
Marknadstrender Bygg 
– en analys av den svenska byggmarknaden
Marknadstrender Bygg är en konjunkturrapportering som beskriver den svenska 
byggmarknadens utveckling och skeende. Rapporten ges ut fyra gånger per år och 
ger tidiga signaler om marknadsförändringar inom byggindustrin.
 Analysen baseras på påbörjat byggande/löpande underhåll på den svenska 
husbyggnadsmarknaden, därmed fångas tendenser och riktningsförändringar upp 
tidigt. Det påbörjade byggandet kompletteras med personliga intervjuer, konsult-  
och fastighetspaneler, enkätundersökningar samt löpande och initierad marknads-
bevakning av bygg- och fastighetsmarknaden. 

Marknadstrender Bygg 
– en komplett och flexibel marknadsanalys
Verklighet och förutsättningar ser olika ut för Sveriges aktörer inom bygg- och 
 fastighetsbranschen, det finns dock en gemensam nämnare – behovet av analys 
och marknadsbevakning. 
 Med hjälp av Industrifaktas konjunkturrapporter Marknadstrender Bygg Riks får 
man en komplett bevakning av husbyggnadsmarknaden på riksnivå. Dessutom 
finns nu möjlighet att komplettera den och följa marknaden ned på länsnivå samt 
även att följa den svenska anläggningsmarknaden. Tillsammans med Marknads-
trender Bygg Riks skapar detta en heltäckande bild av den svenska bygg- och 
fastighetsmarknaden i en och samma rapport

Marknadstrender Bygg 
– en framgångsfaktor för Industrifaktas kunder
Det finns inget som säger lika mycket om ett företag som vilka kunder man har. 
Industrifakta har satt en ära i att sedan starten 1978 på bästa sätt hjälpa både stora 
och små kunder att alltid ha bästa möjliga konjunkturbevakning. Därför kan vi med 
stolthet nämna att våra kunder finns inom hela bygg-, fastighets-, och installations-
världen, både hos börsnoterade företag och familjeföretag, tillverkare och grossister,  
i statliga utredningar och rapporter, hos arkitekter med flera. Gemensamt för alla 
kunder är att de vet att bra beslutsunderlag leder till bättre beslut!

Rolf PeRsson
Grundare och Senior Advisor 
Industrifakta AB

” Jag användeR hela MaRknadstRendeR Bygg-PRodukten. den äR en oväRdeRlig hJälP föR Mig 
att kunna fölJa den svenska ByggMaRknaden På länsnivå. industRifakta ska ha en eloge föR sin 
analysföRMåga och föR huR de hanteRaR suPPoRt och fRågeställningaR. ett extRa Plus äR 
MöJligheten att koMPletteRa MaRknadstRendeR Bygg Med egna sPecialBeställningaR. ”
Peer Storli, Affärsutvecklare och analysansvarig, NCC Construction Sverige AB

”Marknadstrender Bygg utvecklades 
för att till en attraktiv kostnad ge 
både större och mindre företag  
ett flexibelt system för löpande 
konjunkturbevakning. Genom  
en ’byggsats’ med de viktigaste 
delmarknaderna uppdelade på 
ny- respektive ombyggnad och 
geografisk nedbrytning kan varje 
företag bygga det konjunkturpaket 
som passar bäst för den egna 
verksamheten.”

MaRknadstRendeR 
Bygg
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Industrifaktas konjunkturbevakning och analys av den svenska 
bygg-, fastighets- och anläggningsmarknaden ger möjlighet  
att bygga en egen anpassad marknadsbevakning i tre steg. 
Marknadstrender Bygg Riks är huvudrapporten som, om du 
abonnerar på huvudrapporten, kan  kompletteras med län och 
anläggning. Bästa marknadsbevakning får du givetvis med 
samtliga tre, valet är ditt!

1. Marknadstrender Bygg Riks
Marknadstrender Bygg Riks utgör ryggraden i Industrifaktas konjunktur-
bevakning och analys av den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. 

Den används med fördel som beslutsunderlag vid viktiga strategiska beslut och 
som budgetunderlag. Dessutom får man ett kvitto på var man själv befinner sig  
i jämförelse med totalmarknaden. Analysen kompletteras med en bildserie för att 
underlätta vid egna marknads- och ekonomimöten.

Innehåll:

– Husbyggnadsinvesteringar och underhållskostnader per sektor 
med prognoser. Prognoser för innevarande år och två år framåt som 
revideras varje kvartal. Påbörjade investeringar/löpande underhåll. Tioåriga 
tidsserier för att ge överblick.

– Översikt av totala husbyggnadsinvesteringar och underhållskost-
nader per län med förändringar i årstakt. Prognoser för innevarande 
år och två år framåt som revideras varje kvartal. Påbörjade investeringar/
löpande underhåll. Tioåriga tidsserier för att ge överblick.

– Översikt av husbyggnadsinvesteringar och underhållskostnader 
per A-region med förändringar i årstakt.

– Kommentarer till utvecklingen. Sammanfattning av positiva och 
negativa faktorer.

– Enkät med 100 stora privata och offentliga fastighetsägare om 
underhållsvolymer. Visar underhållets volymutveckling och inriktning.

– Efterfrågeutveckling i konsultbranschen. Enkäter med ca 80 bygg-
tekniska konsulter och arkitekter ger tidiga signaler om förändringar i 
orderstocken hos konsultledet.

– Byggmaterialvärden vid ny- och ombyggnad per sektor.
– Beräkning av installationsmateriel per sektor med nedbrytning på 

el, värme/sanitet och ventilation.
– Översikt av byggmaterialvärden per län.  

(Exkl. installationer).
– Aktuella byggkostnader. Uppdelning på lätt respektive tung stomme 

för flerbostadshus, kontor, industrihallar, skolor och vårdbyggnader.
– Bildserie för egna presentationer
– Samman fattning

PeeR stoRli
Affärsutvecklare och analysansvarig
NCC Construction Sverige AB

Magnus klein
Konjunkturansvarig
Industrifakta AB

”Jag använder hela Marknads-
trender Bygg-produkten. Den är en 
ovärderlig hjälp för mig att kunna 
följa den svenska byggmarknaden 
på länsnivå. Industrifakta ska ha 
en eloge för sin analysförmåga 
och för hur de hanterar support 
och frågeställningar. Ett extra plus 
är möjligheten att komplettera 
Marknadstrender Bygg med egna 
specialbeställningar.”

”Vi på Industrifakta är mycket 
stolta över Marknadstrender Bygg 
och dess mångsidighet. Genom 
att abonnera på samtliga delar av 
Marknadstrender Bygg får man 
som kund en heltäckande kon-
junkturbevakning av den svenska 
bygg-, installations- och anlägg-
ningsmarknaden, som ger en klar 
bild på var marknaden står idag 
och vart den är på väg.”

Årskostnad för fyra digitala kvartalsrapporter med ca 30 sidor inkl  PowerPointserie 
och sammanfattning: 5 700 kr exkl moms

Bygg din egen konJunktuR-
Bevakning i tRe steg!

Riks



2. Marknadstrender Bygg Län
Att kunna följa husbyggnadsmarknaden på länsnivå är oftast en möjlighet 
som endast större koncerner och företag har. Med Industrifaktas 

 Marknadstrender Bygg Län ges en möjlighet för samtliga aktörer att erhålla en 
fördjupning ner på länsnivå, vilket ger en stabil grund inför beslutsfattande.

3. Marknadstrender Bygg Anläggning
Väljer man till Marknadstrender Bygg Anläggning får man en heltäckande 
analys av hela den svenska bygg-, fastighets- och anläggningsmarknaden 

i en och samma rapport. 

Innehåll:

– Husbyggnadsinvesteringar och underhållskostnader per sektor 
senaste kvartal och två år tillbaka på länsnivå. Prognoser för 
innevarande år och två år framåt, som revideras varje kvartal. Påbörjade 
investeringar/löpande underhåll.

 Redovisade sektorer:
	 •	Småhus,	nybyggnad
	 •	Flerbostadshus,	nybyggnad
	 •	Flerbostadshus,	ombyggnad
	 •	Industri/lager
	 •	Kontor,	handel	mm
	 •	Offentliga	lokaler
	 •	Byggnadsunderhåll

Innehåll:

– Prognos för total väg- och anläggningssektor innevarande år  
och ett år framåt.

	 •	El-	och	värmeverk
	 •	Vatten-/reningsverk
	 •	Transport
	 •	Post	och	tele
	 •	Vägar	och	gator
	 •	Järnvägar/övrigt

PeteR Bild
Affärsområdeschef
Bygg-Fast	Projekt	AB

”När det kommer till fastighets-
utveckling och projektledning för 
bostadsmarknaden i Sverige är  
det nog inte någon sektor eller 
bransch som är mer konkurrens-
utsatt än vår. Genom att använda 
Marknadstrender Bygg får vi ett 
värdefullt försprång gentemot våra 
konkurrenter.”

Årskostnad för fyra digitala kvartalsrapporter med ca 20 sidor:
3 400 kr exkl moms

Årskostnad för fyra digitala kvartalsrapporter med ca 2 sidor:
1 800 kr exkl moms

sPaRa På att 
aBonneRa  

På alla tRe 
 RaPPoRteR!

RiksRaPPoRten geR dig MöJlighet att 
även aBonneRa På län och anläggning:

Kontakta oss för bokning   
eller om du vill veta mer.  
Tel 042-38 04 50,  
info@industrifakta.se

Riks län

län

 anlägg- 
ning

 anlägg- 
ning

 9 500 kr/år* 
exkl moms. Ord pris: 10 900 kr

* Du måste abonnera på Marknadstrender 
Bygg Riks för att även kunna abonnera på 
Marknadstrender Län och Marknads trender 
Anläggning. 
Priserna avser 4 nr/år exkl moms.



Sedan starten 1978 har Industrifakta arbetat med att samla in, bearbeta och 
analysera kvalificerad marknadsinformation för strategiska beslut inom 
byggande, fastighetsförvaltning och energianvändning.
 Genom att kombinera bevakning av publicerad information med intervjuer 
och egna databaser får Industrifakta en bred bild av de faktorer som påverkar 
marknadsutvecklingen.
	 Förutom	konjunkturbevakning	åt	en	rad	branschorganisa	tioner	och	företag	
gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser 
och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat 
vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och genomför årligen flera 
egna större marknadsstudier med framtidsfokus.
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