exportindustrin 
då det blivit billigare för utländska aktörer att köpa svenska varor.  
 

 
Figur 1. Kronans värde mot en korg av olika valutor, TCW-index5. 
 
Konsumentförtroende 
Hushållens inställning till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror, 
konsumentförtroendet, är pessimistiskt. Fler hushåll uppger att man just nu sparar, vilket 
inte gynnar vändningen för finanskrisen. Det sjunkande konsumentförtroendet är en av 
flera anledningar till varför regeringen har sänkt reporäntan. 
 
Reporäntan 
Reporäntan är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i Riksbanken på sju 
dagar. En låg reporäntan innebär således mindre räntekostnader. Under 2008 låg 
reporäntan mellan 4- 5 procent för att 2009 vara nere på rekordlåga 0,5 procent. 
Konjunkturinstitutet antar dessutom en fortsatt sänkning av reporäntan till 0,25 procent 
under såväl 2009 som 2010 vilket förhoppningsvis kommer leder till att marknaden åter 
igen börjar konsumera och investera. Räntan och arbetsmarknaden är de krafter som 
påverkar bostadsmarknaden mest enligt mäklarsamfundet6.  
 

                                                 
5 Statistiska centralbyrån, TCW-index, 15 maj 2009 
6 Mäklarsamfundet, vad påverkar bostadsmarknaden, april 2009 
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Figur 2. Reporäntan 1994 - 20097. 
 
Arbetslösheten 
Varslen har nu legat på en rekordhög nivå de två senaste kvartalen och berört 106 000 
personer. Samtidigt så har efterfrågan på arbetskraft halverats. Enligt 
arbetsförmedlingens reviderade prognos väntas arbetslösheten öka från 6,1 procent 2008 
till 11,0 procent 20108. Detta motsvarar en arbetslöshet från 225000 personer till 520000. 
De som kommer drabbas hårdast är ungdomar samt män som haft anställningar inom 
industrin och byggnadsverksamheten. 
 
Företagens finansiella ställning 
Som ett sammantaget mått på situationen i branschen används ofta uttrycket 
konfidensindikator. Konjunkturavmattningen inom svenskt näringsliv fortsätter och den 
totala konfidensindikatorn har fallit ytterligare den senaste månaden. Den ligger återigen 
på en ny lägstanivå sedan månadsmätningarna startade 1996 enligt konjunkturinstitutet9. 
Tillverkningsindustrin och sysselsättningen i näringslivet är de faktorer som fått 
konfidensindikatorn att fortsätta falla. 

 
Figur 3. Det sammantagna måttet av situationen i Sveriges företag, Konfidensindikatorn 10. 
 

                                                 
7 Riksbanken, reporäntan, maj 2009 
8 Arbetsförmedlingens, över en halv miljon arbetslösa år 2010, 7 april 2009 
9 Konjunkturinstitutet, konjunkturbarometern, mars 2009  
10 Konjunkturinstitutet, konjunkturbarometern, mars 2009  
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Enligt figuren nedan kan vi se att byggbranschen är den bransch som påverkats minst av 
finanskrisen procentuellt sett, efter restaurang och hotellbranschen som knappt blivit 
påverkade. Värst har finanskrisen slagit till mot metallindustrin och transportsektorn.  
 

 
Figur 4. Branscher med flest företagskonkurser11. 

                                                 
11 UC, Branscher med flest företagskonkurser, april 2009 
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4. Effekter på byggbranschen 
I detta kapitel beskriver utvecklingen på den svenska byggmarknaden i förhållande till 
finanskrisen. 
 
Nyinvesteringar i bostäder började under andra kvartalet av 2008 sjunka för att sedan 
fullständigt tvärstanna under senhösten.  
 
De privata lokalinvesteringarna har minskat medan de offentliga fortsätter att öka. 
Sammantaget är det anläggningsinvesteringarna som motverkar den negativa 
konjunkturutvecklingen. Det handlar om såväl privata satsningar inom energisektorn som 
offentliga infrastrukturinvesteringar. 
 
Husbyggandet väntas enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges byggindustrier 
(BI) fortsätta att falla både 2009 och 2010. Investeringarna i infrastruktur och ROT-
arbeten väntas inte kunna uppväga den nedgången. Totalt förväntas bygginvesteringarna 
sjunka med 5 procent 2009 och därefter påbörja en försiktig återhämtning under 2010, 
enligt BI:s bedömning. 
 

 
Figur 5. Förväntat utfall av bygginvesteringar enligt BI:s bedömning12. 
 
För byggbranschen sammantaget har orderingången och byggandet minskat. Cirka 60 
procent av byggföretagen rapporterar lägre byggvolymer och minskad orderingång enligt 
konjunkturinstitutets rapport13. Byggjättarna Skanska14 och NCC15 visar i deras rapporter 
en minskad orderingång på mellan 30-40 procent där bostadssidan har genererat till den 
minskande orderingången. Ur konjunktursinstitutets prognos förr april ser vi nedan den 
dramatiska utvecklingen av en minskad efterfrågan och stigande konkurrans16. 
 
 

                                                 
12 Sveriges byggindustrier, byggkonjunkturen i Sverige, 25 februari 2009 
13 Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern, april 2009  
14 Skanska, tremånadersrapport, 6 maj 2009  
15 NCC, bokslutskommuniké, januari 2009  
16 Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern, april 2009 
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Figur 6. Orderstock. 

 
Figur 7. Antalet anställda. 

 
Figur 8. Främsta hindret för företagens byggande. 

 
Figur 9. Anbudspriser. 
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4.1 Bostadsmarknaden  
Tillväxttakten på den svenska byggmarknaden har avtagit rejält under det senaste året och 
beror till största del av det kraftiga fallet i bostadsbyggandet. I takt med finanskrisen och 
fallande huspriser, ökad arbetslösheten samt pessimistiska framtidsförhoppningar bland 
hushållen hade bostadsbyggandet i slutet av 2008 nästan avtagit helt och hållet.  
Byggstarterna har sedan 2007 minskat med 20 procent uppger statistiska centralbyrån17 
och 2009 väntas bostadsinvesteringarna i Sverige minska med 16,3 procent enligt 
konjunkturinstitutet18. En indikation på att färre bostäder kommer att påbörjas den 
närmaste tiden är den tydliga minskningen av antal beviljade bygglov19.  
 

 
Figur 10. Byggstartindex för bostäder 2007 – 200920. 
 
Den under hösten kraftiga försämringen av bostadsförsäljningen har till viss del 
återhämtat sig. Försäljningen har ökat och priserna har stabiliserats. En starkt bidragande 
orsak till detta är de kraftigt sänkta räntenivåerna. Ett bevis på att fler investerar görs är 
att bostadslånen under det första kvartalet av 2009 ökade med 9 procent jämfört med 
första kvartalet 200821. Det är den högsta första kvartalssiffran på många år enligt Johan 
Hansing, chefsekonom på Bankföreningen. 
 
Även utbudet på mäklarbranschens eget annonsforum, hemnet, visar att försäljningen 
återgått till en normal nivå efter rekordnoteringen 2008 på 30 procent större utbud i 
november jämfört med samma månad året innan22.  

                                                 
17 Statistiska centralbyrån, byggande, 7 april 2009 
18 Konjunkturinstitutet, Analysunderlag, mars 2009 
19 SCB, bygglov, jan 2009 
20 Sverige bygger, byggstartindex för bostäder, 10 maj 2009 
21 DN, bostadslånen ökar kraftigt, 5 maj 2009 
22 Hemnet, Statistik över utbud, april 2009 
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Den nya boendeformen ägarlägenhet, som trädde i kraft den 1 maj 2009, anses komma 
dra nytt kapital till bostadsmarknaden och skapa förutsättningar för ett ökat 
bostadsbyggande. Det innebär att ägare fritt kan disponera lägenheten och renovera och 
hyra ut som han eller hon själv vill, tillskillnad mot en bostadsrätt, där man endast äger en 
andel i en bostadsrättsförening. Det här ger möjlighet för människor att så att säga 
”pensionsspara i ägarlägenhet”. En del resurser kan på så sätt flyttas till bostadssektorn 
menar Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, BI23. 

Ombyggnad 
Ombyggnadsinvesteringarna har växt i god takt24. Under 2008 ökade 
ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och väntas fortsätta öka de närmsta åren 
med draghjälp av regeringens beslut om att skatteavdraget för hushållsarbete även ska 
omfatta reparationer, om- och tillbyggnader (ROT) i hemmet.  
 

4.2 Lokalmarknaden 
Lokalinvesteringarna har fortsatt på en relativ normal nivå med en knapp ökning. Det är 
främst den offentliga sektorn som fortsätter att bygga nytt och renovera sina lokaler 
medan allt fler privata projekt senareläggs.  
 

 
Figur 11. Byggstartindex för lokaler 2007 – 200925. 
 
Nybyggande av handels- och kontorslokaler har minskat med 30 procent sedan 2007.  
Även nybyggandet av industrilokalerna har minskat med närmare 50 procent sedan det 
fjärde kvartalet26 2008.  
 
Det som väger upp för lokalbyggandet är de offentliga lokalerna. Sedan 2005 har 
byggstarterna inom den offentliga sektorn mer än fördubblats. Störst ökning skede inom 
samlingslokaler, där nya arenor troligen har varit en stark drivkraft. Skolorna, som den 

                                                 
23 Byggvärlden, ägarlägenhet i nybyggen från 2009, 28 april 2009 
24 Sverges byggindustrier, Byggkonjunkturen, 25 februari 2009 
25 Sverige bygger, byggstartindex för lokaler, 3 maj 2009 
26 Projektnytt, bygganalys, jan 2009 
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senaste tiden fått hård kritik för sin dåliga underhållsstandard, visade en rejäl uppgång för 
ombyggnader med närmare 40 procent i årstakt. Även sjukvården ökade 
ombyggnadstakten, men inte lika kraftigt. Därtill sker nu stora investeringar inom 
kriminalvården. 
  

4.3 Anläggningsmarknaden 
Anläggningsinvesteringarna är den drivande kraften i konjunkturutvecklingen i dagsläget. 
Utvecklingen på den privata sidan drivs framför allt av de energirelaterade 
investeringarna inom vindkraftverk . På den offentliga sidan bidrar regeringens 
närtidssatsning inom väg och järnväg sammanlagt med 10 miljarder under 2009 och 
2010. Därigenom undviks en annars ofrånkomlig nedgång och sammantaget stiger 
bygginvesteringarna med 4 procent 2008 och 1 procent 2009. 
 

 
Figur 12. Byggstartindex för anläggningar 2007 – 200927. 
 

4.4 Arbetsmarknaden 
I slutet av januari var antalet arbetslösa inom byggbranschen över 10 000 och sedan dess 
har fler varslats. Konkurrensen om jobben i byggbranschen hårdnar 2009 konstaterar 
arbetsförmedlingen i rapporten ”Var finns jobben?”28. Särskilt svårt blir det för dem som 
är på väg in på arbetsmarknaden men saknar yrkeserfarenhet som ungdomar som söker 
lärlingstjänst. Arbetslösheten bland lärlingarna har ökar kraftigt. I februari 2009 var 5 177 
lärlingar arbetslösa, jämfört med 729 vid samma tid förra året. För att inte tappa en hel 
generation yrkesarbetare har Byggnads och BI kommit överrens om att företagen ska ge 
lärlingar förtur29.  

                                                 
27 Sverige bygger, byggstartindex för anläggningar, 3 maj 2009 
28 Arbetsförmedlingen, var finns jobben, 19 februari 2009 
29 Byggindustrin, lärlingar får förtur, 24 april 2009 
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5. Byggmarknaden i Halland – resultat av intervjuer  
I detta kapitel har jag sammanfattat de halländska respondenternas upplysningar om 
utveckling på byggmarknaden i förhållande till finanskrisen. 
 
Nedan följer en sammanfattning av intervjuerna. Intervjuerna inleddes med allmänna 
frågor om deras arbetsbakgrund och fortsatte vidare i allmänna frågor om finanskrisen. 
Därefter följde de viktigaste frågor som berörde byggbranschen och intervjuerna 
avslutades med att respondent fick möjlighet att göra egna tillägg som han/hon ansåg 
vara av relevans för uppsatsen. Tyvärr var arkitekterna inte lika villiga att ställa upp på 
intervjuer som de andra grupperna och av den orsaken vi endast ta del av ett 
arkitektföretag upplysningar. 
 

5.1 Sveriges Byggindustrier 
Enligt chefen för Sveriges Byggindustrier (BI) i Halland, har byggandet i halland till 
stora delar utvecklas som övriga landet. Nybyggnationen av bostäder har avtagit, men 
samtidigt talar de strukturella förhållandena i Halland för en god efterfråga på bostäder. I 
dagsläget har många företag fullt upp med att slutföra projekt såsom arenan i Halmstad 
och sjukhuset i Varberg, men få nya projekt tillkommer. Den osäkra utvecklingen på 
finansmarknaden gör att projekt skjuts på framtiden. Under 2009 väntas framför allt de 
privata lokalinvesteringarna falla tillbaka något medan de offentliga ökar. Ljuspunkten 
för Halland är den långa kustremsan som förväntas bidra till stora investeringar.  
 
De som drabbats hårdast anser BI vara entreprenörer som mestadels jobbar med större 
bostadsprojekt och inte tar del av ROT-avdraget då det renoveras mycket i 
lågkonjunkturer. Även företag som har en ensidig verksamhet samt de som jobbar mot få 
beställare har affekterats hårt. Han bedömer att de som jobbar regionalt och med många 
småarbeten är de som klarat sig bäst. 
 
Enligt BI ser framtiden ljus ut. De menar på att den offentliga sektorn har börjat ta sitt 
ansvar för att hålla branschen rullande samtidigt som de insett fördelarna med att bygga i 
en lågkonjunktur som medför i lägre anbudspriser. Dessutom har Sverige ett underskott 
på bostäder och behöver bygga ca 50000 bostäder i ett par år framöver.  
 
För att en vi skall se en vändning i byggbranschen anser BI: 

• Att den offentliga sektorn bör bygga mer.  
• Att kommuner satsar på att införa Hallandsmodellen/lite. 
• Att omställningsutbildningar sker där snickare blir anläggare.  
• Att ROT- avdrag börjar gälla även för bostadsrättsföreningar.  
• Att statliga lånedirektiv ändras.  
• Att plan och bygglagen förenklas och fler bygglovshandläggare anställas för att 

inte dra ut på tiden.  
Vi måste ta lärdom från 90-talskrisen och vara bättre rustade när det vänder fortsätter BI. 
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BI ser trots allt att finanskrisen fört med sig något positivt. Då konkurrensen hårdnar och 
ekonomin blir knaprare tvingas företagen tänka om och optimera sin verksamhet. Detta 
kan vara till fördel både för företaget och köparen.  
 
Framöver tror BI att vi kommer se mycket ROT-arbeten och energieffektivisering av 
bostäder. Dessutom kommer säkerligen hårdare miljökrav ställas nu när Sverige skall 
vara ordförande i EU i ett halvår framöver.  
 
 
 5.2 Entreprenörer  
Enligt den intervjuade arbetschefen på Tage och Söner och marknadsansvarige på PEAB 
började finanskrisen märkas av under mitten på 2008. Där fanns vissa föraningar fanns då 
marknaden var överhettad. Tage och Söner berättar att bostadsbyggandet avtagit helt och 
få industribyggen påbörjas. PEAB håller med om att bostadsbyggande med någon form 
av privat ägande eller insats i princip helt försvunnit och fortsätter med att byggandet till 
offentliga sektorn är det som är kvar att konkurrera om.  
 
2008 har varit ett ekonomiskt bra år för bådadera men 2009 förväntas både volym och 
resultat försämras. Bägge företagen har fått varsla. Främst är det hantverkarna som har 
påverkats men även platschefer, arbetsledare, kalkylingenjörer. De har hanterat krisen 
genom omorganisationer, uppsägningar, besparingar och till vissa delar omläggning av 
verksamheten till de byggsegment som finns kvar på marknaden. 
 
Vidare anser de att det borde bli enklare att investera och att offentliga sektorn borde 
bygga mer. Några fördelar med finanskrisen kan de inte se, däremot anser de att en viss 
avmattning i konjunkturen nog är till gagn för branschen och seriösa entreprenörer. 
2009 bygger orderstocken på order som hämtats hem 2008. 2010 års orderstock skall till 
stor del hämtas in 2009. Därför kommer 2010 att bli ett tuffare år om inte marknaden 
vänder relativt snart eller om regeringen tar fram någon form av stimulans meddelar de 
intervjuade entreprenörerna. 
 
 
5.3 Underentreprenörer  
Ägarna till underentreprenörerna Jonas Dahl bygg och Tom Nidles bygg kom bägge med 
positiva besked. Tom Nidle började märka av finanskrisen hösten 2008 då han inte fick 
lika många samtal och Jonas Dahl när massmedia började skriva om den. De hade inga 
föraningar om krisen men anser att man vet att byggbranschen går i cyklar. 
 
Enligt Tom Nidle har det varit mindre att göra i början av året, vilket är normalt för 
branschen enligt honom, men att det nu rullar det på som vanligt samtidigt som han får 
fler förfrågningar. Hos Jonas Dahl är orderingång högre än någonsin. Deras ekonomi har 
inte påverkats negativt utan snarare positivt och deras anbudspriser är desamma. 
Personalsidan är oförändrad respektive har anställningar behövts göras. 
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De båda har kört på som vanligt och ser tydligt ökande förfrågningar kring ROT-arbeten. 
Fördelarna med finanskrisen anser de är att oseriösa företag försvinner samtidigt som 
ROT-avdraget gjort att svartjobben minskar. 

Bägge ser ljust på framtiden men anser samtidigt att det är en väldigt sviktande bransch. 
Deras förslag till åtgärder är att ROT-arbeten skulle gälla även för bostadsrättsföreningar 
samt att det kunde ges bidrag till solceller och led belysning. 
 
 
5.4 Arkitekter  
Enligt VD:n på det intervjuade arkitektföretaget, Arket, så började finanskrisen märkas 
av i början på 2009 med en tydlig fallande orderingång. Dock har deras ekonomi eller 
personal inte påverkats. Det berättar att det är tuffa tider men ser samtidigt ljust på 
framtiden. Den minskade efterfrågan har de hanterat genom en ökad kontakt med 
tänkbara beställare.  

Några fördelar med finanskrisen kan de inte se. Men de ser positivt på de låga 
byggkostnaderna vilket innebär att fler vågar investera i lågkonjunktur och vi kommer 
därmed starkare ur krisen. Det som motverkar är att bankerna kräver högre säkerhet i 
osäkra tider. 
 

5.5 Konsulter  
Enligt ägaren för konsultföretaget, Ottosson & Wolrath och enhetschefen för Ramböll 
framgick en skillnad i marknadsutvecklandet.  Detta kan bero på att Ottosson & Wolrath 
enbart jobbar med ritningar. Ottosson & Wolrath rapporterar en normal framförhållning 
medan Ramböll, som åtar sig hela konsultsidan, visar på en något lägre orderingång. 
Orderingången hos Ramböll har utvecklats från överbeläggning till 100% beläggning 
med sämre framförhållning än tidigare. Bägge företagen visar på en oförändrad ekonomi 
och personal. 

Ottosson & Wolrath har inte hanterat finanskrisen på något speciellt sätt utan fortsatt som 
vanligt. Ramböll berättar att de gått ner vad gäller orderingång hos en del fasta kunder, 
men har kompenserat detta med en mer aktiv marknadsföring och marknadsbearbetning 
och på så sätt fått nya jobb och nya kunder. 
 
Ottosson & Wolrath och Ramböll finner trots allt fördelar med finanskrisen. Prisbilden på 
marknaden har varit sned på sistonde anser Ottosson & Wolrath. De stora företagen har 
nu mindre att göra och dumpar på så vis ner priset istället för att trissa upp det. Nu måste 
de istället ringa runt för att få jobb. Så förhoppningsvis läggs nu priserna till rätta menar 
Ottosson & Wolrath. Ramböll anser att en del av deras beställare ser möjligheten att 
upphandla byggprojekt i bättre konkurrens än tidigare och startar därför upp projektering 
av den anledningen. 
 
Bägge företagen ser positivt på framtiden med en god beläggning fram till semestern och 
en del kontrakterade jobb för hösten. 
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5.6 Lokal och bostadsförmedlare  
Enligt ägaren av mäklarfirman svensk fastighetsförmedling i Halmstad började 
finanskrisen utmärka sig sista halvåret 2008. Signalerna var att säljarna inte ville sälja 
sina hus då de ansåg att de fått för låga bud gentemot ”grannen”, men köparna fanns dock 
kvar. Enligt Industriförmedlingen specialist på kommersiella fastigheter märktes krisen 
av så tidigt som vid årsskiftet 2007 – 2008 då det var trögare att sälja. 
 
Industriförmedlingen fortsätter med att Halmstad har blivit förskonade från finanskrisen 
på grund av att vi inte har några större industrier och framförallt inte bilindustrier. 
De säger att utbudet inte har förändrats, att uthyrningssidan för anläggningar och 
handelslokaler går bra men att det har blivit svårare att sälja. 
 
Industriförmedlingen anser att det minskade nybyggandet av handelslokaler som råder i 
dagsläget beror på den stagnerande hushållskonsumtionen samt konsumenternas 
förtroende på marknadens utveckling. Vidare tror de att minskningen inom 
kontorslokaler beror på den planade sysselsättningen inom den privata tjänstenäringen. 
Utvecklingen på kontorsbyggandet hänger på tillväxten i de privata tjänstenäringarna och 
främst i Stockholmsregionen som svarar för närmare hälften av kontorsbyggandet i landet 
menar de. Den sänkta industriproduktionen med minskade orderingångar samt massiva 
varslingar har bidragit till det minskade nybyggandet av industrilokaler avslutar 
Industriförmedlingen. 

Svensk fastighetsförmedling vittnar om hårdare konkurrens. 
De har fått se fall där våra konkurrenter har gått ner så mycket i pris att det inte ens varit 
lönt att slåss om priset på grund av det minimala arvodet. Vidare anser Svensk 
fastighetsförmedling att bankerna bör tänka om och kräva en mindre insatssumma än de 
10 procent som den ligger på idag för att få marknaden att investera. 

Båda respondenterna ser ljust på framtiden och anser att marknaden börjat repa sig i takt 
med att regeringen sänkt reporäntan. De anser att halland kom sent in i krisen och 
kommer förmodligen komma tidigt ur den, som under 90-talskrisen. 
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6. Analys och slutsats 
De flesta källor och respondenter vittnar om att den svenska finanskrisen började märkas 
av i mitten av 2008 vilket i hög grad kan förknippas till den amerikanska bostads- och 
bankkrisen. I Sverige utmärkte sig oron genom minskad konsumtion bland hushållen, 
vilket i sin tur bidrog till en minskad produktion och därefter varsel.  
 
Det är entydigt att det är bostadsmarknaden som drabbats hårdast av finanskrisen. 
Ombyggnadsinvesteringar har växt i god takt i samband med ROT-avdraget. 
Lokalmarknaden har klarat sig relativt bra tack vare de offentliga satsningarna medans 
anläggningsmarknaden har fortsatt i positiv riktning både inom privata som offentliga 
sektorn. 
 
Byggföretagen som inriktat sig på bostadsprojekt är de som påverkats hårdast. De som 
klarat sig bäst är skickliga yrkesarbetare som tar del av ROT-avdraget samt företag inom 
väg och anläggningsbyggandet. Uppsägningarna har drabbat hantverkare hårdast medans 
arkitekter och konsulter klarat sig bäst. 
 
I takt med finanskrisen och minskad efterfrågan har bankernas kreditgivning stramats åt 
vilket medfört problem för företagen att finansiera sin verksamhet. Samtidigt märks ett 
ökat intresse för entreprenörer att vara med i upphandlingar.  
 
Branschen över lag anser att regeringen och kommuner borde ta ett större ansvar och 
bygga mer i lågkonjunkturen för att hålla sysselsättningen uppe och hindra krisen från att 
förvärras. Flertalet anser också att det hade varit till stöd för branschen om ROT-avdraget 
hade gällt även för bostadsrättsföreningar samt om bankerna hade varit mindre hårda i 
kreditprövningen.  
 
Framtidsutsikterna skiljer sig en aning. I det stora hela ser byggbranschen ljust på 
framtiden, medans entreprenörerna som jobbar med bostadsprojekt är mer pessimistiska.  
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7. Diskussion 
Riksbankens agerande genom den starkt sänkta räntan verkar ha ingjutit nytt hopp bland 
konsumenterna på bostadsmarknaden. Men ännu vet ingen om det är något permanent i 
och med att det ständigt utlyses nya uppsägningar. Räddningen för byggbranschen verkar 
ha varit de offentliga byggherrarna. Dock tror jag att hotet mot en stabil utveckling 
kommer hänga på kommunernas ekonomiska tillväxt. Mest av allt behövs just nu behövs 
positiva politiska signaler så att bankerna törs låna ut igen och hushållen vågar investera 
så att bostadsbyggandet kan normaliseras. 
 
Arbetsmarknaden har påverkats till stora delar och om inga ingrepp görs riskerar vi nog 
att förlora en hel generation som under 90-talskrisen. Med gällande turordningsregler, sist 
in först ut, vid uppsägningar riskerar branschen att dräneras på yngre personal. För att 
inte förlora den yngre generationen kan man tänkas använda sig av deltidslösningar eller 
utbildningsår. Det finns även byggföretag som ger anställda över en viss ålder generösa 
villkor om de går i pension i förtid. På sikt, fem och tio år, ser jag ändå positivt på 
arbetsmarknaden. Ökande bygg- och anläggningsinvesteringar, renoveringar av 
byggnader från miljonprogrammet står för dörren, stora pensionsavgångar och för få 
utbildade kommer att göra det lättare att få jobb. 
 
Jag tror inte att finanskrisen enbart har för med sig kaos utan även förbättringar. 
Företagen har varit tvungna att tänka om och optimerat byggprocessen ytterligare. 
Mindre seriösa företag försvinner. ROT–avdraget minskar svartarbeten. Där har blivit fler 
energisparande investeringar. Samhället byggs ut i snabbare takt tack vare de ökade 
offentliga insatserna.  
 
Framtiden för byggbranschen ser ljus ut enligt mig. Vi har ett stort underskott av bostäder 
som behöver byggas. Byggnader från miljonprojektet måste renoveras samt så har vi 
miljömålet att uppfylla till 2020. 
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