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Förord 
Boverket ansvarar för analyser av bostadsmarknaden och gör därför olika 
typer av prognoser och bedömningar av bostadsmarknadsläget. Vissa av 
dessa aktiviteter är av kontinuerligt slag, såsom Boverkets byggprognoser 
och bostadsmarknadsenkäten (BME). 

Boverket gör också långsiktiga bedömningar av behovet av nya 
bostäder. Den här rapporten redovisar beräknat bostadsbyggnadsbehov 
under perioden 2012-2025 utifrån prognoser över hushållsförändringar.  

Rapporten är författad av Bengt J Eriksson på analysavdelningen. I 
delar av arbetet har Roger Gustafsson medverkat, även han på 
analysavdelningen. 
 
Karlskrona, februari 2015 
 
 
 
Bo Söderberg 
avdelningschef 
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Sammanfattning 
Regeringens bostadspolitiska mål innebär långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 
bostäder som svarar mot behoven. Då mycket har hänt i Sverige och på 
bostadsmarknaden sedan Boverkets senaste byggbehovsprognos har 
Boverket arbetat med att ta fram en ny prognos för byggbehovet av nya 
bostäder, nationellt och regionalt, fram till 2025. Ambitionen är att utöver 
prognoserna åstadkomma ett bredare kunskapsunderlag som innehåller ett 
omfattande metodarbete och ägnar ett stort utrymme till att analysera de 
framtagna prognosresultaten. Denna rapport är resultatet av detta arbete. 

Ett genomgående tema i rapporten är att prognoser är förenade med 
osäkerheter och vikten av att vara medveten om detta. När prognosen 
dessutom handlar om människor och sträcker sig långt fram i tiden är det 
uppenbart att estimaten mer ger en indikation om riktning snarare än 
exakt prediktion. Prognoserna ska därför ses som scenarier som tagits 
fram under vissa givna antaganden snarare än förutsägelser om hur det 
kommer att bli i framtiden. 

Prognosresultatet är att det behöver byggas 558 000 nya bostäder 
mellan 2012 och 2025 varav tre fjärdedelar i de tre storstadsregionerna. 
Det årliga byggbehovet är 39 900 bostäder men då hushållstillväxten är 
särskilt hög inledningsvis är behovet drygt 50 000 per år mellan 2012-
2018 och i underkant av 30 000 årligen resten av perioden. I en dryg 
tredjedel av regionerna saknas kvantitativt byggbehov då dessa regioner 
förväntas minska sin befolkning under prognosperioden. Det innebär 
dock inte att det inte kommer att ske ett visst bostadsbyggande även i 
dessa regioner för att svara mot den efterfrågan på nya bostäder som 
sannolikt kommer att finnas även där. Dessutom tillkommer det faktum 
att antalet äldre hushåll ökar framöver även i dessa regioner och de 
bostadsanpassningsbehov som kan uppstå kan medföra inte bara 
ombyggnadsbehov utan kanske även nybyggnadsbehov.   

Då det har gått några år av prognosperioden har det hänt en del sedan 
dess vilket påverkar prognosen framöver. Nyproduktionen har understigit 
byggbehoven, befolkningen har ökat lite mer än vad SCB prognostiserade 
2012 och framför allt har SCB kraftigt skrivit upp befolkningsprognosen 
framöver. Detta innebär att byggbehovet de återstående elva åren av 
prognosperioden nu uppskattas till 595 000 bostäder. Det är fortfarande 
så att hushållstillväxten är störst inledningsvis och under antagande att 
den bostadsreserv som antas behövas är uppbyggd redan under första 
halvan av perioden innebär det att det totala byggbehovet fram till 2020 
är 426 000 nya bostäder eller 71 000 per år i genomsnitt. Det innebär att 
ett nytt Stockholm behöver byggas inom loppet av sex år. (Stockholm 
kommuns bostadsbestånd var 2013 427 000 bostäder enligt SCB.) 

Det handlar således om byggvolymer som inte varit aktuella i Sverige 
sedan miljonprogrammets dagar. Det innebär en ordentlig utmaning för 
hela byggbranschen då det förutsätter en stor omställning och dessutom 
under en lång tid. Därutöver ställer bostadsbyggandet krav på utbyggnad 
av annan infrastruktur som krävs för att bostäderna ska fylla sin funktion. 
En ännu större utmaning är dock det finansiella. De bostäder som behövs 
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kommer inte att uppföras om inte de nya bostäderna kan efterfrågas till 
aktuella pris- och hyresnivåer. Utan att ha gjort en efterfrågeanalys kan 
det konstateras att en stor del av den förväntade hushållstillväxten utgörs 
av hushåll med begränsade ekonomiska resurser. Det är efterfrågan som 
får bostäder att börja byggas, men om de bostäder som behövs inte 
kommer till stånd får det stora negativa effekter till följd.  

De utmaningar Sverige står inför framöver är stora och 
bostadsförsörjningens betydelse för inte minst ungas möjligheter att 
etablera sig, förverkliga sina livsdrömmar liksom betydelsen för landets 
ekonomiska tillväxt är väl kända. Nu är inte bara tid att sätta spaden i 
jorden utan också tillfälle att diskutera hur den framtida 
bostadsmarknaden ska se ut och fungera. 
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1 Inledning 

I detta inledningskapitel ska vi i avsnitt 1.1 och 1.2 diskutera bakgrunden 
till och syftet med den studie över det framtida byggbehovet som 
redovisas i och med denna rapport. I det första avsnittet lyfts bl.a. 
bostadssektorns centrala roll i svensk ekonomi liksom inom 
inrikespolitiken fram. I det andra avsnittet diskuteras bl.a. behovet av 
långsiktiga byggbehovsanalyser samt redogörs för de avgränsningar som 
gjorts. Vidare redovisar vi i avsnitt 1.3 några tidigare studier på området 
samt avslutar kapitlet med att i avsnitt 1.4 ge en läsanvisning för resten av 
rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Bostadssektorn utgör en central del av svensk ekonomi. Tillsammans 
med t.ex. arbetsmarknaden och hälso- och sjukvården är 
bostadsmarknaden ett område som på ett mycket konkret sätt berör alla 
människor. För att få en uppfattning om bostadsmarknadens betydelse 
kan man relatera investeringar inom bostadssektorn till övriga aktiviteter i 
ekonomin. Under perioden 1950-1990 har bostadsinvesteringarna, mätt 
som andel av BNP, utgjort ungefär fem procent. Faktum är att inte ens 
under miljonprogrammets dagar översteg denna andel sex procent. I 
spåren av finans- och fastighetskrisen under början av 1990-talet sjönk 
dock andelen kraftigt för att 1995 och 1997 nå bottennoteringen 1,5 
procent. Sedan växte sektorns andel av BNP under varje år fram till 2007 
då den var 3,9 procent. Därefter har andelen legat mellan 3,0 och 3,6 
procent och var 2012 3,2 procent. Denna andel kan tyckas vara en relativt 
liten del av hela ekonomin, men 2007 uppgick bostadsinvesteringarna till 
drygt 121 miljarder kronor och 2012 var motsvarande siffra nästan 113 
miljarder. Investeringarna har dock börjat öka och 2014 utgjorde 
bostadsinvesteringarna 4,13 procent av BNP och omsatte drygt 161 
miljarder svenska kronor. 

Bostadssektorn har historiskt sett varit prioriterad i svensk ekonomisk 
politik. Ett tecken på detta är det faktum att bostadsmarknaden allt sedan 
1930-talets slut varit reglerad, framförallt i fråga om prisbildning, men 
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bostadsmarknaden har även varit utsatt för kvantitativa målsättningar, 
t.ex. i fråga om nyproduktion. 

Dessutom är bostadsmarknaden, som nämndes inledningsvis, något 
som på ett mycket direkt sätt rör oss alla. Bostaden är till sin natur också 
en speciell vara som skiljer sig från de flesta andra varor i flera väsentliga 
avseenden. För det första påverkas vårt dagliga liv högst konkret av våra 
bostadsförhållanden och för många människor är det till bostaden man 
använder den största delen av sin inkomst. För det andra är bostaden 
speciell genom sin lägesbeständighet och sin långa livslängd. 

Om vi övergår mer specifikt till nyproduktionen av bostäder är denna 
också central för samhället. Bostädernas långa livslängd och geografiska 
orörlighet kan få till konsekvens att bostadsinvesteringar som dikterats av 
kortsiktiga marknadsförhållanden visar sig felaktiga i ett längre 
perspektiv med betydande samhällsekonomiska förluster som följd. 
Bostäder är infrastruktur och tillgång på bostäder är nödvändig för att 
individer ska kunna etablera sig och utveckla sina liv, men också för att 
arbetsmarknaden ska fungera och att samhällets ekonomiska tillväxt ska 
fortgå. Frågan om hur stort det framtida behovet av bostäder är, samt var 
detta behov är lokaliserat, är således av stor betydelse för 
samhällsekonomin, även om bostäder på en marknad produceras för 
efterfrågan och inte i förhållande till behoven. 

1.2 Syfte, avgränsning och metod 
Boverket har sedan 1995 genomfört regionala byggbehovsanalyser för 
bostäder.1 Den senaste gjordes 2007 för perioden 2003-2020 och det får 
nu anses vara hög tid för en uppdatering. Det framgick i föregående 
avsnitt att bostäder besitter unika egenskaper. Framför allt medför 
bostäders långa livslängd och deras lägesbeständighet att långsiktiga 
analyser är påkallade. Även om den rådande efterfrågan och mer 
kortsiktiga fluktuationer på bostadsmarknaden är väl värda 
uppmärksamhet så är en kvantitativ byggbehovsanalys central för att våra 
samlade resurser även på lång sikt ska användas så effektivt som möjligt. 
Trots att interaktionen mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden 
också i framtiden kommer att vara avgörande, visar en kvantitativt 
orienterad analys med hjälp av enkel matematik huruvida vi kommer att 
ha överensstämmelse mellan framtida antal hushåll och antal bostäder. En 
annan poäng med analysens relativt långsiktiga perspektiv är att det är de 
långsiktiga nivåerna som är relevanta och inte enstaka års observationer. 
Att bostadsmarknaden präglas av långsiktig ekonomisk hållbarhet är 
väsentligt för samtliga aktörer på bostadsmarknaden och således av stor 
vikt vid utformandet av de spelregler som gäller på marknaden. En viktig 
anledning till att Boverket genomför en analys med regionalt perspektiv 
är att bidra till en ökad diskussion på lokal och regional nivå genom att 
lyfta fram behovet av bostadsplanering på längre sikt och med ett 
perspektiv som sträcker sig utanför kommungränserna. 

                                                 
1 Se Boverket (1995; 1996; 2000; 2002; 2004 samt 2007). 
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Studiens huvudfråga kan formuleras enligt följande: Hur stort är det 
kvantitativa byggbehovet av nya bostäder2 i riket fram till år 2025 samt 
hur fördelar sig behovet över landets olika regioner? I denna studie har 
därför regionala byggbehovsprognoser för samtliga regioner i riket fram 
till år 2025 tagits fram. De regioner som studeras är de 72 funktionella 
analysregioner (FA-regioner) som de definierats av Tillväxtanalys. 
Därigenom approximerar vi regionala bostadsmarknader med dessa 72 
FA-regioner.3 Som utgångspunkt för byggbehovsprognoserna ligger 
kommunala befolkningsprognoser som tagits fram av SCB på uppdrag av 
Boverket i samband med arbetet med ”Vision 2025”. De 
byggbehovsprognoser som presenteras i denna rapport gäller perioden 
2012-2025. 

I studien används en analysmetod som kallas hushållskvotsmetoden. 
Hushållskvotsmetoden tar sin utgångspunkt i hushållsförändringar vilka 
beräknas med hjälp av befolkningsprognoser och så kallade 
hushållskvoter.4 Till dessa beräkningar av framtida utveckling av antalet 
hushåll läggs också antaganden om förändringar i det befintliga 
bostadsbeståndet. Dessa förändringar utgörs av förväntat antal rivningar 
samt i den mån det vid prognosens startpunkt finns lediga bostäder som 
kan komma att nyttjas i framtiden. Därutöver görs ett antagande om att en 
viss andel lediga lägenheter behövs för att bostadsmarknaden ska fungera 
tillfredsställande, dvs. att det behövs en bostadsreserv.  

Föreliggande rapport är således en studie över det framtida 
byggbehovet vilket inte behöver sammanfalla med den framtida 
bostadsefterfrågan. Detta innebär bland annat att bostädernas fördelning 
med avseende på kvalitativa attribut, läge, upplåtelseform, etc., inte 
studeras utan det är enbart kvantiteten bostäder som analyseras, dvs. en 
bostad är en bostad. Dessa utgångspunkter utgör tillsammans med 
approximationen av en bostadsmarknad till en funktionell analysregion 
samt att varje hushåll behöver en bostad studiens huvudsakliga 
avgränsningar. 

När det gäller analysens regionala ansats förtjänar det att påpekas att 
en väl så stor poäng med denna, utöver att vi erhåller en prognos för 
byggbehovets regionala fördelning, är att det är en förutsättning för att 
resultatet på nationell nivå ska bli trovärdigt. Om inte behoven 
beräknades med den geografiska avgränsning som regionerna utgör 
skulle ett ökat behov i en region kunna mättas av ett minskat behov i en 
annan region. Då bostäder inte kan betraktas som flyttbara skulle således 
en ansats utan ett regionalt perspektiv leda till att byggbehovet 
underskattades och därmed till felaktiga resultat.  

1.3 Tidigare studier 
I detta avsnitt ska vi kortfattat beröra ett antal tidigare studier som gjorts 
när det gäller behovet av bostadsbyggande samt ett antal studier som rör 

                                                 
2 I begreppet nya bostäder ligger både tillskottet genom nyproduktion liksom 
nettotillskottet genom ombyggnation. 
3 Se bilaga 1 för definition av samtliga 72 funktionella analysregioner. 
4 En hushållskvot definieras som antalet hushåll dividerat med antalet individer.  
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antalsefterfrågan på bostäder.5 Anledningen till att vi här inte avgränsar 
oss till behovsstudier enbart, är att man i undersökningar rörande 
antalsefterfrågan använder liknande metoder. Vi börjar med att gå 
igenom tidigare studier utförda av Boverket, övergår till att redovisa 
några andra svenska studier, för att avslutningsvis beröra ett antal 
utländska undersökningar. Vi går inte in på resultaten och metoderna 
använda i dessa studier utan detta avsnitt skall mer ses som en bakgrund 
och kanske som referenser för den intresserade läsaren.6 

Som nämndes i avsnitt 1.2 har Boverket sedan 1995 gjort regionala 
studier över det långsiktiga byggbehovet. Det är dock endast de studier 
som gjordes 1995, 1996 och 2007 som innefattade landets samtliga 
regioner. Övriga undersökningar har gällt tillväxtregioner (Boverket, 
2000), Skåne (Boverket, 2002) samt Stockholm-Mälarregionen 
(Boverket, 2004). Metoderna för att beräkna behovet av bostäder har 
varierat något mellan dessa olika studier, men grunden i samtliga har, 
liksom i innevarande studie, varit hushållskvotsmetoden. Vi återkommer i 
kapitel 5 till de skillnader som finns mellan tidigare Boverksstudier och 
innevarande studie. 

Om vi nu övergår till övriga svenska studier, kan vi konstatera att det 
funnits en lång tradition i Sverige att söka skatta behov av, och 
efterfrågan på, bostäder. Under 1950-talet gjordes exempelvis studier 
rörande bostadsefterfrågan av Rydorff (1955) samt av Holm (1959). 
Vidare har Industriens Utredningsinstitut (IUI) vid ett flertal tillfällen 
genomfört analyser av bostadsefterfrågan – se t.ex. Eriksson och Du 
Rietz (1969) och Du Rietz (1977). Eriksson och Du Rietz (1969) är en 
omfattande studie där stort utrymme ägnas åt diskussioner om vilka 
faktorer som bestämmer efterfrågan på bostäder. 

Som påtalades i avsnitt 1.1 har bostadssektorn varit en prioriterad del 
av svensk ekonomisk politik. Möjligen som en följd härav har studier av 
bostadsbyggnadsbehov och bostadsefterfrågan varit synnerligen frekventa 
i offentliga utredningar.7 Under första halvan av 1980-talet utfördes på 
uppdrag av dåvarande bostadsdepartementet en omfattande översyn av 
den svenska bostadspolitiken.8 I samband med detta arbete studerades 
även bostadsefterfrågan och bostadsbyggnadsbehovet. Dessa studier 
publicerades i DsBo 1984:5 ”Bostadsefterfrågan under 1980-talet – med 
utblick mot år 2000” samt i DsBo 1984:6 ”Bostadsbyggandet till år 
2000”. Det har även funnits en tradition att i de långtidsutredningar som 
med jämna mellanrum utförts av finansdepartementet inkludera 
                                                 
5 Ett antal av nedanstående studier innehåller även mer traditionella efterfrågestudier, dvs. 
analyser av efterfrågan på bostadstjänster. Det kan nämnas att efterfrågan på 
bostadstjänster har studerats mer frekvent än antalsefterfrågan. För en vidare diskussion 
angående efterfrågan på bostadstjänster och antalsefterfrågan – se avsnitt 4.1. 
6 Det bör noteras att vi i detta avsnitt fokuserar på studier utförda av olika myndigheter. 
Det är givetvis så att dessa frågor även studerats flitigt inom den akademiska världen. I 
detta sammanhang ser vi dock det som mer relevant att ta upp några 
myndighetsproducerade studier.  
7 Se t.ex. SOU 1945:63 ”Slutbetänkande avgivet av bostadssociala utredningen”, SOU 
1965:32 ”Höjd bostadsstandard” och SOU 1973:50 ”Bostäder 1974-76 – 
Bostadsbyggandet de närmaste åren i ett långsiktigt perspektiv”. 
8 Slutresultatet av denna översyn presenterades i SOU 1986:4-6 ”Bostadskommitténs 
slutbetänkande”. 
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bedömningar av behovet att bygga bostäder. Ett par exempel på detta är 
”Bostäder och byggande” – bilaga 8 till Långtidsutredningen 1987 (SOU 
1987:3) och ”Bostadsmarknaden under 1990-talet” – bilaga 15 till 
Långtidsutredningen 1990 (SOU 1990:14). Den sistnämnda är den 
senaste mer genomgripande bedömning av bostadsmarknaden som 
funnits med i långtidsutredningarna. 

Låt oss avslutningsvis nämna några utländska studier som analyserat 
framtida byggbehov. Först och främst så görs liknande behovsstudier i 
våra nordiska grannländer. Både Danmark (Socialministeriet, 2006), 
Finland (Lehtinen m.fl., 2005) och Norge (NIBR, 2011) gör prognoser 
för framtida behov av bostadsbyggande där man använder en liknande 
modell som Boverket om än något mindre omfattande. Det finns flera 
studier utanför Norden och ett exempel är det stora projektet som utfördes 
2003 av Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI, 
2003). Inom ramen för detta projekt analyseras det framtida byggbehovet 
i Australien på regional nivå. Australien är här indelat i 71 regioner och 
grunden i analysmodellen är hushållsbildningsmodeller, varför det i sitt 
upplägg påminner mycket om innevarande rapport. En färskare studie av 
australiska förhållanden och med liknande utgångspunkter är NHSC 
(2011). Det är givetvis inte bara i Australien dylika studier har utförts. 
Det är exempelvis vanligt förekommande i Amerikanska delstater och i 
Storbritannien. Se t.ex. California Departement of Housing and 
Community Development (HCD, 2000) samt Cambridge Centre for 
Housing and Planning Research (University of Cambridge, 2004). 

Det bör noteras att analyser av antalsefterfrågan på bostäder och 
framförallt av byggbehov inte är lika vanliga som studier över framtida 
hushållsbildning. Det intima sambandet mellan hushållsbildning och 
byggbehov är dock något som löper som en röd tråd genom denna 
rapport. Vi återkommer därför till studier som mer explicit diskuterar 
hushållsbildning i avsnitt 4.2.  

1.4 Läsanvisning 
Rapportens syfte är bredare än att bara redovisa studiens empiriska 
resultat (kapitel 6). Dels genom att relativt stort fokus har lagts på att 
analysera dessa resultat (kapitel 7) och dels genom att ambitionen varit att 
åstadkomma en ”kuliss” mot vilken de empiriska resultaten och analysen 
kan speglas (framför allt genom kapitel 2). Ett ytterligare syfte med 
rapporten är att dokumentera den använda metoden (kapitel 4 och 5) och 
att nogsamt redogöra för de källor som används (kapitel 3). Detta innebär 
att den läsare som inte önskar läsa hela rapporten utan primärt är 
intresserad av resultaten och analyserna kan fokusera på kapitel 6 och 7 i 
första hand medan den som också är metodologiskt intresserad även bör 
studera kapitel 4 och 5. I det följande sker en mer utförlig beskrivning av 
rapportens innehåll. 

I kapitel 1 ges en bakgrund till problemet samtidigt som studiens syfte 
och avgränsning presenteras. Kapitlet innehåller även en kortfattad 
genomgång av tidigare studier på området. Kapitel 2 ger en historisk 
bakgrund avseende de för studien centrala faktorerna – befolkning, 
hushåll och bostadsbestånd – i det att utvecklingen de senaste trettio åren 
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presenteras. Denna bakgrund komprimeras i kapitlets avslutande avsnitt 
(2.4) till utgångsläget för prognoserna och förutsättningarna på den 
svenska bostadsmarknaden den 1 januari 2012. Avsnitt 2.4.2 är särskilt 
centralt då där sker en diskussion angående begreppet underskott och hur 
detta ska tolkas inom denna studies ramar. Här diskuteras även frågan 
huruvida det i utgångsläget finns ett kvantitativt underskott av bostäder 
eller inte. I kapitel 3 redogörs för det dataunderlag som används för att 
utföra de regionala byggbehovsprognoserna. De två mest centrala 
källorna, SCB:s befolkningsprognos på kommunnivå och SCB:s 
urvalsundersökning Hushållens Ekonomi, beskrivs i separata avsnitt 
(avsnitt 3.2 och 3.3), medan övriga källor redovisas i avsnitt 3.4. Kapitel 
4 är ett teoretiskt kapitel med fokus på de olika analysmetoder som står 
till buds för att genomföra långsiktiga byggbehovsanalyser. Det teoretiska 
och ibland något tekniska innehållet ska dock på intet sätt avskräcka 
läsaren då i kapitlet behandlas flera för studien centrala aspekter av stor 
vikt för tolkningen av resultaten. Avsnitt 4.1 är särskilt viktigt då 
begreppen efterfrågan och behov definieras med hjälp av ekonomisk 
teori. Då distinktionen mellan begreppen byggbehov och 
bostadsefterfrågan är central genom hela rapporten och det ofta hänvisas 
till just avsnitt 4.1 får avsnittet betraktas som särskilt relevant. Kapitlets 
avslutande avsnitt (4.3) utgör en ingång till kapitel 5 i det att de teoretiska 
utgångspunkterna för den av studien använda metoden beskrivs här.  

Den tillämpning av hushållskvotsmetoden som används i denna studie 
beskrivs ingående i kapitel 5. Kapitlet inleds med en genomgång av 
studiens specifika antaganden och utgångspunkter liksom en presentation 
av analysmodellens olika delar. Beräkningen av dessa tre beståndsdelar – 
hushållsförändringar, beståndsförändringar och bostadsreserv – 
presenteras sedan i tre separata avsnitt (5.2–5.4) varefter kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av analysmodellen (avsnitt 5.5). I kapitel 6 
presenteras resultaten, dvs. byggbehovsprognoserna, för riket som helhet 
liksom för de olika FA-regionerna fram till 2025. Kapitlet är koncentrerat 
på de empiriska skattningarna och därmed kortfattat då en mer utförlig 
analys av resultaten sker i kapitel 7. Kapitlet inleds med att de 
prognostiserade hushållsförändringarna per åldersklass presenteras i 
avsnitt 6.1. I avsnitt 6.2 presenteras byggbehovet för perioden 2012-2025, 
först för riket totalt och därefter för landets samtliga FA-regioner. I 
avsnitt 6.3 skärskådar vi denna långa tidsperiod genom att studera 
byggbehovets variation under prognosperioden. Resultaten sammanfattas 
i avsnitt 6.4. 

I kapitel 7 sker en förhållandevis utförlig analys av resultaten och en 
diskussion rörande hur prognoserna ska tolkas i sitt sammanhang. I 
avsnitt 7.1 relateras prognosen till tidigare perioders byggande. I avsnitt 
7.2 sker en genomgång av prognosmodellens olika variabler och den 
osäkerhet som är förenad med dessa samt betydelsen för resultaten. Där 
sker även en särskild diskussion om ungdomars bostadssituation. I avsnitt 
7.3 belyses hur politiken och den kommande samhällsutvecklingen kan 
påverka det framtida byggbehovet. Därefter lämnar vi analysen av 
prognosresultaten och analysmodellen och avslutar kapitlet med en 
diskussion angående vad som kan orsaka att det faktiska byggandet kan 
komma att avvika från det prognostiserade byggbehovet. I avsnitt 7.4 
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diskuteras också vilka konsekvenser det får om vi bygger mer respektive 
mindre än det prognostiserade behovet. I avsnitt 7.5 pekar vi på några 
faktorer som kan vara värda att beakta och som indikerar att det verkliga 
behovet av nya bostäder kan avvika från den kvantitet som fås ur 
prognosmodellen även om förutsättningarna visar sig riktiga och 
utvecklingen blir som prognostiserat. Slutligen summeras kapitlet i 
avsnitt 7.6. Rapporten avslutas sedan med slutsatser och avslutande 
kommentarer i kapitel 8. 
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2 Historisk utveckling och 
utgångsläge 

Efter inledningen i föregående kapitel ska vi i detta kapitel fokusera på de 
bakomliggande förutsättningarna för bostadsbyggande i Sverige 
framöver. I de första tre avsnitten (2.1 – 2.3) sker därför en belysning av 
den historiska utvecklingen fram till idag när det gäller befolkningen, 
hushållen respektive bostadsbeståndet. I kapitlets avslutande avsnitt (2.4) 
binds dessa samman till en plattform genom att läget i Sverige vid 
prognosens startpunkt, den 1 januari 2012, konkretiseras (avsnitt 2.4.1). 
Avsnittet utgör framför allt en utgångspunkt för den diskussion som sker 
i avsnitt 2.4.2 angående hur väl tillgången på bostäder motsvarar det 
kvantitativa behovet av bostäder i startpunkten. Det är en viktig 
diskussion, både då det handlar om vilket startvärde prognosen utgår ifrån 
och då det konkretiserar den metodologiska frågan om efterfrågan kontra 
behov som kort berördes i kapitel 1, men som mer ingående diskuteras i 
avsnitt 4.1. Syftet med detta kapitel är således att, med utgångspunkt i 
den historiska utvecklingen, lägga fast utgångsläget innan vi i följande 
kapitel mer konkret kommer in på föreliggande studie. 

2.1 Befolkningsutveckling 
Befolkningen i Sverige har ökat varje år sedan den stora 
Amerikautvandringen i slutet av 1800-talet. År 2004 passerades nio 
miljoner invånare.9 Trots en konstant befolkningsökning är vi dock, efter 
Finland, fortfarande minst befolkade i Europa i förhållande till vår yta.10 
Om vi i stället studerar enstaka åldersgruppers utveckling över tiden 
uppvisar de av naturliga skäl en mer varierande utveckling än 
totalbefolkningen. Den ur hushållsbildningssynpunkt mest intressanta 
åldersgruppen är ungdomar mellan 20 och 24 år då det är i denna ålder de 
flesta lämnar föräldrahemmet och för första gången bildar ett eget 

                                                 
9 Åtta miljoner invånare passerades 1969 och tio miljoner invånare prognostiseras 
passeras 2017. 
10 Se Housing Statistics in the European Union 2010. 
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hushåll. Det är därför intressant att notera att medan totalbefolkningen 
ökat med drygt 1,5 miljoner sedan 1975 har ungdomsgruppen ökat med 
drygt 110 000 personer under samma period (se figur 2.1).  

Figur 2.1 Folkmängd 1975-2014 (tusental) 

 
 

Källa: SCB 
 
Vilket framgår av figur 2.1 har totalbefolkningen varit successivt 
tilltagande, även om ökningstakten varierat betydligt mellan åren. 
Variationen förklaras till stor del av att befolkningstillväxten sedan andra 
världskriget i hög grad beror av invandringsöverskott till skillnad från 
tidigare perioder då den naturliga folkökningen (födelseöverskottet) var 
den dominerande tillväxtfaktorn. När det gäller utvecklingen för 
ungdomar har den, som framgår i figur 2.1, varit än mer fluktuerande. 
Här har inte bara takten utan även riktningen varierat, vilket naturligtvis 
sammanhänger med födelsetalen och barnkullarnas varierande storlek 
mellan åren. De årsvisa variationerna och befolkningstillväxtens olika 
element framgår tydligare i figur 2.2.  
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Figur 2.2 Årlig befolkningsförändring 1975-2014 (tusental) 

 
 

Källa: SCB 
 
Vi ser i figur 2.2 att förändringen hela tiden är positiv för totalen, även 
om den gränsar till det negativa under några år i början av 1980-talet 
respektive under slutet av 1990-talet. När det gäller de fyra 
tillväxttopparna under perioden, 1989, 1994, 2009 och 2014, förklaras 
samtliga till stor del av en extra hög invandring under dessa år.11 När det 
gäller invandringen 1989 utgjordes den till stor del av flyktinginvandring 
från Iran och Chile, men också i lika hög grad av invandring från våra 
grannländer Danmark och Norge. Den höga invandringen 1994 härrörde 
till stor del från de då rådande oroligheterna i före detta Jugoslavien. År 
1994 infördes kraftiga restriktioner vilket gjorde att invandringen avtog 
vilket resulterade i en mycket kraftig minskning av befolkningstillväxten 
de följande åren. Sedan 1999 har befolkningsökningen återigen tilltagit 
och den kraftiga ökningen 2006 var den största någonsin.12 Den höga 
invandringen 2009 utgjordes bl.a. av stor invandring från Libanon och 
Somalia. De båda senaste åren har invandringen från Syrien dominerat. 
In- och utvandringen till Sverige har varit högre än någonsin de senaste 
tio åren. Arbetskraftsinvandring, flyktinginvandring, familjeanknytning, 
återinvandring och återutvandring har tillsammans legat till grund för de 
senaste årens höga siffor. Det är nytt jämfört med tidigare år, då det varit 
en rörelse i taget som dominerat in- och utvandringen. Ur figur 2.2 
framgår också att utvandringen ökat förhållandevis kraftigt under 
perioden medan antalet födda och döda legat relativt stabilt kring 100 000 
per år även om vi, bortsett från perioden 1997-2001, har haft ett 
födelseöverskott. Efter denna exposé över befolkningsutvecklingen går vi 

                                                 
11 Tillskottet genom nettoinvandring utgjorde ca 72 procent av den totala 
befolkningstillväxten under perioden 1975-2014. 
12 Invandringen steg totalt från 65 229 år 2005 till 95 750 år 2006, dvs. en ökning med 
drygt 30 000. 
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i nästa avsnitt över till att titta på hur antalet hushåll utvecklats under 
motsvarande period.  

2.2 Hushållsutveckling 
Det är utvecklingen av antalet hushåll som är det centrala när det gäller 
studier av bostadsmarknaden. I innevarande avsnitt ska vi därför titta på 
den historiska hushållsutvecklingen i Sverige fram till idag. När det gäller 
hushåll till skillnad från befolkning uppstår genast ett praktiskt problem - 
hur vet vi hur många hushåll som finns vid en viss tidpunkt? Till och med 
år 1990 har vi en välgrundad uppfattning om detta genom Folk- och 
bostadsräkningarna (FoB). Men då några Folk- och bostadsräkningar inte 
genomförts i Sverige sedan dess, är vi därefter hänvisade till 
urvalsundersökningar fram till 2012 då SCB:s lägenhetsregister används. 
I tabell 2.1 framgår befolknings- och hushållsutvecklingen under 
perioden 1975-2014. 

Tabell 2.1 Befolkning och hushåll 1975-2014 
 Befolkning Antal hushåll Personer per hushåll 

1975 8 208 442 3 324 956 2,47 
1980 8 317 937 3 497 801 2,38 
1985 8 358 139 3 670 340 2,28 
1990 8 590 630 3 980 037 2,16 
1996 8 844 499 4 290 547 2,06 
2000 8 882 792 4 363 284 2,04 
2005 9 047 752 4 440 934 2,04 
2010 9 415 570 4 660 355 2,02 
2011 9 482 855 4 656 000  2,04 
2014 9 747 355 4 274 433 2,28 
 
Källor: 1975-1990 SCB, FoB, 1996-2011 SCB, HEK13, 2014 SCB, 
Lägenhetsregistret14 
 
Antalet hushåll ökade i absoluta termer betydligt långsammare än 
folkmängden fram till år 1970, något som kan verka självklart eftersom 
många hushåll består av mer än en person. Under både 1970- och 1980-
talet var emellertid relationen den omvända, dvs. hushållstillskotten var 
större än folkökningen. Förklaringen till att antalet hushåll fortsatte att 
öka så snabbt, trots att befolkningstillväxten dämpades, är att den 
genomsnittliga hushållsstorleken minskade kraftigt mellan 1950 och 
2000.15 Det genomsnittliga antalet boende per hushåll sjönk från 2,95 till 
2,04 personer. Under femtioårsperioden har genomsnittshushållet med 
andra ord minskat med nästan en hushållsmedlem. Efter 1996 har dock 

                                                 
13 HEK står för Hushållens Ekonomi och denna urvalsundersökning som SCB årligen 
genomför presenteras i avsnitt 3.2. 
14 Under perioden 1991-2011 använde SCB sig av kosthushåll medan tiden före 
respektive efter avser bostadshushåll. 
15 Det är således väsentligt att notera att hushållsutvecklingen inte alltid går hand i hand 
med befolkningsutvecklingen. Även om hushållsbildningsmönstren skulle vara konstanta 
över tid, påverkas hushållsutvecklingen av befolkningens ålderssammansättning. 



2 Historisk utveckling och utgångsläge 21 

 

hushållsstorleken varit tämligen konstant vilket också framgår av tabell 
2.1.16 

När det gäller hushållsutvecklingen är Sverige inte unikt, även om vi 
framstår som något av en föregångare på familjebildningens område.17 
Den genomsnittliga hushållsstorleken har minskat i nästan samtliga 
europeiska länder. Det finns många orsaker till att hushållsstorleken kan 
minska och i en europeisk studie av Kuijsten (1996) anges följande 
sociodemografiska förändringar som de viktigaste faktorerna bakom 
nämnda trender:  
 
• minskad giftermålsfrekvens, 
• ökad skilsmässofrekvens, 
• färre barn inom äktenskapet, 
• ökat samboende utan giftermål, 
• växande andel äldre, 
• växande antal ungdomar som lämnar föräldrahemmet tidigt. 
 
Om vi återgår till svenska förhållanden och lämnar orsakerna därhän kan 
den genomsnittliga hushållsförändringen ta sig olika uttryck när det gäller 
utvecklingen för de olika hushållsstorlekarna. I figur 2.3 framgår 
utvecklingen för olika hushållstyper under perioden 1975-2014. 

Figur 2.3 Andel hushåll efter hushållstyp 1975-2014 

 
                                                 
16 2014 avviker dock vilket sammanhänger med den förändrade metoden och förklaras av 
att man i HEK använde kosthushåll medan man nu i Befolkningsstatistiken använder 
bostadshushåll. Det innebär att i Befolkningsstatistiken ingår samtliga som är 
folkbokförda i en bostad i samma hushåll. I HEK utgör ett vuxet barn som bor hemma hos 
föräldrarna ett eget kosthushåll. I det fallet blir ett bostadshushåll två kosthushåll. 2014 
används inte heller totalbefolkningen utan endast personer där det finns uppgifter om 
hushåll.  
17 Minskningen i hushållsstorlek startade tidigt i Sverige och vi har fortfarande den lägsta 
hushållsstorleken, åtminstone i Europa. För en internationell jämförelse – se Housing 
Statistics in the European Union 2010. 
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Källor: 1975-1990 SCB, FoB, 1996-2011 SCB, HEK, 2014 SCB, 
Lägenhetsregistret 
 
I figuren framgår tydligt att det är andelen enpersonshushåll som ökat 
mest på bekostnad av de större hushållsstorlekarna. År 1960 utgjorde 
enpersonshushållen 20 procent och hushåll med fem personer eller fler 13 
procent av det totala antalet hushåll i riket. Ett drygt halvsekel senare är 
motsvarande siffror 38 respektive sex procent. Antalet enpersonshushåll 
har ökat från ca 520 000 till ca 1,6 miljoner och utgör sedan 1980 den 
vanligaste hushållstypen. En viktig förklaring bakom det ökade antalet 
enpersonshushåll är den förändrade befolkningsstrukturen vad gäller 
ålder. Såväl antalet som andelen äldre har ökat kraftigt, och många av 
dessa hushåll består av endast en person. Andelen enpersonshushåll har 
dock varit närmast konstant sedan mitten av 1990-talet även om den 
sjunkit något på slutet. Som en naturlig följd har andelarna för övriga 
hushållstyper minskat, men även där har situationen varit i stort sett 
oförändrad sedan mitten av 1990-talet även om andelen 
tvåpersonshushåll successivt har ökat något. I figur 2.3 framgår att 
andelen hushåll med tre personer eller fler har minskat från 39 procent 
1975 till 30 procent nästan 40 år senare. När det gäller hushållsstorleken i 
sig är den särskilt intressant för bostadens storlek, men i en studie över 
behovet av antalet bostäder är det än mer relevant att titta på 
hushållsutvecklingen fördelad på antalet vuxna per hushåll. I figur 2.4 
framgår därför utvecklingen för hushåll med en respektive två vuxna per 
hushåll. 

Figur 2.4 Hushåll efter antal vuxna 1975-2014 

 
 

Källor: 1975-1990 SCB, FoB, 1996-2011 SCB, HEK, 2014 SCB, 
Lägenhetsregistret 
 
När man i stället för att studera antal personer fokuserar enbart på antal 
vuxna per hushåll, ökar naturligtvis andelen med endast en individ. I figur 
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2.4 framgår att det i nästan vartannat svenskt hushåll endast bor en vuxen 
person (48,5 procent 2014). Vi kan notera i figuren att situationen varit i 
stort sett oförändrad sedan mitten av 1990-talet men att något har hänt på 
slutet. Även i detta fall är förklaringen den metodförändring SCB gjort 
när man lämnat HEK som källa och numera använder hushållsstatistiken. 
Förklaringen till nedgången i andelen ensamhushåll var således att alla 
personer som är skrivna på samma adress numera utgör ett hushåll medan 
det i HEK var så att ett vuxet barn som bodde hos föräldrarna utgjorde ett 
eget hushåll. Det är således svårt att jämföra den registerbaserade 
statistiken med HEK-statistiken.18 Bilden av ett Sverige med en relativt 
hög andel enpersonshushåll stämmer således fortfarande, men i den mån 
bilden också innefattar att andelen fortfarande stiger stämmer den inte 
efter 1995. Detta visar således på det begränsade utrymme som finns för 
en sjunkande hushållsstorlek framöver, med mindre än att barnafödandet 
minskar i framtiden.19  

2.3 Bostadsbeståndets utveckling och dess 
nyttjande 
Liksom när det gäller antalet hushåll är statistiken begränsad när det 
gäller bostadsbeståndet och dess utveckling, i synnerhet efter 1990. Sedan 
1991 beräknar SCB bostadsbeståndet med utgångspunkt i FoB90 och 
justerar med kända förändringar i det befintliga beståndet liksom med 
hänsyn till den årliga nyproduktionen. I figur 2.5 framgår 
bostadsbeståndets utveckling under åren 1975-2012.  

Figur 2.5 Bostadsbeståndets utveckling 1975-2012 (tusental) 

 

                                                 
18 Mer om den registerbaserade statistiken finns att läsa i SCB (2014). 
19 Detta är naturligtvis väsentligt när det gäller prognoser för det framtida antalet hushåll 
och förväntningar på de framtida hushållskvoterna. I avsnitt 5.2.2 diskuteras 
hushållskvoterna mer ingående. 
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Källor: 1975-1990 SCB, FoB, 1991-2012 SCB:s beräkningar20 
 
I figuren framgår att vi 1975 hade 3,5 miljoner bostäder i Sverige och ca 
1 miljon fler 37 år senare. Vi ser också att lägenheter i flerbostadshus 
utgör majoriteten under hela perioden även om andelen minskat något, 
från drygt 58 procent 1975 till knappt 56 procent 2012. Om vi fokuserar 
på förändringarna under perioden och studerar utvecklingen av 
nytillskottet av bostäder blir de årliga variationerna tydligare. I figur 2.6 
framgår nytillskottet genom nyproduktion respektive ombyggnation (dvs. 
nettot) under perioden. 

Figur 2.6 Tillskott genom ny- och ombyggnation 1975-2013 (tusental) 

 
 
Källa: SCB 
 
Vi ser till att börja med i figur 2.6 att nytillskottet mer eller mindre utgörs 
av nybyggnation även om ett mindre bidrag också har kommit genom 
ombyggnation. Vi ser vidare i figuren att storleken varierar avsevärt 
mellan åren, men att utvecklingen kan delas in i olika tidsperioder, där 
volymen antingen är tilltagande eller avtagande under ett antal år. 

Efter miljonprogrammets rekordår21 föll bostadsproduktionen kraftigt 
fram till mitten av 1980-talet då kurvan vänder uppåt i takt med att 

                                                 
20 Fr.o.m. 2010 används det årliga fastighetstaxeringsregistret som bas för beräkningarna 
av bostadsbeståndet. Uppdatering görs med det senaste årets färdigställda nybyggda 
bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar. I tidigare 
bostadsbeståndsberäkningar (1991-2009) användes Folk- och bostadsräkningen 1990 som 
bas. Denna uppdaterades med årliga rapporterade förändringar avseende färdigställda 
nybyggnader av bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar. 
Förändringar som inte togs hänsyn till var fritidshus som blivit permanentbostäder och 
vice versa, samt rivning av småhus, som inte rapporteras till SCB. 
21 Under perioden 1965-1974 färdigställdes ca 96 000 lägenheter årligen. Nettotillskottet 
av lägenheter under perioden var dock lägre eftersom ca 30 000 äldre lägenheter försvann 
i genomsnitt per år. 
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efterfrågan på bostäder ökar.22 Utvecklingen på bygg- och 
bostadsmarknaden under perioden 1985-2000 var i många avseenden 
dramatisk. Bostadsbyggandet ökade först från en nivå runt 26 500 
lägenheter 1985 – vilket var den lägsta nivån på över 30 år – till drygt 66 
000 lägenheter 1991. Detta var i sin tur den högsta nivån sedan 
miljonprogrammets toppår kring 1975. Under första halvan av 1990-talet 
sjönk återigen bostadsbyggandet. Denna gång ner till den lägsta nivån 
under hela efterkrigstiden. Under bottenåret 1998 färdigställdes endast 
drygt 11 000 lägenheter genom nyproduktion. Först 2000 kunde vi 
återigen se en tendens till ökat byggande, en ökning som övergick i en 
minskning efter finanskrisen 2008, men som nu återigen börjat öka.  

Den totala ombyggnadsvolymen har tidvis varit omfattande och under 
perioden 1986 till 1991 påbörjades ombyggnad av över 150 000 
lägenheter, vilka gav ett nytillskott på drygt 140 000 lägenheter efter 
ombyggnad. De lägenheter som försvinner till följd av ombyggnad 
genom bl.a. sammanslagning har under perioden utgjort sex procent. 
Andelen lägenheter som försvann i samband med ombyggnad var tidigare 
mycket hög, i mitten av 1970-talet omkring 25 procent. 

Ombyggnationen fram till 1990 hade delvis karaktären av 
modernisering där resultatet ofta blev ett färre antal lägenheter än initialt 
pga. sammanslagningar varför nettot är negativt. Efter 1990 har nettot 
varit positivt, men ombyggnaderna har endast marginellt bidragit till ett 
ökat utbud vilket således till största delen utgörs av nyproduktion. Det 
positiva nettotillskottet sedan 1990 utgjordes främst av lokaler som 
byggts om till bostäder. Övriga ombyggnader har haft en begränsad 
inverkan på nytillskottet av bostäder, även om ett visst tillskott också 
skett genom att vindar eller ålderdomshem byggts om till bostäder, samt i 
vissa fall att ombyggnation av bostäder inneburit ett ökat antal även om 
det omvända förhållandet varit det dominerande. 

En del av beståndet byggs aldrig om, utan rivs istället av olika skäl. 
Liksom nyproduktionen har rivningsvolymerna varierat kraftigt under 
årens lopp. I figur 2.7 framgår antalet rivna lägenheter i flerbostadshus 
mellan 1975 och 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Mer att läsa angående orsakerna till den kraftiga ökningen finns i t.ex. Rönnberg 
(2002). 
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Figur 2.7 Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 1975-2013 

 
 
Källa: SCB 
 
Ur figuren framgår att rivningsvolymen föll kraftigt under inledningen av 
perioden, från dryga 4 500 lägenheter år 1975 till under 1 000 ett 
decennium senare. Efter att rivningsantalet varit relativt konstant under 
ett antal år följde nästan ett decennium av ökade rivningar, från ca 600 
rivningar per år 1992 till 4 800 rivningar per år 1999. 2000-talet innebar 
en ny nedgång även om en viss återuppgång skedde i mitten av decenniet. 
Vi är nu nere på rivningsnivåer som motsvarar läget kring 1990.  

År 1998 började SCB kategorisera rivningsstatistiken efter orsaken till 
rivningarna. Den dominerande anledningen till rivningarna är 
uthyrningssvårigheter vilket var orsaken till mer än 90 procent av det 
totala antalet rivningar under perioden 1998-2005. Därefter har andra 
orsaker till att lägenheter rivs blivit mer förekommande och 
uthyrningssvårigheter har de senaste åren varit orsaken till ungefär 
hälften av rivningarna. SCB redovisar också huruvida de rivna 
lägenheterna är att betrakta som moderna eller inte och med tanke på 
standarden i vårt befintliga bostadsbestånd är det föga förvånande att de 
förra kraftigt dominerar statistiken. 

När det gäller bostadsbeståndets utnyttjande, eller snarare icke-
utnyttjande, har antalet lediga lägenheter varierat kraftigt under årens 
lopp. I figur 2.8 framgår antalet lediga lägenheter i flerbostadshus under 
perioden 1976-2013.23  
 

 

                                                 
23 Här ingår endast de lägenheter som är outhyrda och lediga till omgående uthyrning. 
Outhyrda lägenheter av andra skäl ingår således inte – jämför tabell 2.3. 
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Figur 2.8 Antal lediga lägenheter i flerbostadshus 1976-201324 

 
 
Källa: SCB 
 
I figuren framgår det cykliska förlopp som präglar utvecklingen av lediga 
lägenheter på bostadsmarknaden. Kurvans toppar och dalar följer till stor 
del den ekonomiska konjunkturens utveckling. I den ekonomiska krisens 
kölvatten efter 1990 ökade antalet lediga lägenheter kraftigt för att 1998 
överstiga 60 000 lägenheter. Därefter har överskottet av lägenheter 
kontinuerligt minskat och legat kring 20 000-25 000 under ett antal år 
men har de senaste åren minskat ytterligare. Det fanns drygt 13 000 
lediga bostäder i riket 2013 och räknat som andel av beståndet motsvarar 
detta ca 0,9 procent av Allmännyttans och privata fastighetsägares 
lägenheter i flerbostadshus. 

2.4 Utgångsläge 
Vi har i de tre tidigare avsnitten studerat utvecklingen när det gäller 
befolkning, hushåll och bostadsbestånd. Med denna historiska bakgrund 
ska vi i kapitlets avslutande avsnitt sätta ner foten och ta avstamp i läget 
på den svenska bostadsmarknaden vid analysens startpunkt, dvs. 1 januari 
2012. Vi börjar med ytterligare statistik i avsnitt 2.4.1 för att sedan mer 
verbalt diskutera förutsättningarna för bostadsbyggande i Sverige vid 
ingången av 2012 i avsnitt 2.4.2.  

2.4.1 Historik och startpunkt 
Syftet med detta avsnitt är att fastslå de utgångsvärden som gäller för 
prognosen och som har betydelse för analysen och vilket sken resultaten 
senare ska betraktas i. Innan dessa startvärden presenteras görs 

                                                 
24 Fram t.o.m. 1984 redovisade SCB endast totalsumman, men därefter särredovisas 
antalet lediga lägenheter med avseende på om de är privata eller allmännyttiga. 
Differensen mellan kurvorna 1985 utgörs således av övriga ägarkategorier, däribland 
staten. Statistik saknas för år 2010 och 2012. 
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inledningsvis en historisk betraktelse som delvis sammanfattar och 
repeterar kapitlets tidigare avsnitt, men med fokus på en lite kortare 
tidsperiod. Utöver att aktualiteten och relevansen i siffrorna därmed ökar, 
är periodens startpunkt vald pga. att statistiken fr.o.m. 1991 är enhetligt 
definierad och periodens slutår (2011) har bestämts av prognosens startår 
(2012). Därefter ger vi en kort redogörelse av läget på bostadsmarknaden 
vid analysens startpunkt, dvs. den förste januari 2012. Detta avsnitt kan 
ses som en inledning till nästa avsnitts diskussion angående läget på 
bostadsmarknaden vid analysens startpunkt, med utgångspunkt i den 
deskriptiva statistiken. Vi börjar därför med att i tabell 2.2 studera hur 
befolkningen och bostadsbeståndet har utvecklats sedan 1991.  

Tabell 2.2 Utveckling av befolkning och bostadsbestånd 1991-2011 
 Beståndsförändring Befolkningsförändring Bostäder per ny inv. 

1991-1995 189 334 (37 867) 246 866  (49 373) 0,77 
1996-2000 60 268 (12 054) 45 296 (9 059) 1,33 
2001-2005 110 805 (22 161) 164 960 (32 992) 0,67 
2006-2011 164 484 (27 414) 435 103 (72 517) 0,38 
1991-2011 524 891 (24 995) 892 225 (42 487) 0,59 

 
Källa: SCB 
 
Som framgår i tabell 2.2 var byggandet väsentligt högre under perioden 
1991-1995 jämfört med 1996-2000. Det finns ett flertal faktorer som 
förklarar detta, men värt att notera är det faktum att befolkningsökningen 
under den senare perioden var relativt låg varför det kvantitativa behovet 
torde ha varit betydligt lägre under 1996-2000 än under den förra 
delperioden. Beståndet har ökat under senare tid, men inte i förhållande 
till befolkningsförändringen.  

Låt oss övergå till att titta på hur det såg ut vid analysens startpunkt. I 
tabell 2.3 framgår de startvärden analysen utgår ifrån. 
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Tabell 2.3 Startpunkter - läget 31 december 2011  
Befolkning 9 482 855 
Antal hushåll25 4 653 119 
Genomsnittlig hushållsstorlek 2,04 
Lediga lägenheter26 26 552 

Rivningar27 1 277 
Bostadsbestånd 4 524 292 
därav småhus 2 003 135 
därav flerbostadshus 2 521 157 
 
Källor: SCB och Boverkets beräkningar 
 
Som framgår av tabell 2.3 uppgick, vid analysens startpunkt, 
befolkningen i riket till ungefär 9,5 miljoner och antalet hushåll till nästan 
4,7 miljoner. Detta ger en genomsnittlig hushållsstorlek på 2,04 individer 
per hushåll. Vilket framgick i avsnitt 2.2 har Sverige i en internationell 
jämförelse en väldigt låg genomsnittlig hushållsstorlek.28 Vidare ser vi i 
tabellen att antalet till uthyrning lediga lägenheter var drygt 26 500 vilket 
motsvarar ungefär 0,6 procent av det totala bostadsbeståndet i riket. 
Avslutningsvis kan vi konstatera att minskningen av bostadsbeståndet på 
grund av rivningar tioårsperioden 2002-2011 har varit marginell. I 
genomsnitt har knappt 1 300 lägenheter rivits per år, majoriteten på grund 
av uthyrningssvårigheter. Låt oss efter denna historiska repetition gå över 
till att diskutera hur läget på bostadsmarknaden vid analysens startpunkt 
ska betraktas med avseende på studiens frågeställning. 

2.4.2 Läget på bostadsmarknaden 
I avsnitt 2.4.1 framgick hur den svenska bostadsmarknaden ser ut i 
siffror, men det finns mer att säga om utgångsläget som är av relevans för 
denna studie. Om vi går tillbaka till studiens syfte och avgränsningar i 
avsnitt 1.2 finns det några väsentliga aspekter att ta fasta på. Den första är 
att studien fokuserar på förändringen under perioden vilket innebär att 
startläget ”börjar på noll” eller att man erhåller i det närmaste samma 
situation i slutpunkten som i startpunkten. Därigenom faller således 
frågan om det råder överskott eller underskott av bostäder vid 
startpunkten utanför studiens syfte. Vi ska dock inte låta historien sluta 
här, utan i det följande kort diskutera frågan om jämvikt i utgångsläget. 
Från avsnitt 1.2 vet vi också att studiens fokus är på det kvantitativa 

                                                 
25 Antal hushåll är det antal hushåll vi beräknat med hjälp av hushållskvoterna (se avsnitt 
5.2). Antalet matchar inte exakt det antal hushåll SCB presenterar. Detta är av mindre 
betydelse för analysens vidkommande, i synnerhet då vi endast är intresserade av framtida 
förändringar i antalet hushåll. 
26 Lediga allmännyttiga eller privata hyreslägenheter per den 1 september 2011. Här ingår 
lägenheter utöver de som är lediga för omgående uthyrning, även de som är outhyrda pga. 
reparation eller ombyggnad samt av andra orsaker, dock inte för planerad rivning. Totalen 
är således högre än den som redovisas i figur 2.8. För lediga bostadsrätter och 
äganderätter saknas statistikuppgifter. 
27 Genomsnittligt antal rivningar under perioden 2002-2011. Se vidare avsnitt 5.3 för 
beskrivning av hur analysens rivningsantagande beräknats. 
28 Se Housing Statistics in the European Union 2010. 
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behovet av bostäder. Det innebär således att om situationen i startläget 
inte började på noll, vore den relevanta frågan om det i startpunkten råder 
över- eller underskott på antal bostäder på Sveriges regionala 
bostadsmarknader.  

Egentligen är frågan om det i utgångsläget finns ett tillräckligt antal 
bostäder eller om det finns för få. Det överskott som finns beaktas i 
beräkningarna av det framtida byggbehovet genom att antal lediga 
lägenheter i startpunkten ingår.29 En annan väsentlig aspekt som framgick 
i avsnitt 1.2 är den geografiska dimensionen där observationsenheten är 
funktionell analysregion (FA-region). Detta innebär således att den för 
oss adekvata frågan om utgångsläget skulle beaktas är: Finns det ett 
tillräckligt antal bostäder inom respektive FA-region för att motsvara det 
kvantitativa behovet?30 

Nu är som sagt frågan om jämvikt eller inte på de regionala 
bostadsmarknaderna vid studiens startpunkt, inte en fråga av relevans för 
det i studien prognostiserade framtida byggbehovet. Att fokusera på 
förändringen under perioden är tillräckligt komplext och även om 
utgångsläget vore intressant att studera är det en separat studie som 
definitivt också skulle ställas inför svåra utmaningar. Då frågan är 
angelägen och frekvent debatterad vill vi dock kortfattat diskutera om det 
i startpunkten finns något som indikerar att det finns ett latent kvantitativt 
behov av fler bostäder i startpunkten. 

En anledning till att ett kvantitativt underskott på bostäder skulle 
kunna uppkomma är om ett kvantitativt behov av bostäder av någon 
anledning inte har kunnat mättas under en tidigare period och att detta 
behov ligger kvar, dvs. det har inte byggts tillräckligt många bostäder 
under föregående år. Om vi tittar i tabell 2.2 ser vi att bostadsbyggandet 
under perioden 1996-2000 var lågt i en historisk betraktelse. Det kommer 
att framgå på flera ställen i rapporten att byggvolymen i sig är mindre 
intressant och att om en jämförelse ska göras måste byggandet relateras 
till det behov som föreligger. Således ska de 12 000 bostäder som tillkom 
genom ny- eller ombyggnation per år under perioden 1996-2000, 
relateras, inte till någon föregående period, utan till det kvantitativa 
byggbehov som förelåg under samma period. Nu framgår inte 
hushållsförändringen och den regionala omflyttningen under perioden i 
tabell 2.2, men genom att konstatera att befolkningsökningen under 
perioden var 9 000 per år får den historiskt sett låga bostadsproduktionen 
sin förklaring. Situationen är dock en helt annan perioden innan 
prognosens startpunkt 2006-2011. Under perioden tillkom bostäder 
motsvarande 0,38 bostäder per ny invånare vilket indikerar att 
nytillskottet av bostäder inte svarade mot befolkningsökningen under 
perioden. Om det således inte inledningsvis av perioden rådde ett 
utbudsöverskott av bostäder indikerar statistiken att det vid prognosens 
startpunkt finns ett underskott av bostäder på åtminstone de mer heta 

                                                 
29 Dock är studiens fokus på hushåll snarare än på bostadsbeståndet, vilket tillsammans 
med brister i statistiken medför att kunskapen om antalet nu befintliga bostäder inte är 
fullständig. 
30 Detta innebär att ett eventuellt underskott på lägre geografisk nivå (t.ex. inom en viss 
kommun eller inom de centrala delarna av en kommun) inte är relevant för denna 
frågeställning så länge som det inte råder ett kvantitativt underskott i regionen som helhet. 
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bostadsmarknaderna. Detta stämmer också väl överens med rådande bild 
över läget på bostadsmarknaden under senare år. Således indikerar detta 
att det finns ett uppdämt behov av att bygga fler bostäder i Sverige. 

Om det låga byggandet i relation till befolkningsökningen tyder på att 
vi i utgångsläget har ett uppdämt behov som behöver byggas ikapp, finns 
det några andra indikatorer som pekar åt något håll när det gäller läget på 
bostadsmarknaden 2012 avseende antalet bostäder? Om det finns ett 
uppdämt behov av fler bostäder kan det visa sig genom att hushållen bor 
trängre (fler personer per bostad) eller genom att ungdomar bor kvar 
hemma i större omfattning. Både hushållskvoten och kvarboendet 
kommer att diskuteras mer längre fram i rapporten, men här kan vi bara 
konstatera att både hushållskvoterna och kvarboendeandelen har varit 
stabila i Sverige under en längre period. På senare år har dock en viss 
förändring kunnat skönjas och då framför allt i de yngre åldersgrupperna. 
Kvarboendeandelen i åldern 20-24 år har sedan 1990-talet legat kring 30 
procent, men har de senaste åren successivt börjat stiga för att vid 
prognosens startpunkt närma sig 40 procent. Detta är sannolikt den stora 
förklaringen till att hushållskvoten för denna ålderskohort också sjunkit 
en del under samma period. Orsaken till både den ökade 
kvarboendeandelen och de sjunkande hushållskvoterna kan följaktligen 
sannolikt sökas i situationen på bostadsmarknaden – där utbudet 
begränsats av ett lågt bostadsbyggande samtidigt som bostadspriserna 
varit stigande. Således tyder även båda dessa faktorer på att det i 
startpunkten råder ett underskott av antalet bostäder. 

I tabell 2.3 framgick att drygt 26 000 lägenheter i riket var lediga för 
uthyrning 2012. Antalet varierar mellan regionerna, men samtliga FA-
regioner har åtminstone en liten andel lediga bostäder vid startpunkten. I 
många tillväxtregioner är dock andelen lediga bostäder väldigt låg vilket 
medför att bostadsmarknaden fungerar mindre bra. Det är rimligt att anta 
att det behövs en viss andel lediga bostäder för att marknaden ska fungera 
på ett tillfredsställande sätt vilket kommer att diskuteras längre fram i 
rapporten. I prognosen har vi därför inkluderat en bostadsreserv 
motsvarande en procent av beståndet. Detta förfarande innebär således att 
även om vi inte studerar utgångsläget medför inkluderandet av en 
bostadsreserv att det åtminstone finns ett visst utrymme för att det 
eventuellt existerande bostadsunderskottet i utgångspunkten försvinner 
eller åtminstone minskar. 

Om vi anlägger ett historiskt perspektiv kan vi konstatera att det vid 
ett par tillfällen under modern tid varit ett högt bostadsbyggande där 
utgångspunkten för bostadsproduktionen varit nuläget snarare än att 
produktionen riktats mot en anstående hushållstillväxt. Det är dels det 
höga bostadsbyggande som skedde efter andra världskriget och dels 
miljonprogrammet under 1960- och 1970-talen. Båda dessa satsningar 
tog sin utgångspunkt i den då rådande situationen snarare än den 
förestående. Under 1940-talet var det den då låga bostadsstandarden som 
skulle byggas bort - vi behövde helt enkelt ett bättre och mer modernt 
bostadsbestånd. Under 1960-talet var det inte kvaliteten utan kvantiteten 
som var problemet. Vi behövde då bygga bort den rådande 
trångboddheten. Idag har vi en hög andel bostäder per person samtidigt 
som bostadsstocken är moderniserad i Sverige även om andelen bostäder 
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per person sjunkit något de senaste åren vilket tyder på ett visst latent 
behov av fler bostäder redan i startpunkten. Därmed lämnar vi 
diskussionen om utgångsläget och hänvisar till avsnitt 5.1 där studiens 
övriga utgångspunkter ingående behandlas31 genom att konkludera:  
 
• Prognosen tar ingen explicit hänsyn till utgångsläget utan beaktar 

enbart den förväntade förändringen mellan start- och slutpunkt. Dock 
har vi nämnt att det sannolikt råder ett utbudsunderskott på åtminstone 
de hetaste bostadsmarknaderna, vilket indikerar ett latent behov av fler 
bostäder i dessa regioner oaktat den förväntade framtida 
hushållsökningen under prognosperioden. 
 

• Även om utgångsläget inte explicit beaktas innebär införandet av en 
bostadsreserv om en procent av det totala bostadsbeståndet i 
prognosmodellen en klart mindre ansträngd situation på 
bostadsmarknaderna än vad som råder vid startpunkten. 

 
• Den ansträngda situationen för ungdomar beaktas dock delvis genom 

att vi använder en högre hushållskvot vid slutpunkten än vid 
startpunkten vilket innebär att ett större antal bostäder behövs och 
därmed att indirekt hänsyn tas till den bristsituation som råder i 
utgångsläget för just gruppen ungdomar. 

 
 

                                                 
31 Jämför även diskussionen angående behov och efterfrågan i avsnitt 4.1 liksom avsnitt 
7.4 där skillnaden mellan prognosen och faktiskt byggande tas upp. I båda avsnitten 
diskuteras en eventuell diskrepans mellan utbud och efterfrågan och där finns klara 
beröringspunkter med den här förda diskussionen angående utgångsläget.  
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3 Dataunderlag 

I detta kapitel beskrivs kortfattat det dataunderlag som används i 
rapporten. Det mest centrala datamaterialet är de kommunala 
befolkningsprognoser för perioden 2012-2025 som SCB tagit fram på 
Boverkets uppdrag i samband med Boverkets regeringsuppdrag ”Vision 
2025”. De kommunala befolkningsprognoserna utgår i sin tur från SCB:s 
nationella befolkningsprognos från 2012 och kapitlet inleds med en 
beskrivning av den nationella liksom de kommunala 
befolkningsprognoserna i avsnitt 3.1. I studien används även SCB:s 
urvalsundersökning Hushållens Ekonomi (HEK) för att skatta antal 
hushåll och beräkna hushållskvoter varför denna undersökning kortfattat 
beskrivs i avsnitt 3.2. Därutöver används SCB:s statistik över rivningar 
och lediga lägenheter och dessa datakällor beskrivs i avsnitt 3.3. 

3.1 Befolkningsprognoser 
Byggbehovsprognoserna görs på FA-nivå vilket innebär en aggregering 
av kommuner för att erhålla regioner. SCB publicerar sin 
befolkningsprognos endast på nationell nivå men har på Boverkets 
uppdrag tagit fram läns- och kommunprognoser. Vi inleder med att först 
presentera SCB:s riksprognos och avslutar med att kort beskriva de 
särskilda antaganden som gäller för läns- och kommunprognoserna. 

3.1.1 Nationell befolkningsprognos 
SCB gör mer omfattande befolkningsprognoser var tredje år. Den senaste 
publicerades i maj 2012 och det är denna som innevarande studie utgått 
ifrån när de kommunala befolkningsprognoserna tagits fram som 
underlag för våra byggbehovsprognoser. De mellanliggande åren 
uppdateras befolkningsprognosen med nya antaganden för de närmast 
följande åren. Utgångspunkten i befolkningsprognosen är den 
observerade folkmängden den 31 december föregående år uppdelat på 
kön, ålder (ettårsklasser) och efter födelseland (födda i Sverige och 
utomlands). Prognoserna är ett-årsframskrivningar och görs med 
åldersspecifika parametrar. Modellen bygger på fyra delpopulationer: 
män respektive kvinnor födda i Sverige och män respektive kvinnor 
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födda utomlands. De variabler som skattas i prognoserna är fruktsamhet, 
dödlighet, invandring och utvandring. Summan av förändringarna i dessa 
variabler utgör den prognostiserade totala befolkningsförändringen i 
riket. Låt oss börja med att kortfattat redogöra för de grundläggande 
antaganden som SCB gör vad gäller fruktsamhet, dödlighet och 
migration. Vi avhåller oss dock från att gå in på de skäl och motiv som 
ligger bakom dessa antaganden. För mer djupgående diskussioner och 
analyser hänvisas till SCB (2012).  

I Sverige har fruktsamheten varierat kraftigt från en tid till en annan. 
Åtminstone sedan 1940-talet har perioder med lågt barnafödande varvats 
med perioder med högt barnafödande. Runt 1980 var fruktsamheten 
jämförelsevis låg, runt 1,6–1,7 barn per kvinna, men ökade kraftigt under 
andra halvan av 1980-talet. I början av 1990-talet var fruktsamheten 
bland de högsta i Europa, ca 2,1 barn per kvinna varefter en kraftig 
nedgång observerades. Åren 1998-1999 hade fruktsamheten sjunkit till 
den lägsta som någonsin noterats i Sverige - 1,5 barn per kvinna. Enligt 
prognosen från 2012 förväntas fruktsamheten vara i det närmaste 
konstant under prognosperioden och motsvara i genomsnitt lite drygt 1,9 
barn per kvinna (2011=1,90 och 2025=1,93). Noteras bör att då inga av 
de barn som föds efter 2011 har hunnit bilda ett eget hushåll under 
prognosperioden spelar fruktsamheten ingen roll för det kvantitativa 
byggbehovet under perioden 2012-2025.  

Medellivslängden har i Sverige ökat allt sedan mitten av 1800-talet 
och denna ökning beräknas fortsätta framöver. Under första halvan av 
1900-talet var ökningstakten kraftig, men den har sedan 1950 varit något 
lägre. År 2012 var medellivslängden 83,8 år för kvinnor och 80 år för 
män. Medellivslängden förväntas fortsätta att öka, för att år 2025 vara 
85,3 år för kvinnor och 82,3 år för män. Livslängdens betydelse för 
byggbehovet är uppenbar – ju längre vi lever desto fler bostäder behövs 
(eftersom befolkningen växer). 

Den svåraste delen att prognostisera är migrationen. Inflyttningen till 
Sverige har varierat kraftigt mellan åren och detta är en variabel som 
följaktligen kan förändras väldigt snabbt. Tidigare, när 
arbetskraftsinvandringen dominerade, varierade upp- och nedgångar i 
invandringen med konjunkturcykeln. Sedan 1980-talet har i stället 
variationerna utgjorts av förändringar i flykting- och 
anhöriginvandringen. Denna invandring styrs i stället av oron i världen, 
men även av den svenska invandringspolitiken. Rent generellt antas 
migrationen öka, bl.a. till följd av globaliseringen och fortsatta oroshärdar 
i världen. Migrationen till och från Sverige beror också på situationen och 
konjunkturen i andra länder och vilken invandringspolitik andra länder 
bedriver. Invandringen antas i medeltal vara ungefär 94 000 per år och 
utvandringen 55 000 per år under prognosperioden. Befolkningen 
beräknas därmed öka med i genomsnitt ca 39 000 årligen pga. 
invandringsöverskott.  

Vad innebär dessa antaganden för den prognostiserade 
befolkningsutvecklingen under den undersökta perioden? Låt oss börja 
med att titta på den totala utvecklingen under hela perioden. I tabell 3.1 
presenteras den prognostiserade befolkningsutvecklingen fram till 2025 
indelad i de åldersklasser vi använder i denna rapport. Den totala 
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befolkningsökningen i riket under perioden 2012-2025 beräknas bli ca 
984 000 vilket motsvarar ungefär 10,4 procent. 

Bortsett från i de allra äldsta åldersklasserna är de flesta 
befolkningsförändringarna relativt modesta bortsett från de allra yngsta (0-
14 år) som ökar kraftigt och unga vuxna (20-24 år) som tvärtom är 
väsentligt färre 2025 än 2012. I övrigt förväntas alla åldersklasser öka, 
bortsett från de yngre pensionärerna (65-69 år). Allra störst förändring 
förväntas i gruppen 75-79 år där antalet förväntas öka med nästan 200 000 
(62,7 procent). Totalt sett antas antalet 70 år och äldre öka med 481 000 till 
närmare 1,7 miljoner 2025 – en ökning med 40 procent. Det innebär att 
ökningen i gruppen 70 år och uppåt utgör nästan hälften av den totala 
befolkningsökningen under perioden. Detta medför även att denna grupp, 
som andel av den totala befolkningen, kommer att öka relativt kraftigt. År 
2011 utgjorde gruppen 12,7 procent av rikets befolkning medan den år 
2025 beräknas utgöra 16,1 procent.32 

Tabell 3.1 Prognostiserade befolkningsförändringar 2012-2025 
Åldersklass Befolkning  

2011 
 

2025 
Befolkningsförändring 

Totalt          Procent 
0-14 1 584 270 1 888 739 304 469 (19,2) 
15-19 592 376 607 917 15 541 (2,6) 
20-24 650 862 572 172 -78 690 (-12,1) 
25-34 1 180 247 1 276 498 96 251 (8,2) 
35-44 1 271 661 1 345 852 74 191 (5,8) 
45-54 1 246 913 1 268 229 21 316 (1,7) 
55-64 1 171 858 1 272 539 100 681 (8,6) 
65-69 578 463 547 372 -31 091 (-5,4) 
70-74 401 432 507 825 106 393 (26,5) 
75-79 306 555 498 887 192 332 (62,7) 
80+ 498 218 680 358 182 140 (36,6) 
Totalt 9 482 855 10 466 388 983 533 (10,4) 
 
Källa: SCB (2012) 
 
Låt oss övergå till att se hur den årliga utvecklingen beräknas se ut under 
perioden. Den totala ökningen beräknas som tidigare sagts bli ca 984 000, 
vilket motsvarar en genomsnittlig årlig ökning på 0,76 procent. Detta kan 
jämföras med ökningen mellan 1975 och 2011 som var 0,4 procent. 
Befolkningen beräknas således växa snabbare i framtiden än under den 
senaste dryga trettioårsperioden. Av figur 3.1 framgår att ökningen i den 
totala befolkningen inledningsvis beräknas ske i jämn takt, men att 
ökningstakten avtar successivt, framförallt fr.o.m. 2017. Den totala årliga 
befolkningsökningen väntas i början av perioden ligga kring 80 000 för 
att i slutet av perioden ligga på strax under 48 000. 
                                                 
32 Enligt rapporten Folkhälsan i Sverige har de äldre haft den bästa hälsoutvecklingen 
(Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, 2012). Exempelvis har insjuknandet i 
hjärtinfrakt och stroke minskat mer bland äldre än bland den övriga befolkningen. Det 
finns beräkningar som kommer fram till att hälften av de som föds idag i utvecklade 
länder, bl.a. i Sverige, kommer att vara i livet vid sin 100-årsdag (Christensen, m.fl., 
2009). SCB:s antaganden utgår dock ifrån en långsamt avtagande reduktion av 
dödligheten i framtiden (SCB, 2012). 
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Figur 3.1 Prognostiserad folkmängd 2012-2025 (tusental) 

 
Källa: SCB (2012) 
 
Som nämnts i kapitel 2 är det dock inte bara den totala 
befolkningsökningen utan framförallt tillväxten i åldersgruppen 20-24 år 
som påverkar behovet av nya bostäder. Denna grupp beräknas inte, till 
skillnad från alla övriga bortsett de i åldern 65-69 år, öka utan tvärtom 
minska under perioden. Antalet individer i denna åldersgrupp beräknas 
minska från 668 000 2011 till 572 000 2025, dvs. en minskning med 
nästan 100 000 eller drygt 14 procent (se figur 3.1). I slutet av perioden 
börjar dock antalet återigen att öka även i denna grupp.  

Låt oss i stället för att titta på den prognostiserade befolkningen 
övergå till att studera de årliga prognostiserade förändringarna i 
befolkningen. I figur 3.2 är den prognostiserade befolkningsförändringen 
uppdelad på dess fyra komponenter: födda, döda, invandrade och 
utvandrade. Under den första delen av prognosperioden beräknas 
folkökningen till mycket stor del bestå av nettoinvandring, 60-70 procent. 
Denna andel sjunker under perioden och 2025 beräknas 
nettoinvandringen bidra med 42 procent av befolkningsökningen medan 
födelseöverskottet bidrar med resterande 58 procent. 

Den kanske mest intressanta kurvan i figur 3.2 är kurvan över 
invandringen. Invandringen beräknas sjunka under perioden från över 
100 000 under första halvan till under 80 000 i slutet av perioden då den 
prognostiserade invandringen är tämligen konstant. Vi har dock tidigare 
sagt att den komponent som är svårast att prognostisera är just 
invandringen. Detta understryks även av den historiska 
befolkningsutvecklingen, där just invandringen varierar mycket år för år 
(se figur 2.2). Med detta i åtanke bör antaganden om framtida invandring 
mer ses som genomsnittsvärden (SCB, 2012). 
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Figur 3.2 Prognostiserade befolkningsförändringar 2012-2025 (tusental) 

 
 
Källa: SCB (2012) 
 
Efter denna genomgång av SCB:s befolkningsprognos på riksnivå ska vi 
övergå till att i nästa avsnitt diskutera den kommunala 
befolkningsprognos som är en grundläggande del av byggbehovsanalysen 
i denna rapport. 

3.1.2 Kommunala befolkningsprognoser  
I det följande beskrivs de befolkningsprognoser för Sveriges län och 
kommuner åren 2012–2050 som SCB tagit fram på Boverkets uppdrag. 
De kommunala prognoserna för åren 2012-2025 utgör grunden för de 
hushållsprognoser för respektive FA-region som i sin tur utgör basen i 
våra prognoser över byggbehovet i landets regioner fram till 2025. 

När det gäller fruktsamhet och dödlighet under prognosperioden antas 
dessa följa samma utveckling som i riket enligt SCB:s riksprognos. 
Fruktsamhetsnivån justeras dock regionalt för respektive län och 
kommun. Dessa justeringar har gjorts med hänsyn till genomsnittlig 
observerad medelnivå under perioden 2006–2011. Dödsriskerna justeras 
också regionalt för respektive län och kommun i åldersklasserna 20–64 
och 65–90 för män respektive kvinnor efter jämförelse med rikets 
dödlighet under perioden 2002–2011. 

Inflyttningen till respektive län och kommun under prognosperioden 
grundas på tidigare observerade inflyttningsmönster och nivå för inrikes 
inflyttning och immigration under perioden 2006–2011. Utflyttningen 
från respektive län och kommun under prognosperioden grundas på 
tidigare observerade sannolikheter för inrikes utflyttning och emigration 
under perioden 2006–2011. 

Samtliga förändringsfaktorer i länsprognoserna har konsistensjusterats 
mot resultaten i SCB:s riksprognos. Det innebär att summan av 
länsprognoserna överensstämmer med riksprognosen. Prognoserna för 
kommunerna har i sin tur konsistensjusterats mot respektive län. 
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Resultaten av prognoserna redovisas för varje län och kommun efter 
prognosår, kön och ålder (i ettårsklasser).  

Låt oss också nämna något om den indelning i funktionella 
analysregioner som används i föreliggande rapport. Vi använder oss alltså 
av Tillväxtanalys indelning i 72 FA-regioner. En FA-region är en region 
inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför 
tidskrävande resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Indelningen av 
Sverige i FA-regioner grundar sig på storleken på arbetspendlingen över 
kommungränserna. Indelningen baseras på SCB:s pendlingsstatistik från 
2003, men hänsyn har även tagits till andra kriterier bl.a. geografisk 
närhet och pendlingens utveckling. Detta innebär i praktiken att mindre 
kommuner som enligt de statistiska kriterierna skulle bilda en 
självständig FA-region, i vissa fall har kopplats till en närliggande FA-
region.33 Låt oss avslutningsvis titta på några av resultaten av de 
regionala befolkningsprognoserna. 

Tabell 3.2 Prognostiserade regionala befolkningsförändringar 2012-
2025 
 Befolkning  

2011 
  

2025 
Befolkningsförändring 

Totalt            Procent 
Stockholm FA 2 475 539 2 961 962 486 423 (19,6) 
Malmö FA 1 084 171 1 250 836 166 665 (15,4) 
Göteborg FA 1 080 203 1 215 988 135 785 (12,6) 
Övriga riket 4 842 942 5 037 915 194 973 (4,0) 
 
Källa: SCB och egna beräkningar  
 
I tabell 3.2 framgår att det framförallt är i storstadsregionerna 
befolkningen förväntas öka i någon större utsträckning. I de tre 
storstadsregionerna beräknas befolkningen öka med mellan 12,6 och 19,6 
procent under perioden 2012-2025. Av den totala befolkningsökningen 
väntas drygt 80 procent ske i storstadsregionerna. Regionerna i kategorin 
övriga riket är, vad gäller befolkningsutvecklingen, synnerligen 
heterogena. Det rör sig om utveckling på mellan plus 10,7 procent, för 
regionen med störst positiv utveckling (Eskilstuna FA), och minus 18,6 
procent för regionen med störst befolkningsminskning (Sorsele FA). 
Generellt kan sägas att befolkningsmässigt större regioner beräknas ha en 
mer positiv utveckling, dvs. stora regioner växer medan de små 
avfolkas.34 Efter denna genomgång av befolkningsprognoserna ska vi nu 
övergå till det övriga statistiska datamaterial som använts i denna rapport.  

3.2 Hushållens Ekonomi  
Vilket kommer att beskrivas närmare i kapitel 4 och 5 är det första steget 
i analysen att undersöka hur många hushåll det finns vid analysens 
startpunkt. Då det inte genomförts någon folk- och bostadsräkning sedan 

                                                 
33 Indelningen i FA-regioner presenteras i bilaga 1. En mer utförlig diskussion angående 
antagandet att en bostadsmarknad motsvarar en arbetsmarknad följer i avsnitt 5.1.1. 
34 Se bilaga 2 för prognostiserad befolkningsutveckling i samtliga regioner. 
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1990 är vi hänvisade till andra källor. Vi har därför valt att använda SCB-
undersökningen Hushållens Ekonomi (HEK). 

HEK är en undersökning som SCB utför sedan 1975 och årligen sedan 
1980. Huvudsyftet med HEK är att studera hushållens disponibla 
inkomster, belysa inkomststrukturen samt att beskriva boendet och 
boendeutgifterna för hushåll i olika upplåtelseformer.35 

HEK är en urvalsundersökning där populationen består av alla hushåll 
och individer som var folkbokförda i Sverige någon gång under 
undersökningsåret. Urvalsramen som används är Registret över 
totalbefolkningen (RTB) och urvalet utgörs av individer som är 18 år 
eller äldre. Urvalsstorleken har varierat över åren, 10 000 hushåll som 
lägst och 19 000 hushåll som högst. I de undersökningar som används 
här, för åren 2007-2011, har ca 17 000 hushåll ingått. Insamling av data 
sker dels genom telefonintervjuer och dels genom insamling av 
registeruppgifter från olika myndigheter. 

De variabler ur HEK som vi har använt är framför allt antal hushåll, 
uppdelat per funktionell analysregion och per åldersgrupp. Detta 
hushållsantal har vi sedan, tillsammans med befolkningsstatistik från 
SCB, använt för att beräkna hushållskvoterna. 

Det finns ett antal olika definitioner på vad ett hushåll är. Det 
hushållsbegrepp som används i denna undersökning är det s.k. 
kosthushållet.36 Kortfattat utgörs ett kosthushåll av alla de personer som 
bor i samma bostad och har gemensam ”hushållning”. I ett kosthushåll 
ingår barn som är 18 år eller äldre och bor hemma, och ett kosthushåll 
kan även bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor 
tillsammans och har gemensamt hushåll. 

Efter denna kortfattade beskrivning av HEK-undersökningen övergår 
vi nu till att avslutningsvis beskriva det övriga statistikmaterial vi använt 
i denna rapport. 

3.3 Övriga statistikkällor 
Vilket kommer att framgå i kapitel 5 påverkas det framtida byggbehovet 
även av förändringar i och utnyttjande av det befintliga beståndet. Vi 
behöver därför underlag för att bedöma hur många lediga lägenheter som 
finns vid analysens startpunkt samt förväntat antal rivningar under 
prognosperioden. Låt oss börja med statistiken över lediga lägenheter. 

SCB publicerar vartannat år statistik över antalet lediga 
hyreslägenheter i flerbostadshus.37 Denna statistik har använts för att 
beräkna antalet lediga lägenheter vid prognosens startpunkt. Dessvärre 
finns bara statistik på kommunal nivå för antalet lediga hyreslägenheter i 

                                                 
35 En mer omfattande beskrivning av HEK-undersökningen finns tillgängligt på 
www.scb.se. 
36 Vi använder en variant som kallas ”helårshushåll”. Det är ett kosthushåll där alla vuxna 
individer (18 år eller äldre) i hushållet varit registrerade i folkbokföringen både 1 januari 
och 31 december samma år. Det innebär i princip att hushållet varit bosatt i Sverige under 
hela året. Med andra ord utgör ”helårshushållen” en delmängd av kosthushållen. Ungefär 
99 procent av kosthushållen var också ”helårshushåll”. För en exakt definition av 
kosthushåll – se t.ex. SCB (2014, sid.15).  
37 Statistik över lediga lägenheter publiceras i SCB:s statistiska meddelanden serie BO35. 
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allmännyttans bestånd. Vad gäller lediga hyreslägenheter i det privata 
beståndet finns inte lika disaggregerad statistik varför vi är tvungna att 
göra vissa antaganden och beräkningar. Lediga lägenheter i 
bostadsrättsbeståndet och egnahem finns över huvud taget inte. Vi 
återkommer till det exakta beräkningsförfarandet i avsnitt 5.3. 

Slutligen behöver vi statistik över antalet rivningar i varje region. 
Detta för att med hjälp av historiska data försöka göra uppskattningar om 
det framtida antalet rivningar. SCB samlar årligen in statistik över rivna 
lägenheter i flerbostadshus.38 Även här är dock statistiken bristfällig då 
rivna lägenheter i småhus enbart sporadiskt rapporteras till SCB. 

Efter denna statistikgenomgång övergår vi nu till att i nästa kapitel 
diskutera den viktiga distinktionen mellan behov och efterfrågan samt 
presentera de olika hushållsbildningsmodeller som förekommer i 
litteraturen.

                                                 
38 Statistik över rivningar publiceras i SCB:s statistiska meddelanden serie BO21. 
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4 Teori 

I detta teoretiska kapitel ska vi i avsnitt 4.1 inleda med att definiera 
begreppen och diskutera skillnaden mellan bostadsefterfrågan och 
byggbehov. I avsnitt 4.2 går vi igenom olika metoder för att projicera det 
framtida hushållsantalet vilket är centralt i projektioner av det framtida 
byggbehovet. Avslutningsvis kommer vi i avsnitt 4.3 att titta lite närmare 
på den för studien valda metoden – den så kallade hushållskvotsmetoden. 

4.1 Efterfrågeanalys kontra behovsanalys 
Studien i denna rapport är inte någon traditionell efterfrågestudie, dvs. vi 
försöker inte skatta någon efterfrågefunktion, utan frågeställningen är 
vilket antal nya bostäder som kommer att behövas i framtiden för att 
uppfylla det kvantitativa behovet. Låt oss därför börja med att reda ut 
begreppen efterfrågan och behov. 

Rent teoretiskt kan man betrakta varan ”bostadstjänster”39 som vilken 
vara som helst. Detta innebär att man kan betrakta efterfrågan på 
bostadstjänster som en funktion av priset. I figur 4.1 mäts kvantitet och 
pris som de hypotetiska enheterna ”enhet bostad” 40 och ”pris per enhet 
bostad”. Då ”priset per enhet bostad” sjunker från P0 till P1 ökar 
efterfrågan från K0 till K1, dvs. man efterfrågar fler ”enheter bostad” allt 
annat lika (förändringen från punkt a till punkt b längs kurvan EE i figur 
4.1a). Ett skift i efterfrågekurvan (från kurva E1E1 till kurva E2E2 i figur 
4.1b) sker då något annat än priset förändras. Detta inträffar exempelvis 
om hushållens inkomster ökar eller om antalet hushåll i en region ökar. 
 

 

                                                 
39 ”Bostadstjänster” är en översättning av termen ”housing services” i den 
engelskspråkiga bostadslitteraturen. Termen innefattar även en kvalitativ dimension till 
skillnad från ”houses”. Bostadstjänster innehåller således ett mått på kvalitativa attribut, 
såsom storlek, utrustning, etc., utöver den rena kvantiteten bostäder. 
40  Här mäts varan bostadstjänster som en kontinuerlig variabel, där inte bara kvantiteten 
bostad ingår utan även den kvalitativa dimensionen beaktas. 
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Figur 4.1 Efterfrågan på bostadstjänster 

 
En ökning av efterfrågad kvantitet bostadstjänster kan exempelvis betyda 
en bostad av bättre kvalitet, en större bostad, en bostad lokaliserad på en 
attraktivare plats, etc. I ytterlighetsfallet kan det även betyda att ett 
hushåll efterfrågar ännu en bostad. 

Vi förväntar oss alltså att ett hushåll (eller summan av alla hushåll) 
konsumerar mer bostadstjänster då inkomsterna ökar eller då priset 
sjunker. Detta för oss in på begreppen inkomst- och priselasticitet. 
Bostadskonsumtionsefterfrågans inkomstelasticitet definieras som den 
procentuella förändringen i efterfrågad kvantitet dividerat med den 
procentuella förändringen i inkomst. Bostadskonsumtionsefterfrågans 
priselasticitet definieras som den procentuella förändringen i efterfrågad 
kvantitet dividerat med den procentuella förändringen i pris. 
Elasticitetsmåtten är således mått på hur efterfrågan på bostadstjänster 
påverkas av förändringar i inkomster respektive priser. Det finns ett stort 
antal studier, såväl svenska som internationella, på hur stora dessa 
effekter kan tänkas vara.41 

I föreliggande rapport är vi dock inte intresserade av konsumtion av 
bostadstjänster, utan av behovet av antal bostäder. Det vill säga, det första 
steget är att gå från efterfrågan av bostadstjänster till efterfrågan på antal 
bostäder. Detta medför att efterfrågekurvan ser annorlunda ut eftersom 
bostadskonsumtion nu är en diskret vara. Efterfrågekurvan uppvisar 
således diskreta hopp från noll till en till två bostäder osv., för varje 
hushåll (se figur 4.2). Framför allt är valet mellan noll och en bostad för 
det presumtiva hushållet intressant. Om inkomst- och priselasticiteter för 
bostadstjänster är otvetydigt positiva respektive negativa är dessa effekter 
om inte obefintliga så väsentligt mindre för den antalsmässiga efterfrågan 
på bostäder.42 

 

                                                 
41 Dessutom kan förändringar i priset, eller tillgången, på komplementära varor påverka 
efterfrågan på bostadstjänster. Till exempel kan utbudet av lokal service eller 
utbyggnadsgraden i kollektivtrafiken påverka efterfrågan i mer perifera lägen. 
42 Krainer (2005, sid. 2) formulerar detta på följande sätt: “…housing comes in hard-to-
break-up packages; therefore, while households may be expected to buy more house if 
prices decline, they are less likely to buy more houses.” 
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Figur 4.2 Efterfrågan på antal bostäder 

 
Hur förhåller sig antalsefterfrågan till det kvantitativa behovet av 
bostäder? Den första frågan som då inställer sig är: vad är ett behov?43 I 
denna studie gör vi antagandet att varje hushåll behöver en bostad. Då de 
allra flesta hushåll också efterfrågar en bostad torde skillnaden mellan 
den antalsmässiga efterfrågan och hushållens behov av bostäder vara 
ganska liten.44 Det finns ett skäl till att dessa skiljer sig åt och det är att 
ett hushåll kan efterfråga mer än en bostad. Detta förutsätter dock att de 
bostäder som produceras görs det till sådana priser att hushållen har råd 
med dem. Det skulle kunna vara fallet att bostäderna är så dyra att 
hushållens efterfrågan på antalet bostäder vid rådande prisnivå är lägre än 
det kvantitativa behovet.  

Även om syftet med denna studie är att studera det kvantitativa 
byggbehovet kan det vara av intresse att diskutera de skillnader som kan 
finnas mellan hushållens bostadsbehov och hushållens efterfrågan på 
bostadstjänster. Låt oss ta följande förenklade exempel. Inom en region 
finns det lika många hushåll som det finns bostäder, dvs. det kvantitativa 
behovet är uppfyllt.45 Det finns två huvudsakliga skäl till att efterfrågan 
på bostadstjänster kan skilja sig från det kvantitativa behovet. 

Det första skälet är att det inom en region finns en avvikelse mellan 
utbudet och efterfrågan för en viss typ av upplåtelseformer och/eller 
lägenheter av en viss storlek. Det vill säga, det finns ”rätt” antal 
lägenheter, men de matchar inte befolkningens efterfrågan. Med andra 
ord är behovet uppfyllt, men däremot motsvarar inte utbudet efterfrågan 
på bostadstjänster. Detta problem kan slå olika i tillväxtregioner och 
avfolkningsregioner.46 I tillväxtregioner handlar det om att anpassa 

                                                 
43 Bengtsson (1992, sid. 51-64) diskuterar utförligt olika definitioner av individuella och 
samhälleliga behov.  
44 En metodologisk skillnad är dock värd att observera och det är att vi studerar behovet 
av nya bostäder vilket innebär att utbudssidan också beaktas i det att förändringar i det 
befintliga bostadsbeståndet ingår i beräkningen av det kvantitativa byggbehovet. 
45 Det kvantitativa byggbehovet = antalet nya hushåll = utbudet av nya bostäder. För en 
väl fungerande bostadsmarknad räcker det dock inte med att varje hushåll kan få en 
bostad. Att hushåll vill och ibland måste flytta är inget nytt. Därför bör det också finnas en 
bostadsreserv för att bostadsmarknaden ska fungera. En sådan införs i analysen i nästa 
kapitel. I detta förenklade exempel antar vi dock att det kvantitativa behovet är uppfyllt 
om det finns lika många bostäder som det finns hushåll.  
46 Vad vi i detta exempel avser med tillväxtregion är en region där antalet hushåll ökar 
medan det i en avfolkningsregion minskar.  
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nybyggnationen, vad gäller storlek, upplåtelseform, etc., till det hushållen 
efterfrågar. I avfolkningsregioner, där det inte finns något kvantitativt 
byggbehov, kan problemet vara svårare att lösa. Om nya bostäder byggs 
för att tillfredsställa efterfrågan medför detta att ett antal bostäder 
kommer att stå tomma. Detta kan, åtminstone till viss del, lösas genom att 
i stället för att nyproducera bostäder, genom ombyggnation anpassa det 
befintliga beståndet till den rådande efterfrågan.47  

Den andra typen av skillnad mellan hushållens behov och efterfrågan 
på bostadstjänster uppkommer då lägenheter är lokaliserade på en plats 
där de inte efterfrågas. Även i detta fall finns det ”rätt” antal bostäder, 
men de finns på ”fel” plats. Också här skiljer sig problemen åt mellan 
tillväxtregioner och avfolkningsregioner. I tillväxtregioner är lösningen 
att bygga nya bostäder på de platser där de efterfrågas. I 
avfolkningsregioner är dock problemet mer komplext. Här är det inte 
säkert att lösningen är nyproduktion av bostäder. Anledningen till att 
bostäderna är lokaliserade på ett sätt som gör dem mindre intressanta för 
konsumenten kan t.ex. bero på att serviceutbudet i vissa ytterområden är 
dåligt, att kollektivtrafiken är dåligt utbyggd eller att presumtiva hushåll 
helt enkelt saknar information om tillgängliga bostäder, exempelvis i 
mindre orter utanför den regionala centralorten. Om man väljer att bygga 
nya bostäder där de efterfrågas leder dock detta, liksom i det föregående 
fallet, till att det blir tomma lägenheter någon annanstans i regionen. Vi 
återkommer till dessa frågeställningar i avsnitt 7.4, där vi diskuterar 
avvikelser mellan det prognostiserade byggbehovet och det faktiska 
framtida byggandet. 

4.2 Hushållsbildningsmodeller 
I resterande del av detta kapitel ska vi diskutera olika typer av modeller för 
att prognostisera det framtida antalet hushåll. Då efterfrågan på bostäder 
eller behovet av att bygga bostäder i grund och botten handlar om att 
hushåll ska bo i dem är det en rimlig ansats när det framtida byggbehovet 
ska beräknas att utgå från modeller över den framtida hushållsbildningen.48 
Ett sätt att kategorisera dessa modeller för att prognostisera det framtida 
antalet hushåll är att dela in dem i två huvudkategorier: statiska och 
dynamiska. Något förenklat kan statiska modeller sägas jämföra 
fördelningen av populationen och dess hushåll vid enskilda tidpunkter 
medan dynamiska modeller följer beteendet hos individer eller kohorter 
över tid. Vid användandet av statiska modeller beräknas proportioner eller 
andelar med aktuella siffror över befolkning och hushåll. Med dessa 
andelar beräknas sedan det framtida antalet hushåll med hjälp av exogent 

                                                 
47 Under 2012-2014 färdigställdes i genomsnitt 1 900 lägenheter (netto) per år i 
ombyggda flerbostadshus. Majoriteten av dessa (80 procent) var hyresrätter och nästan 
hälften av tillskottet skedde i Stockholmsregionen. I Boverket (2003) studeras 
ombyggnadsbehovet och där uppskattas att mellan en halv och 1,3 miljoner lägenheter 
behöver åtgärda installationer och tekniska system. I samband med ombyggnation kan 
även en anpassning, åtminstone rent teoretiskt, till det framtida behovet ske.  
48 En annan ansats är att direkt skatta efterfrågefunktioner - se t.ex. Du Rietz (1977). 
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givna befolkningsprognoser.49 Dynamiska modeller, å andra sidan, 
undersöker hur individer eller kohorter tillhörande en viss hushållstyp 
förändrar sin hushållsstatus under en viss tidsperiod. Dessa, endogent 
beräknade, förändringar mellan olika hushållskategorier ger i sin tur 
upphov till förändringar i antalet hushåll.50 De statiska och dynamiska 
modellerna kan i sin tur delas in i mikro- och makromodeller (se figur 
4.3).51 Vi ska kortfattat presentera dessa olika metodansatser och diskutera 
deras respektive för- och nackdelar i det följande. 

 

Figur 4.3 Klassificering av hushållsprojektionsmetoder 

Källa: Bell, m.fl. (1995) 
 
Låt oss börja med att titta på de statiska makromodeller som förekommer i 
litteraturen: hushållskvotsmetoden52 och ”propensity-metoder”. 
Hushållskvotsmetoden är den vanligaste och metoden bygger på en 
klassificering av befolkningen i olika klasser, t.ex. köns- och åldersklasser. 
För varje klass fordras en prognos av antalet personer och av 
hushållskvoten, dvs. kvoten mellan antalet referenspersoner, 
”hushållsföreståndare”, och det totala antalet personer i den aktuella 
klassen. En prognos av det framtida antalet hushåll fås genom att 
produkten av antalet personer och hushållskvoten summeras för alla köns- 
                                                 
49 Det enklaste, mest aggregerade, är givetvis antalet hushåll per person i den aktuella 
populationen, dvs. antalet hushåll dividerat med antalet individer. 
50 Ett enkelt exempel är att en individ som flyttar hemifrån till en egen lägenhet skapar ett 
nytt hushåll. 
51 Som med de flesta klassificeringar finns det ingen given sanning. En alternativ 
klassificering ges exempelvis av Kuijsten och Vossen (1988, sid. 6). 
52 Utvidgningar av hushållskvotsmetoden består oftast i att man förutom att studera 
hushållsföreståndaren även inkluderar attribut angående andra medlemmar i hushållet, 
t.ex. deras åldersfördelning. 
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och åldersklasser. Vi återkommer till hushållskvotsmetoden i nästa avsnitt 
då det är den i studien valda metoden.  

Den andra statiska makromodellen är den så kallade ”propensity-
metoden”. Denna skulle i princip kunna definieras som en utvidgning av 
hushållskvotsmetoden.53 I hushållskvotsmetoden kan en person av given 
ålder (och kön eller någon annan vald klassindelning) antingen vara 
”hushållsföreståndare” (referensperson) eller inte. I ”propensity-
metoden” finns det i stället flera alternativ. Individerna kan delas in i flera 
”hushållsklassificeringstyper”; förälder i hushåll med två vuxna och barn, 
ensamstående, barn i familj med endast en vuxen, etc. Ett exempel på 
”propensity-metoden” är den modell som McDonald och Kippen (1998) 
utvecklade där populationen delades in i nio hushållstyper. Denna modell 
användes bl.a. av Australian Bureau of Statistics (1999) för att göra 
hushållsprojektioner för Australien på stats- och territorienivå. 

Statiska mikromodeller existerar antagligen inte – se Kuijsten och 
Vossen (1988, sid. 6). Även om det i praktiken inte finns några statiska 
mikromodeller som används är det dock möjligt att rent teoretiskt tänka 
sig olika typer av policy-studier som skulle kunna falla inom denna 
kategori.  

Den andra huvudgruppen är alltså dynamiska modeller. Låt oss börja 
med makromodellerna. Här har vi två huvudgrupper; livslängdstabeller 
och hushållsflödesmodeller. 

Livslängdstabeller är den konventionella metoden vid 
befolkningsframskrivningar. En livslängdstabell är helt enkelt en tabell 
som beskriver risken att dö vid en given ålder. Utifrån denna risk kan man 
sedan exempelvis räkna fram den återstående medellivslängden.54 Denna 
metod kan även användas för att göra hushållsprognoser. Det stora 
problemet är att skatta alla de kvoter som behövs, inte bara för att som i 
vanliga livslängdstabeller skriva fram befolkningen på ålder och kön, utan 
dessutom fördelat på hushållstyp. Metoder för detta finns dock utvecklade - 
se t.ex. Brown (1951) och Glass och Davidsson (1951).  

Om livslängdstabeller har haft en relativt begränsad användning vad 
gäller hushållsprognoser är fallet det motsatta då vi talar om 
hushållsflödesmodeller. Det finns ett stort antal modeller som bygger på 
denna princip. För en översikt - se t.ex. Keilman (1988), McDonald och 
Kippen (1998) eller Jiang och O’Neill (2004). Särskilt värd att nämna i 
detta sammanhang är den så kallade ”svenska modellen”. Den 
utvecklades i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet av bl.a. Björn 
Hårsman, Folke Snickars och Ingvar Holmberg. Detta projekt var till en 
början avsett att skatta byggbehovet i Stockholm, men kom att 
vidareutvecklas och användas i en rad studier. Denna metod användes 
exempelvis i ”Bostadskommitténs delbetänkande” (SOU 1984:34–36) 
och ”Bostadsmarknaden under 1990-talet” – bilaga 15 till 
Långtidsutredningen 1990 (SOU 1990:14). Extensiva beskrivningar av 
metoden finns t.ex. i Dellgran, m.fl. (1984) och i SOU 1984:34–36. 

                                                 
53 Det är även tänkbart att klassificera hushållskvotsmetoden som den enklaste formen av 
”propensity-metoden”. 
54 För en mer ingående beskrivning av beräkning av livslängdstabeller – se t.ex. SCB 
(1999). 
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I korthet kan sägas att hushållsflödesmodeller bygger på att man beräknar 
hur stor sannolikheten är att en individ under en viss tidsperiod ändrar 
hushållstillhörighet, dvs. man specificerar en sannolikhetsmatris som 
bestämmer möjligheten att en individ i kategori i vid tidpunkten x 
kommer att befinna sig i kategori j vid tidpunkten x + 1. Exakt hur man 
klassificerar individerna skiljer sig åt mellan olika modeller. Den svenska 
modellen följer individer, klassificerade efter hushållsstatus, mellan två 
folk- och bostadsräkningar. Hushållens status är definierade som 
hushållsstorlek (1, 2, …, 5+) och om hushållet innehåller hemmavarande 
barn. Detta ger totalt nio hushållstyper. Man studerar sedan i vilken 
omfattning individerna tillhör samma hushållstyp, har övergått från en 
hushållstyp till en annan, samt hur personer tillkommit utifrån – dvs. är 
födda under perioden eller har flyttat in – eller har avgått, dvs. har avlidit 
eller flyttat ut. Man gör alltså en ”flödesstudie” vilket har gett metoden 
dess namn. 

Utifrån observationerna erhålls ett övergångsmönster (en 
övergångsmatris), som blir underlag för en prognos för nästa femårsperiod. 
Förändringar i övergångsmatrisen antas vara bestämda av förändringar i de 
inkomster och priser och antaganden som ingår i modellen.  

Prognoser enligt denna metod kan direkt redovisa det beräknade antalet 
hushåll fördelat på åldersklasser, hushållsstorlek och hushållstyp, t.ex. 
antalet ungdomshushåll, pensionärshushåll eller barnfamiljer. Metoden 
behandlar alltså inte hushållen direkt utan utgår från individerna.  

Avslutningsvis ska vi titta på den sista gruppen, dvs. dynamiska 
mikromodeller. Här är det s.k. mikrosimuleringar som är de använda 
prognosinstrumenten. Vid mikrosimuleringar är befolkningsstrukturer 
baserade på individdata som sedan grupperas till hushåll. Dessa individdata 
kan tas från folkräkningar eller från urvalsundersökningar (under 
förutsättning att dessa är tillräckligt stora). Sedan används Monte Carlo 
simuleringar för att fingera relevanta demografiska processer för varje 
individ. Enkelt uttryckt simuleras utvecklingen av varje människas liv. 

Förutom åldrandet simuleras även andra processer genom användande av 
sannolikheter, t.ex. simuleras födslar och dödsfall för en individ liksom 
fertilitetssiffror, giftermål, skilsmässor, etc. Dödsfall och födslar innebär att 
individer skapas respektive tas bort från mikrodatafilerna. Dessa 
simuleringar tolkas sedan som ett utfall av den stokastiska process som ett 
liv innebär.  

Fördelen med mikrosimuleringar är att många förklarande variabler kan 
introduceras. Modellens restriktioner är främst det empiriska datamaterialet 
och inte antalet övergångssannolikheter som introduceras. För att 
modellera hushållssammansättningen behövs ytterligare antaganden 
förutom de i demografiska modeller, t.ex. sannolikheten att en individ ska 
stanna i hushållet eller flytta. Detta är det största problemet med 
mikrosimuleringar. Det kräver en stor insats vad gäller modellering och 
ställer höga krav på det empiriska datamaterialet. Om man jämför med 
exempelvis hushållskvotsmetoden, kräver mikrosimuleringen stora 
longitudinella dataset. Dessutom behövs relativt stor datorkraft då 
modellerna, och givet detta även simuleringarna, tenderar att bli 
omfattande. För en mer ingående diskussion om mikrosimuleringar och om 
olika typer av applikationer – se t.ex. Galler (1988) och Lutz (1997). 
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Efter denna genomgång av ett antal olika metoder för att prognostisera det 
framtida antalet hushåll övergår vi nu till att i nästa avsnitt mer ingående 
studera den för den aktuella studien valda metoden - 
hushållskvotsmetoden. 

4.3 Hushållskvotsmetoden 
Hushållskvotsmetoden är den metod som använts längst för att skatta 
framtida hushållsantal. Hushållskvotsmetoden började utvecklas redan 
1938 av United States National Resources Planning Committee och 
vidareutvecklades sedan av United States Bureau of the Census under 
andra världskriget. I takt med att statistikunderlagen blev allt bättre 
började även ett antal europeiska och nordamerikanska länder på 1950-
talet göra hushållsprognoser. Detta gjordes till stor del pga. det stora 
byggbehovet efter andra världskriget. Det var viktigt att ha ett bra 
underlag för att beräkna hur mycket bostäder som behövde byggas, 
framförallt i de krigshärjade länderna, men även för att planera 
produktion och distribution av kapitalvaror. Denna metod har sedan dess 
varit den vanligaste metoden för att prognostisera framtida antal 
hushåll.55  

Hushållskvotsmetoden bygger på en klassificering av befolkningen i 
olika grupper. De vanligaste har varit köns- och åldersklasser, men även 
andra indelningar har förekommit, t.ex. civilståndsklasser.56,57 För varje 
klass görs prognoser på: (i) befolkningen och (ii) hushållskvoten, dvs. 
kvoten mellan antalet referenspersoner (hushållsföreståndare) och antalet 
personer. Det prognostiserade antalet hushåll i hela populationen fås 
genom att addera produkten av (i) och (ii) för alla delgrupper.  
Låt oss anta att vi är intresserade av en uppdelning på ålder och kön. I 
detta fall beräknas hushållskvoten (h) för åldersklass i och kön j vid 
tidpunkten t − x,           , enligt,  
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−  är antalet hushåll (hushållsföreståndare) av ålder i och av kön j 
vid tidpunkten t − x (dvs. vid startpunkten), och ji
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−  är antalet personer av 

ålder i och av kön j vid tidpunkten t − x. Detta är enkla räkneoperationer 
om man har tillgång till den statistik som är nödvändig. 

Men det är antalet hushåll någon gång i framtiden (år t) vi är intresserade 
av. Låt oss anta att vi har tillgång till en befolkningsprognos uppdelad på 
ålder och kön [ ji

tN , ], och de framtida hushållskvoterna för respektive klass 
[ ji

th , ]. Det totala antalet hushåll år t fås då enligt sambandet, 
 

                                                 
55 För en kortfattad beskrivning av hushållskvotsmetodens utveckling – se Förenta 
Nationerna (1973, sid. 31-32). 
56 Sverige var ett av de första länder som gjorde försök med civilståndsdata i 
hushållskvotsanalyser – se Förenta Nationerna (1973, sid. 55-66). 
57 I denna rapport använder vi ålders- och länsspecifika hushållskvoter – se vidare kapitel 
5. 
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dvs. genom att multiplicera befolkningsprognosen med hushållskvoten för 
respektive delgrupp. Genom att summera alla delgrupper får man sedan det 
totala antalet hushåll.58 

Befolkningsprognoser produceras regelbundet och är vanligtvis relativt 
lättillgängliga. Svårigheten ligger i att göra en tillförlitlig prognos över de 
framtida hushållskvoterna, dvs. av [ ji

th , ], x år fram i tiden. Det finns ett 
antal olika antaganden som kan göras. Förenta Nationerna (1973) föreslår 
att antaganden om framtida kvoter kan klassificeras i följande fyra 
kategorier: (i) konstantkvotsmetod, (ii) extrapolerande metod, (iii) 
regressionsmetod, och (iv) normativa metod. Låt oss kortfattat beskriva 
dessa fyra olika antaganden om framtida hushållskvoter.59  

 
• Konstanta kvoter. Antagandet innebär helt enkelt att de framtida 

kvoterna är lika med de kvoter som observeras idag [ ji
t

ji
xt hh ,, =− ]. 

Analytiskt sett är prognoser gjorda med konstanta kvoter ett mått på 
hur antalet hushåll i framtiden förändrar sig beroende på 
befolkningstillväxt och på hur fördelningen förändras i de valda 
delgrupperna. 

• Extrapolering. De framtida kvoterna erhålls genom att använda årliga 
genomsnittliga förändringar i historiska kvoter eller genom att 
använda enkla matematiska formler baserade på historiska trender.  

• Regressionsmetod. Utförs genom att använda antingen tvärsnittsdata 
eller tidsseriedata med hushållskvoter som beroende variabel och 
ekonomiska och/eller sociala variabler som oberoende variabler. 

• Normativ ansats. Framtida hushållskvoter kan beräknas genom en 
teoretisk approximation av framtida hushållsformeringar genom att 
använda de samtida hushållskvoterna och framtida förväntad 
ekonomisk och social utveckling samt implementering av offentlig 
bostadspolitik. 

 
Detta var en relativt kortfattad beskrivning av hushållskvotsmetoden. För 
utförligare beskrivningar och diskussioner kring hushållskvotsmetoden och 
utvidgningar av densamma - se t.ex. FN (1973; 1993) eller Linke (1988). 
Som nämndes inledningsvis är hushållskvotsmetoden den vanligast 
förekommande metoden när det gäller att estimera antalet hushåll i 
framtiden. Metoden är också enkel att använda. Det datamaterial som krävs 
är tämligen elementärt och ett relativt litet antal antaganden behöver 
göras.60 Även om denna metod inte direkt tar hänsyn till de dynamiska 
aspekterna av hushållsbildning har den några metodologiska fördelar 

                                                 
58 Här kan man givetvis även studera delpopulationer. Om man som i ovanstående 
exempel har en uppdelning på kön och ålder kan man exempelvis studera hushållskvoter 
för ungdomar eller pensionärer. 
59 För en mer ingående beskrivning av ovanstående metoder - se t.ex. Förenta Nationerna 
(1973, sid. 35-40).  
60 Se vidare diskussionen i avsnitt 5.1.2. 
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gentemot de dynamiska modellerna. Eftersom den baseras på befintliga 
befolkningsprognoser tas hänsyn till underliggande förändringar i 
befolkningens sammansättning, vilket kan ha stor påverkan på det framtida 
antalet hushåll och därmed även på det framtida byggbehovet. 

Hushållskvotsmetoden passar således bra för denna studies syfte och i 
nästa kapitel ska vi närmare studera hela den modell som används i denna 
rapport för att prognostisera det framtida byggbehovet. 
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5 Byggbehovsmodellen 

Som vi såg i föregående kapitel finns det flera olika metoder för att 
prognostisera hushållsutvecklingen och därmed också det framtida 
bostadsbyggnadsbehovet. I innevarande kapitel ska vi fokusera på 
Boverkets studie och inleder därför med att i avsnitt 5.1 mer ingående gå 
igenom analysmodellens förutsättningar och antaganden. Avsnittet avslutas 
med att analysmodellens struktur presenteras. I de efterföljande avsnitten 
(5.2–5.4) sker en mer detaljerad genomgång av modellens olika delar 
varefter kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av hela modellen i 
avsnitt 5.5. 

5.1 Analysmodell 
Då en modell byggs upp är det ett antal förenklande antaganden som måste 
göras. Detta inte minst när man som i denna rapport ska göra en prognos på 
tämligen lång sikt. Vi ska därför inleda detta avsnitt med att gå igenom och 
motivera våra antaganden och utgångspunkter. 

5.1.1 Analysmodellens utgångspunkter 
Låt oss först återgå till studiens frågeställning: Hur stort är det kvantitativa 
byggbehovet av nya bostäder i riket fram till 2025 samt hur fördelar sig 
behovet mellan olika regioner? Inledningsvis redogörs för analysmodellen 
genom att sammanfatta modellens viktigaste utgångspunkter. 

Byggbehov och inte bostadsefterfrågan 
En utförlig begreppsgenomgång finns i avsnitt 4.1 varför vi här nöjer oss 
med att konstatera att studiens fokus är det kvantitativa behovet av nya 
bostäder och inte en skattning av den framtida bostadsefterfrågan som 
påverkas av andra faktorer. Dessa faktorer beaktas dock indirekt då 
inkomster och priser påverkar antagandena både när det gäller 
befolkningsutveckling och utveckling av hushållskvoter. 

Det kvantitativa bostadsbyggnadsbehovet definieras som förändringen av 
antalet hushåll med hänsyn till förändringar i det befintliga 
bostadsbeståndet. Den faktiska bostadsefterfrågan beror av marknadsförut-
sättningarna och kan både överstiga eller understiga det kvantitativa bygg-
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behovet. Det är exempelvis troligt att det föreligger en bostadsefterfrågan 
även när antalet hushåll är oförändrat och där inga förändringar i det befint-
liga bostadsbeståndet sker.61 Omvänt kan t.ex. höga bostadspriser medföra 
en låg eller obefintlig efterfrågan trots att det finns ett kvantitativt behov av 
fler bostäder.62 

Nya bostäder = Nybyggnation + Ombyggnation  
I tidigare Boverksanalyser har frågeställningen formulerats: ”behov av 
nyproducerade bostäder” i stället för som här ”behov av nya bostäder” 
vilket infördes i och med Boverket (2007). Detta innebär således att vi i 
tidigare studier, när framtida förändringar i det befintliga bostadsbeståndet 
beaktats, har inkluderat en bedömning av den framtida ombyggnationens 
nettobidrag till bostadsstocken. Således har ett förväntat nettotillskott 
genom ombyggnation subtraherats från byggbehovet vilket medfört ett 
lägre byggbehov, men då av enbart nyproducerade bostäder. Anledningen 
till detta förfaringssätt har sannolikt bl.a. med konsistens att göra då det 
både i Boverkets byggprognoser och i t.ex. SCB:s statistikproduktion görs 
en åtskillnad mellan nyproduktion och ombyggnation. En åtskillnad är 
naturligtvis relevant för flera frågeställningar och inte minst i 
produktionskostnadssammanhang och i övriga statistiksammanhang är det 
motiverat med en separering, men det finns också skäl att inte göra denna 
åtskillnad mellan nybyggt och ombyggt. 

Det finns två skäl till att vi även här valt att fokusera på antalet nya bostä-
der i stället för nyproducerade bostäder, och således inte separerat nypro-
duktion och ombyggnation. För det första talar boendeperspektivet för att 
de bör betraktas som substitut, då det ur konsumentperspektiv och även ur 
samhällsperspektiv är egalt om det kvantitativa behovet tillfredställs genom 
nyproduktion eller ombyggnation, eller genom någon kombination av 
dessa. Det väsentliga för ett nytillkommet hushåll är att det finns en 
tillgänglig bostad för detta hushåll, inte om denna bostad är resultatet av 
nyproduktion eller ombyggnation. 

Det andra skälet till att vi valt att inte separera nybyggnationen från 
ombyggnationen är av teoretisk natur. För det första innebär en sådan 
separering att ytterligare en variabel ska estimeras vilket i sig utgör ett 
osäkerhetsmoment. Ombyggnadsgraden har varierat en hel del över tid 
vilket medför uppenbara svårigheter om man ska prognostisera 
nettotillskottet genom ombyggnad för de kommande decennierna. Än 
allvarligare är att vi har ett teoretiskt problem på grund av korrelationen 
mellan nybyggnation och ombyggnation. Graden av korrelation är svår att 
avgöra storleken på, men helt klart innebär det beräkningsmässiga problem 
då antal ombyggnader delvis är en funktion av nyproduktionens omfattning 
(och omvänt). 

Sammanfattningsvis är disaggregering och ytterligare information många 
gånger tilltalande, men med de uppenbara problem en sådan skulle 
medföra, tillsammans med substituerbarheten ur ett boendeperspektiv, 
innebär detta att behovet av nya bostäder är att föredra framför en 
avgränsning enbart till tillskottet genom nyproduktion. 
                                                 
61 Människor kan vilja bo annorlunda än vad de gör idag och än vad det befintliga 
bostadsbeståndet ger möjlighet till. 
62 Se även diskussionerna i avsnitt 4.1 och 7.5. 
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Homogenitet och heterogenitet 
Som nämndes i avsnitt 1.3 har efterfrågan på bostadstjänster (”housing 
services”) studerats väsentligt mer frekvent än kvantiteten bostäder. 
Anledningen till att efterfrågan på bostadstjänster studerats mer frekvent än 
kvantiteten bostäder är att en bostad är den mest heterogena av varor 
(tillsammans med arbetskraft) där i stort sett varje enskild vara är unik samt 
att många studier fokuserat på nuläget snarare än framtiden. Studiens 
frågeställning – hur många nya bostäder kommer att behövas till år 2025 – 
medför dock att bostadens heterogenitet inte behöver beaktas. Det är 
kvantiteten bostäder vi är intresserade av, inte mängden bostadstjänster. I 
det här sammanhanget är således en bostad en bostad, oavsett storlek, 
upplåtelseform eller andra kvalitativa attribut. Det är dock värt att påpeka 
att likheten bara gäller med geografisk avgränsning, dvs. en bostad är en 
bostad inom respektive region, men ett behov av en bostad i t.ex. 
Stockholm uppvägs inte av att det finns en tom bostad i t.ex. Pajala. 

ETT hushåll behöver EN bostad 
Utgångspunkten är att ett hushåll behöver en bostad vilket innebär att vi 
kan studera hushållsutvecklingen i vår prognos över bostadsbehovet. 
Denna utgångspunkt får betraktas som rimlig åtminstone än så länge trots 
att det idag finns hushåll som har två och i undantagsfall även fler bostäder. 
Då hushållskvoten (antal hushåll per person) varierar med åldern kommer 
vi att studera hushållsutvecklingen för hushåll i olika åldersgrupper. 

Bostadsmarknad = Arbetsmarknad 
Den geografiska avgränsning vi använder är Tillväxtanalys regionala 
indelning där riket delas in i 72 stycken funktionella analysregioner (FA-
regioner).63 Dessa regioner är uppbyggda av ett antal kommuner.64 Det är 
mycket stora skillnader i storlek mellan dessa regioner, både 
befolkningsmässigt och när det gäller antalet ingående kommuner. En FA-
region definieras i grova drag som en region inom vilken det i princip är 
möjligt att både bo och arbeta.65 Regionerna har definierats med 
utgångspunkt i aktuell arbetspendling. Det innebär att huvuddelen av de 
boende både arbetar och bor inom regionen. En FA-region är således en 
region inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra 
alltför tidsödande resor. Vi antar att områdena därmed kan anses 
approximera regionala bostadsmarknader. Definitionen av en 
bostadsmarknad är individuellt betingad då olika hushåll har sin egen 
avgränsning av vilken del av bostadsutbudet som är relevant för den 
enskilde. Ser man det i ett mer övergripande marknadsperspektiv är det 
ändå klart att den geografiska avgränsningen kan skilja sig väsentligt 
mellan olika områden. I vissa fall kanske det t.ex. är rimligt att tala om en 
enskild kommun som bestående av fler än en bostadsmarknad. Om man 
generaliserar kan man sannolikt anta att hushållens ålder spelar roll för hur 
relevant approximationen arbetsmarknad – bostadsmarknad är. Ungdomar, 
studenter och äldre kan tänkas ha en snävare definition av bostadsmarknad 
                                                 
63 Indelningen används från och med 2005. Dessförinnan använde Nutek en regional 
indelning där riket delades in i 81 lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner).  
64 Se bilaga 1 för en definition av respektive FA-region. 
65 Se avsnitt 3.1 för ytterligare en diskussion. 
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än övriga hushållskategorier. Det fordras särskilda studier för mer exakta 
definitioner av enskilda bostadsmarknaders avgränsningar. Definitionen av 
en FA-region tillsammans med praktiska skäl (tillgången på statistik) talar 
således för att vi kan använda FA-region för att approximera 
bostadsmarknad i en studie av det regionala byggbehovet.66 
 
Behov av en ”bostadsreserv” 
När vi beaktar hushållsförändringar och även tar hänsyn till uppskattade 
förändringar i det befintliga bostadsbeståndet får vi en situation där vi har 
åtminstone lika många bostäder som det beräknas finnas hushåll år 2025 i 
respektive region. Då kan grundproblemet - att alla hushåll ska ha 
någonstans att bo – sägas vara löst rent matematiskt. Om vi eftersträvar en 
fungerande bostadsmarknad i Sveriges alla regioner, är det dock inte 
sannolikt att detta byggande räcker för att bostadsmarknaden ska fungera 
tillfredsställande. Vi har därför utvidgat modellen med ett antagande om att 
det är eftersträvansvärt med en ”bostadsreserv” för att bostadsmarknaden 
ska fungera och omflyttningar av hushåll inom och mellan olika regioner 
ska kunna ske på ett friktionsfritt sätt. Detta innebär således att vi behöver 
ett bostadsöverskott där antalet bostäder överstiger antalet hushåll i varje 
region. Hur stort detta överskott bör vara, kan givetvis diskuteras. En 
fördjupad diskussion om detta sker i avsnitt 5.4. 

5.1.2 Övriga utgångspunkter  
Utöver de mer modellmässiga antagandena och de metodiska utgångspunk-
terna, finns det några praktiska utgångspunkter som har präglat arbetet. 
Dessa beskrivs i det följande. 

Modellen ska vara praktiskt tillämplig och policyrelevant 
Som vi såg i kapitel 4 finns det ett stort antal hushållsmodeller och det har 
gjorts en hel del vetenskapligt arbete inom området hushållsprognoser. 
Flera av modellerna som presenterades är tämligen tekniskt avancerade. 
Det är inte alltid så att den teoretiskt mest eleganta modellen ger de bästa 
praktiska resultaten när modellen används i praktiken. En teoretisk modell 
vars syfte är att användas för policyanalys ställer stora krav på 
verklighetsförankring och relevans när det gäller utformningen av 
modellens antaganden. Då prognosmodellen syftar till att vara just 
policyrelevant och inte till att användas i vetenskapliga sammanhang har 
stor vikt vid modellutformningen lagts vid att vara restriktiv när det gäller 
antagandena även om stramare antaganden per definition leder till mer 
”precisa” resultat. Sambandet mellan antaganden och resultat och 
tillämningen av vetenskapliga metoder och teoretiska modeller i 
policyanalyser beskrivs utförligt i Manski (2013). Dessutom är flera 
modeller tämligen datakrävande och fordrar omfattande statistiska 
beräkningar. En modell som ska användas i praktiken och fungera på 
myndighetsnivå bör därför, utöver att motsvara rena kvalitetskrav, även 
vara enkel att använda och inte alltför resurskrävande i vare sig data- eller 
arbetskraftsperspektiv. 
                                                 
66 Definitioner av bostadsmarknader diskuteras även i kapitel 1, 3 och 7. Se även 
Magnusson (1994, sid. 97), där det återfinns en förteckning över ett antal arbeten som 
behandlar avgränsningen av delbostadsmarknader. 
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Breda penseldrag 
I arbetet med denna prognos har vi använt arbetet från Boverkets förra 
byggbehovsprognos (Boverket, 2007) där det ”vändes på alla stenar”, både 
när det gäller modellens antaganden och när det gäller det mer praktiska 
som användningen av statistiska data. Allt i syfte att underbygga prognosen 
så långt som möjligt. I själva prognosarbetet är vi dock hänvisade till att 
”måla med breda penseldrag”. Dels på grund av tidshorisonten, 14 år är en 
lång tid, och dels på grund av det regionala perspektivet. Hur situationen 
ser ut mer än ett decennium framåt i tiden, i var och en av landets 72 FA-
regioner, är således beroende av en hel rad osäkerhetsmoment. Dessutom 
är bostadsbehovet så komplext och sambanden så osäkra att det är i det 
närmaste meningslöst att fördjupa antagandena även om det skulle vara 
möjligt rent statistiskt. Nyttan är helt enkelt alltför osäker och alltför liten 
för att uppväga kostnaden. När det gäller den geografiska dimensionen kan 
man givetvis komma längre genom specifika insatser där de lokala 
förutsättningarna bättre kan beaktas.  

 
Syftet med en prognos är inte ”13 rätt” 
Två förhållanden är väsentliga att framhålla när det gäller prognosen och 
hur resultaten ska betraktas. För det första är inte syftet att det faktiska 
utfallet ska sammanfalla med vår prognos – det är inte stryktips eller 
väderleksprognoser vi sysslar med. Poängen med prognosen är att den 
ska beskriva vad som sannolikt inträffar under vissa förutsättningar. 
Syftet är att prognosen ska ge en bild – ett alternativscenario - som 
beslutsfattare och andra aktörer kan förhålla sig till och sedan reagera och 
agera utifrån. Syftet är således inte att vi ska kunna sitta 2025 och säga att 
vi fick ”13 rätt”. Det är också värt att notera att det är på lokal och 
regional nivå man har verktyg för att försöka påverka sin framtida 
utveckling. 

För det andra påverkas det mesta i vårt samhälle av politiska beslut av 
olika slag – ofta indirekt men ibland också direkt. Detta gäller särskilt på 
bostadsmarknaden med tanke på dess samhälleliga betydelse. Detta 
medför en ytterligare ”komplikation” när vi ska göra en 
byggbehovsprognos drygt ett decennium framåt i tiden. Det är svårt nog 
att försöka uppskatta vad som sker under givna förutsättningar, men än 
svårare att göra det när förutsättningarna förändras. En mer utförlig 
diskussion om påverkbarheten och inverkan av policy och den därmed 
sammanhängande osäkerheten om framtiden sker i kapitel 7. 

5.1.3 Analysmodellens beståndsdelar 
Nu när vi har diskuterat utgångspunkterna för analysarbetet ska vi gå över 
till själva analysmodellen. I kapitel 4 redogjordes för ett antal olika 
hushållsmodeller och vi avslutade kapitlet med en genomgång av den av 
oss valda hushållsmodellen, den s.k. hushållskvotsmetoden. I kapitel 4 
liksom här i kapitel 5 har framförts hushållsutvecklingens centrala 
betydelse för det framtida byggbehovet. Det framtida kvantitativa 
bostadsbyggnadsbehovet bestäms i grunden av två faktorer: förändringen 
av det befintliga bostadsbeståndet och utvecklingen av antalet hushåll som 
i sin tur bestäms av befolkningsutvecklingen och befolkningens 
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ålderssammansättning samt eventuellt av framtida ändringar i 
hushållsbildningsbenägenheten. Detta framgår av figur 5.1. 
 
Figur 5.1 Byggbehovets beståndsdelar 
 

 
 
 
Figuren ovan återger en förenklad bild av verkligheten, men visar ändå vad 
som är väsentligt i sammanhanget och vilka svårigheter vi ställs inför. För 
att bedöma det framtida bostadsbehovet, och därmed behovet av nya 
bostäder, krävs både en prognos över förväntat antal hushåll och det 
bostadsbehov som den medför, samt en bedömning av hur det nuvarande 
bostadsbeståndet kommer att förändras i framtiden. 

Låt oss övergå till den modell som används i denna rapport. Vi söker 
svara på frågan ”Hur stort är det kvantitativa byggbehovet av nya bostäder i 
riket fram till 2025 samt hur fördelar sig behovet över landets regioner?”. 
För att svara på den frågan utgår vi från prognoser för framtida 
befolkningsförändringar och åldersstrukturer med åldersspecifika 
hushållskvoter vilket gör att vi kan beräkna förändringar i antalet hushåll. 
Dessa nya hushåll kommer att behöva någonstans att bo. Utifrån den 
rådande tillgången på lediga bostäder och framtida förändringar av det 
befintliga bostadsbeståndet kan vi beräkna behovet av nya bostäder. För att 
svara mot behovet kan nya bostäder tillkomma via nybyggnation eller 
ombyggnation.67 Därutöver försöker vi även ta hänsyn till att det för en väl 
fungerande bostadsmarknad även behövs en bostadsreserv med lediga 
lägenheter för att underlätta rörligheten och matchningen på 
bostadsmarknaden. Figur 5.2 åskådliggör den analysmodell som används.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
67 För regioner med vikande behov kan i stället rivningar eller ombyggnationer vara 
aktuella. 
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Figur 5.2: Byggbehovsanalysens olika steg 
 

 
 
Vilket framgår av figuren ovan kan vår modell delas in i tre delar: (i) 
prognostiserade hushållsförändringar, (ii) framtida förändringar och 
utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet, samt (iii) en bostadsreserv. 
Låt oss kortfattat beskriva de tre nyss nämnda stegen i analysen för att 
sedan i detalj gå in på de olika komponenterna i modellen. Som tidigare 
beskrivits använder vi oss av regionala befolkningsprognoser på FA-nivå 
som är konstruerade utifrån SCB:s kommunala befolkningsprognoser. 
Utifrån dessa kan vi estimera befolkningsförändringen under 
prognosperioden. Genom att multiplicera den förväntade befolkningsför-
ändringen med de beräknade hushållskvoterna får vi en prognos över 
förändringen av antalet hushåll. Detta är det första steget i analysen. 

I nästa steg tar vi hänsyn till det befintliga beståndet. Till behovet adderas 
det förväntade antalet rivningar av det befintliga beståndet samt subtraheras 
de lediga lägenheter som kan utnyttjas. Detta ger oss det byggbehov som 
föreligger för att varje nytt hushåll ska kunna få en lägenhet.  

För en väl fungerande bostadsmarknad bör det även finnas en viss andel 
lediga lägenheter. Genom att addera denna bostadsreserv kommer vi fram 
till slutpunkten i beräkningen, dvs. det som benämns byggbehov 2012-
2025 i figur 5.2. Vi argumenterar på flera ställen för att en bostadsreserv 
behövs för att marknaden ska fungera vilket gör att byggbehovet i figur 5.2 
är det byggbehov som prognostiseras i denna studie. Således är det denna 
definition som åsyftas när begreppet byggbehov används i rapporten.  
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Låt oss avslutningsvis, som ett alternativ till figur 5.2, ställa upp modellen i 
sin matematiska form. Det totala byggbehovet för varje FA-region kan 
alltså, under de antaganden som gjorts, beskrivas med följande ekvation, 
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där i

tBB är det totala (positiva) byggbehovet i FA i under perioden t. 
ji

tH ,∆ är prognostiserad förändring av antalet hushåll för åldersgrupp j i FA 
i under perioden t. ji

tN ,∆  är den prognostiserade befolkningsförändringen 
för åldersgrupp j i FA i under perioden t och ji

th , är hushållskvoten för 
åldersgrupp j i FA i under perioden t.68 i

tA  är beräknat antal rivningar i FA 
i under perioden t. i

tV 1−  är antalet lediga lägenheter i FA i vid början av 
perioden t och i

tR  är den erforderliga bostadsreserven i FA i vid slutet av 
period t. Om i

tBB  är ett negativt tal sätts detta till noll, dvs. byggbehovet 
kan inte vara negativt i någon FA. Om vi inte satte byggbehovet till noll i 
de fall där det är negativt skulle det innebära att ett positivt byggbehov i 
någon FA skulle tas ut av ett negativt i någon annan region.69 Det totala 
byggbehovet i riket beräknas sedan genom att summera de respektive 
byggbehoven i de 72 FA-regioner, 
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Efter denna schematiska genomgång av modellen övergår vi nu till att mer 
i detalj studera de ingående variablerna och själva beräkningsförfarandet. I 
de följande avsnitten (5.2–5.4) beskrivs de olika delarna i figur 5.2 
respektive ekvation (5.1) mer ingående. 

5.2 Hushållsförändringar 
Låt oss börja med den totalt sett viktigaste delen av det framtida 
bostadsbyggnadsbehovet, förändringar i antalet hushåll. Ungefär 90 
procent av det framtida byggbehovet härrör från det faktum att vi blir fler 
människor i samhället och på grund av detta bildas fler hushåll. Som 
tidigare nämnts har det inte genomförts någon folk- och bostadsräkning 
sedan 1990 vilket medför att antalet hushåll vid startpunkten måste 

                                                 
68 I ekvation (5.1) antas att hushållskvoterna är konstanta under hela perioden. Om 
hushållskvoterna antas förändras under prognosperioden beräknas i stället 
hushållstillväxten som ∑∑ = −−=

⋅−⋅ 10

1
,
1

,
1

10

1
,,

j
ji

t
ji

tj
ji

t
ji

t hNhN . 
69 Då bostäder är mer eller mindre oflyttbara kan inte ett positivt byggbehov i en viss FA-
region låtas tas ut av ett negativt i ett annat. Utöver att vi erhåller regionala prognoser blir 
den nationella prognosen mer korrekt. Detta är ytterligare en poäng med den regionala 
ansatsen. 
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beräknas. Underlaget för denna beräkning kan inte heller tas från FoB då 
förhållandena förändrats sedan 1990, varför vi är hänvisade till annat 
material. Vi har därför, som beskrivits i kapitel 3, använt Hushållens 
Ekonomi (HEK) för att skatta hushållskvoter och sedan beräkna antalet 
hushåll vid analysens startpunkt.70 

I de två följande avsnitten ska vi i detalj redogöra för hur vi använder 
befolkningsprognoser och hushållskvoter för att prognostisera framtida 
hushållsförändringar.  

5.2.1 Befolkningsutveckling71  
Som tidigare nämnts gör SCB nationella befolkningsprognoser årligen, 
men prognoser på disaggregerad nivå görs endast vid beställning. 
Eftersom vi är intresserade av befolkningsutvecklingen i ett regionalt 
perspektiv, måste den inrikes flyttningen beaktas för att få en prognos för 
den regionala befolkningsutvecklingen. Vi har därför använt 
befolkningsprognoser på kommunnivå för år 2025 som utgår från 
situationen den 31 december 2011. Prognoserna baseras på SCB:s 
nationella befolkningsprognos 2012 och aggregeras till prognoser på FA-
nivå. 

Genom att aggregera de kommunala befolkningssiffrorna för 
startpunkten (31 december 2011) för respektive åldersgrupp, får vi 
befolkningen 2011 per FA fördelat på ålder. Då det inte är 
befolkningsförändringar i sig vi är intresserade av här, och då inte direkta 
observationer över antal hushåll föreligger sedan FoB 1990, måste vi 
beräkna antal hushåll i respektive FA.  

5.2.2 Hushållskvoter och hushållsutveckling 
I avsnitt 5.1.1 diskuterade vi antagandet att varje hushåll behöver en 
bostad. Under detta antagande faller det sig naturligt att beräkningen av 
förändringen av antalet hushåll blir centralt. I detta avsnitt ska vi börja 
med att diskutera hushållskvoter mer övergripande för att avsluta med att 
beskriva hur vi använder hushållskvoter och befolkningsprognoser för att 
beräkna det framtida antalet hushåll. 

5.2.2.1 Hushållskvoter 
Som beskrevs i föregående kapitel är hushållskvoten antalet hushåll per 
capita, dvs. antalet hushåll dividerat med antalet individer. Men vad 
påverkar egentligen hushållskvoten? Med en något förenklad beskrivning 
av verkligheten kommer frågan ner till vad som påverkar benägenheten för 
vuxna att bo tillsammans med andra vuxna och således dela hushåll.72 För 
samtliga åldersgrupper, bortsett från de båda yngsta ålderskategorierna (20-
24 och 25-29 år), ska således respektive hushållskvot tolkas som 
benägenheten att bo tillsammans. Bortser vi ifrån möjligheten att tre eller 
fler vuxna delar hushåll ligger hushållskvoten i intervallet 0,5 – 1,0. Ett lågt 

                                                 
70 Under arbetets gång har SCB slutfört arbetet med att utforma ett lägenhetsregister. 
Detta kommer att kunna användas framöver för framtida byggbehovsprognoser, men har 
inte kunnat användas i detta arbete.  
71 För en mer utförlig redogörelse för befolkningsprognoserna och en diskussion kring de 
bakomliggande antagandena hänvisas till kapitel 3. 
72 Förenklad i så måtto att det givetvis är möjligt att fler än två vuxna delar hushåll.  
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värde innebär en hög förekomst av samboende (en hushållskvot på 0,5 
innebär att alla är samboende) medan en hög hushållskvot innebär en hög 
förekomst av singelhushåll (en hushållskvot på 1,0 innebär att alla 
individer i åldersgruppen utgör ett eget hushåll). När det gäller de yngre 
hushållen, dvs. de i åldern 20-29 år, ska till benägenheten att bo ensam eller 
tillsammans också läggas benägenheten att bilda hushåll över huvud taget, 
dvs. att flytta hemifrån.  

Hur ser då hushållskvoterna ut i Sverige? I figur 5.3 framgår rikets 
genomsnittliga hushållskvoter för de åldersgrupper vi använder i 
prognoserna.73 
 
Figur 5.3: Hushållskvoter i olika åldersgrupper i riket 201174 

 
 
Källa: SCB och Boverkets beräkningar 
 
Generellt kan sägas att hushållskvoten är positivt korrelerad med åldern, 
dvs. ju äldre desto högre hushållskvot.75 Ålderns betydelse för 
hushållskvoterna innebär att antalet hushåll i en region vid en given 
tidpunkt är beroende av dels befolkningens storlek och dels den 
demografiska fördelningen av densamma. Vilka faktorer kan då antas spela 
roll för benägenheten att bilda hushåll?  

                                                 
73 Åldersgrupperingarna är baserade på observationen att vissa grupper i princip har 
identiska hushållskvoter. Se vidare fotnot 78. 
74 Hushållskvoterna är beräknade med hjälp av de fem HEK-undersökningarna 2007-
2011. Hushållskvoten för 20-24 åringarna är justerad vid startpunkten (0,44) att jämföra 
med slutpunkten (0,49).  
75 I de yngre ålderskategorierna finns det som sagts två aspekter att ta hänsyn till: 
benägenheten att bo tillsammans och benägenheten att bo kvar i föräldrahemmet. Om vi 
bortser från dem som bor hemma och enbart beräknar kvoten för dem som redan lämnat 
föräldrahemmet blir bilden annorlunda än i figur 5.3. För de 20–24-åringar som lämnat 
föräldrahemmet är hushållskvoten ca 0,7, dvs. ungdomar bor i större utsträckning 
ensamma än vad som framgår av hushållskvoten i figur 5.3. Justerar man deras 
hushållskvot för att en hög andel i denna grupp bor kvar i föräldrahemmet ligger deras 
hushållskvot i paritet med de äldre hushållens. 



5 Byggbehovsmodellen 61 

 

Det man först kommer att tänka på är ekonomiska faktorer. Både faktorer 
på inkomstsidan och på kostnadssidan skulle kunna vara relevanta här. 
Således kan man tänka sig att inkomstförändringar liksom förändringar av 
boendekostnaderna kan påverka människors benägenhet att bo på ett visst 
sätt. Att dessa faktorer påverkar vår bostadskonsumtion är alldeles 
uppenbart och har berörts tidigare, men huruvida dessa faktorer påverkar 
vår boendeform (ensam/tillsammans) är långt ifrån lika självklart, men 
likväl en möjlig förklaring till eventuella skillnader i hushållskvot över tid 
eller rum.76 

Det finns givetvis mängder med orsaker som kan påverka hur vi väljer att 
bo i framtiden, och därmed även hur hushållskvoterna utvecklas, utöver 
ekonomiska faktorer. Exempel på dessa faktorer kan vara individuella 
preferenser, trender, framtida bostadspolitik, etc. vilka kan påverka hur 
hushållskvoterna utvecklas. Eftersom vår studie behandlar det framtida 
behovet i kvantitativa termer är det en förutsättning att de faktorer som 
påverkar den framtida hushållsbildningen är mätbara. Då ovan nämnda 
faktorer är, om inte omätbara så åtminstone, oerhört svåra att uppskatta, 
kan vi inte ta hänsyn till dessa i beräkningarna. En mer utförlig diskussion 
angående dessa faktorer följer i kapitel 7. 

5.2.2.2 Beräkning av hushållskvoter 
Efter denna generella diskussion om hushållskvoter har vi nu kommit fram 
till själva kärnfrågan, dvs. hur beräknas kvoterna och hur använder vi dessa 
för att prognostisera de framtida hushållsförändringarna? Detta är som 
tidigare diskuterats centralt i analysen av det framtida byggbehovet. 

Som nämndes i föregående kapitel är kvoterna läns- och åldersspecifika. 
Från Hushållens Ekonomi (HEK) får vi antalet hushåll per åldersgrupp för 
respektive län. Med hjälp av dessa beräknar vi sedan länsspecifika 
hushållskvoter för respektive åldersgrupp.77 Då vi har 21 län och vi valt att 
dela in befolkningen i tio åldersklasser blir det således 210 hushållskvoter. 
Då HEK är en urvalsundersökning och urvalet i många klasser blir relativt 
litet har vi för att öka säkerheten i skattningarna använt fem på varandra 
följande HEK-undersökningar.78 Formellt sett är beräkningarna för 
hushållskvoterna i åldersgrupp j och län k gjorda enligt följande ekvation, 
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76 En relativt utförlig diskussion angående hushållskvoter finns även i bilaga 2 i Boverket 
(2000). 
77 Denna förändring gjordes i samband med Boverket (2007) då underlaget i tidigare 
Boverksstudier utgjorts av Folk- och Bostadsräkningen 1990. 
78 Som nämndes i kapitel 3 har vi haft tillgång till befolkningsprognoser i femårsklasser 
varför vi i princip skulle kunna välja att använda 17 åldersklasser (uteslutande barn under 
15 då dessa inte har egna hushåll). Då HEK är en urvalsundersökning uppstår då 
problemet med att vi i många grupper skulle erhålla väldigt få observationer, varför vi valt 
att slå samman vissa av femårsklasserna enligt figur 5.3. I Boverket (2007) gjordes en 
omfattande analys av hushållskvoterna vilket medförde en sammanslagning av de 
åldersklasser som hade väldigt lika kvoter. Dvs. om två på varandra följande 
femårsklasser hade hushållskvoter som endast skiljde sig marginellt från varandra slogs 
dessa klasser samman till en tioårsklass. Samma indelning har använts i denna studie. 
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där h är hushållskvoten för den aktuella gruppen medan H och N är antalet 
hushåll respektive antalet individer i gruppen.79 Som synes från ekvation 
(5.3) har vi alltså använt data för åren 2007-2011 vad gäller antalet hushåll 
och befolkningen. Detta antar vi sedan vara hushållskvoterna för 
startpunkten av analysen, dvs. för 1 januari 2012. Dessa hushållskvoter 
används sedan för att uppskatta antalet hushåll vid startpunkten (se vidare 
nästa avsnitt). 

Föregående beräkningar är således rättframma. Svårigheten är som 
diskuterades i avsnitt 4.3 att uppskatta de framtida hushållskvoterna. I 
denna studie har vi använt det metodarbete som gjordes i samband med 
Boverkets föregående byggbehovsanalys. I arbetet med Boverket (2007) 
beräknade vi dessa genom att använda den s.k. regressionsmetoden, dvs. vi 
studerade huruvida förändringar i inkomster och i bostadsutgifter 
påverkade hushållskvoterna. Formellt såg de skattade regressionerna ut på 
följande sätt, 
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Dessa beräkningar är, som synes från ekvation 5.4, gjorda enbart per 
åldersgrupp, dvs. de är inte geografiskt uppdelade.80 Det datamaterial som 
har använts har även här varit Hushållens Ekonomi där vi använt 
variablerna disponibel inkomst (DI) och boendeutgift (BU).81  

Resultaten från de skattade regressionerna är entydiga – inkomst- och 
prisförändringar påverkar inte hushållskvotens storlek. Eller, för att 
uttrycka det i mer tekniska termer, inkomst- och priselasticiteterna kan inte 
skiljas från noll.82 Detta är, som tidigare diskuterats, inte detsamma som att 
elasticiteter för bostadstjänster är lika med noll. Att man konsumerar mer 
bostadstjänster då inkomsten ökar eller priset sjunker har konstaterats i 
flera undersökningar. Men i denna rapport studerar vi behovet av antalet 
bostäder. Således är slutsatsen av våra studier av inkomst- och 
priselasticiteter att vi inte skaffar fler bostäder då inkomsterna ökar 
och/eller priserna sjunker.83 Då dessa förändringar i disponibla inkomster 
                                                 
79 Beteckningarna för hushållskvoterna i ekvation (5.3) – kj

th ,  samt i ekvation (5.1) – 
ji

th ,  kan kanske skapa förvirring. Anledningen till att vi använder olika beteckningar är 
att vi i ekvation (5.3) beräknar länsvisa kvoter, dvs. 21 stycken för varje åldersklass. I 
ekvation (5.1) finns det 72 kvoter per åldersklass, dvs. ett antal FA-regioner har samma 
kvoter. 
80 Främsta skälet till att vi utförde beräkningarna enbart per åldersgrupp är att om vi 
skulle använt samma indelning som tidigare, dvs. per ålder och per län, skulle vi ha fått 
alldeles för få observationer. 
81 För att få en något längre tidsserie har vi här använt Hushållens Ekonomi från 1995 till 
2003. För de exakta definitionerna av disponibel inkomst och boendeutgift – se t.ex. 
Boverket (2006, sid. 29). 
82 Vi har även laborerat med andra inkomst- och utgiftsbegrepp samt tittat på andra 
regionala indelningar men även i dessa fall har elasticiteterna blivit lika med noll. 
83 Testerna har gjorts på faktiska förändringar i inkomster och priser och slutsatsen gäller 
därför förändringar inom ”rimliga” gränser. Huruvida ”extrema” förändringar i dessa 
variabler har en effekt på hushållskvoten kan således inte uteslutas, men sådana 
förändringar är å andra sidan mindre sannolika. Slutsatsen är densamma som Peter 
Englund för fram i SOU 1996:156 (sid.30) där han skriver att om det finns en positiv 
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och boendeutgifter inte tycks påverka hushållskvoterna konkluderar vi att 
den bästa prognosen för de framtida kvoterna är att de är desamma som vid 
analysens startpunkt. Ett undantag har dock varit nödvändigt att göra och 
det är för gruppen 20-24 år där hushållskvoten sjunkit ganska rejält i slutet 
av skattningsperioden (2007-2011). Detta har lett till att den skattade 
hushållskvoten medfört ett större antal hushåll i denna grupp än vad SCB:s 
egna beräkningar indikerar (vilket inte är fallet i övriga åldersgrupper). 
Anledningen till att hushållskvoten sjunker i slutet av perioden är sannolikt 
att andelen i denna grupp som bor kvar i föräldrahemmet ökat rejält. För att 
få en bättre överensstämmelse med det sannolika förhållandet har vi därför 
justerat beräkningarna av antalet hushåll i startpunkten (2012) för denna 
grupp. Detta innebär att kvoten för beräkning av antalet hushåll i slutet av 
prognosperioden, 2025, är högre för denna grupp än i startläget. Implicit 
innebär detta att beräkningarna tar hänsyn till en bristsituation i 
utgångsläget för denna grupp, vilket i sin tur kan innebära en lägre andel 
kvarboende 2025 än 2011. 

Ekonometriska tester i all ära, men hur rimligt är det att inkomster och 
boendeutgifter inte påverkar hushållskvoterna? Det finns, även bortsett från 
ovanstående ekonometriska tester, ett antal skäl till att den rimligaste 
prognosen är att hushållskvoterna kommer att vara konstanta i framtiden. 
För det första har vi redan relativt höga hushållskvoter (högst inom EU), 
för det andra är det troligt att man konsumerar mer bostadstjänster men inte 
fler bostäder, samt för det tredje så har hushållsdelningen redan gått så 
långt att en fortsatt delning troligen inte är så sannolik. Vi återkommer i 
avsnitt 7.2.2 med en utvidgad diskussion om dessa frågor.  
 
5.2.2.3 Beräkning av antalet hushåll 
Efter att ha beräknat hushållskvoterna och konkluderat att den bästa 
prognosen för de framtida hushållskvoterna är att de är desamma som idag 
(bortsett justeringen för gruppen 20-24 år) är det rättframt att beräkna 
förändringen i antalet hushåll under prognosperioden. Antalet hushåll 2011 
är beräknat genom att multiplicera antalet individer med hushållskvoten för 
respektive åldersklass (hushållen är indelade i tio åldersklasser, se tabell 
5.1). Antal hushåll 2025 är beräknad genom att multiplicera det 
prognostiserade antalet individer med hushållskvoten för respektive 
åldersklass. Förändringen i antalet hushåll under perioden 2012-2025 
beräknas helt enkelt som antalet hushåll 2025 minus antalet hushåll 2011.84 
Som tidigare nämnts görs denna beräkning för samtliga FA-regioner. För 
att erhålla den totala prognostiserade hushållsförändringen i riket adderas 
samtliga 72 funktionella analysregioner.  

                                                                                                              
inkomstelasticitet för antalsefterfrågan så gäller den sannolikt bara för ungdomar och är 
dessutom tämligen låg. 
84 Det är således förändringen i antalet hushåll under perioden som är det relevanta varför 
en eventuell över- eller underskattning av det totala antalet hushåll är av underordnad 
betydelse i detta sammanhang. Detta innebär att en eventuell felaktig skattning av 
kvoterna endast har marginell betydelse då dessa är desamma för start- och slutår i 
modellen (med undantag för 20–24-åringarna – se särskild diskussion).  
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5.3 Förändringar i bostadsbeståndet 
Efter denna genomgång av beräkningsförfarandet för antalet hushåll 
övergår vi nu till del nummer två i analysen av det framtida byggbehovet, 
dvs. förändringar i det befintliga beståndet. Som framgick av figur 5.2 är 
det två delar i modellen som direkt har att göra med förändringar i det 
befintliga beståndet. För det första är det rivningar av det befintliga 
beståndet samt för det andra utnyttjandet av de lägenheter som finns lediga 
till uthyrning vid prognosens startpunkt. Det förstnämnda ökar, medan det 
sistnämnda minskar, det framtida byggbehovet. 

5.3.1 Rivningar 
Tidens tand sätter sina avtryck även i det befintliga bostadsbeståndet. Vissa 
bostäder blir föråldrade eller rivs och därmed lämnar de bostadsstocken 
och måste ersättas. Undantaget från ersättningsbehovet är bostäder belägna 
på marknader där behovet är vikande. Grovt räknat sker ungefär 47 procent 
av alla rivningar i regioner där vi beräknar att hushållstillväxten kommer 
att vara negativ. Som beskrevs i avsnitt 2.3 skedde tidigare över 90 procent 
av alla rivningar på grund av uthyrningssvårigheter, men under de par 
senaste åren står andra anledningar som orsak till ungefär hälften av alla 
rivningar. 

I figur 2.7 presenterades utvecklingen över antalet rivningar av 
lägenheter i flerbostadshus under perioden 1975-2013. Vilket framgick där 
har antalet rivningar varierat tämligen kraftigt över åren. För att få en bättre 
uppskattning av det långsiktiga antalet rivningar har vi därför valt att 
beräkna det prognostiserade framtida antalet rivningar som ett genomsnitt 
för ett antal år. Vi har utnyttjat statistik över rivningar på kommunal nivå 
vilka sedan aggregerats till FA-nivå.85 Antalet rivningar är beräknade som 
ett genomsnitt för åren 2002-2011. Detta genomsnitt multipliceras med 
antalet år (14) för att uppskatta det totala antalet rivningar under perioden 
2012-2025 för respektive FA-region. 

5.3.2 Lediga lägenheter 
Då vi beräknar det långsiktiga behovet tar vi hänsyn till att det vid 
analysens startpunkt finns nästan 27 000 lediga lägenheter som kan 
utnyttjas. Av de FA-regioner som vid startpunkten hade lediga lägenheter 
är det, för analysens vidkommande, endast de regioner som beräknas ha ett 
positivt byggbehov framöver som är intressanta. Det förhåller sig dock så 
att drygt 92 procent av de lägenheter som var lediga till uthyrning vid 
analysens startpunkt är belägna i regioner som beräknas ha ett positivt 
byggbehov under prognosperioden.  

                                                 
85 Som nämndes i kapitel 3 finns vissa brister i statistiken över antalet rivningar. Vad 
gäller rivningar av lägenheter i flerbostadshus är den dock relativt heltäckande. Enligt 
SCB:s egna undersökningar är rivningsstatistiken i tätorter tillförlitlig medan rivningar av 
flerbostadshus i glesbygd rapporteras mer sällan. Då det gäller rivningar av småhus är det 
bara vissa kommuner som rapporterar detta till SCB. Sammantaget kan sägas att det finns 
en risk att vi underskattat det historiska och därmed det framtida antalet rivningar något. 
Det torde dock inte påverka analysen i någon större utsträckning då bristerna i statistiken 
antagligen är störst i de regioner där vi inte beräknar att det finns något kvantitativt 
byggbehov, dvs. i avfolkningsbygder. 
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Vidare antar vi i analysen att om det inom en viss region i framtiden 
kommer att finnas ett ökande behov kommer samtliga vid analysens 
startpunkt lediga lägenheter inom denna region åter att utnyttjas. Vi antar 
således att oberoende av lägenhetens placering inom en FA-region kommer 
den i framtiden att utnyttjas om regionen som helhet i framtiden har ett 
behov av flera bostäder. 

Hur har vi då beräknat det faktiska antalet lediga lägenheter? Antalet 
lediga lägenheter i allmännyttans bestånd per kommun presenteras årligen 
av SCB. Dessa aggregeras sedan till FA-nivå. Lediga lägenheter i det 
privata hyresbeståndet har vi approximerat då detta endast presenteras 
uppdelat på Storstockholm, Storgöteborg, kommuner med mer än 75 000 
invånare och övriga kommuner.86 Denna approximation har gjorts genom 
att ta den andel lediga lägenheter som SCB redovisar för respektive grupp 
och multiplicera andelen med det totala antalet privata hyresrätter i varje 
kommun. Dessa har sedan aggregerats till FA-nivå. Avslutningsvis 
summeras, för varje FA-region, antalet lediga allmännyttiga och privata 
lägenheter.   

Vidare är det värt att notera att det över huvud taget inte finns någon 
statistik över lediga lägenheter i bostadsrättsbeståndet och bland egnahem. 
Detta innebär att vi implicit antar att det inte finns några lediga lägenheter i 
dessa upplåtelseformer.  

Denna post påverkar byggbehovet negativt, dvs. sänker det beräknade 
byggbehovet under perioden. Det ska dock noteras att detta är en post av 
engångskaraktär. 

5.4 Bostadsreserv 
Som diskuterats tidigare i detta kapitel bygger tredje delen av modellen på 
behovet av en bostadsreserv. Att det bör finnas en viss del lediga 
lägenheter för att en bostadsmarknad ska kunna ses som välfungerande 
torde vara okontroversiellt. Hur stor denna bostadsreserv bör vara är dock 
långt ifrån självklart. Vi återkommer till denna diskussion i avsnitt 7.2.5 
och nöjer oss här med att beskriva själva beräkningsförfarandet. 

Vi har i modellen antagit att en bostadsreserv på ca en procent är rimligt. 
Bostadsreservens storlek har beräknats genom att helt enkelt multiplicera 
det förväntade antalet hushåll, för varje FA-region, år 2025 med 0,01. Detta 
gör att vi erhåller en bostadsreserv som utgör ungefär en procent av antalet 
hushåll år 2025, vilket ungefär motsvarar en procent av bostadsbeståndet 
under antagandet att varje hushåll har en bostad. 

Med detta har vi gått igenom samtliga delar av analysmodellen. I 
kapitlets avslutande avsnitt summerar vi och sammanfattar kort hela 
modellen. 

 

                                                 
86 Notera även att antalet lediga privata lägenheter som SCB rapporterar bygger på en 
urvalsundersökning, varför även totalsiffran för de olika regionerna är behäftad med viss 
osäkerhet. 
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5.5 Sammanfattning av analysmodellen 
Låt oss avsluta detta kapitel med att kort sammanfatta modellen, dess 
beståndsdelar och de viktigaste antaganden som gjorts. Detta sammanfattas 
i tabell 5.1. 

Prognosen sträcker sig från den siste december 2011 till den siste 
december 2025, dvs. en fjortonårsperiod. Vi använder oss av Tillväxtanalys 
indelning i 72 funktionella analysregioner. Vidare är befolkningen indelad i 
tio åldersklasser för varje region. 

Med hjälp av SCB:s urvalsundersökning Hushållens Ekonomi (HEK), 
beräknas hushållskvoter för varje åldersklass länsvis. Med hjälp av dessa 
kvoter beräknas antalet hushåll vid analysens startpunkt och, med hjälp av 
beställda befolkningsprognoser från SCB, vid analysens slutpunkt. Därefter 
beräknas den prognostiserade hushållsförändringen under perioden 2012-
2025. Till denna beräknade förändring i antalet hushåll subtraheras sedan 
det uppskattade antalet rivningar under perioden samt adderas det antal 
lediga lägenheter som fanns vid analysens startpunkt. Modellens sista del 
består av att vi för varje region lägger till en bostadsreserv på en procent. 
För att få en prognos av byggbehovet på riksnivå summeras sedan dessa 72 
FA-regioner.87  

De centrala antaganden som görs i prognosen är de som rör 
hushållskvoterna, rivningarna samt bostadsreserven. Vad gäller 
hushållskvoterna hänvisas till tidigare beräkningar i Boverket (2007) av 
huruvida priser och inkomster påverkar kvoterna. Vi finner att så inte är 
fallet men man får ändå anse att samma hushållskvoter för 2025 som för 
2011 (bortsett från för gruppen 20-24 år) i grunden är ett antagande. 
Antalet rivningar i framtiden antas årligen bli samma som ett genomsnitt 
för åren 2002-2011. Det sista centrala antagandet gäller bostadsreserven. 
Som diskuterats tidigare finns inget givet svar på hur stor en sådan bör 
vara, men vi har antagit att en procent av det totala bostadsbeståndet är en 
rimlig nivå. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
87 Enbart de regioner som har positiva värden. 
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Tabell 5.1: Analysens grundantaganden i sammanfattning 
Utgångspunkter  
Starttidpunkt 31 december 2011. 
Prognosperiod 2012-2025. 
Regionindelning Tillväxtanalys regionala indelning i 72 FA-regioner. 
Befolkning 2011 SCB:s befolkningssiffror per kommun och olika 

åldersgrupper. 
Antal hushåll 2011 Framräknat från befolkning 2011 och hushålls-

kvoterna från HEK 2007-2011. 
  
Modellantaganden  
Hushållskvoter Länsspecifika för 10 olika åldersklasser. Beräknade 

från HEK 2007-2011.88 
Lediga lägenheter Data för hyresrätter per den 1:e september 2011. 
Rivningar Genomsnitt för 2002-2011. 
”Bostadsreserv” En procent av antalet hushåll 2025. 
  
Prognoser  
Befolkning 2025 Per FA och åldersgrupp.  
Hushåll 2025 Per FA och åldersgrupp. 
Byggbehov t.o.m. 2025 Totalt för hela riket samt för varje FA-region. 
 
Efter denna relativt ingående beskrivning av den använda modellen 
övergår vi nu till att i nästa kapitel presentera de kvantitativa resultaten. 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                 
88 Samma hushållskvoter används i start- och slutpunkt för alla åldersgrupper bortsett från 
20–24-årsgruppen. 
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6 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten som beräknats utifrån den modell 
som beskrivits i kapitel 5.89 Resultaten diskuteras här dock ganska 
kortfattat. En utförlig analys och en diskussion rörande modellens 
osäkerheter och begränsningar och andra potentiella orsaker till skillnader 
mellan prognosen och det faktiska framtida utfallet återkommer vi till i 
kapitel 7. I bilaga 2 sker en presentation av samtliga resultat och delar av 
de bakomliggande beräkningarna. 

Detta kapitel är upplagt enligt följande. I avsnitt 6.1 redovisar vi 
hushållsutvecklingen under prognosperioden, varefter vi i avsnitt 6.2 
redogör för det totala prognostiserade kvantitativa byggbehovet för hela 
perioden 2012-2025, dels för riket som helhet och dels på regional nivå. I 
avsnitt 6.3 tittar vi närmare på variationer över tid, i olika åldersgrupper 
samt mellan olika regiontyper. Avsnitt 6.4 summerar kapitlet. 

6.1 Hushållsförändringar 2011-2025 
Enligt SCB:s befolkningsprognos 2012 (SCB, 2012) kommer Sveriges 
befolkning år 2025 att uppgå till cirka 10 466 700 personer, en 
befolkningsökning med närmare 984 000, eller cirka 10,4 procent, från 
utgången av 2011. Med metoden beskriven i kapitel 5 leder detta till att vi 
beräknar antalet hushåll år 2025 till 5 158 000, en ökning med cirka 
505 000 (10,9 procent), eller drygt 36 000 per år, sedan slutet av 2011. 
De prognostiserade hushållsförändringarna i respektive åldersklass 
presenteras i tabell 6.1. 
 

 

 

 

                                                 
89 Vi har i tabellerna valt att presentera resultaten exakt som de faller ut ur modellen, dvs. 
vi har inte avrundat siffrorna. 
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Tabell 6.1 Prognostiserad hushållsförändring per åldersklass 2011-2025 
Åldersklass Förändring av antal hushåll Procentuell hushållsförändring 
15-19 -314 -1,22 
20-24 -8 925 -3,10 
25-34 59 406 8,19 
35-44 46 916 5,87 
45-54 15 241 1,85 
55-64 67 250 8,70 
65-69 -18 983 -5,25 
70-74 69 486 26,68 
75-79 135 183 63,12 
80+ 139 715 36,54 
Totalt 504 975 10,85 
 
Källa: Boverkets beräkningar 
 
Vilket framgår av tabell 6.1 är den prognostiserade förändringen av 
antalet hushåll t.o.m. 2025 negativ när det gäller de två yngsta 
åldersgrupperna även om förändringen är relativt liten. Då vi går uppåt i 
åldrarna ser vi att i samtliga åldersklasser upp till 65-69 år beräknas 
antalet hushåll öka. I de äldre åldersgrupperna handlar det om ökningar 
och dessutom avsevärda sådana. Allra mest i absoluta tal ökar gruppen 
80+ medan 75-59 år har den högsta procentuella ökningen. Ser man på 
förändringen för hushåll 70 år och äldre handlar det om nästan 350 000 
fler hushåll vilket motsvarar drygt två tredjedelar av den totala 
hushållsökningen under perioden.  

I tabell 6.2 visas den relativa hushållssammansättningen och där 
framgår samma sak – de äldre hushållen ökar medan samtliga övriga 
åldersgrupper minskar sin andel av rikets totala antal hushåll. 

Tabell 6.2 Relativa hushållsförändringar 2011-2025 
Åldersklass Andel hushåll  

2011 (%) 
Andel hushåll 

2025 (%) 
Förändring av andel 

hushåll 
15-19 0,55 0,49 -0,06 
20-24 6,19 5,41 -0,78 
25-34 15,59 15,22 -0,37 
35-44 17,17 16,40 -0,77 
45-54 17,69 16,25 -1,44 
55-64 16,62 16,30 -0,32 
65-69 7,77 6,64 -1,33 
70-74 5,60 6,40 0,80 
75-79 4,60 6,77 2,17 
80+ 8,22 10,12 1,90 
Totalt 100,00 100,00 0,00 
 
Källa: Boverkets beräkningar 
 
Utifrån tabell 6.1 kan delvis90 utläsas hur mycket, men inte vad och när det 
behöver byggas. Vad som behöver byggas, t.ex. vilka upplåtelseformer 
                                                 
90 Hushållsbildningen utgör den största delen av det framtida byggbehovet. Som tidigare 
beskrivits påverkas byggbehovet även av avgångar från det befintliga beståndet, 
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eller hur stora bostäder som behövs, ligger utanför syftet med denna 
rapport. Kunskapen om vilka typer av bostäder som behöver byggas finns 
dessutom framför allt på det lokala/regionala planet.91 Beroende på när 
hushållstillväxten sker blir givetvis byggbehovet olika över tiden. Nya 
hushåll tillkommer framför allt i åldersgruppen 20-24 år samt genom de 
som tillkommer genom inflyttning till riket eller genom inrikes flyttningar. 
Som framgick i kapitel 3 förväntas både tillväxten av antalet individer 
mellan 20-24 år och invandringsöverskottet vara som störst i inledningen 
av perioden vilket avspeglas i att behovet av nya bostäder är som störst 
inledningsvis. Vi återkommer till frågan om hur byggbehovet förväntas 
variera över tiden i avsnitt 6.3. 

6.2 Byggbehov 2012-2025  
I detta avsnitt redovisar vi de empiriska resultaten, dvs. prognoser över 
det kvantitativa byggbehovet för perioden 2012-2025. Vi inleder med att i 
avsnitt 6.2.1 titta på prognosen för det kvantitativa byggbehovet i riket 
som helhet, för att i avsnitt 6.2.2 presentera de regionala prognoserna. 

6.2.1 Riket 
De siffror över hushållstillväxten som presenterades i föregående avsnitt 
(se tabell 6.1) är inte lämpliga att använda som grund för våra 
beräkningar av det framtida byggbehovet. Det faktum att 
hushållstillväxten är negativ i vissa regioner skulle i så fall ta ut en del av 
hushållstillväxten i övriga riket. Det är således nödvändigt att även en 
nationell analys genomförs med en regional dimension. Då bostäder inte 
är flyttbara i någon större omfattning, måste utgångspunkten vara 
hushållstillväxten i regioner med positivt byggbehov. 

Som tidigare diskuterats bör det finnas ett antal lediga lägenheter för 
att bostadsmarknaden ska fungera på ett tillfredsställande sätt. I tabell 6.3 
ser vi att i regioner med ett positivt byggbehov beräknar vi tillväxten av 
antalet hushåll under perioden 2012-2025 till ca 515 000. Antalet lediga 
lägenheter som kan utnyttjas var i slutet av 2011 drygt 24 400 och antalet 
rivningar antas under perioden uppgå till ca17 600.92 Då bostadsreserven 
på en procent adderas erhåller vi ett totalt prognostiserat byggbehov på ca 
558 000 över perioden 2012-2025 eller nästan 39 900 per år. 
 

 

 

 

 
                                                                                                              
möjligheten att utnyttja befintliga lediga lägenheter samt av vårt antagande om behovet av 
en bostadsreserv. 
91 Se även avsnitt 7.4. 
92 I tabell 6.3 ingår bara de regioner som har ett beräknat kvantitativ byggbehov vilket 
innebär att regioner som saknar kvantitativt byggbehov inte ingår. Motsvarande siffror för 
samtliga FA-regioner är; 505 000 (hushållsökning), 26 600 (lediga) samt 20 500 
(rivningar) – se beräkningarna i bilaga 2.  
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Tabell 6.3 Totalt kvantitativt byggbehov i riket 2012-2025 

 Totalt Per år  Per 1000 inv./år 

Hushållstillväxt 514 952 36 782 3,88 
Lediga lägenheter 24 434 1 745 0,18 
Rivningar 17 628 1 259 0,13 
Bostadsreserv 49 779 3 556 0,37 
Totalt byggbehov  557 925 39 852 4,20 
 
Källa: Boverkets beräkningar 
 
Som framgår av tabell 6.3 kan den största delen av byggbehovet förklaras 
av hushållstillväxten. Denna del förklarar ca 92 procent av det totala  
byggbehovet. Samtidigt framgick i avsnitt 6.1 att befolkningstillväxten 
under perioden beräknas till ca 984 000. Detta innebär således att 
byggbehovet motsvarar ungefär 57 procent av befolkningsökningen, vilket 
innebär att det för varje ny individ behövs i genomsnitt 0,57 nya bostäder.93 

6.2.2 Regional fördelning av byggbehovet 
Ett av syftena med denna rapport är att beräkna ett byggbehov för riket, 
men även att bryta ner resultaten på regional nivå, dvs. FA-nivå.94 I detta 
avsnitt ska vi därför kortfattat redogöra för de regionala resultaten. Vi 
kommer inte att gå in i detalj på var och en av regionerna, men i bilaga 2 
finns samtliga siffror redovisade. Detta avsnitt är uppdelat i fyra delar vilka 
följer Nuteks indelning i regionfamiljer.95 De fyra avsnitten är:  

 
• storstadsregioner, 
• större regioncentra,  
• mindre regioncentra, och 
• småregioner.  

6.2.2.1 Storstadsregioner 
Tabell 6.4 visar den prognostiserade hushållstillväxten, liksom 
byggbehovet i storstadsregionerna, dvs. i Stockholm, Malmö och 
Göteborg. Enligt prognosen beräknas det totala byggbehovet i dessa 
storstadsregioner uppgå till ca 261 600 i Stockholm, 81 600 i Malmö och 
71 700 i Göteborg. 
 

 

 

 

 
                                                 
93 Detta ska inte tolkas som att de nya hushållen beräknas ha en hushållskvot på 0,57 utan 
denna siffra påverkas även av bostadsreserven och beståndsförändringar samt att 
människor flyttar inom riket. 
94 Man måste dock vara ganska försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser vad 
gäller de regionala resultaten. Se även kapitel 7. 
95 Se bilaga 3. 
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Tabell 6.4 Byggbehov i storstadsregionerna 2012-2025 
FA-region Hushållstillväxt Byggbehov 

Stockholm 249 454 261 618 
         Per år 17 818 18 687 
         Per 1000 inv./år 7,2 7,5 
Malmö 77 778 81 598 
         Per år 5 556 5 828 
         Per 1000 inv./år 5,1 5,4 
Göteborg 67 251 71 711 
         Per år 4 804 5 122 
         Per 1000 inv./år 4,4 4,7 
 
Källa: Boverkets beräkningar 
 
Det årliga byggbehovet i Stockholms FA uppskattas till 18 700, medan 
motsvarande siffror för Malmö och Göteborg är 5 800 respektive 5 100. 
Med andra ord prognostiseras ungefär 29 600 av det totala byggbehovet på 
39 900 till de tre storstadsregionerna. Som en bakgrund till dessa siffror bör 
sägas något om den prognostiserade befolkningsutvecklingen. Dessa tre 
regioner hade den 31 december 2011 en befolkning på nästan 4 640 000, 
dvs. 49 procent av Sveriges totala befolkning bodde i storstadsregionerna. 
År 2025 uppskattas dessa regioners folkmängd uppgå till ungefär 5 429 
000 eller nästan 52 procent av totalbefolkningen. Sett till den totala 
befolkningsökningen i riket beräknas dessa tre regioner stå för hela 80 
procent. Detta får till följd att större delen av byggbehovet, ca 74 procent, 
beräknas koncentreras till dessa tre regioner.96  

6.2.2.2 Större regioncentra 
I tabell 6.5 presenteras byggbehovet för ”större regioncentra”. Den 
gemensamma nämnaren för dessa FA är att de är medelstora syd- eller 
mellansvenska regioner och/eller regioner med universitet eller högskolor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Detta kan jämföras med den senaste ”byggboomen” 1988-1992, då byggandet till stor 
del var lokaliserat utanför storstadsregionerna. Endast 33 procent av det totala 
nybyggandet var då lokaliserat till de tre storstadsregionerna, trots att närmare 55 procent 
av befolkningstillväxten skedde där. 
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Tabell 6.5 Hushållstillväxt och byggbehov i ”större regioncentra” 2012-
2025 
FA-region Hushållstillväxt Byggbehov    

Östergötland 18 859 20 331 (1 452) [3,4] 
Västerås 9 503 11 272 (805) [3,5] 
Örebro 9 858 11 190 (799) [3,5] 
Jönköping 9 690 10 470 (748) [3,5] 
Halmstad 8 563 9 135 (653) [3,9] 
Eskilstuna 7 915 8 340 (596) [3,8] 
Kristianstad 7 707 8 247 (589) [3,4] 
Borås 6 337 6 796 (485) [3,5] 
Trollhättan 5 981 6 349 (454) [2,3] 
Växjö 5 193 5 480 (391) [3,0] 
Gävle 3 931 5 402 (386) [2,5] 
Umeå 4 571 5 089 (364) [2,5] 
Skövde 4 535 5 061 (362) [2,0] 
Karlstad 3 318 4 081 (292) [1,3] 
Falun/Borlänge 3 110 3 467 (248) [1,6] 
Kalmar 2 268 2 421 (173) [1,4] 
Blekinge 1 849 1 885 (135) [1,0] 
Sundsvall 800 1 768 (126) [0,9] 
Luleå 363 960 (69) [0,4] 

Not: Värden inom parenteser är byggbehov per år och värden inom hakparenteser är 
byggbehov per år per tusen invånare. 
 
Källa: Boverkets beräkningar 
 
I absoluta tal prognostiseras det kvantitativa byggbehovet i dessa 19 
regioner till knappt 128 000 medan befolkningsökningen enligt SCB:s 
prognos beräknas vara 211 700.97 Detta innebär att dessa regioner 
beräknas stå för cirka 23 procent av det totala byggbehovet i riket 
samtidigt som andelen av den totala befolkningstillväxten beräknas vara 
21,5 procent.  

6.2.2.3 Mindre regioncentra 
I tabell 6.6 presenteras regioner som Nutek kategoriserat som ”mindre 
regioncentra”. Dessa regioner (20 stycken) står för ca 2,4 procent av det 
totala byggbehovet fram t.o.m. 2025. När det gäller regionernas 
geografiska fördelning ser vi att de är relativt utspridda över landet även 
om majoriteten ligger i mellersta och södra Sverige. 

 

 

 

 

                                                 
97 Luleå avviker från övriga genom att befolkningen förväntas minska under perioden 
med nästan 1 900 personer. Dock förväntas antalet hushåll öka, om än ganska marginellt. 
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Tabell 6.6 Byggbehov i ”mindre regioncentra” 2012-2025 
FA med positiv hushållstillväxt FA med negativ hushållstillväxt 

Nyköping 2 513 (179) [2,8] Karlskoga 549 (39) [0,9] 
Lidköping 2 316 (165) [2,5] Kiruna98 444 (32) [1,4] 
Värnamo 1 503 (107) [1,3] Söderhamn 134 (10) [0,2] 
Gotland 1 181 (84) [1,5] Örnsköldsvik 58 (4) [0,1] 
Strömstad 1 104 (79) [3,2] Skellefteå 0 (0) [0,0] 
Östersund 843 (60) [0,5] Avesta 0 (0) [0,0] 
Ljungby 765 (55) [1,5]     
Älmhult 522 (37) [1,3]   
Tranås 404 (29) [1,3]   
Mora 313 (22) [0,6]   
Vetlanda 308 (22) [0,6]   
Oskarshamn 290 (21) [0,5]   
Västervik 269 (19) [0,5]   
 
Not: Värden inom parenteser är byggbehov per år och värden inom 
hakparenteser är årligt byggbehov per tusen invånare.  
 
Källa: Boverkets beräkningar 
 
De flesta regionerna förväntas ha en positiv tillväxt under perioden även 
om det i de flesta fall medför ganska modesta byggbehov. I Nyköping, 
Lidköping och Strömstad ligger dock byggbehoven i nivå med de större 
regioncentra som redovisades i tabell 6.5 om man beaktar 
befolkningsstorleken. Låt oss också säga något om de mindre 
regioncentra som förväntas få en minskning i antalet hushåll men där 
några FA-regioner beräknas ha ett positivt kvantitativt byggbehov. De här 
regionerna beräknas få en genomsnittlig befolkningsminskning med 
knappa tre procent (från ca 296 600 till ungefär 288 100). Anledningen 
till det positiva byggbehovet, trots den negativa hushållstillväxten, är att 
antalet rivningar beräknas bli relativt högt i dessa regioner.99 För att 
bedöma rimligheten i dessa antaganden behövs den specifika kunskap 
som finns på regional/lokal nivå, t.ex. insikter angående 
bostadsbeståndets skick, etc. Naturligt nog utgör dessa regioner en liten 
andel av det totala byggbehovet, drygt 0,2 procent, vilket motsvarar i 
underkant av 100 bostäder per år.  

                                                 
98 Kiruna är liksom Gällivare specialfall då en del av det befintliga bostadsbeståndet 
kommer att behöva ersättas pga. sprickbildningar i berget härrörande från gruvdriften. 
Detta har vi försökt beakta i beräkningarna även om uppskattningarna är behäftade med 
osäkerheter. Genom kontakter med LKAB och kommunföreträdare har vi fått ta del av de 
underlag som finns och utifrån dessa gjort uppskattningar av hur många bostäder som 
förväntas rivas t.o.m. 2025. I både Kirunas och Gällivares fall har dessa planerade 
rivningar inneburit att byggbehoven i båda regionerna blivit positiva. I Kirunas fall 
uppskattas antalet rivningar till 1 300 istället för ca 150 enligt den metod baserad på 
historiska data som används i övriga fall. 
99 Som beskrivits i avsnitt 5.3 bygger våra antaganden angående de framtida rivningarna 
på historiska data. 
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6.2.2.4 Småregioner 
Tjugosju regioner, dvs. drygt en tredjedel av alla FA, uppskattas inte ha 
något kvantitativt byggbehov fram till och med 2025. De flesta är, med 
några undantag, befolkningsmässigt mindre norrländska FA (se tabell 6.6 
och 6.8). Det kan förefalla mycket att 27 av 72 FA-regioner inte beräknas 
ha något kvantitativt behov av nya bostäder, men man bör hålla i minnet 
att endast 4,3 procent av Sveriges befolkning bor i dessa regioner och 
2025 beräknas denna andel ha sjunkit till 3,7 procent. Även i absoluta tal 
uppskattas befolkningen i dessa regioner minska, från ca 369 500 till 
knappt 345 900, eller en minskning med 6,4 procent. Denna 
befolkningsminskning är anledningen till att det inte beräknas finnas 
något kvantitativt byggbehov i dessa regioner. 

I fem av de 30 småregionerna beräknas det finnas ett visst kvantitativt 
byggbehov (se tabell 6.7). I två av regionerna är behovet orsakat av en 
viss hushållstillväxt medan det positiva behovet i de övriga regionerna 
kommer av förväntade rivningar som delvis bör ersättas samt antagandet 
att en bostadsreserv på en procent behövs. 

Tabell 6.7 ”Småregioner” med kvantitativt byggbehov 2012-2025 
FA med positiv hushållstillväxt FA med negativ hushållstillväxt 

Fagersta 211 (15) [0,7] Ludvika 641 (46) [1,1] 
Årjäng 119 (8) [0,8] Gällivare100 612 (44) [2,4] 
    Eda 10   (1) [0,1] 
Not: Värden inom parenteser är byggbehov per år och värden inom 
hakparenteser är årligt byggbehov per tusen invånare.  
Källa: Boverkets beräkningar 
 
I övriga småregioner förväntas en avfolkning leda till att ett kvantitativt 
behov av nya bostäder under perioden inte föreligger. Dessa regioner 
framgår i tabell 6.8. 

Tabell 6.8 ”Småregioner” utan kvantitativt byggbehov 2012-2025 
Hällefors Hagfors Ljusdal Lycksele 
Filipstad Arjeplog Kramfors Arvidsjaur 
Sollefteå Åsele Härjedalen Jokkmokk 
Vimmerby  Haparanda Storuman Överkalix 
Dorotea Vansbro Sorsele Övertorneå 
Bengtsfors Malung Vilhelmina Pajala 
Torsby    
 
Källa: Boverkets beräkningar 
 
Det faktum att det kvantitativa byggbehovet prognostiseras vara noll i 
vissa FA-regioner behöver givetvis inte innebära att det inte kommer att 
ske någon som helst nybyggnation i dessa regioner. Även här kommer 
säkerligen en viss bostadsproduktion att ske. Anledningen till denna 
nyproduktion kan vara att det saknas vissa typer av bostäder, att de 

                                                 
100 Gällivare är också ett specialfall – se tidigare fotnot angående Kiruna. I Gällivares fall 
uppskattas antalet rivningar till 1 600 istället för ca 140 som är det historiska 
genomsnittet. 
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befintliga bostäderna är ”felaktigt” lokaliserade eller att ett hushåll eller 
en byggherre vill bygga en ny bostad oavsett det kvantitativa behovet.101 
Vi återkommer till en fördjupad diskussion om relationen mellan det 
prognostiserade byggbehovet och det faktiska framtida byggandet i 
avsnitt 7.5 och vi kommer redan i nästa avsnitt (6.3) diskutera 
befolkningssammansättningens betydelse och huruvida befintligt 
bostadsbestånd kan svara upp mot behoven i avfolkningsregionerna. 

6.2.2.5 Sammanfattning av resultaten 
Av det prognostiserade byggbehovet på 39 900 bostäder per år är ungefär 
tre fjärdedelar lokaliserat till storstadsregionerna. De övriga större 
regioncentra står för 23 procent av det totala byggbehovet och 
följaktligen återstår ca tre procent som är lokaliserade till resterande 
regioner med ett positivt byggbehov. I 27 av landets 72 FA-regioner 
beräknas det inte föreligga något kvantitativt behov av nya bostäder fram 
till 2025. Fördelningen av det totala byggbehovet liksom aktuella 
volymer illustreras i figur 6.1. 
 
Figur 6.1 Regiongruppernas andelar av totalt byggbehov (per år) 2012-
2025 

 
 
Låt oss avslutningsvis i figur 6.2 titta på det kvantitativa byggbehovet 
mätt per tusen invånare vilket är ett vanligt förekommande mått vid 
jämförelser mellan länder eller regioner eller över tid. Som framgick i 
tabell 6.3 beräknas det årliga byggbehovet bli 4,2 bostäder per tusen 
invånare i landet som helhet. Föga överraskande är byggbehovet, även 
mätt på detta sätt, störst i storstadsregionerna. Förutom de tre 
storstadsregionerna är det nio regioner som har ett byggbehov större än 
tre bostäder per tusen invånare. Åtta FA-regioner beräknas ha ett 
byggbehov på mellan två och tre bostäder per tusen invånare. I resterande 
FA-regioner som har ett prognostiserat positivt kvantitativt byggbehov 
(25 stycken), beräknas detta vara mindre än två bostäder per tusen 
invånare. 

                                                 
101 Se även diskussionen i avsnitt 4.1. 
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Figur 6.2 Byggbehov per tusen invånare och år 2012-2025 
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Efter denna genomgång av det prognostiserade byggbehovet för hela 
prognosperioden ska vi nu övergå till att i nästa avsnitt diskutera 
variationer i byggbehovet över tid och rum. 

 

6.3 Det kvantitativa byggbehovets variation 
över tid och rum 
I avsnitt 6.2.1 presenterades det prognostiserade kvantitativa byggbehovet i 
riket fram till och med 2025 som var nästan 558 000 bostäder totalt eller 39 
900 per år. Vi har i föregående avsnitt gått igenom hur detta byggbehov 
fördelar sig över landets olika regioner. Resultaten kommer också att 
analyseras mer ingående i nästa kapitel, men det finns några aspekter som 
vi redan här tänkte fördjupa oss i.  

För det första är det av intresse att se hur byggbehovet är fördelat över 
tiden. Är det jämnt fördelat, dvs. är byggbehovet 39 900 varje år eller 
varierar byggbehovet under perioden? Innan resultaten presenteras är det 
viktigt att påpeka att byggbehovets tidsmässiga fördelning ska tas med 
försiktighet och inte tolkas alltför bokstavligt. Detta har två orsaker. För 
det första är det naturligtvis svårt att förutsäga förändringar för enstaka år 
(jämför t.ex. invandringens variation över tiden). För det andra är det 
knappast sannolikt eller önskvärt att byggandet exakt följer det 
kvantitativa behovet år för år. Byggande är en långsiktig och komplicerad 
process och som sådan kan den inte planeras och anpassas bara efter 
kortsiktiga variationer. Resultaten ska således ses i sin helhet och det är 
de långsiktiga trenderna, snarare än enstaka årliga variationer, som är av 
intresse här.  

Den andra aspekten som redan här förtjänar uppmärksamhet är de 
olika åldersgruppernas utveckling vilket kan säga något om det framtida 
byggbehovets kvalitativa inriktning. Apropå den kvalitativa dimensionen 
tänkte vi som den tredje och sista aspekten här närmare titta på 
situationen i de 27 regioner som inte bedöms ha ett kvantitativt behov av 
fler bostäder under den aktuella perioden.  

Om vi börjar med variationer under perioden så är det som tidigare 
nämnts inte meningsfullt att ta fram behovssiffror för respektive år under 
perioden. Vi har i stället tagit fram hur antalet hushåll i riket förväntas 
förändras under prognosperioden. Sambandet med byggbehovet är starkt 
men inte fullständigt då det spelar roll var i landet hushållstillväxten sker 
liksom hur demografin utvecklas. I figur 6.3 åskådliggörs den 
prognostiserade årliga hushållstillväxten på riksnivå. 
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Figur 6.3 Årlig hushållstillväxt i riket 2012-2025 

 
 
Ur figuren framgår tydligt att hushållstillväxten är som högst i början av 
perioden och att den successivt prognostiseras avta i mer eller mindre 
konstant takt till i början av 2020-talet då tillväxttakten bottnar för att 
sedan förväntas ligga kvar på endast en marginellt högre nivå 
prognosperioden ut. Att de årliga variationerna är stora framgår när man 
jämför med den genomsnittliga utvecklingen i hela riket (röd linje) 
liksom med genomsnittet för de 45 FA-regioner som enligt prognosen har 
ett positivt byggbehov under perioden (svart linje). Även om sambandet 
med byggbehovet inte är ett-till-ett är signalen tydlig – byggbehovet är 
särskilt stort inledningsvis.  

Som vi har sett tidigare påverkar befolkningens ålderssammansättning 
det kvantitativa behovet av bostäder (se avsnitt 6.1). Ålderskohorterna 
utvecklas olika över tiden vilket bl.a. framgick av tabell 6.1. I figur 6.4 
åskådliggörs de i sammanhanget och under perioden mest intressanta 
ålderskohorternas utveckling.  
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Figur 6.4 Antal unga och äldre 2011-2025 

 
Källa: Egna beräkningar 
 
De ungas utveckling är naturligtvis särskilt relevant i sammanhanget då 
det är i denna ålder många bildar sitt första egna hushåll och de 
demografiska förändringarna i denna åldersgrupp får därför en stor effekt 
på tillväxten i antal hushåll och i förlängningen på byggbehovet. Vilket 
framgår av figur 6.4 kommer vi precis från resultatet av en ”ungdoms-
puckel” och antalet unga är som högst i inledningen av prognosperioden 
för att därefter minska fram till 2020-talets början då antalet 20–24-
åringar återigen förväntas stiga. De hushållsgrupper som framför allt 
förväntas öka under perioden (se tabell 6.1) är de äldre hushållen. Antalet 
70–74-åringar stiger kraftigt inledningsvis men minskar lite i antal under 
andra halvan av prognosperioden. De allra kraftigaste ökningarna ser vi 
dock i de allra äldsta åldersgrupperna – t.ex. förväntas antalet äldre över 
80 år stiga från 500 000 till nästan 700 000 mellan 2015 och 2025. 
Antalet äldre är intressant ur byggbehovssammanhang av två skäl. För det 
första påverkar de det kvantitativa byggbehovet särskilt mycket då 
hushållskvoterna i dessa grupper är höga då andelen singelhushåll av 
naturliga skäl är särskilt hög i denna åldersgrupp. För det andra är 
utvecklingen intressant även ur en kvalitativ aspekt av byggbehovet då 
hushållens ålder medför särskilda krav på bostadsstockens belägenhet och 
beskaffenhet. Nu är analysen inriktad på det kvantitativa byggbehovet 
och ett grundantagande i modellen är att en bostad = en bostad så länge 
den ligger inom en och samma FA-region. 

Men det är klart att efterfrågans utseende har betydelse för hur det 
byggande som behövs för att mätta de förväntade behoven ska se ut. Nu 
räcker det sannolikt inte med att anpassa det som byggs om det inte löses 
via flyttkedjor utan det faktum att antalet äldre hushåll kraftigt ökar i hela 
landet får sannolikt effekt även på byggbehovet framöver i regioner som i 
övrigt inte präglas av tillväxt. Vi kommer att diskutera detta utförligare i 
nästa kapitel när resultaten analyseras mer ingående.  

Innan dess ska vi hålla fast på samma tema och titta särskilt på de FA-
regioner som inte beräknas ha något kvantitativt behov av nya bostäder 
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under perioden. I figur 6.5 framgår den prognostiserade utvecklingen av 
antalet äldre hushåll (75 år och därutöver) i dessa 27 regioner. 
 
Figur 6.5 Antal hushåll 75 år och äldre i regioner utan kvantitativt 
byggbehov 2011-2025 

 
Källa: Egna beräkningar 
 
I figuren framgår att antalet äldre hushåll förväntas öka ganska rejält 
under prognosperioden (25,9 procent) i de regioner som i övrigt präglas 
av befolkningsminskning. Framför allt tilltar ökningen efter 2017.102 
Faktum är att antalet inte bara ökar totalt i dessa regioner sammantaget 
utan antalet hushåll över 75 år förväntas öka i samtliga 27 FA-regioner. 
Detta tillsammans med det faktum att dessa hushåll som grupp betraktat 
har särskilda behov bör också beaktas i bostadsplaneringssammanhang. 
Detta är således ett starkt skäl till att byggbehovet i dessa regioner trots 
allt sannolikt är positivt trots att antalet befintliga bostäder förväntas 
svara mot antalet framtida hushåll. Det faktum att antalet äldre hushåll 
ökar i framtiden över hela landet måste beaktas i alla regioner men 
effekten blir särskilt tydlig i de regioner som totalt sett inte växer. Att 
kvantifiera denna utvecklings betydelse för det kvantitativa behovet av 
nya bostäder låter sig knappast göras men att det bör uppmärksammas i 
detta sammanhang torde vara klart. Frågan behandlas vidare i nästa 
kapitels analys av resultaten. 
 
6.4 Slutsatser 
I detta kapitel har vi presenterat de kvantitativa resultaten som kan 
sammanfattas i följande korta punkter. 
• Det totala kvantitativa byggbehovet i riket under perioden 2012-2025 

är beräknat till knappt 558 000 eller ca 39 900 per år. 

                                                 
102 Detsamma gäller om vi tittar på hushåll över 70 år. Ökningstakten är något lägre, 23 
procent, men ökningen börjar redan 2013 och är mer jämn över hela perioden. 
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• Större delen av byggbehovet, ca 74 procent, beräknas vara lokaliserat 
till de tre storstadsregionerna. 

• Tjugosju regioner beräknas inte ha något kvantitativt byggbehov 
under prognosperioden. I dessa FA-regioner beräknas befolkningen 
minska från ca 370 000 till knappt 346 000, eller med ungefär 6,4 
procent. 

• Av demografiska orsaker är byggbehovet ojämnt fördelat över tiden. 
Behovet är som högst inledningsvis och minskar successivt fram till 
runt år 2020 för att därefter ligga ganska konstant på klart lägre nivåer 
än periodens genomsnitt. 

• Hushållstillväxten är allra störst i de äldre åldersgrupperna. 
Exempelvis förväntas antalet personer 80 år och äldre att öka från 
500 000 till närmare 700 000 mellan åren 2015 och 2025. Detta ställer 
särskilda krav även inom bostadsplaneringens område och påkallar 
särskild uppmärksamhet i de regioner som i övrigt präglas av 
avfolkning.  

 
Vi övergår nu till att i nästa kapitel analysera situationen baserat på dessa 
prognosresultat och diskutera osäkerheten i modellen samt andra orsaker 
till eventuella framtida skillnader mellan prognosen och det faktiska 
framtida utfallet. 
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7 Analys  

I föregående kapitel presenterades de matematiskt framräknade resultaten. I 
detta kapitel ska vi analysera dessa resultat. Vi börjar med att i avsnitt 7.1 
relatera prognosen till byggandet under några tidigare perioder. I avsnitt 7.2 
går vi igenom prognosmodellen och diskuterar den osäkerhet som är 
förenad med modellens olika variabler. Här sker även en diskussion om 
ungdomar och hur denna grupps utveckling varit och hur detta påverkat de 
antaganden som gjorts i modellen och vilka effekter dessa antaganden får 
för det prognostiserade byggbehovet. I avsnitt 7.3 diskuterar vi hur 
samhällsutvecklingen och politiken kan komma att påverka det framtida 
byggbehovet. Därefter lämnar vi analysen av de faktiska prognosresultaten 
och analysmodellen för att gå över till en diskussion i avsnitt 7.4 angående 
vad som kan orsaka att det faktiska byggandet avviker från byggbehovet 
enligt prognosen samt vilka konsekvenserna blir om vi bygger mer eller 
mindre än det faktiska behovet. I avsnitt 7.5 pekar vi på några faktorer som 
kan vara värda att beakta och som indikerar att det verkliga behovet av nya 
bostäder kan avvika från den kvantitet som fås ur prognosmodellen. 
Slutligen summeras kapitlet i avsnitt 7.6.  

7.1 Historisk tillbakablick 
Vi börjar detta avsnitt med att kort relatera det framräknade byggbehovet 
till några tidigare tidsperioder.103 Låt oss dock inledningsvis slå fast att 
historiska volymer inte är direkt jämförbara pga. att behovet är olika stort 
under skilda tidsperioder.104 Under perioder med hög befolkningstillväxt 
blir det kvantitativa byggbehovet större än när befolkningstillväxten är låg. 
I tabell 7.1 jämförs det prognostiserade genomsnittliga årliga byggbehovet 
för perioden 2012-2025 med ett par utvalda tidigare perioder; dels 

                                                 
103 Se även avsnitt 6.3. 
104 På samma sätt ska man vara försiktig med internationella jämförelser. Om det byggs 
mer eller mindre i Sverige än i något annat land ska relateras till skillnader i behov, t.ex. 
skillnader i befolkningstillväxt eller hur bostadsbeståndet ser ut. Slutsatser om hur mycket 
som behöver byggas i Sverige måste baseras på en analys av svenska förhållanden, annan 
information kan inte vara annat än av sekundärt intresse. 
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byggandet under den senaste ”byggboomen” 1988-1992, dels det faktiska 
byggandet under åren 2012-2013. 
 

Tabell 7.1 Faktiskt byggande och prognostiserat byggbehov (per år) 
 1988-1992 2012-2013 2012-2025 

Stockholm 11 400 10 100 18 700 
Malmö 6 200 3 700 5 800 
Göteborg 5 700 4 300 5 100 
Övriga riket 31 400 9 500 10 300 
Totalt 54 700 27 600 39 900 
 
Källor: SCB och Boverkets beräkningar 
 
Om vi börjar med att jämföra prognosen med vad som byggdes under den 
senaste ”byggboomen” i skiftet 1980/90-tal kan vi konstatera att de 
prognostiserade byggbehoven i Stockholm är väsentligt större nu än vad 
som byggdes då medan övriga storstadsregioner ligger på liknande om än 
något lägre nivåer. Den stora skillnaden på riksnivå förklaras dock av ett 
mycket högt byggande i övriga riket som vida översteg de nu 
prognostiserade volymerna. Till skillnad från då så är det en väldigt kraftig 
koncentration kring de tre storstadsregionerna. Vi kommer i slutet av 
kapitlet att återkomma till situationen i slutet av 1980-talet och närmare 
diskutera vad som hände på bostadsmarknaden under de efterföljande åren.  

Om vi i stället jämför prognosen med de år som redan passerats kan vi 
konstatera att under prognosens inledande år har den faktiska produktionen 
legat ca 31 procent lägre än genomsnittet för hela prognosperioden i riket 
som helhet. Då ska man också komma ihåg diskussionen i avsnitt 6.3 där 
det framgick att det årliga behovet inte är konstant över prognosperioden 
och att hushållstillväxten är som störst inledningsvis. Det kan dock noteras 
att samtliga storstadsregioner ligger väsentligt lägre än genomsnittet för 
hela prognosen medan det faktiska byggandet i övriga riket under de 
inledande åren legat på ungefär det genomsnittliga årsbehovet.105 

Efter denna korta historiska tillbakablick övergår vi nu till att i nästa 
avsnitt studera de osäkerhetsfaktorer som finns inbyggda i modellen.  

7.2 Osäkerhetsfaktorer i modellen 
Det är vanligt att man testar hur känsliga resultaten av en analys eller 
prognos är för ändrade förutsättningar genom att göra beräkningar med 
alternativa antaganden. Det görs bara i begränsad omfattning i denna 
rapport. De alternativa resultat som beräknas är om bostadsreserven 
skulle antas vara två procent i stället för en procent samt om 
hushållskvoten för ungdomar skulle vara densamma 2025 som 2011. Ett 
skäl till att en mer fullödig känslighetsanalys inte genomförts är att det då 
skulle behövts en alternativ befolkningsprognos som man kunde ha gjort 

                                                 
105 Under perioden 2012-2013 har ca 700 lägenheter byggts i FA-regioner där det 
kvantitativa byggbehovet beräknats vara noll. Således låg det faktiska byggandet utanför 
storstadsregionerna bara marginellt under det beräknade genomsnittliga byggbehovet 
under perioden så den stora avvikelsen härrör från byggandet i storstäderna. 



7 Analys 87 

 

en ny alternativ byggbehovsprognos utifrån. Man skulle naturligtvis 
ändock kunnat ha gjort alternativa antaganden om både utvecklingen i 
riket och i enskilda regioner, men utan någon mer genomgående analys 
känns ett sådant förfarande väl ad hoc. Dessutom, och ett ytterligare skäl 
till att mer omfattande känslighetsberäkningar inte gjorts, redovisas alla 
ingående parameterar för samtliga regioner i bilaga 2 och då 
beräkningsmodellen är additiv och enkel är det en smal sak att vid behov 
göra egna beräkningar för enstaka eller samtliga regioner. Därigenom fås 
mått på hur känsliga resultaten är för alternativa antaganden. Även om 
känslighetsanalyser av klassiskt snitt är begränsade får man ändå anse att 
prognosens känslighet för andra händelser i högsta grad beaktas men i 
”diskussionsform” – stora delar av kapitel 7, och i synnerhet detta avsnitt, 
är analyser av resultatens beroende av yttre omständigheter. Dessutom 
poängteras osäkerhetsaspekten på ett flertal håll i rapporten och t.ex. 
betonas osäkerheten i befolkningsutvecklingen och den stora betydelse 
denna har för byggbehovet. Vi fortsätter detta avsnitt med att gå igenom 
de olika elementen i byggbehovsmodellen och diskutera vilka effekterna 
blir om de olika variablerna i modellen utvecklas annorlunda än vad som 
prognostiserats.106 Låt oss därför återknyta till ekvationen för 
byggbehovet i kapitel 5, 
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De ingående variablerna i byggbehovsekvationen som kan komma att få 
ett annorlunda utfall än prognostiserat är således: (i) 
befolkningsprognosen (N), (ii) hushållskvoterna (h), (iii) rivningarna (A), 
(iv) de lediga lägenheterna (V), och (v) lägenhetsreserven (R). Vi ska nu i 
tur och ordning kortfattat analysera dessa faktorer, framför allt kvalitativt, 
men i ett par fall även ge kvantitativa exempel på hur byggbehovet 
förändras om ett initialt antagande eller ingående data i modellen är 
felaktigt.  

7.2.1 Befolkningsprognosen 
Den största enskilda osäkerhetsfaktorn i byggbehovsmodellen är 
befolkningsprognosen.107 En del generella drag i befolkningsutvecklingen 
kan man förutse med relativt stor säkerhet, medan andra delar är mer 
osäkra. De mest komplicerade faktorerna att förutse, även på kort sikt, är 
in- och utvandringens storlek.108 In- och utvandringens storlek har varierat 
kraftigt under åren beroende bl.a. på globaliseringen, oron i världen och 
                                                 
106 Utgångspunkten i detta avsnitt är effekterna av att variablernas utfall kan bli 
annorlunda än prognostiserat. I avsnitt 7.3 studerar vi några av orsakerna till att 
variablerna kan få andra värden än vad som antagits. För en diskussion om varför det 
faktiska framtida byggandet kan komma att avvika från prognosen - se avsnitt 7.4.  
107 SCB har utvärderat sina tidigare befolkningsprognoser och jämfört prognos med utfall 
och konstaterar att de undersökta prognoserna underskattat befolkningsökningen (SCB, 
2012, sid.13). 
108 Se avsnitt 2.1 och 3.1. 
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dessutom påverkas den av såväl Sveriges som omvärldens 
invandringspolitik (SCB, 2012). Det är uppenbart att om man från politiskt 
håll skulle ändra förutsättningarna för invandringen, kommer detta att 
påverka det framtida byggbehovet. 

Med tanke på det regionala perspektivet är det även så att utfallet av den 
inrikes omflyttningen kan bli ett annat än vad som prognostiserats. Detta 
kan påverka, både det totala byggbehovet i riket, men framför allt också 
utfallet i de enskilda regionerna. De regionala omflyttningarna är dessutom 
påverkbara. Kommuner eller regioner med negativa flyttningsnetton kan 
genom olika insatser försöka vända en sådan trend och försöka få 
invånarna att stanna kvar och/eller nya att flytta in.  

Slutsatsen är att eftersom befolkningsutvecklingen spelar stor roll för 
hushållsbildningen och därmed för det framtida byggbehovet, både 
regionalt och nationellt uppkommer en osäkerhetsfaktor utifrån 
befolkningsprognosen. I synnerhet är framtida invandring och inrikes 
flyttningar väldigt svåra att prognostisera eftersom de utgör uttryck för 
människors individuella val och påverkas av en rad omvärldsfaktorer. Vi 
använder de senast tillgängliga lokala befolkningsprognoserna som input i 
vår analysmodell. Det är dock ofrånkomligt att om de faktiska 
befolkningsförändringarna blir annorlunda än vad de lokala 
befolkningsprognoserna indikerar - då kommer också det kvantitativa 
byggbehovet att förändras.109 

7.2.2 Hushållskvoterna 
Förutom genom befolkningsutvecklingen påverkas hushållsutvecklingen 
också genom hushållsbildningen varför förändringar i hushållskvoter utgör 
den andra osäkerhetsfaktorn när det gäller prognoser över det framtida 
antalet hushåll. Vilket beskrivits i avsnitt 5.2.2 varierar hushållskvoterna 
över åldersgrupper och mellan länen. I avsnittet redogjordes också för de 
sambandstester som tidigare genomförts när det gäller hushållskvoternas 
påverkan av ekonomiska faktorer. De ekonometriska tester som utfördes i 
samband med Boverkets förra byggbehovsprognos visar att inkomster och 
priser inte har någon inverkan på hushållskvoterna (se Boverket, 2007). 
Baserat på dessa tester och med stöd i både teori och empiri antas konstanta 
hushållskvoter, dvs. samma hushållskvoter används för att beräkna antalet 
hushåll 2025 som 2011.110 Det finns följande ytterligare skäl till att vi 
använder konstanta hushållskvoter i våra hushållsberäkningar: i) det 
faktum att kvoterna varit konstanta sedan början av 2000-talet (se tabell 
7.2) och även innan dess, ii) de svenska hushållskvoterna är högst i Europa 
och när dessutom 56 procent av hushållen (2011) består av endast en vuxen 
finns inte mycket utrymme kvar för hushållskvoterna att öka ytterligare, 
samt, iii) teoretiska skäl talar för att med ökad inkomst ökar konsumtionen 
av bostadstjänster, men inte konsumtionen av antal bostäder. I tabell 7.2 
framgår de genomsnittliga hushållskvoterna i riket för respektive 
åldersklass under perioden 2003-2011. 

                                                 
109 I avsnitt 7.5 diskuteras detta vidare då vi försöker beakta både att vi vet vad som har 
hänt under prognosens inledande år och framför allt att det finns färskare 
befolkningsprognoser att tillgå. 
110 Som tidigare redogjorts för har dock hushållskvoten för 20–24-åringarna korrigerats 
pga. de senaste årens kraftiga nedgång (se tabell 7.2). 
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Tabell 7.2 Hushållskvoter 2003-2011 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
15-19 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,03 
20-24 0,52 0,51 0,52 0,51 0,50 0,53 0,54 0,46 0,43 
25-34 0,62 0,62 0,63 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,62 
35-44 0,61 0,63 0,63 0,64 0,63 0,63 0,63 0,62 0,63 
45-54 0,66 0,63 0,65 0,64 0,65 0,67 0,65 0,67 0,67 
55-64 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,64 0,66 0,68 0,66 
65-69 0,61 0,63 0,61 0,63 0,64 0,59 0,62 0,65 0,62 
70-74 0,67 0,66 0,66 0,64 0,62 0,65 0,64 0,58 0,65 
75-79 0,73 0,72 0,69 0,74 0,71 0,69 0,68 0,70 0,71 
80- 0,78 0,76 0,76 0,77 0,75 0,77 0,81 0,74 0,77 
>15 år 0,60 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 
Hela bef. 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,50 0,49 0,49 
Källa: Boverkets beräkningar från HEK, SCB.  
 
I tabell 7.2 framgår att hushållskvoterna har varit tämligen stabila sedan 
2003 vilket de även varit under decenniet dessförinnan. För vissa 
åldersgrupper varierar kvoterna något mellan åren, sannolikt bl.a. 
beroende på att beräkningarna härrör sig från urvalsundersökningar, men 
någon långsiktig trend i hushållskvoterna tycks inte finnas.111 För att 
förbättra det statistiska underlaget har vi använt de fem åren 2007-2011 i 
beräkningarna av de länsspecifika hushållskvoterna som används i våra 
beräkningar vilket ger stabilare estimat än om ett enskilt år skulle 
användas. 

Även om hushållskvoterna har varit konstanta det senaste decenniet 
och inget tyder på att det finns några inkomst- eller priseffekter kan det 
inte uteslutas att hushållskvoterna kan komma att förändras i framtiden. 
Det är t.ex. värt att notera att de pris- och inkomstförändringar som 
använts i de ekonometriska testerna i Boverket (2007) är de faktiska 
förändringarna under perioden 1995-2003 och att dessa förändringar var 
måttliga. Om de framtida inkomsterna eller priserna skulle förändras 
radikalt kan det således inte uteslutas att de framtida hushållskvoterna 
kan komma att förändras.  

Det finns andra faktorer som kan påverka hushållskvoterna än 
utvecklingen av inkomster och priser. Hur vi kommer att bo i framtiden 
beror i hög grad på utvecklingen av individernas preferenser och även av 
olika typer av framtida trender. Den framtida politiken i allmänhet och 
bostadspolitiken i synnerhet kan också spela roll i sammanhanget. Två 
ytterligheter här är en framtida utveckling mot kollektivt boende respektive 
en utveckling där hushållen i hög grad besitter två bostäder per hushåll. 
Givetvis påverkas byggbehovet om något av detta skulle bli verklighet 
även om antalet hushåll är konstant – i det förra fallet minskar antalet 
bostäder per hushåll och byggbehovet sjunker medan det omvända inträffar 
i det senare fallet. Samhällsförändringar eller preferensförskjutningar kan 
också påverka antalet hushåll och därigenom byggbehovet, t.ex. genom 

                                                 
111 Se dock tidigare not angående 20–24-åringarna och framför allt diskussionen om 
denna grupp längre fram i detta avsnitt. 
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ökad eller minskad benägenhet att bo kvar hemma hos föräldrarna eller 
genom att andelen singelhushåll ökar eller minskar i framtiden.112 
Hushållskvoterna påverkas också av om utbudet inte följer de kvantitativa 
behoven – byggs ingenting samtidigt som befolkningen växer sjunker 
hushållskvoterna. Detta är sannolikt en av förklaringarna till den kraftigt 
sjunkande hushållskvoten för 20–24-åringarna som vi såg i tabell 7.2. I 
figur 7.1 framgår utvecklingen av andelen kvarboende i åldern 20-24 år 
mellan 1998 och 2011. 

Figur 7.1 Andel kvarboende i åldern 20-24 år 1998-2011 (procent) 

 
Källa: HEK, SCB  
 
Sedan 1990-talets början har kvarboendeandelen i denna åldersgrupp 
legat kring 30 procent. Dessförinnan sjönk den kontinuerligt från 1960-
talets femtioprocentsnivå. Figur 7.1 visar att kvarboendeandelen börjar 
öka i slutet av perioden vilket stämmer överens med bilden av en 
sjunkande hushållskvot bland unga som gavs i tabell 7.2 tidigare. 
Sannolikt är den ökande andelen kvarboende förklaringen till att 
hushållskvoterna sjunker i just denna grupp även om denna effekt 
inträder ett par år efter att andelen börjat öka från den tidigare så stabila 
trettioprocentsnivån. Vad som i sin tur är orsaken till att 
kvarboendeandelen börjat stiga de senaste åren kan man bara spekulera i.  

I samband med Boverkets föregående byggbehovsprognos (Boverket, 
2007) studerades denna åldersgrupp särskilt då den var den mest växande 
åldersgruppen under prognosperioden (2003-2020) samtidigt som 
åldersgruppen är speciell i det att den går från noll till ett hushåll. Både 
hushållskvoten och kvarboendeandelen var stabil över den undersökta 
tidsperioden samtidigt som de studerade möjliga påverkansfaktorerna 
hade varierat över samma tid. Bakgrunden till den ingående studien av 
ungdomarna var att vi stod inför en kraftig ökning av antalet ungdomar 
och att vi önskade undersöka om det fanns skäl att förvänta sig en stor 
förändring i andelen kvarboende i föräldrahemmet, något som i sin tur 

                                                 
112 Se även avsnitt 5.2. 
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skulle påverka de framtida hushållskvoterna för ungdomsgruppen och 
därmed i förlängningen det framtida byggbehovet. 

De faktorer som studerades för denna grupp var privatekonomin, 
bostadsutbudet, utbildningsexpansionen samt samhällsförändringar och 
preferensförskjutningar. Studien var på intet sätt heltäckande men då 
samtliga faktorer förändrats under perioden samtidigt som 
kvarboendeandelen var närmast stabil kunde inget samband fastställas 
även om en möjlighet kunde vara att förändringarna i de olika variablerna 
tog ut varandra. Andra förklaringar till att orsakssamband inte kunde 
etableras kan ha varit att de observerade förändringarna i variablerna inte 
var tillräckligt stora för att påverka eller att begräsningar i analysmetoden 
(mätfel) var orsaken. Bland dessa begränsningar kan nämnas att studien 
gjordes på riksnivå och att regionala variationer därför inte kunde 
uppmärksammas samt att bostadsutbudets förändringar över tid mättes 
totalt och inte med fokus på de bostäder som var särskilt relevanta för 
ungdomar. Dessutom var uppgiften i sig minst sagt vansklig då den 
beroende variabelns variation var väldigt måttlig över den studerade 
perioden. 

Från tabell 7.2 kan vi konstatera att ungdomars hushållskvot inte 
längre tycks vara stabil utan har sjunkit och att den sannolika förklaringen 
till det är att andelen ungdomar som bor kvar hemma har ökat (se figur 
7.1). Orsakerna till detta kan vara flera, men i huvudsak handlar det om 
två olika tolkningar. Antingen har förändringar skett när det gäller de 
ekonomiska förutsättningarna för att flytta hemifrån eller så har 
ungdomars preferenser förändrats.113 Om det främst handlar om det 
förstnämnda så skulle orsakerna kunna vara en hög ungdomsarbetslöshet, 
höga och stigande bostadspriser och boendekostnader, samt ett lågt utbud 
av mindre bostäder och framför allt hyreslägenheter.114 Om det i stället 
främst handlar om att ungdomars preferenser skulle ha ändrats så att man 
i högre grad nu än tidigare vill bo kvar hemma i högre omfattning skulle 
orsakerna kunna vara att ”vuxenlivet” succesivt flyttas allt högre upp i 
åldrarna (se t.ex. Åslund m.fl., 2006). Det skulle även kunna bero på att 
en ökande ekonomisk standard i samhället medför att en del unga anser 
att man har det lika bra hemma hos föräldrarna som att bo själv, eller att 
ungdomars konsumtionsmönster förändrats och att boendet fått en relativt 
lägre vikt jämfört med annan konsumtion (resor, hobbys, kapitalvaror, 
sociala kontakter, etc.). 

Andra faktorer som kan spela roll i sammanhanget är att 
ungdomsgruppens sammansättning kan ha förändrats vilket kan ha 

                                                 
113 Man kan inte heller se bort från möjligheten att statistiken inte nödvändigtvis helt 
speglar verkliga förhållanden. Även om det t.ex. införts regler om att man ska vara 
skriven där man studerar är det sannolikt så att det inte alltid följs och gråzonerna är flera. 
Det finns säkert anledning att anta att dylika avvikelser också är mer förekommande i 
kärvare tider. Det finns således skäl till att tillämpa ett mått av försiktighet i tolkningen av 
denna utveckling i statistiken. 
114 I figur 6.4 framgick att denna åldersgrupp ökade kraftigt fram till 2014 vilket inte 
möttes av en motsvarande ökning i bostadsbyggandet vilket fick konsekvensen att 
ungdomarnas möjligheter att lämna familjehemmet och bilda egna hushåll kraftigt 
försämrades. 
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påverkat.115 Det faktum att denna grupp ökat i antal under lång tid och 
når sin topp 2013 (se figur 6.4) kan också vara en faktor som spelar in 
och som påverkar kvarboendeandelen. 

För prognosens vidkommande påverkar orsaken eller orsakerna till 
den senaste tidens skenande kvarboendeandel hur man ska anta att de 
framtida hushållskvoterna utvecklas för denna åldersgrupp. Om vi börjar 
med de senast nämnda mer allmänna faktorerna finns det skäl att tro att 
den eventuella kulturförskjutningen kan komma att bestå framöver medan 
åldersgruppens antalsmässiga expansion redan nu övergått till att avta och 
befolkningsprognosen visar att minskningen kommer att fortsätta ett tag 
framöver (se figur 6.4). Är det någon av dessa faktorer som är 
huvudorsaken till att hushållskvoten minskat den senaste tiden är frågan 
således vilken av dessa faktorer som ligger bakom utvecklingen då detta 
är avgörande för om det finns skäl att tro att den förändrade 
hushållskvoten är bestående eller inte. 

När det gäller de båda andra huvudspåren – ändrade ekonomiska 
betingelser och förändringar i ungdomars preferenser – handlar det om 
hur man ser på dessa förändringar – om de är tillfälliga eller bestående. 
Om det är ekonomiska orsaker bakom att ungdomar på senare år i större 
omfattning bott kvar i föräldrahemmet handlar det om det finns skäl att 
tro att dessa betingelser kvarstår för lång tid framöver eller om det i 
stället är rimligt att anta att de ekonomiska villkoren kommer att 
förbättras för denna åldersgrupp så att situationen kommer att återgå till 
den som tidigare varit rådande under ganska lång tid. (Även om det i 
detta sammanhang också handlar om distinktionen mellan behov och 
efterfrågan - se diskussionen i kapitel 4.) På samma sätt handlar det om 
huruvida eventuella preferensförskjutningar kommer att gälla även för 
framtidens ungdomar. Om huvudorsaken till ökat kvarboende bland unga 
står att finna i preferensförändringar i denna grupp, sprungna ur 
samhällsutvecklingen – globalisering, teknologisk och ekonomisk 
utveckling, samt ökad social kommunikation - finns skäl att tro att 
preferensförändringarna kan vara av bestående karaktär, med mindre än 
att man ser skäl till att samhällsutvecklingen på dessa områden skulle 
vända tillbaka framöver. 

Utan att nogsamt studera frågan om hur orsakssambanden ser ut är det 
svårt att veta varför kvarboendet ökat och ungdomarnas hushållskvot 
sjunkit de senaste åren och därmed svårt att sia om hur det kommer att se 
ut framöver – t.ex. år 2025. Osäkerheten gäller även för vårt antagande att 
övriga åldersgruppers hushållskvoter kommer att fortsätta vara stabila 
framöver och således vara desamma 2025 som 2011, men i fallet med 
ungdomar är utgångsläget än mer osäkert pga. de senaste årens 
förändringar. 

Även om förklaringsmöjligheterna är flera är det mycket som talar för 
att den senaste tidens utveckling på bostadsmarknaden – med stigande 

                                                 
115 Att det är stora skillnader mellan länder när det gäller i vilken omfattning barn bor 
kvar hos föräldrarna är väl känt liksom att Sverige i det avseendet avviker från många 
andra länder. I en europeisk jämförelse av Eurostat av andelen kvarboende i 
föräldrahemmet 2013 framgår att Sverige ligger lägst bortsett Danmark och Finland. I 
Sverige bodde 23,9 procent av de unga vuxna i åldern 18-34 år kvar hos föräldrarna 
medan genomsnittet i EU var det dubbla – 48,2 procent. 
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priser och ett lågt bostadsbyggande, inte minst av mindre hyresrätter – 
har påverkat ungdomar i särskilt hög grad.116 Därtill kan även läggas en 
hög ungdomsarbetslöshet. Att effekter visar sig för just ungdomar har 
dels att göra med att denna grupp ofta har relativt knappa ekonomiska 
betingelser och dels sammanhänger det med att valet i denna grupp 
handlar om att flytta hemifrån eller inte, dvs. att gå från noll bostad till en 
bostad. För andra åldersgrupper handlar det oftast om att i ekonomiskt 
kärva tider eventuellt justera bostadskonsumtionen i kvalitativt avseende, 
t.ex. genom att gå från en relativt dyr (stor) bostad till en billigare 
(mindre). 

Om det framför allt är ekonomiska faktorer som är orsaken till att 
hushållskvoten för 20–24-åringar sjunkit de senaste åren genom att fler 
ungdomar bor kvar hemma hos föräldrarna än tidigare, är frågan om 
denna situation kommer bestå eller om man åtminstone vid 
prognosperiodens slut (2025) kommer att vara tillbaka på de nivåer och 
de hushållskvoter som har gällt tidigare och under lång tid. 

Att sia om den ekonomiska utvecklingen ett drygt decennium framåt i 
tiden är förenat med stor osäkerhet. Ett alternativt sätt att hantera 
frågeställningen är att gå ifrån tolkningen av en prognos som en 
förutsägelse om hur det sannolikt kommer att bli till tolkningen att 
prognosens syfte är att skissera ett alternativscenario med utgångspunkt i 
vissa antaganden. Gör man det, och samtidigt betänker att vi analyserar 
behoven och inte efterfrågan, och låter detta vara vägledande i vårt 
ställningstagande till de framtida hushållskvoterna för 20–24-åringar 
hamnar vi i antagandet att behoven av bostäder för denna grupp bör ta 
utgångspunkt i de långsiktiga hushållskvoterna för denna grupp. Därför 
har vi, för att beräkna det framtida antalet hushåll i denna grupp, och 
därmed behovet av bostäder, använt samma tillvägagångssätt för denna 
åldersgrupp som alla andra, genom att beräkna hushållskvoten som ett 
genomsnitt för åren 2007-2011. Argumentet för detta, trots att 
hushållskvoten sjunkit de senaste åren, är således att förändringen är 
betingad av ekonomiska realiteter och inte av preferensskäl. Vi tar 
således inte ställning till huruvida de nu rådande ekonomiska 
betingelserna kommer att bestå 2025 eller inte utan fokuserar på vad som 
sannolikt kommer behövas. Med mindre än att den ökande andelen 
kvarboende är ett uttryck för att dagens och morgondagens ungdomar vill 
bo kvar hemma hos föräldrarna i högre grad än tidigare, ter denna 
utgångspunkt sig rimligast om frågan för analys är hur många bostäder 
som kommer behövas framöver. 

En konsekvens av detta ställningstagande är således att situationen 
2025 för denna grupp kommer innebära fler bostäder per person än vad 
fallet är 2011. I den mån tillgång på antal bostäder är en begränsning för 
dagens unga innebär såldes modellens antaganden att situationen i detta 
avseende förbättras 2025. Detta kan också ses i skenet av att 

                                                 
116 I de tester som gjordes i Boverket (2007) kunde dock inga samband beläggas för den 
då studerade perioden. T.ex. steg både ungdomsarbetslösheten och den reala hyresnivån 
kraftigt under inledningen av 1990-talet utan att kvarboendet påverkades annat än 
marginellt. När ungdomsarbetslösheten sedan sjönk kraftigt i slutet av 1990-talet sågs 
heller ingen effekt på kvarboendet. Mer att läsa om vad som påverkar ungdomar att flytta 
hemifrån finns bl.a. i Vogel (2001). 
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byggbehovsprognosen i övrigt inte hanterar frågan om hur situationen ser 
ut i utgångsläget, dvs. om det råder brist på bostäder i startläget och i så 
fall hur stor bristen är, men detta antagande innebär i praktiken att 
utgångsläget beaktas för denna åldersgrupp.117 

Om man i stället skulle anta att den senaste tidens förändring för 
denna åldersgrupp skulle gälla även 2025 skulle effekten på byggbehovet 
bli att i underkant av 2 000 färre bostäder per år skulle behövas. Det 
innebär att det genomsnittliga byggbehovet under perioden 2012-2025 
skulle minska till ca 38 000 bostäder per år. Därmed lämnar vi 
utvidgningen av ungdomskohorterna och rundar av avsnittet om 
hushållskvoterna. 

Att förutse framtida preferenser och politik är i det närmaste omöjligt, 
varför det inte är möjligt att ta hänsyn till dem i vår modell. Icke desto 
mindre är det väsentligt att vara medveten om att många faktorer spelar 
roll för vårt framtida boende. En utförligare diskussion om dessa faktorer 
sker också i avsnitt 7.3. Slutsatsen av detta avsnitt är dock att det 
rimligaste antagandet för den närmaste framtiden är att hushållskvoterna, 
liksom under de senaste par decennierna, kommer att vara konstanta (med 
reservation för 20–24-åringarna), men att en framtida eventuell 
förändring av hushållskvoterna kommer att påverka det framtida 
byggbehovet. 

7.2.3 Rivningar 
När det gäller det framtida antalet rivningar har vi, som beskrivits i avsnitt 
5.3.1, antagit att de genomsnittliga årliga rivningarna för respektive FA-
region blir lika stor som genomsnittet för åren 2002-2011.118 Genom att 
välja denna tidsperiod får vi med både uppgång och nedgång i 
”rivningskonjunkturen”.119 

Ett historiskt baserat antagande kan ha sina brister och kan därför 
diskuteras. Det går exempelvis att argumentera för att där det redan har 
rivits mycket kommer det i framtiden att rivas lite och omvänt, även om 
dessa effekter mildras genom att vi använder en relativt lång tidsperiod så 
att toppar och bottnar slås ut över flera år. För en handfull FA-regioner 
har den faktiska konsekvensen blivit att antagandet om ett visst antal 
rivningar har lett till ett positivt byggbehov trots att den prognostiserade 
hushållsutvecklingen i regionen är negativ.120 

I bl.a. dessa fall vore det tänkbart att gå in i enskilda FA-regioner och 
på lämpligt sätt korrigera ”orimliga” värden på prognostiserat antal 
rivningar, men då följer också avgränsningsproblem för vilka regioner 
och hur stora korrigeringar som ska göras. För att göra mer explicita 
bedömningar på FA-nivå fordras dessutom en stor arbetsinsats vars nytta 
sannolikt inte skulle uppvägas av arbetsinsatsen inom denna studies ram 
där 72 olika regioner ingår och där modellens enkelhet därför är central.  

                                                 
117 Modellens införande av en bostadsreserv är ett annat sätt varpå utgångsläget indirekt 
beaktas. 
118 Bortsett från specialfallen Gällivare och Kiruna. 
119 Se figur 2.7 i kapitel 2. 
120 Detta aktualiserar sambandet mellan antalet rivningar och nybyggnadsvolymen. Exakt 
hur detta samband ser ut och hur starkt det är, är svårt att säga, men att det råder beroende 
mellan dessa båda aktiviteter är tämligen klart. 
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Slutsatsen när det gäller modellens antaganden om framtida rivningar är att 
det verkliga utfallet kan bli både större och mindre än vad som antagits i 
modellen och att ett annorlunda faktiskt utfall kommer få konsekvenser för 
det framtida byggbehovet varför detta i så fall får korrigeras.121 Detta får då 
justeras regionalt där också de bästa förutsättningarna för att göra mer 
specifikt grundade antaganden om det framtida rivningsbehovet i enskilda 
regioner finns, än de möjligheter som ryms inom innevarande studies 
ramar.122 Osäkerheten till trots är det värt att notera att konsekvenserna av 
avvikelser mot verkligt utfall är väsentligt mindre när det gäller rivningar 
än vad fallet är när det gäller hushållsutvecklingen.  

7.2.4 Lediga lägenheter 
Vilket har beskrivits i avsnitt 5.3.2 har vi använt tillgänglig statistik över 
antalet lediga lägenheter i allmännyttan samt i den privata hyressektorn för 
att beräkna antalet lediga bostäder i respektive region vid prognosens 
startpunkt. Vi har således implicit antagit att det inte finns några tomma 
bostadsrätter eller äganderätter. Eftersom antagandet bara är viktigt i 
tillväxtregioner, dvs. i regioner med positivt byggbehov, där lediga 
bostadsrätter och äganderätter sannolikt är relativt få, torde denna avsaknad 
av statistik spela en än mindre roll för beräkningarna. 

Betydelsen av osäkerheten i denna del av modellen är således 
tämligen ringa. Trots att vi bortser ifrån de lediga bostadsrätter och 
äganderätter som fanns i starttidpunkten, är antalet som ligger i de för 
byggbehovet relevanta FA-regionerna relativt litet. Genom antagandet att 
en FA-region kan approximera en regional bostadsmarknad följer 
antagandet att de lediga lägenheter som finns vid startpunkten kommer att 
användas i tillväxtregionerna. Detta antagande ska dock betraktas 
tillsammans med modellens antagande om att det i varje region bör finnas 
en bostadsreserv. Dessutom är lediga bostäder en ”engångspost” i 
beräkningarna, vilket, sett över ett drygt decennium och med beaktande 
av de volymer det rör sig om, medför att betydelsen av antalet lediga 
lägenheter för det långsiktiga byggbehovet är tämligen marginellt varför 
en liten underskattning i stort saknar betydelse för resultaten. 

7.2.5 Bostadsreserv 
I vår modell har vi inkluderat en bostadsreserv motsvarande en procent av 
det befintliga bostadsbeståndet i beräkningsmodellen över det kvantitativa 
byggbehovet.123 Denna modellförändring gjordes i samband med den större 
modellöversyn som gjordes i Boverkets senaste byggbehovsprognos, se 
                                                 
121 Detta gäller först och främst i tillväxtregioner även om högre rivningsvolymer än vad 
som antagits kan medföra att regioner som enligt modellen saknar kvantitativt byggbehov 
genom en högre rivningsvolym kan få ett positivt byggbehov. 
122 Rivningsantagandet för respektive FA-region framgår i bilaga 2 och det är en enkel 
operation att vid behov justera detta antagande och därigenom erhålla ett modifierat 
byggbehov. 
123 Då vi inte haft någon FoB sedan 1990 är osäkerheten i beståndssiffrorna stor, framför 
allt vad gäller omvandling av fritidshus till/från egnahem. Vi har istället valt att addera en 
procent till antalet beräknade hushåll 2025, för att erhålla en lägenhetsreserv på ca en 
procent. SCB:s nya lägenhetsregister kommer att kunna användas även i detta 
sammanhang i framtida analyser. Se bilaga 2 för bostadsreservens storlek och betydelse 
för byggbehovet i respektive FA-region.  
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Boverket (2007).  I föregående Boverksstudier har detta inte gjorts och 
bakgrunden till modellförändringen redogjordes för i kapitel 5. 
Konsekvenserna av denna modellutvidgning är att byggbehovet blir högre 
än vad det annars skulle ha blivit. En annan konsekvens är att en handfull 
FA-regioner genom detta förfarande får ett positivt byggbehov trots att den 
prognostiserade hushållsutvecklingen är negativ. 

Att det bör finnas en viss andel lediga bostäder för att en 
bostadsmarknad ska fungera på ett tillfredsställande sätt torde vara 
ganska okontroversiellt. Hur stor en sådan bostadsreserv bör vara kan 
dock alltid diskuteras. Utöver storleken på den allmänna nivån kan 
diskuteras om andelen bör vara diversifierad, t.ex. med avseende på typ 
av region eller upplåtelseform. Behovet av ledigt utrymme i 
bostadsstocken ser sannolikt olika ut i tillväxt- och avfolkningsregioner, 
liksom i hyresrättsbeståndet respektive i bostadsrätts- och 
äganderättsbeståndet. Någon sådan diversifiering har dock inte varit 
möjlig att åstadkomma i denna studie utan bostadsreserven har beräknats 
enhetligt mellan regioner och för alla upplåtelseformer. 

Slutsatsen är att en bostadsreserv är motiverad, även om storleken på 
denna alltid kan diskuteras. I debatten förekommer både en, två och 
ibland t.o.m. tre procent som en lämplig andel lediga bostäder för att en 
bostadsmarknad ska vara i balans.124 Den av oss valda andelen – en 
procent – kan jämföras med dagens situation på bostadsmarknaden i 
storstadsregionerna där andelarna är väsentligt lägre. En total 
bostadsreserv på en procent ger en reserv på drygt två procent i 
hyresbeståndet under antagande att antalet tomma bostads- och 
äganderätter är tämligen ringa. Någon osäkerhet i denna variabel liknande 
de tidigare diskuterade i detta avsnitt finns inte, men som ett 
räkneexempel kan nämnas att om den erforderliga bostadsreserven i 
stället skulle antas vara ungefär två procent år 2025 skulle det årliga 
byggbehovet i riket öka med ca 3 600 bostäder per år.125 

7.3 Politikens inverkan och 
samhällsutvecklingens betydelse 
Det framtida bostadsbyggnadsbehovet och dess nära sammanhängande 
med den framtida hushållsutvecklingen har gått som en röd tråd genom 
rapporten. Hur vi bor sammanhänger i hög grad med hur vi lever våra liv 
och det är därför uppenbart att inte bara bostadspolitik, utan även politiska 
beslut i gemen och samhällsutvecklingen i stort, har stor betydelse för vårt 
framtida boende. Även om studiens fokus inte är på bostadskonsumtionens 
volym utan på kvantiteten bostäder är det uppenbart att prognosens 
träffsäkerhet i hög grad påverkas av hur samhället generellt utvecklas under 
det närmaste decenniet. Politiska beslut kan därigenom få stor betydelse för 

                                                 
124 Om man skulle försöka beräkna en rimlig nivå skulle man kunna utgå från 
flyttningsstatistiken och göra antaganden om hur lång tid en flytt tar att genomföra och 
vilken variation i utbudet som skulle kunna vara rimlig. 
125 Det är en enkel operation att göra ett annat antagande om bostadsreservens storlek och 
att beräkna konsekvenserna för byggbehovet på riksnivå eller för en enskild FA-region (se 
bilaga 2). 
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prognosens utfall. I detta avsnitt ska vi därför diskutera vilka osäkerheter 
som måste beaktas i skenet av den framtida samhällsutvecklingen. 

Vi inleder avsnittet med att diskutera vilka aspekter av 
samhällsutvecklingen som är relevanta för studiens frågeställning och på 
vilket sätt dessa kan påverka utfallet. I de båda följande avsnitten tittar vi 
specifikt på effekterna av politiska åtgärder respektive av andra 
samhällsförändringar. 

7.3.1 Samhällsutveckling av betydelse för byggbehovet 
Hur, var och med vem eller vilka man bor, sammanhänger intimt med hur 
vi lever våra liv. Detta medför att mycket av det som påverkar våra 
livsvillkor också påverkar vårt sätt att bo. Detta innebär för det första att 
utöver politiska beslut kommer vårt framtida boende också att påverkas av 
övrig samhällsutveckling liksom av mer konsumentstyrda ”trender” eller 
preferensförändringar i stort. För det andra innebär den nära kopplingen 
mellan bostadsval och övriga livsvillkor att när det gäller politiska besluts 
inverkan kan de inte avgränsas enbart till bostadspolitik utan måste också 
omfatta en rad andra politiska områden som t.ex. påverkar vår ekonomi 
direkt eller indirekt. Utöver varan bostads stora betydelse för vårt 
välbefinnande och våra liv och dess höga andel av vår konsumtion är det i 
sammanhanget också värt att notera en annan specifik egenskap hos 
bostaden, nämligen dess lägesbeständighet. Detta innebär således att 
politiska beslut angående t.ex. infrastruktur och miljö har stor betydelse för 
hur vårt framtida boende kommer att se ut. Således är det väldigt många 
faktorer som påverkar vårt framtida boende, faktorer vars utveckling i hög 
grad är okänd för oss. 

Innan vi diskuterar hur dessa faktorer kan påverka prognosens utfall, 
ska vi avgränsa oss en del genom att bryta ner ”framtida boende” till det 
som är studiens fokus, dvs. det kvantitativa behovet av bostäder. Det 
”kvantitativa behovet” innebär att vårt fokus är på effekter för kvantiteten 
bostäder och inte på de kvalitativa aspekterna. Det innebär således att om 
politiska beslut eller andra framtida samhällsförändringar kommer att 
medföra kvalitativa förändringar i vårt boende, t.ex. förändrade 
lägenhetsstorlekar eller en annorlunda fördelning mellan 
upplåtelseformerna, med mindre än att dessa förändringar även påverkar 
kvantiteten bostäder, är dessa förändringar endast av sekundärt intresse 
för vår frågeställning. Vårt fokus på det framtida byggbehovet innebär 
också en avgränsning när det gäller framtida samhällsförändringar, 
politiskt initierade och andra, i det att det är effekter på 
bostadsmarknadens efterfrågesida som är studiens primära intresse. Det 
innebär att marknadsfaktorer eller politiska insatser som först och främst 
har effekt på bostadsmarknadens utbudssida, inte är av primärt intresse 
för studiens frågeställning då det inte påverkar behovet av bostäder om än 
möjligheten att tillfredsställa detta behov.126 

                                                 
126 Avgränsningen gäller ny- och ombyggnation, medan utbudet i den befintliga 
bostadsstocken dock är relevant för vår frågeställning i det att framtida 
beståndsförändringar ingår i modellen.  
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7.3.2 Politikens inverkan  
Politiska insatser kan påverka det framtida byggbehovet på en mängd olika 
sätt. Insatserna kan påverka endera eller flera av de ingående variablerna i 
byggbehovsekvationen (se ekvation 5.1). Ett sätt att kategorisera dessa 
effekter är att strukturera de politiska insatserna i det geografiska rummet, 
dvs. huruvida effekterna främst visar sig på lokal, regional eller nationell 
nivå. Insatserna kan också ha generell eller mer selektiv karaktär – t.ex. så 
kan åtgärderna vara inriktade på vissa åldersgrupper eller vissa 
boendeformer. I det följande sker ett försök att strukturera de politiska 
insatsernas effekter för det framtida byggbehovet utifrån nyss nämnda 
geografiska utgångspunkter. Avsnittet avslutas sedan med att specifikt 
betrakta bostadspolitiska insatser och belysa vilka effekter dessa kan få för 
det framtida byggbehovet. 

7.3.2.1 Övergripande nationella politiska insatser127 
Här avses först och främst politiska insatser som påverkar 
befolkningsutvecklingen, framför allt inflyttningen till landet, men även 
den inrikes omflyttningen. De politikområden som är mest relevanta här är 
den framtida invandringspolitiken, men också sysselsättningspolitiken. Den 
sistnämnda kan få stora regionala konsekvenser då byggbehovet 
sammanhänger med den regionala sysselsättningsutvecklingen. 
Sysselsättningens påverkan på välfärden kan också direkt påverka 
hushållsbildningen även om de ekonomiska effekterna framför allt tar sig 
uttryck i ökad bostadskonsumtion snarare än ett ökat kvantitativt 
byggbehov.128 När det gäller invandringspolitiken är kopplingen till 
byggbehovet tämligen uppenbar och direkt. Exempelvis skulle en framtida 
restriktiv invandringspolitik leda till minskad invandring och därigenom 
påverka antalet framtida hushåll och därmed byggbehovet. Vi såg också i 
kapitel 3 tidigare att invandringen är den klart mest osäkra faktorn när det 
gäller befolkningsprognoser.  

7.3.2.2 Nationella och regionala politiska insatser  
Här kan vi tänka oss sysselsättningspolitik som berördes ovan, men också 
politiska insatser på infrastrukturområdet. Insatserna kan ha karaktären av 
särskilda regionala satsningar eller av generella beslut, t.ex. gällande 
utformningen av transporter och samhällsservice. Sådana förändringar kan 
få stora effekter på de inrikes flyttningarna och därigenom påverka det 
framtida regionala byggbehovet. Inriktningen på den framtida 
regionalpolitiken rent generellt har givetvis också stor inverkan på 
regionernas utveckling och påverkar därmed också det framtida 
byggbehovet. 

                                                 
127 Inbegripet även inom EU tagna beslut och lagar. 
128 Se diskussionerna i avsnitt 4.1 och 5.2. Vid mycket hög tillväxt kan man nog förvänta 
sig en viss effekt på hushållskvoterna, i synnerhet för ungdomar. Hushållskvoterna kan 
också öka ifall det än så länge ganska rimliga antagandet om att ett hushåll = en bostad 
måste ifrågasättas. En kvantitativ efterfrågeeffekt som generar ökat byggande kan också 
bli fallet då ekonomiskt mycket goda tider skulle kunna resultera i en ökad 
bostadsefterfrågan på nybyggda hus. 
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7.3.2.3 Lokala och regionala insatser  
Det har påtalats tidigare i rapporten att det är på lokal och regional nivå 
man har de bästa förutsättningarna att mer specifikt bedöma respektive 
regions utgångspunkter och förutsättningar. Till denna lokalkännedom om 
förutsättningarna kan också tillfogas möjligheten att mer direkt påverka 
den framtida utvecklingen och därmed också prognosens utfall. I 
diskussionen i avsnitt 5.1 angående prognosens syfte, poängterades att det 
faktiska utfallet i respektive region är påverkbart och ska så vara.  

När det gäller att lokalt eller regionalt påverka skeendet är det först och 
främst insatser som påverkar in- och utflyttning som är av stor relevans för 
det framtida byggbehovet. Här finns en rad olika insatser som kan syfta till 
att behålla invånarna inom regionen eller att locka till sig nya. Att behålla 
framför allt den yngre delen av befolkningen är för många mindre 
avfolkningsbygder tämligen centralt och en stor framtida utmaning. 

När det gäller infrastruktur och transporter är kvaliteten på dessa också 
av stor betydelse inomregionalt och en förutsättning för att en 
arbetsmarknadsregion ska fungera och även utgöra en gemensam 
bostadsmarknad.129 När det gäller sysselsättningsutvecklingen är 
regionernas möjligheter att attrahera näringslivet naturligtvis centrala. 
Satsningar på utbildning och sysselsättning, men också på infrastruktur och 
boendemiljöer, är samtliga områden där politiska och andra åtgärder kan 
spela en avgörande roll för regioners framtida utveckling och således 
väsentligt påverka det framtida byggbehovet.130 

Avslutningsvis när det gäller betydelsen av attraktiva boendemiljöer och 
kopplingen till prognoser över det framtida byggbehovet är det noterbart att 
möjligheterna att tillfredsställa dessa behov till en inte oväsentlig grad 
sammanhänger med olika regionala insatser, t.ex. i form av 
boendeplanering och markpolitik. 

7.3.2.4 Direkta bostadspolitiska insatser 
I ingressen till detta avsnitt nämndes att studiens intresse avgränsas till 
bostadspolitikens effekter på det kvantitativa behovet av nya bostäder. 
Detta innebär t.ex. att åtgärder som påverkar bostadskvaliteten eller 
fördelningen mellan olika bostadstyper endast är av sekundärt intresse här. 
Åtgärder för förbättrat inomhusklimat eller minskad energiförbrukning 
liksom subventioner direkt riktade mot vissa lägenhetssegment påverkar 
inte det kvantitativa behovet av nya bostäder även om möjligheten att 
tillfredsställa detta behov kan påverkas. Det är således insatser riktade till 
efterfrågesidan vilka även påverkar det kvantitativa behovet som är av 
intresse i detta sammanhang. Dock innehåller studiens frågeställning och 
den använda beräkningsmodellen ett segment som är utbudsstyrt, nämligen 
det befintliga beståndet, varför bostadspolitiska insatser inom detta område 
också är relevanta för det framtida byggbehovet och av betydelse för 
innevarande prognos.  
 
 

                                                 
129 Se avsnitt 5.1 och 7.4.1.1 för diskussioner angående FA-regioner och 
bostadsmarknader. 
130 Utvecklingen i Malmö är ett belysande exempel – se även kapitel 6. 
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De i detta sammanhang relevanta bostadspolitiska insatserna kan därmed 
delas in i två delar: 
 
• Bostadspolitiska insatser som påverkar antalet hushåll. 
• Bostadspolitiska insatser som påverkar den befintliga bostadsstocken. 
 
Bostadspolitiska insatser som påverkar antalet hushåll 
Bostadspolitiska insatser som påverkar antalet hushåll kan vara antingen 
generella eller specifikt riktade mot vissa hushållskategorier. När det gäller 
generella insatser avses först och främst insatser som riktar sig mot att öka 
inflyttningen eller minska utflyttningen framför allt i 
avfolkningsregionerna. Här kan man tänka sig flyttbidrag eller särskilda 
glesbygdsstöd där syftet är att bibehålla eller utöka befolkningen inom 
avfolkningsregionerna. Som en generell bostadspolitisk åtgärd skulle man 
möjligen också kunna se ett mer omfattande bostadsbidragssystem som 
skulle kunna påverka det framtida hushållsantalet.131 

När det gäller specifikt riktade bostadspolitiska insatser mot särskilda 
grupper på bostadsmarknaden tänker vi först och främst på ungdomar, 
men även på gruppen äldre. När det gäller ungdomar och studenter och 
andra som ska träda in på bostadsmarknaden för första gången, kan 
antalet påverkas av särskilt riktade insatser, såsom exempelvis någon 
form av bostadsetableringsstöd. Effekten skulle således ta sig uttryck i att 
personer som saknar eget hushåll skulle etablera ett nytt hushåll till följd 
av åtgärden. Återigen är det viktigt att påpeka att det är åtgärdens 
kvantitativa effekt som är relevant här. Effekter av kvalitativ art, t.ex. att 
man kan skaffa sig en bättre eller större bostad, påverkar inte det 
kvantitativa behovet och är således endast av sekundärt intresse här. Att 
ekonomiska faktorer inte påverkar kvantiteten på samma sätt som den 
påverkar volymen har ingående diskuterats i kapitel 4 och 5. 

När det gäller andra hushållsgrupper där det är tänkbart att 
bostadspolitiska åtgärder kan påverka kvantiteten hushåll, är det framför 
allt gruppen äldre man tänker på. Detta är dessutom en grupp som ökar 
kraftigt i storlek i framtiden (se avsnitt 6.3). Här är effekterna de 
omvända mot i fallet ungdomar, där åtgärder kan medföra att man går 
från noll till ett (dvs. att ett nytt hushåll etableras). I fallet med äldre 
existerar redan ett hushåll så här är frågan vad som påverkar att hushållet 
består eller när det avgår. Med tanke på gruppen äldres höga hushållskvot 
(se tabell 7.2) så handlar det således mer om effekter i form av färre 
hushåll inom denna grupp. På bostadspolitikens område är det således 
insatser som antingen medför att antalet äldre hushåll minskar eller som 
fördröjer den process där dessa hushåll lämnar hushållsstocken. Förutom 
den uppenbara möjligheten att ett äldre hushåll, likväl som vilken annan 
hushållstyp som helst, kan lämna hushållsstocken i en region och flytta 
till en annan region är det två sätt på vilka ett äldre hushåll kan upphöra 
(utöver definitiv avgång). 

                                                 
131 Jämför dock tidigare diskussion angående effekt på bostadskonsumtionens volym 
respektive på det kvantitativa byggbehovet. 
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Det ena är att hushåll på ålderns höst flyttar utanför rikets gränser och den 
andra möjligheten är att hushåll blir ”icke-hushåll”. Hushåll, oavsett 
ålderskategori, kan naturligtvis flytta från Sverige, och bedömningar om 
den framtida utflyttningen ingår också i den bakomliggande 
befolkningsprognosen. Vad som här åsyftas är således politiska åtgärder 
eller andra preferensförändringar som kan påverka just denna grupps 
framtida emigrationsmönster. Därigenom skulle i så fall det framtida 
byggbehovet kunna påverkas. 

Det andra sättet på vilket ett äldre hushåll kan upphöra som 
bostadshushåll och därmed lämna hushållsstocken är genom att övergå 
från ordinärt boende till institutionsboende. Omfattningen och 
utbyggnaden av den framtida äldrevården och framtida satsningar på 
serviceboende kommer således att spela roll för det framtida 
bostadsbehovet för denna grupp.  
 
Bostadspolitiska insatser som påverkar den befintliga 
bostadsstocken 
Avslutningsvis kan även bostadspolitiska insatser riktade mot 
bostadsmarknadens utbudssida påverka det framtida kvantitativa 
byggbehovet. Detta genom att framtida förändringar av det idag befintliga 
bostadsbeståndet ingår i prognosberäkningarna. Således kan politiska 
insatser som påverkar det befintliga beståndet komma att påverka 
kvantiteten bostäder som finns tillgängliga på bostadsmarknaden och 
därmed påverkas det kvantitativa behovet av nya bostäder. Därigenom kan 
politiska insatser som påverkar omfattningen av ombyggnationer, 
underhåll, rivningar och omvandlingar och som påverkar bostadsutbudet 
kvantitativt, komma att påverka prognosens utfall.  

7.3.3 Samhällsutvecklingen i stort  
Som konstaterades tidigare utgör boendet en väsentlig del av vår tillvaro 
varför också den framtida bostadsmarknaden påverkas av en mängd olika 
framtida händelser som är omöjliga att förutsäga. I innevarande avsnitt 
avgränsar vi oss dock till att något diskutera vissa uppenbara faktorer i vår 
omvärld som påverkar det framtida byggbehovet, men som har med andra 
samhällsförändringar att göra än de som kan härledas till politiska insatser. 
Dessa samhällsförändringar kan delas upp i omvärldsförändringar och i 
mer inrikes betingade förändringar av konsumentpreferenserna. 

7.3.3.1 Omvärldsförändringar 
De omvärldsförändringar som kan påverka det framtida byggbehovet är 
främst sådana som påverkar befolkningsströmmarna även om en del andra 
globala händelser kan få effekt på byggbehovet även på annat sätt. 
Exempel på större händelser i vår omvärld som kan påverka den framtida 
invandringen till Sverige är inte svåra att finna. De mest uppenbara är olika 
typer av oroligheter utanför vårt lands gränser, t.ex. krig eller 
miljökatastrofer. Alla större sådana händelser som leder till massflykt 
någonstans i världen kan givetvis komma att påverka invandringen till 
Sverige mer eller mindre. En sådan befolkningsökning leder självfallet till 
ett ökat kvantitativt byggbehov med mindre än att effekterna bara blir ringa 
eller kortvariga. 
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Omvärldseffekter som inte först och främst tar sig uttryck i 
befolkningsomflyttningar och som kan vara av betydelse för det framtida 
bostadsbehovet är mer omvälvande ekonomiska faktorer. Skulle vi 
drabbas av ekonomisk depression eller uppnå kraftig långvarig 
ekonomisk tillväxt, globalt eller nationellt, kan detta naturligtvis påverka 
det framtida byggbehovet, både genom befolkningsomflyttningar, 
förändrat hushållsbildningsmönster eller genom demografiska 
förändringar.132 

7.3.3.2 Trender och förskjutningar i konsumentpreferenserna 
Trender kommer och går och konsumenternas preferenser förändras över 
tid, också på bostadsmarknaden. Även om man bortser från 
preferensförskjutningar av kvalitativ art, som kan ta sig uttryck i djupa eller 
smala fönsterhyllor, öppna eller slutna planlösningar, vita eller 
silverfärgade vitvaror, etc., så kan preferensförskjutningar för hur vi vill bo, 
påverka det framtida behovet av bostäder även kvantitativt. Man kan tänka 
sig direkt förändrade boendepreferenser som tar sig uttryck i hur, med vem 
eller var man vill bo, t.ex. framtida strömningar mot att bo i någon form av 
kollektiv, mot ökat generationsboende eller att man när en dröm om att bo 
på landet och därmed söka sig ut till landsbygden. Dessa eventuella 
förändringar kan naturligtvis mer eller mindre vara reaktioner på de 
omvärldsförändringar som nämndes tidigare. Man kan också tänka sig 
framtida preferensförändringar som tar sig uttryck i ändrade 
konsumtionsmönster och där boendet eventuellt kan få en lägre vikt till 
förmån för annan konsumtion. Exempelvis genom att andra varor blir 
viktigare för livsstilen, t.ex. kapitalvaror typ bil, elektronik eller resor, än 
vad bostaden är, vilket skulle kunna rendera i att framför allt yngre 
människor bor kvar hemma längre, alternativt delar bostad med andra i 
ökad utsträckning, för att möjliggöra ökad konsumtion i övrigt. 

Det omvända är naturligtvis också möjligt, dvs. att boendet blir viktigare 
i framtiden, och att detta tar sig kvantitativa uttryck genom att ett hushåll 
förfogar över, inte en utan två eller t.o.m. fler bostäder. En sådan 
utveckling skulle leda till ett ökat bostadsbehov, men går emot ett av 
prognosmodellens grundantaganden, nämligen att ett hushåll behöver en 
bostad (se avsnitt 5.1). 

7.3.4 Konklusion 
I innevarande avsnitt har vi visat på vilket sätt politiska eller andra 
samhällsförändringar kan påverka det framtida behovet av bostäder. Det är 
framför allt två slutsatser av denna exemplifiering som kan tjäna som en 
sammanfattning av detta avsnitt: 
 
• Framtiden är osäker - mycket som påverkar den 

 
Påverkan av samhällsutvecklingen och politiken är stor och 
politikområdena som påverkar bostadsmarknaden många varför det är 
omöjligt att förutse och explicit beakta i en prognos. Detta faktum är värt 

                                                 
132 Jämför även diskussionen kring ekonomiska och andra faktorers effekter på 
hushållsbildningen i avsnitt 5.2.2 och 7.2.2. 
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att hela tiden ha i minnet och ytterligare en anledning till att 
prognosresultat inte ska tolkas som punktestimat. 
 
• Prognosutfallet är och ska vara påverkbart 

 
Prognosutfallet är i högsta grad påverkbart och det är en av poängerna med 
att göra en prognos på så här lång sikt. Som vi såg i avsnitt 5.1 kan 
prognoser ha olika syften och i denna analys är syftet att baserat på enkla 
men så adekvata antaganden som möjligt, ta fram en bild över det framtida 
bostadsbyggnadsbehovet varför ”scenario” kan spegla syftet väl så bra som 
”prognos”. Politiska insatser rent allmänt kan ha stor effekt, men framför 
allt är resultaten av prognosen möjliga att påverka på lokal eller regional 
nivå. Här bör också upprepas att det är just på den lokala/regionala arenan 
förutsättningarna för att förfina prognosen är allra bäst, eftersom det är på 
denna nivå möjligheterna att bedöma den lokala/regionala utvecklingen är 
störst. 
 
7.4 Byggbehov och faktiskt byggande 
I avsnitt 7.2 studerades prognosmodellens ingående variabler för att peka 
på den osäkerhet som är förenad med dessa och vilken effekt en 
annorlunda utveckling i dessa variabler kan få på byggbehovet. I detta 
avsnitt ska vi, under antagande att utfallet av dessa variabler verkligen blir 
det estimerade, diskutera hur man ska tolka det faktiska byggandet som 
kommer att ske i förhållande till det prognostiserade byggbehovet.133 Låt 
oss inleda med att hänvisa till diskussionen i avsnitt 4.1 angående 
skillnaden mellan efterfrågan och behov och konstatera att den faktiska 
efterfrågan bestäms av marknadsförutsättningarna och gällande priser och 
inkomster. Med detta sagt ska vi här titta på några faktorer som kan leda till 
att det faktiska byggandet avviker från det prognostiserade byggbehovet 
och vad en sådan avvikelse kan få för konsekvenser. 

7.4.1 Vad kan orsaka att verkligt byggande avviker från 
prognostiserat byggbehov? 
Det finns ett antal olika orsaker till att det verkliga byggandet kan komma 
att avvika från det prognostiserade byggbehovet även om utfallet av 
modellens variabler visar sig stämma till punkt och pricka. I detta avsnitt 
kommer vi att diskutera, framför allt vad som händer om några av 
modellens grundantaganden skulle visa sig felaktiga.134  

                                                 
133 Jämför även med avsnitt 7.5 där vissa aspekter återkommer.  
134 Ett annat skäl till att det faktiska byggandet kan avvika från modellutfallet är att 
modellen i sig kan vara felspecificerad, t.ex. att variabler som borde ingå i modellen är 
utelämnade. I denna modell är de ingående variablerna tämligen givna, men ett sådant fall 
berörs i avsnitt 7.4.1.5.  
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7.4.1.1 Bostadsmarknaden sammanfaller inte med den funktionella 
analysregionen 
Om vi börjar med ett av studiens grundantaganden135 (se även avsnitt 5.1) 
där en bostadsmarknads avgränsning approximeras till en 
arbetsmarknadsregion (FA-region) kan vi konstatera att om en 
bostadsmarknad är mindre än respektive FA-region kan detta få till följd att 
byggbehovet skulle ha blivit högre med en sådan avgränsning och således 
leda till ett faktiskt byggande som blir högre än det beräknade behovet. En 
sådan möjlig avvikelse ligger inbyggd i modellen då det är denna definition 
som används och rimligheten i den är en bedömningsfråga och varierar 
dessutom från region till region. Generellt kan man säga att i glesare 
befolkade regioner där regionen till ytan kan bli ganska stor och där det 
kanske bara finns en större centralort, där är sannolikheten för en avvikelse 
mellan bostadsmarknad och arbetsmarknad särskilt stor. Under alla 
omständigheter kommer det i sådana händelser att innebära att det kan ske 
ett byggande inom en FA-regions centrala delar trots att det finns lediga 
bostäder inom andra delar av samma FA-region. Ett sådant byggande 
skulle i så fall inte motsvaras av ett kvantitativt behov enligt prognosens 
beräkningsmodell. 

7.4.1.2 Utbud och efterfrågan matchar inte varandra kvalitativt  
Om utbud och efterfrågan av bostäder matchas kvantitativt, men inte 
kvalitativt, blir effekten liknande den i fallet då en bostadsmarknad är 
snävare avgränsad än en arbetsmarknad (se ovan). Så skulle t.ex. vara fallet 
om X stycken barnfamiljer motsvaras av Y stycken enrumslägenheter. 
Även om X och Y antalsmässigt sammanfaller kan denna kvalitativa 
”mismatch” rendera i ett byggande av X stycken bostäder som bättre svarar 
mot hushållens kvalitativa behov (under antagande att flyttkedjor inte kan 
lösa problemen).136 Ett annat exempel är den situation som diskuterats 
ganska utförligt i avsnitt 6.3 där antalet äldre hushåll kommer att öka rejält 
framöver vilket kommer ställa särskilda krav på bostadsutbudet. 
Betydelsen för byggbehovet är särskilt uppenbar i avfolkningsregioner som 
saknar kvantitativt byggbehov men där befintligt utbud kan få svårt att 
matcha de särskilda behov som kan föreligga. 

7.4.1.3 Nybyggd bostad är skild från begagnad bostad 
Det kommer alltid att finnas en efterfrågan på t.ex. en nybyggd villa eller 
en bostad med ett visst specifikt läge alldeles oavsett hur det förhåller sig 
med det kvantitativa behovet av bostäder. När detta sker i 
avfolkningsregioner där avsättning för ursprunglig bostad saknas, leder 
detta till ett högre faktiskt byggande även om effekten på totalen är 
marginell. 

                                                 
135 Ett annat av modellens grundantaganden som skulle kunna leda till en väsentlig 
avvikelse är om antagandet att ”1 hushåll = 1 bostad” inte stämmer med verkligheten. 
Skulle det t.ex. bli vanligt att många hushåll har två bostäder så skulle det medföra ett 
högre byggbehov, men detta skulle då innebära att de i studien använda hushållskvoterna 
skulle vara väsentligt högre och detta antagande togs upp i diskussionen angående 
modellens ingående variabler liksom om hushållskvoterna i avsnitt 7.2 och tas därför inte 
upp här. 
136 Se även avsnitt 4.1. 
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7.4.1.4 Byggandet motsvaras inte av något kvantitativt eller kvalitativt 
behov 
Ett faktiskt byggande kan också ske som resultat av felaktiga bedömningar 
av det faktiska behovet genom att någon helt enkelt sätter spaden i marken. 
Det kan vara så att det kvantitativa behovet saknas eller att den kvalitativa 
inriktningen på byggandet orsakar ”mismatch” nu eller i framtiden – se 
avsnitt 7.4.2 och figur 7.2. 

7.4.1.5 Fritidshus permanentas och bostäder frigörs 
Statistiken på detta område är bristfällig.137 Dessutom tillkommer att 
fritidshusen är en ändlig mängd varför historiska värden kan vara en dålig 
utgångspunkt för prognoser av framtida utveckling. I analysmodellen har vi 
bortsett från effekten av permanentning av fritidshus (se avsnitt 5.1) och en 
annan stor anledning till detta är att det inte är permanentandet av fritidshus 
i sig som skulle vara intressant för byggbehovet utan i vilken mån en 
permanentning av fritidshus leder till att bostäder frigörs och kommer ut på 
marknaden. En fritidsbostad kan omvandlas till permanentbostad samtidigt 
som hushållet i fråga behåller sin tidigare permanentbostad eller denna kan 
bytas mot en mindre lägenhet. I båda dessa fall leder således 
permanentandet inte till att en ordinarie bostad frigörs och således påverkas 
inte heller det kvantitativa byggbehovet. Men om permanentningen medför 
att bostäder frigörs och detta sker under prognosperioden, då kommer detta 
att rendera i ett lägre byggbehov än vad modellen prognostiserat eftersom 
behovet av bostäder till en del kan tillfredsställas inom det befintliga 
beståndet. Det omvända är naturligtvis också möjligt, dvs. att befintliga 
permanentbostäder omvandlas till fritidshus. I detta fall ökar således 
byggbehovet då det leder till ett ökat behov av permanentbostäder. 

7.4.1.6 Av olika marknadsorsaker bygger man inte enligt det kvantitativa 
byggbehovet 
Förhållanden på utbudssidan utgör som tidigare nämnts förutsättningar för 
att tillfredsställa det kvantitativa byggbehovet. Det kan dock saknas 
förutsättningar för att nå upp till de nivåer som behovet motsvarar. Det kan 
exempelvis finnas kostnadsskäl i produktionen som inte möjliggör en 
sådan byggvolym då någon motsvarande efterfrågan inte finns, eller det 
kan finnas andra begränsningar i produktionsförutsättningarna, t.ex. 
markrestriktioner, som medför att det faktiska byggandet understiger det 
kvantitativa byggbehovet. Det finns således flera skäl till att det inte med 
nödvändighet följer att ett kvantitativt byggbehov åtföljs av motsvarande 
faktiskt byggande. Ett specialfall är situationen där man trots höga 
kostnader i produktionen faktiskt bygger, men att dessa bostäder, om än 
kvantitativt behövda, inte kan efterfrågas av konsumenterna pga. för höga 
boendekostnader (jämför även 7.4.1.4). 

I de fyra första fallen (7.4.1.1–7.4.1.4) medförde omständigheterna att 
det faktiska byggandet översteg det prognostiserade byggbehovet, medan 
                                                 
137 2005 gjorde SCB en undersökning som visade att i genomsnitt 5 000 fritidshus per år 
omvandlats till permanentboende sedan 1990. Någon senare undersökning har man inte 
gjort och lär väl heller inte göra då begreppet fritidshus numera inte längre är av intresse i 
fastighetstaxeringssammanhang. Däremot kan kanske lägenhetsregistret användas 
framöver för att få en uppfattning om både förekomsten och permanentning. 
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det omvända var fallet i det sistnämnda (7.4.1.6).  I händelse av att 
fritidshus permanentas och detta leder till att utbudet av bostäder ökar 
(7.4.1.5) medför detta att byggbehovet i prognosen överskattas och att det 
faktiska byggandet bör justeras nedåt (det omvända är också möjligt). I 
följande avsnitt ska vi diskutera vad effekten blir om faktiskt byggande 
överstiger eller understiger det kvantitativa byggbehovet. 

7.4.2 Vad händer om verkligt byggande avviker från beräknat 
byggbehov? 
Om vi börjar med den händelse där någon variabel i prognosmodellen 
utvecklas på annat sätt än vad som antagits i prognosen, t.ex. att 
invandringen blir lägre eller högre än beräknat eller att rivningarna blir 
högre än vad som antagits, justeras byggbehovet i motsvarande mån och 
det är således helt enligt modellen att det faktiska byggandet avviker från 
den ursprungliga prognosen.138 Däremot såg vi i avsnitt 7.4.1 att det 
faktiska byggandet kan komma att skilja sig från det prognostiserade 
byggbehovet även om variablerna i modellen utvecklas på det sätt som 
antagits. Det framgick att det fanns flera orsaker till denna divergens och 
att faktiskt byggande både kan överstiga och understiga prognostiserad 
byggvolym. 

Vi inleder med situationen där det faktiska byggandet understiger det 
beräknade byggbehovet (se avsnitt 7.4.1.6). Om avvikelsen är stor och 
långvarig riskerar konsekvensen bli att den ekonomiska tillväxten i 
regionerna och i landet som helhet hämmas, genom att flyttning mellan 
regioner inte blir praktiskt möjlig.139 Ett lägre byggande än det 
kvantitativa behovet kan också medföra inomregionala problem. Det är 
knappast troligt att en sådan situation innebär att antalet hemlösa ökar, 
men den kan ta sig uttryck i trångboddhet då möjligheten att bilda nya 
hushåll kan begränsas. Att inte kunna flytta så som man önskar eller anser 
sig behöva kan givetvis också vara mycket stressande på ett individuellt 
plan. 

Om det faktiska byggandet däremot överstiger det kvantitativa 
byggbehovet pga. någon av anledningarna nyss beskrivna i avsnitt 
7.4.1.1–7.4.1.4, innebär detta att vi får fler bostäder än hushåll och 
därmed kommer vi att ha bostäder som är tomma. Tomma bostäder 
innebär en kostnad, men orsakerna till att det blir fallet kan vara helt 
legitima och åtgärderna således samhällsekonomiskt motiverade. I flera 
av fallen i 7.4.1 uppstår en ”mismatch” där befintliga bostäder inte kan 
matcha det kvalitativa behovet av bostäder av en viss typ eller på en viss 
plats. Kostnaden i form av tomma bostäder kan således vara väl 
motiverad, men det är värt att notera att det kan finnas alternativa 
lösningar i en del av dessa situationer, i synnerhet i tillväxtregioner. För 
det första byggs det sällan för bostadskön varför en väl fungerande 
bostadsmarknad kan lösa den uppkomna situationen genom flyttkedjor.140 
För det andra kan inriktningen på byggandet enligt det kvantitativa 

                                                 
138 Se vidare avsnitt 7.2. 
139 Detta utgår ifrån att regionerna har tillräcklig tillväxtpotential. Regionförstoring och 
eventuella flaskhalsar är dock inte en fråga för denna studie. 
140 Nyproduktionen vänder sig främst till hushåll med relativt höga inkomster och utbudet 
för hushåll med lägre inkomster bygger främst på väl fungerande flyttkedjor. 
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behovet anpassas så att det passar efterfrågans inriktning. Detta gäller inte 
bara nyproduktionen utan även ombyggnationen och då inte enbart 
nettotillskottet utan stora delar av den totala ombyggnadsvolymen. 
Således kan det finnas alternativ till riktad nyproduktion i framför allt 
tillväxtregioner medan det i regioner med ett lågt eller obefintligt 
kvantitativt byggbehov kan vara enda lösningen att producera nya 
bostäder. Följaktligen finns det helt rimliga anledningar till att faktiskt 
byggande kan komma att överstiga prognostiserat byggbehov även om 
tomma bostäder någonstans inom regionen blir följden. 

Det vi talat om hittills är trots allt ganska marginella avvikelser från 
det kvantitativa byggbehovet pga. särskilda skäl, men om det sker ett 
systematiskt byggande utan att detta motsvaras av en reell efterfrågan kan 
dock effekterna bli avsevärt mer allvarliga. En sådan situation uppkom i 
kölvattnet av den senaste ”byggboomen” i början av 1990-talet där en 
period av högt bostadsbyggande följdes av först en kraftig uppgång i 
antalet lediga lägenheter och ett par år senare av en uppgång i 
rivningstalen (se figur 7.2).  

Figur 7.2 Byggande, vakanser och rivningar 1985-2013 

Källa: SCB 
 
I figur 7.2 framgår att nyproduktionen mer än fördubblades från 1985 till 
1991, då 67 000 bostäder producerades. Därefter sjönk nybyggnationen 
kraftigt för att under andra halvan av 1990-talet klart understiga 20 000 
bostäder per år. Under andra halvan av 1980-talet sjönk vakanserna rejält, 
men började därefter öka kraftigt. Ett par år senare började även antalet 
rivningar att öka – från ca 500 per år 1992 till närmare 5 000 år 2000. Även 
om det självfallet inte är samma bostäder i diagrammet som byggs, blir 
tomma och sedan rivs, är sambandet tydligt då både ökningen av tomma 
lägenheter och rivningarna i hög grad skedde i de kommuner och regioner 
där byggandet ökade som mest under slutet av 1980-talet. Historien är 
också värd att beakta när man betraktar det relativt låga byggandet från 
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mitten av 1990-talet fram till början av 2000-talet.141 Under de senaste 6-7 
åren har både antalet rivningar och vakanser sjunkit samtidigt som 
byggandet återigen de senaste åren ökat efter ett par års nedgång. 

I avsnitt 7.1 framgick att den regionala inriktningen på byggandet 
under denna period var speciell i det att det inte var i storstadsområdena 
som det byggdes mest, utan i mindre orter runt om i landet. Det var också 
speciella omständigheter som orsakade den uppkomna situationen, i 
synnerhet de gynnsamma ekonomiska förutsättningarna beträffande det 
finansieringssystem som då rådde, men det är ändå värt att notera de stora 
förluster som senare kom att drabba staten, kreditinstituten och 
fastighetsägarna, däribland kommunerna. Mer om denna period finns att 
läsa i Rönnberg (2002). 

7.4.3 Avslutande reflektioner 
Låt oss efter denna genomgång av orsaker till och effekter av att det 
verkliga byggandet kan komma att avvika från det prognostiserade 
byggbehovet, reflektera över några frågeställningar som bör tas i beaktande 
då det framtida byggandet planeras. 

Alla samhällsproblem av betydelse för bostadssektorn löses inte 
nödvändigtvis genom bostadspolitiska insatser även om politiska åtgärder 
kan vara påkallade. Andra typer av insatser kan vara att föredra ur ett 
vidare samhällsekonomiskt perspektiv. Orsaken till detta följer främst av 
bostadens lägesbeständighet och beroende av olika typer av infrastruktur 
och service för att bostaden ska ge den nytta som konsumenterna 
eftersträvar. Således spelar tillgängligheten till transporter, hälso- och 
sjukvård och olika typer av service, stor roll för de boende och kvaliteten 
på dessa är många gånger avgörande för om bostaden fyller sin funktion 
eller inte. Exempelvis skulle försämrad offentlig service när det gäller 
t.ex. sjukvård eller nedläggning av postkontor eller annan 
serviceinrättning kunna medföra stora problem för de drabbade hushållen. 
Att då dra slutsatsen att de boende måste flytta och att nya bostäder måste 
skapas för dessa hushåll på annan plats där tillgången på service finns, är 
således inte nödvändigtvis den korrekta analysen. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv kan det många gånger vara ett väl så 
motiverat alternativ att i stället se över infrastruktur- och serviceutbud. 

När det gäller de problem på bostadsmarknaden som kan påkalla 
någon form av bostadspolitisk insats, och som kan vara av relevans för 
studiens frågeställning, är det värt att notera att det finns andra alternativ 
till problemlösning än ökad nyproduktion av bostäder. Inte minst med 
tanke på att bostäder är långlivade varor och att bostadsinvesteringar är 
tämligen resurskrävande investeringar kan det vara av vikt att överväga 
andra lösningar till ett till synes kvantitativt problem.  

För det första kan en kvantitativ brist på någon viss typ av bostäder 
ibland tillfredsställas genom att befintliga bostäder byggs om så att de 
bättre passar till det kvalitativa behovet. För det andra så kan problemen 
vara av institutionell art snarare än att det faktiskt finns för få bostäder. 
Det kan finnas olika anledningar till att omsättningen på 
bostadsmarknaden är för låg. Inlåsningseffekter kan t.ex. ta sig uttryck i 
                                                 
141 Denna dyrköpta ”läropeng” kan således ha hållit byggvolymerna tillbaka då de 
kvantitativa behoven inte motiverade ett byggande på tidigare nivåer. 
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att det råder brist på lediga småhus för barnfamiljer. En sådan brist kan 
vara en reell brist som behöver byggas bort, men det kan också vara en 
brist orsakad av inlåsningseffekter där kanske framför allt äldre hushåll 
bor kvar i småhus utan att de har behov av det eller själva önskar det. 

En annan typ av inlåsningseffekt är att attraktiva hyresbostäder inte 
överlämnas även om den tidigare hyresgästen skaffat en ny bostad. Detta 
är situationen för många, framför allt unga i storstadsområdena, som bor i 
andra eller tredje hand och därmed har svårt att etablera sig på 
bostadsmarknaden. Här är det snarare institutionella orsaker till 
problemen än att antalet bostäder på marknaden är för få. De 
institutionella problemen kan hänga samman med skattesystem eller 
andra omständigheter på finans- och lånemarknaden, men också med 
övriga spelregler på bostadsmarknaden. 

Det är väsentligt att framhålla vikten av att bostadsmarknaden 
fungerar långsiktigt och att det finns förutsättningar för att tillfredsställa 
det kvantitativa behovet av nya bostäder. I annat fall riskerar den 
långsiktiga ekonomiska utvecklingen att hämmas och enskilda hushåll att 
drabbas. Vi har också sett att det finns flera anledningar till att det 
faktiska byggandet kan komma att överstiga det kvantitativa 
byggbehovet. Detta kan vara fullt motiverat, men det är väsentligt att 
notera att följden blir tomma bostäder och att dessa utgör en kostnad för 
samhället. Historien har också lärt oss vad som händer om byggande sker 
utan långsiktig förankring i efterfrågan på bostadsmarknaden.  

Ett framgångsrikt byggande måste således relateras till vårt långsiktiga 
behov av bostäder så att inte kortsiktiga fluktuationer blir det som avgör 
produktionens omfattning och inriktning. Nivån på byggandet bör således 
sättas i relation till dessa långsiktiga behov, snarare än relateras till 
tidigare nivåer under svunnen tid eller till våra grannländer med annan 
bakgrund och andra framtidsbehov. Bostäder är långlivade varor och det 
som byggs blir således stående under lång framtid. Att ”öronmärka” 
nyproduktionen till exempelvis en viss konsumentkategori kan vara mer 
kortsiktigt än långsiktigt hållbart i det att ålderskohorterna fluktuerar 
väldigt mycket över tid.142 En flexibel produktion och ett långsiktigt 
perspektiv är således ett sätt att undvika framtida diskrepanser mellan 
utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden. En bostadsmarknad med 
spelregler i denna anda är också det som förespråkats av så gott som 
samtliga aktörer på marknaden. 

7.5 Faktorer som kan påverka det 
prognostiserade kvantitativa byggbehovet 
I detta analyskapitel har vi analyserat behovet av bostadsbyggande med 
utgångspunkt i byggbehovsprognosens resultat som presenterades i 
kapitel 6. Vi har relaterat resultaten till tidigare byggnivåer liksom 
analyserat den osäkerhet som ligger i prognosmodellens antaganden. Vi 
har också diskuterat både samhällsutvecklingens betydelse och olika 

                                                 
142 Jämför ”ungdomspuckeln” som hade sin topp 2013 och utvecklingen därefter i avsnitt 
6.3. Dock är det mycket som tyder på att den kraftiga ökningen av äldre hushåll som vi 
står inför framöver av uppenbara skäl är av mer bestående karaktär. 
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scenarier där byggandet kan komma att avvika från prognosen. Innan hela 
analyskapitlet summeras och avslutas i nästa avsnitt ska vi här titta på 
förhållanden som delvis ligger utanför prognosmodellens fokus på det 
kvantitativt betingade bostadsbehovet, men som också kan komma att 
påverka hur mycket bostäder som kan komma att behöva byggas under 
perioden. Utgångspunkten i flertalet av fallen är att prognosmodellen är 
korrekt – befolkningsutvecklingen nationellt och regionalt blir ungefär 
som SCB prognostiserat. Då hamnar vi på ett byggbehov om nästan 
558 000 bostäder under perioden 2012-2025 vilket innebär nära 39 900 
per år i genomsnitt.  

Det finns en del ytterligare att säga om antalet bostäder och behovets 
fördelning över tidsperioden. En del omständigheter har vi tidigare berört 
i rapporten. Det handlar om faktorer som kan vara väsentliga att 
uppmärksamma ur bostadsplaneringssammanhang varav en del kan 
signalera att bostadsbehovet under perioden kan överstiga den kvantitet 
som fås ur prognosmodellen. Faktorerna kan ses som signaler som tas 
upp i punktform i det följande. 

 
• Byggbehovets fördelning över tidsperioden 
Vi inleder med att nämna ett par aspekter rörande byggbehovets 
fördelning över tid. Det totala behovet enligt prognosmodellen innebär 
39 900 nya bostäder årligen under perioden 2012-2025. Det totala 
behovet är dock ojämnt fördelat över perioden, framför allt beroende på 
att befolkningsprognosen utgår ifrån att invandringsöverskottet avtar 
successivt under prognosperioden. Vi har på flera håll i rapporten betonat 
vikten av att ”måla med breda penslar” och att ha ett långsiktigt 
perspektiv och t.ex. inte fästa alltför stor vikt vid enskilda år. Men som 
framgår av figur 6.3 i avsnitt 6.3 går hushållstillväxten från drygt 50 000 i 
början av perioden till ungefär hälften i slutet av densamma och fram till 
2018 överstiger den årliga prognosens hushållstillväxt den genomsnittliga 
under hela perioden. Då hushållstillväxten är den väsentligaste faktorn för 
byggbehovet innebär detta att byggbehovet under perioden 2012-2017 
kommer att vara högre, och de första åren väsentligt högre, än de 39 900 
per år som fordras sett över hela perioden. Vi har inte beräknat 
byggbehovet för enstaka perioder men utifrån hushållstillväxten kan man 
konstatera att den överstiger prognosperiodens genomsnitt med 58 820 
för perioden 2012-2017 (se figur 6.3). Hur mycket detta innebär 
omräknat i byggbehov beror på flera faktorer och är därför omöjligt att 
säga utan att göra en separat beräkning, men gör man ett grovt överslag 
och likställer hushållstillväxt och byggbehov innebär det ett byggbehov 
på 9 800 fler bostäder per år under åren 2012-2017 än genomsnittet för 
hela prognosperioden. Det innebär således ett årligt byggbehov om 
49 700 genomsnittligt under perioden 2012-2017. 

En annan faktor i sammanhanget, som också pekar på att behovet kan 
vara högre inledningsvis under prognosperioden, är antagandet om att en 
”bostadsreserv” behövs för att bostadsmarknaderna ska fungera till fyllest 
(se avsnitt 5.4 och 7.2.5). I bilaga 2 framgår att det handlar om nära 
52 000 nya bostäder som behövs för att det ska finnas en bostadsreserv på 
minst en procent av det totala bostadsbeståndet i varje FA-region till 
2025. Detta innebär en väsentligt mindre ansträngd situation 2025 än 
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2012 i framför allt de större tillväxtregionerna. Det totala behovet har 
slagits ut över alla de 14 prognosåren men det vore naturligtvis önskvärt 
att denna mindre ansträngda situation inträder så tidigt som möjligt. Detta 
talar således också för att fler bostäder byggs i början av perioden än 
senare under densamma. Slår man ut 52 000 över 14 år innebär det 3 700 
per år. Antar man i stället att den eftersträvade situationen ska vara 
uppfylld till i mitten av perioden (2019) innebär det i stället att denna 
uppbyggnad fordrar 7 400 per år under perioden 2012-2018 vilket i sin 
tur innebär att byggbehovet för denna period blir högre än genomsnittet 
för hela prognosperioden.143 

Slutsatsen är således att en högre andel av det totala byggbehovet bör 
tillfredsställas under prognosperiodens inledning vilket talar för ett 
byggande väsentligt överstigande de 39 900 bostäder årligen som gäller 
för genomsnittet under prognosperiodens inledande år. 

 
• Det prognostiserade byggbehovet i skenet av faktiskt byggande 
I prognosen uppskattas behovet av nya bostäder under fjortonårsperioden 
2012-2025 till 558 000. Då det redan har gått tre år av prognosperioden 
kan behovet justeras med de bostäder som redan har färdigställts under 
perioden 2012-2014. Under åren 2012-2013 färdigställdes enligt SCB 
58 622 bostäder genom nyproduktion eller ombyggnad och den än så 
länge preliminära siffran för 2014 är 32 150. Det innebär att nästan 
91 000 bostäder har färdigställts under perioden 2012-2014. Det medför 
att det återstår att producera ca 467 000 bostäder under elvaårsperioden 
2012-2025 för att tillfredsställa det prognostiserade byggbehovet för hela 
perioden. Detta innebär således att 42 500 bostäder årligen behöver 
produceras under åren 2015-2025 förutsatt att prognosen stämmer och att 
de bostäder som inte producerades under åren 2012-2014 i enlighet med 
de behov som fanns fortfarande behöver produceras.  

Slutsatsen är således att då den faktiska bostadsproduktionen under 
perioden 2012-2014 understigit de genomsnittliga årliga byggbehoven 
överstiger de återstående genomsnittliga byggbehoven det genomsnitt 
som presenterats för hela prognosperioden med 2 600 per år. 

 
• Det prognostiserade byggbehovet i skenet av uppdaterad 

befolkningsprognos 
Liksom när det gäller bostadsbyggandet kan vi beakta det faktum att det 
har gått några år sedan prognosstart vilket innebär att vi kan relatera delar 
av befolkningsprognosen 2012-2025 till hur det faktiskt har sett ut. Om vi 
jämför rikets befolkning vid utgången av 2014 enligt färsk statistik från 
SCB med den befolkningsprognos som har använts kan vi konstatera att 
det faktiska utfallet överstiger prognosen med ungefär 10 000 personer. 
Vi är således fler människor i Sverige idag än vad man förutspådde när 
prognosen gjordes för tre år sedan. Det medför i sin tur att 
bostadsbehoven är större än vad som indikeras av prognosen. Den senaste 
tidens ökade invandring är orsaken till skillnaden. SCB:s uppdaterade 
prognoser 2013 och 2014 har båda signalerat en tilltagande 

                                                 
143 Detta innebär en liten förenkling då en liten del av bostadsreserven kommer från den 
nyproduktion som sker varför siffran är litet överskattad. 
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befolkningsökning främst orsakad av förväntningar om högre invandring 
till Sverige under de närmaste åren och därför har prognosen successivt 
skrivits upp. Om man utgår ifrån SCB:s befolkningsprognos från 2014 
och beaktar de korrigeringar SCB nyligen gjort baserat på framför allt 
Migrationsverkets senaste prognos tyder detta på att Sverige 2025 har en 
befolkning som överstiger den befolkningsprognos från 2012 som vi 
använt med 259 000 personer. Utan information om åldersfördelning och 
regional fördelning går det inte säga något säkert om effekten för det 
framtida byggbehovet, men utgår man ifrån den genomsnittliga 
hushållskvoten för riket och totalbefolkningen hamnar man på ett ökat 
byggbehov fram till 2025 om 128 000 bostäder144 eller 9 100 per år sett 
över hela prognosperioden och 11 600 årligen från 2015. Värt att notera 
är att samma sak gäller här som nämndes tidigare angående det 
prognostiserade byggbehovets tidsmässiga fördelning – även denna 
befolkningsökning förväntas till större delen ske i början av perioden 
varför byggbehovet är högre de närmaste åren. Ett ökat byggande som 
svarar mot en ytterligare förväntning om fler hushåll innebär också att 
bostadsreserven kommer att behöva öka vilket ytterligare spär på 
byggbehovet över perioden. 

Bortsett från osäkerheten i befolkningsprognosen och den grova 
översättningen till bostadsbehov och betydelsen av befolkningsökningens 
regionala fördelning är det värt att påtala en annan aspekt av den 
prognostiserade befolkningsökningen och att den till stor del beror av 
förväntad invandringsökning. Nämligen att eventuella offentliga insatser 
på området kan få stor betydelse för var någonstans asylinvandrarna 
hamnar och att detta spelar roll för behovet av nya bostäder, dvs. om en 
majoritet hamnar i storstadsregionerna eller i en avfolkningsregion där 
det idag finns lediga bostäder. En bättre uppfattning om läget kommer 
ges när SCB:s nästa omarbetade befolkningsprognos kommer under 
våren 2015.  

Slutsatsen är att befolkningen hittills ökat mer än vad som antogs 
2012 och framför allt att förväntningarna om ökad invandring framöver 
kommer medföra en väsentligt större befolkning 2025 än vad som varit 
utgångspunkten för byggbehovsprognosen. Detta innebär att det nu 
förväntade behovet av nya bostäder fram till 2025 är väsentligt högre än 
prognosmodellens 558 000 bostäder. 

 
• Byggbehovet i förhållande till utgångsläget 
Byggbehovsprognosen startar 1 januari 2012 och utgår från nuläget och 
startar så att säga från noll och ser framåt. På flera håll anses dock 
bostadsmarknaden vara ansträngd i utgångsläget och att det därför fordras 
ett bostadsbyggande oberoende av den framtida befolkningsutvecklingen. 
Prognosen har inte den utgångspunkten, men indirekt tas viss hänsyn till 
detta, dels genom införandet av en bostadsreserv i modellen och dels 
genom antagandet om en högre hushållskvot för 20–24-åringar än vad 
fallet är i startläget. Detta sammantaget innebär en mindre ansträngd 
situation på landets bostadsmarknader 2025 än 2012. Om dessa åtgärder 
inte skulle anses räcka och om utgångsläget skulle bedömas än mer 

                                                 
144 Inklusive effekten på bostadsreservens storlek. 
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ansträngt ur bostadsförsörjningsperspektiv skulle det behöva tillföras 
ytterligare bostäder under perioden utöver det som prognostiseras i 
byggbehovsprognosen.  

Slutsatsen är att byggbehovet skulle kunna vara högre om startläget 
inkluderades i prognosen och om de antaganden som görs i modellen inte 
skulle kunna åtgärda situationen. 

 
• Antagandet om befintligt bostadsbestånd 
Det framtida behovet av bostäder fordrar att nya bostäder byggs men 
framtida befolkning kommer naturligtvis framför allt att bo i idag redan 
existerande bostäder. Detta fordrar således att det bostadsbestånd som 
redan är uppfört underhålls så att detta bostadsbestånd kan nyttjas även 
framöver. I prognosmodellen ingår detta genom att analysen inrymmer 
antaganden om antal rivningar under perioden baserat på historiska 
rivningar. Om det framtida behovet av underhåll och ombyggnationer 
inte skulle följas framöver skulle det få effekter på det prognostiserade 
byggbehovet om idag befintliga bostäder inte skulle fylla denna funktion 
i framtiden. Det s.k. miljonprogrammet är nu mellan 40-50 år gammalt 
och med tanke på dess antalsmässiga omfattning kommer detta 
bostadsbestånd att fordra underhåll för att fortsätta fylla sin funktion.145 
Då tillförlitliga uppgifter om hur stort behovet av åtgärder är och då 
statistiken om hur mycket åtgärder som görs och har gjorts är ganska 
bristfällig är det svårt att ha någon klar uppfattning om hur stora behoven 
är under perioden och hur rimligt det är att det underhåll som är 
nödvändigt också kommer att ske. Därmed är det också svårt att hantera 
det befintliga bostadsbeståndet på annat sätt än vad som gjorts i 
prognosmodellen där historiken används för att prognostisera framtiden. 

Slutsatsen är att underhåll och ombyggnation kommer att fordras 
under prognosperioden för att det befintliga bostadsbeståndet fortsatt ska 
kunna användas och att en eventuell underlåtenhet på området skulle 
medföra att behovet av nya bostäder skulle öka. Om nödvändigt underhåll 
sker men att det påverkar hyresnivån kan det medföra att befintliga 
hyresgäster inte kan bo kvar utan måste flytta till annan bostad, vilket 
också kan komma att påverka behovet.146 

 
• Antagandet att en bostad = en bostad I: Bostadsmarknad = 

Arbetsmarknad 
Ett av våra grundläggande antaganden i byggbehovsprognosen är att en 
bostad är densamma oavsett var inom en och samma bostadsmarknad den 
ligger. Prognosmodellen har utgått ifrån att en bostadsmarknad kan 
approximeras med en arbetsmarknad och därför antagit att Sverige består 
av 72 bostadsmarknader och tillika FA-regioner. Avgränsning av 
marknader för bostäder är vanskligt, men att göra avgränsningen utifrån 
funktionella i stället för administrativa (kommun eller län) 
utgångspunkter är i vart fall ett steg i att få en bättre överensstämmelse 
mellan antagandena i policyanalysen och den verklighet som studeras. 

                                                 
145 De renoveringar som görs nu gäller framför allt bostäder byggda 1930-1950 varför 
miljonprogramsbebyggelsen snart bör stå på tur. 
146 Flyttmönster i samband med omfattande renoveringar studeras i Boverket (2014). 
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För mer exakta definitioner av enskilda bostadsmarknaders avgränsning 
fordras särskilda studier vilket inte kunde inrymmas i detta arbete. I 
kapitel 1 och i avsnitten 3.1 och 5.1.1 finns mer att läsa om denna 
avgränsning. Möjligheten att betrakta en bostadsmarknad som mindre än 
en FA-region finns då Tillväxtanalys delat in vissa regioner i flera 
delregioner. I stället för de ursprungliga 72 FA-regionerna skulle en 
analys kunna göras utifrån de 93 del-FA som definierats. Mer att läsa om 
indelning av bostadsmarknader finns i Magnusson (1994) där en 
förteckning över ett antal studier på området listas. 

Slutsatsen är att det är svårt att definiera bostadsmarknader men att 
indelningen kan ha stor betydelse för utfallet av regionala 
byggbehovsprognoser. Skulle man anta att bostadsmarknaderna är 
storleksmässigt mindre och att landet består av fler än 72 
bostadsmarknader skulle det prognostiserade byggbehovet bli större än i 
vår prognos.147 

 
• Antagandet att en bostad = en bostad II: Betydelsen av 

bostadsbeståndets utformning 
En annan central utgångspunkt i byggbehovsprognosen är att bostaden i 
detta sammanhang betraktas som en fullständigt homogen vara, där 
kvalitativa aspekter såsom storlek, upplåtelseform, läge eller olika 
kvalitetsegenskaper inte spelar någon roll för det antalsmässiga 
bostadsbehovet. Således säger prognosen ingenting om hur det 
uppskattade behovet av bostäder ser ut; om det är stora eller små bostäder 
som behövs och om dessa bör vara hyresrätter, bostadsrätter eller 
äganderätter för att ta ett par exempel. På samma sätt betraktas det idag 
befintliga bostadsbeståndet vilket innebär att det, så länge bostäderna inte 
rivs, antas komma att fylla sin funktion och således tillsammans med de 
nya bostäder som kommer behövas mätta de framtida bostadsbehoven. 

Detta är ett antagande som kan te sig rimligt i flera sammanhang men 
också mindre rimligt i andra. Valet har sin grund i att göra 
prognosuppgiften hanterbar och att utgångspunkten för hela arbetet är att 
”måla med breda penslar”. Skulle prognosen beakta det faktum att bostad 
tillsammans med arbetskraft är den allra mest heterogena av varor skulle 
uppgiften vara helt ogenomförbar.148  

När det gäller antagandet om att bostäder är homogena har detta 
behandlats på olika håll i rapporten, bl.a. i avsnitt 5.1.1, och även 
problematiserats i ett särskilt sammanhang nämligen bostadsbehovet för 
äldre. Denna grupp är intressant i sammanhanget av två skäl: Dels är det 
rimligt att anta att antagandet att en bostad är en bostad oavsett hur den 
ser ut eller var den ligger blir särskilt grovt i detta fall och dels är denna 
åldersgrupp den grupp som växer allra mest framöver. Vi kommer 
således i framtiden att få ett stort antal hushåll som består av äldre 
människor som sannolikt kommer ha särskilda behov som kan ställa krav 
på någon form av bostadsanpassning. 

                                                 
147 Se även avsnitt 7.4.1.1. 
148 Bostadens heterogenitet medför också att efterfrågeanalyser av varan är komplicerade 
och att prognoser för framtida bostadsefterfrågan är sällsynta. 
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Betydelsen av att både antalet och andelen äldre kommer att öka kraftigt 
framöver (se figur 6.4) och att det är väsentligt att beakta i 
bostadsplaneringssammanhang har tidigare berörts i avsnitt 6.3. I detta 
avsnitt lyftes särskilt det faktum att antalet äldre hushåll växer även i 
samtliga de FA-regioner där utvecklingen präglas av 
befolkningsminskning och där behovet av nya bostäder är ringa eller 
obefintligt. Om äldres bostadsbehov fordrar en anpassning av 
bostadsstocken kan det även få effekter på byggbehovet i FA-regioner 
med ett kvantitativt byggbehov, men framför allt i de regioner som 
präglas av avfolkning kan den växande gruppen äldre hushåll medföra 
bostadskrav (t.ex. vad gäller utformning, storlek eller läge) som inte kan 
uppfyllas inom befintligt bostadsbestånd. I så fall kan det leda till att 
bostäder behöver tillföras genom om- eller nybyggnad även om antalet 
bostäder i regionen i sig svarar mot de kvantitativa behoven. Frågan kan 
också kopplas samman med diskussionen om den framtida hanteringen 
av det befintliga bostadsbeståndet.  

Slutsatsen är att den kraftiga tillväxten i antalet äldre hushåll i hela 
landet, men inte minst i de regioner som i övrigt präglas av 
befolkningsminskning, kommer att påverka den framtida 
bostadsmarknaden och att en effekt kan bli att det kan behöva byggas 
bostäder för att anpassa bostadsutbudsutformningen till denna grupps 
specifika villkor. I så fall kan behovet av nya bostäder överstiga det 
prognostiserade antalet. 

 
• Antagandet att ett hushåll = en bostad  
Vilket redogjorts för i avsnittet om prognosmodellens utgångspunkter 
(5.1.1) är antagandet att varje (nytt) hushåll behöver en, men endast en, 
bostad. Att varje hushåll behöver en bostad är ett rimligt antagande men 
det finns också hushåll som har två eller t.o.m. fler bostäder. Tillgänglig 
statistik omöjliggör kunskap om hur förekomsten ser ut liksom om det 
har blivit mer förekomande över tid. I prognosmodellen har antagits att 
behovet stannar vid en bostad per hushåll. Begreppet behov kan 
diskuteras i sammanhanget, men i den mån t.ex. veckopendling till annan 
ort blir mer förekommande kan detta vara en aspekt att beakta i detta 
sammanhang. Avsaknaden av statistik komplicerar dock liksom det 
sannolika i att denna typ av situationer ofta innebär att hushållet i fråga 
har en bostad i en FA-region och en andra bostad i en annan.  

Slutsatsen är att om ”dubbelboende” skulle bli mer förekommande 
framöver så att ett hushåll har fler än en bostad, då skulle behovet av nya 
bostäder öka. 

 
• Morgondagens hushållskvot för ungdomar 
I avsnittet om osäkerhetsfaktorer i modellen (7.2) diskuterades 
hushållskvoterna (7.2.2) och där ägnades särskild uppmärksamhet åt att 
diskutera konskevensen av att hushållskvoterna för gruppen 20-24 år 
sjunkit på senare år, sannolikt orsakad av en ökande kvarboendeandel i 
denna grupp. Där argumenterades för att orsaken till denna förändring 
sannolikt står att finna i förändrade ekonomiska förutsättningar och att 
det ur behovsperspektiv var rimligt att anta att förhållandena skulle vara 
desamma som de varit under lång tid tidigare.  
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Slutsatsen är att om hushållskvoterna i stället skulle vara desamma 2025 
som 2011 skulle det innebära att byggbehovet sjunker med närmare 2 000 
bostäder per år under prognosperioden.  
 
• Enstaka produktionstoppar räcker inte – hög produktion under 

lång tid fordras 
Vilket rapporten har visat är byggbehoven idag och för ganska lång tid 
framöver högre än vad de har varit på mycket länge i Sverige. I figur 7.3 
framgår det årliga färdigställandet sedan 1949. För att finna en 14-
årsperiod med en produktionsvolym motsvarande de prognostiserade 
558 000 bostäderna måste man gå tillbaka till perioden 1981-1994 då 
närmare 573 000 bostäder färdigställdes i Sverige. Senast det 
färdigställdes fler än 40 000 bostäder under ett år i Sverige var 1992. Det 
var således länge sedan produktionsvolymerna var på de nivåer som nu 
prognostiseras komma att behövas.   

Nyproduktionen av bostäder har dock ökat på senare tid och är på väg 
mot de nivåer som byggbehovsprognosen tyder på kommer att behövas. 
Vi har tidigare i detta avsnitt lyft fram att byggbehovet inte är konstant 
över hela perioden utan att det är högst i inledningen och därefter 
successivt avtar. Det innebär att volymerna måste komma på plats 
tämligen omgående. Även om detta också innebär att byggbehovet är 
lägre i slutet av perioden har vi i detta avsnitt pekat på faktorer som kan 
innebära att byggbehovet är större än modellens resultat totalt sett och 
inte minst i slutet av prognosperioden (t.ex. tillväxttakten i antalet äldre 
hushåll). Det som dock förtjänar att påtalas lite extra är att även om 
behoven varierar över prognosperioden och är lägre under andra halvan 
av perioden pratar vi ändock om relativt höga produktionsvolymer under 
hela perioden och vi ska komma ihåg att 14 år (minst) är en lång 
tidsperiod. Detta samtidigt som vi vet att byggbranschen är en väldigt 
konjunkturkänslig bransch och produktionsvolymerna historiskt varierat 
mycket från tid till annan.  

Slutsatsen är att de byggvolymer som fordras framöver är relativt höga 
och att dessa volymer kommer att behöva upprätthållas under lång tid. 
Enstaka produktionstoppar kommer inte att räcka och bostadsbyggandet 
måste därför präglas av långsiktighet och uthållighet. 
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Figur 7.3 Färdigställda bostäder (tusental) 1949-2014 (tusental) 

 
 
Källa: SCB 
 
I nedan matris sammanfattas de punkter som gåtts igenom och vilken 
effekt dessa kan få för det framtida bostadsbehovet. 

 
 
Tabell 7.3 Sammanställning av aspekter som kan påverka byggbehovet 

 
Aspekt Möjlig konsekvens 
Byggbehovets 
fördelning över 
tidsperioden 

Hushållstillväxten är störst i inledningen av perioden 
vilket innebär att ungefär 9 800 fler bostäder än 
genomsnittligt skulle behöva byggas årligen under 
perioden 2012-2017. Om den bostadsreserv som 
antas behövas skulle vara uppförd under samma 
period innebär det att ytterligare 3 700 årligen skulle 
behövas under prognosperiodens första halva. 

Faktiskt byggande 
hittills under 
prognosperioden 

Det byggande som har skett under prognosperiodens 
tre inledande år innebär att det totala byggbehovet 
minskat från 558 000 till 467 000 vilket innebär ett 
årligt byggande väsentligt lägre än det genomsnittligt 
prognostiserade byggbehovet vilket medför att det 
genomsnittliga byggbehovet för resterande period 
(2015-2025) ökar med nästan 2 600. 

Befolkningsprognosen 
har skrivits upp 

De inledande åren har befolkningen ökat mer än 
prognostiserats. Den ökade invandringen har medfört 
att befolkningsprognosen har uppjusterats jämfört 
med den byggbehovsprognosen utgått ifrån. Enligt 
senast tillgänglig information tyder 
befolkningsprognosen på att befolkningen 2025 
kommer att vara 259 000 fler än vad vi utgått ifrån. 
Med detta som utgångspunkt innebär en uppskattning 
av byggbehovet att 128 000 fler bostäder skulle 
behövas under prognosperioden vilket innebär 9 100 i 
snitt årligen (11 600 räknat från 2015). Det 
tillkommande behovet är dessutom också större första 
halvan av perioden. 
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Bostadssituationen i 
utgångsläget 

Om det vid prognosstart antas finnas ett 
bostadsunderskott och om detta inte skulle anses 
(implicit) beaktas genom modellens antaganden och om 
detta skulle ingå i bedömningen, skulle behovet av 
bostäder vara större än prognosen. 

Tillståndet i befintligt 
bostadsbestånd 

Prognosmodellens antagande om det befintliga 
bostadsbeståndet har utgått ifrån antaganden om 
framtida rivningar baserade på historiska data. Om 
nödvändigt underhåll av bostadsbeståndet inte skulle 
ske kan detta innebära att det beräknade byggbehovet 
under perioden ökar ytterligare. 

Om en 
bostadsmarknad är 
mindre än en 
arbetsmarknad 

Att en bostadsmarknad är detsamma som en 
arbetsmarknad är ett av modellens grundantaganden. 
Bostadsmarknadens storlek och utbredning spelar stor 
roll för byggbehovets storlek. Om bostadsmarknaderna 
skulle vara mindre i storlek och därmed fler till antalet än 
arbetsmarknader skulle det innebära ett högre 
byggbehov. 

Behov av nya 
bostäder av andra än 
rent kvantitativa skäl 

Kvalitativa bostadsbehov kan avvika från det som 
erbjuds i det befintliga bostadsbeståndet vilket kan 
innebära behov av nya bostäder även om det 
kvantitativa bostadsbehovet är uppfyllt. Ett sådant 
exempel är äldre hushåll som kan ha särskilda krav på 
bostadsutformning och i takt med att dessa hushåll 
växer markant framöver kan även denna aspekt behöva 
beaktas. Detta blir särskilt uppenbart i de regioner som 
präglas av avfolkning i övrigt. Beroende på 
möjligheterna till anpassning av befintligt 
bostadsbestånd kan det komma att behöva byggas nya 
bostäder framöver vilket således får läggas till befintlig 
byggbehovsprognos. 

Om hushållen har fler 
än en bostad 

Om ”dubbelboendet” skulle öka framöver så att ett 
hushåll har fler än en bostad (t.ex. 
övernattningslägenhet på annan ort) kommer även 
byggbehovet att öka. 

Morgondagens 
ungdomar 

Om dagens hushållskvot skulle bestå innebär det att 
byggbehovet blir ungefär 2 000 lägre per år än vad som 
antagits i modellen. 

 
 

Av de nio aspekter som tagits upp och som sammanfattas i tabell 7.3 är 
det sex som med olika grad av sannolikhet och med varierande 
kvantitativa effekter kan medföra ett större behov av nya bostäder än vad 
prognosmodellen indikerar. En aspekt kan leda till ett lägre behov medan 
två inte handlar om totalen utan om fördelningen under perioden. Vi 
avslutar avsnittet med att sammanställa det som sagts i ett par kvantitativa 
tabeller. Först utgår vi ifrån byggprognosens resultat och hela 
tidsperioden i tabell 7.4.  

 
Tabell 7.4 Byggbehovets fördelning över tid  
Genomsnittligt årligt byggbehov enligt prognosen 39 900 
Hushållstillväxten kraftigast inledningsvis + 9 800 
Bostadsreserven uppbyggd till 2019 + 3 700 
Ungefärligt årligt byggbehov 2012-2018 53 400 
Ungefärligt årligt byggbehov 2019-2025 26 400 
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Vi pekade redan i resultatkapitlet tidigare på att byggbehovet är ojämnt 
fördelat över tidsperioden och att det är högst initialt för att sedan 
successivt minska. I tabell 7.4 framgår att det årliga byggbehovet är runt 
50 000 de första sju åren och t.o.m. lite högre om man låter antagandet 
om en bostadsreserv vara uppfyllt till 2019. Flera av de aspekter som har 
lyfts fram påverkar inte bara byggbehovets fördelning utan även dess 
totala storlek. I tabell 7.5 summeras de som låter sig kvantifieras.149 
 
Tabell 7.5 Totalt och årligt behov av nya bostäder från 2015 
Totalt byggbehov 2012-2025 enligt prognosen 558 000 
Ökat byggbehov baserat på uppskriven befolkningsprognos + 128 000 
Färdigställda bostäder 2012-2014 91 000 
Totalt byggbehov 2015-2025 595 000 
  
Genomsnittligt årligt byggbehov 2015-2025 54 100 
Hushållstillväxten kraftigast inledningsvis150 + 13 100 
Bostadsreserven uppbyggd till 2021 + 3 800 
Ungefärligt årligt byggbehov 2015-2020 71 000 
Ungefärligt årligt byggbehov 2021-2025 33 800 
 
I tabell 7.5 beaktar vi att befolkningsprognosen kraftigt skrivits upp sedan 
startpunkten för byggbehovsprognosen samt att bostadsbyggandet hittills 
varit lägre än behoven. Det leder till klart högre siffror än vad som gavs 
av prognosmodellen. Beaktar vi även här att behoven är större 
inledningsvis hamnar vi på årliga behov av nya bostäder på 71 000 fram 
t.o.m. 2020. Om vi erinrar oss figur 7.3 och den historiska produktionen 
kan vi konstatera att det här handlar om volymer vi inte varit uppe på 
sedan miljonprogrammets dagar. Då har vi bara beaktat den av de sex 
aspekter som kan öka behovet och som går att kvantifiera, och inte heller 
inbegripit den aspekt som kan komma att sänka behoven. Vi avslutar med 
att i tabell 7.6 redovisa dessa återstående aspekter som kan komma att 
påverka det framtida behovet av bostäder.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
149 Här har inte tagits upp den effekt det skulle få på byggbehovet om vi antagit en 
bostadsreserv motsvarande två procent i stället för en procent som togs upp i avsnitt 7.2.5. 
Om ett sådant antagande gjorts skulle det innebär att byggbehovet ökar med 3 600 
bostäder per år. 
150 Posten innefattar också det faktum att den prognostiserade hushållsökningen var som 
allra högst 2012-2014 (se figur 6.3) och det faktiska byggandet som skedde understeg de 
genomsnittliga behoven men var ännu lägre om man beaktar att behoven under dessa år 
var högre än periodens genomsnitt. Knappa 63 procent av den totala hushållstillväxten 
2015-2025 beräknas ske från 2015 till 2020 men av den förväntade ytterligare 
befolkningsökningen prognostiseras merparten (88 procent) tillkomma till 2020. Det 
innebär att hushållstillväxten förväntas vara väsentligt större under periodens första halva. 
Dessutom är behoven även inom denna avgränsade tidsperiod högre inledningsvis. 
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Tabell 7.6 Övriga aspekter med möjlig inverkan på framtida byggbehov 
Aspekt Möjlig 

effekt 
Om ett underskott av bostäder i startläget beaktas. +  
Om nödvändigt underhåll av befintliga bostäder inte sker och 
bostäder därför måste ersättas med nya. 

+  

Om bostadsmarknaden i realiteten är mindre än arbetsmarknaderna 
kommer behovet av bostäder att öka. 

+  

Om mismatch råder mellan behov av kvalitativ art och bostadsutbud 
kan nya bättre anpassade bostäder behöva byggas. 

+  

Om hushållen framöver kommer efterfråga fler än en bostad per 
hushåll kommer behoven av fler bostäder att öka. 

+  

Om dagens lägre hushållskvot för ungdomar skulle bestå i framtiden 
minskar byggbehovet. 

-26 000 

 
Ovanstående aspekter ska ses som eventualiteter vars sannolikheter och 
eventuella kvantitativa effekter på byggbehovet är omöjliga att sia om. 
Den aspekt som mest förts fram i debatten, tillsammans med det 
underhållsbehov som finns i befintligt bestånd, är bristsituationen i 
startläget. Den aspekt som lyfts fram mest frekvent i rapporten är dock 
den om risken för mismatch och särskilt tillsammans med det faktum att 
antalet äldre kommer att öka kraftigt framöver och de effekter detta kan 
få, inte minst i de FA-regioner som präglas av avfolkning och därmed 
saknar kvantitativt byggbehov.   

7.6 Slutsatser 
I detta kapitel har resultaten från kapitel 6 analyserats. Vilka osäkerheter 
som finns inom och utanför modellen har diskuterats ingående, liksom hur 
de kvantitativt prognostiserade behoven kan behöva modifieras. Denna 
analys är väl så relevant som resultaten per se vilket medfört att kapitlet är 
tämligen omfångsrikt. Vi avslutar därför kapitel 7 med att kortfattat 
sammanfatta de mest väsentliga slutsatserna i punktform. 
 
• Byggbehovsmodellen innehåller fyra variabler, varav tre är 

påverkbara, som kan komma att få ett annorlunda utfall än 
prognostiserat. Den variabel som är svårast att prognostisera och som 
kan påverka byggbehovet mest är hushållsbildningen (genom 
befolkningsförändringar). 
 

• Samhällsutvecklingen har stor inverkan på det framtida byggbehovet. 
Politiska insatser och andra omvärldsförändringar är dock omöjliga att 
beakta i en byggbehovsprognos, men viktiga att vara medveten om. 

 
• Prognosutfallet är och ska vara påverkbart, inte minst för lokala och 

regionala aktörer med avsikt att påverka den framtida utvecklingen i 
önskvärd riktning. Det är en av de stora poängerna med att göra en 
långsiktig prognos över framtida byggbehov. 
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• Byggbehovsprognosen indikerar att byggbehovet är 39 900 bostäder 
årligen sett över perioden 2012-2025. Prognosen ger dock vid handen 
att behovet är väsentligt högre i början av perioden än i slutet. En 
överslagsberäkning indikerar att de årliga behoven under första halvan 
av prognosperioden kan överstiga 50 000. Analysen visar också att det 
finns väsentliga indikatorer på att behovet av nya bostäder sett över 
hela perioden väsentligt kan överstiga det av modellen 
prognostiserade antalet bostäder. Den främsta och mest uppenbara 
anledningen till det är den senaste tidens ökade invandringsnetto som 
inneburit att befolkningsprognoserna skrivits upp. Med nya 
befolkningsprognoser som utgångspunkt tyder beräkningar på ett 
genomsnittligt byggbehov från 2015 på 54 100 per år och om den 
nämnda ojämna fördelningen över tid beaktas kan behovet av nya 
bostäder de närmaste sex åren motsvara 71 000 bostäder årligen. 
Därutöver finns ytterligare aspekter som kan komma att påverka 
byggbehovet, och då framför allt uppåt. Det ska dock noteras att dessa 
siffror är grova uppskattningar baserade på tillgänglig information och 
inte resultat av den prognosmodell som använts i övriga beräkningar. 
Osäkerheten i siffrorna är således stor och mer nogsamma och 
detaljerade prognoser kan först göras när SCB:s nya 
befolkningsprognos kommer senare under 2015. 
 

• Bostäder är långlivade varor och en bostadsproduktion som präglas av 
flexibilitet och långsiktighet är därför angelägen. Det 
samhällsekonomiska behovet av en byggbehovsprognos och att denna 
bör vara långsiktig, torde således vara uppenbar. 
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8 Slutsatser och avslutande 
kommentarer 

Bostadssektorn och bostadsmarknaden är en viktig del av svensk ekonomi.  
Dessutom är bostadsmarknaden något som på ett påtagligt sätt rör oss alla, 
då de flesta av oss tillbringar en stor del av vår tid i bostaden. Förutom att 
det dagliga livet högst konkret påverkas av våra bostadsförhållanden är det, 
för många människor, boendeutgiften som är den största enskilda 
utgiftsposten i privatekonomin. Att bostaden är en viktig vara för det 
enskilda hushållet torde således vara uppenbart. Men varför göra en 
långsiktig analys av det framtida byggbehovet? Sköter inte 
marknadsmekanismerna, dvs. relationen mellan utbud och efterfrågan, hur 
mycket som byggs, och att efterfrågan kontra utbud är det som är värt att 
studera? Även i framtiden är det samspelet mellan utbud och efterfrågan på 
bostadsmarknaden som kommer att vara centralt, men en kvantitativt 
inriktad analys med hjälp av enkel matematik visar ändå huruvida vi 
kommer att ha överensstämmelse mellan det framtida antalet hushåll och 
antalet bostäder. En efterfrågeanalys och en behovsanalys svarar på olika 
frågor och båda är berättigade och det är viktigt att vara medveten om 
skillnaden. 

En viktig poäng med analysens relativt långsiktiga perspektiv är att 
det är de långsiktiga nivåerna som är de intressanta och inte enstaka års 
observationer. Att bostadsmarknaden präglas av långsiktig ekonomisk 
hållbarhet är väsentligt för samtliga aktörer på bostadsmarknaden och 
således av stor vikt vid utformandet av de spelregler som gäller på 
marknaden och just långsiktigheten betonas också av regeringen i både 
delmålet för bostadspolitiken liksom i delmålet för byggandet. Detta är 
kanske särskilt viktigt just vad gäller bostadsmarknaden med tanke på 
bostädernas långa livslängd och lägesbeständighet. Om 
bostadsinvesteringar styrs av kortsiktiga marknadsförhållanden som 
sedan, i ett längre perspektiv, visar sig felaktiga kan detta ge betydande 
samhällsekonomiska förluster som följd. En viktig anledning till att 
Boverket genomför en analys med regionalt perspektiv är att bidra till en 
ökad diskussion på lokal och regional nivå genom att lyfta fram behovet 
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av bostadsplanering på längre sikt och med ett perspektiv som sträcker 
sig utanför kommungränserna. 

Rapportens syfte är bredare än att bara redovisa studiens empiriska 
resultat. Detta konkretiseras genom att relativt stort utrymme ägnas åt att 
analysera dessa resultat samt att vi med en historisk tillbakablick sökt 
åstadkomma en ”kuliss” mot vilken de empiriska resultaten och analysen 
kan speglas. Ett ytterligare syfte med rapporten är att ingående 
dokumentera den använda metoden och att tydligt redogöra för de källor 
som används och de antaganden som ligger bakom resultaten. 

Byggbehovets nära sammanhängande med den framtida hus-
hållsutvecklingen är centralt i studien. Hur vi bor sammanhänger i hög grad 
med hur vi lever våra liv och det är därför uppenbart att inte bara bostads-
politik, utan även politiska beslut och samhällsutvecklingen i stort, har stor 
betydelse för vårt framtida boende. Även om studiens fokus inte är på 
bostadskonsumtionens volym utan på kvantiteten bostäder är det uppenbart 
att prognosens träffsäkerhet i hög grad påverkas av hur samhället generellt 
utvecklas under det närmaste decenniet. Politiska beslut kan få stor bety-
delse för det faktiska utfallet. Politiska insatser och andra omvärldsföränd-
ringar är dock omöjliga att beakta i en byggbehovsprognos, men icke desto 
mindre väl så väsentliga att vara medveten om. Detta faktum är värt att hela 
tiden ha i minnet och ytterligare en anledning till att prognosresultat ska 
tolkas med försiktighet. 

Vilket påtalats på flertalet ställen i rapporten är det på lokal och 
regional nivå man har de bästa förutsättningarna att mer specifikt bedöma 
respektive regions utgångspunkter och förutsättningar. Dessutom är det 
på lokal och regional nivå som bäst möjligheter att mer direkt påverka 
den framtida utvecklingen och därmed också det faktiska utfallet finns. 
När det gäller att lokalt eller regionalt påverka skeendet är det först och 
främst insatser som påverkar in- och utflyttning som är av stor relevans 
för det framtida byggbehovet. Här finns en rad olika insatser som kan 
syfta till att behålla invånarna inom regionen eller att locka till sig nya. I 
diskussionen i avsnitt 5.2 angående prognosens syfte, poängterades att 
det faktiska utfallet i respektive region är påverkbart. Det är en av de 
stora poängerna med att göra en prognos över framtida byggbehov på 
lång sikt. 

Innan vi går in på resultaten och slutsatserna och implikationerna av 
dessa: ett par ord om prognosen i sig. En prognos är alltid förenad med 
olika grader av osäkerhet, men det är lika väsentligt att vara medveten om 
att prognosen är långsiktig. Bostäder är långlivade varor och byggandet är 
en relativt långsam och långsiktig process – det viktiga är därför att 
perspektivet är långsiktigt och inte att man ”ligger exakt rätt” vid varje 
enskild tidpunkt. 

Låt oss, med detta sagt om bakgrunden till och syftet med innevarande 
studie, övergå till de kvantitativa resultaten samt analysen av dessa. Det 
totala kvantitativa byggbehovet i riket är beräknat till i genomsnitt ca 39 
900 bostäder per år under perioden 2012-2025, varav större delen av 
byggbehovet, ungefär 74 procent, beräknas vara lokaliserat till de tre 
storstadsregionerna. Av de 72 FA-regionerna är det 27 stycken som inte 
beräknas ha något kvantitativt byggbehov under perioden. Den 
underliggande orsaken till detta är att befolkningen i dessa regioner 
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beräknas minska med 6,4 procent. På grund av befolkningsutvecklingen 
är det kvantitativa byggbehovet ojämnt fördelat under perioden. Behovet 
beräknas vara som högst inledningsvis och därefter successivt minska – 
drygt 50 000 årligen under periodens första halva och under 30 000 den 
avslutande perioden. Därutöver finns faktorer som talar för att behoven är 
än större – framför allt pga. ökat invandringsnetto under periodens 
inledande år och förväntningar om fortsatt relativt höga värden. Med nya 
befolkningsprognoser som utgångspunkt och med hänsyn till 
fördelningen över perioden liksom ett lågt byggande inledningsvis kan 
bostadsbehoven de närmaste åren fram till 2020 vara 71 000 nya bostäder 
om året. Det motsvarar mer än ett nytt Linköping varje år - sex år i rad.151 

Slutsatsen är att det behöver byggas nya bostäder i volymer Sverige 
inte varit i närheten av på väldigt länge och att dessa behov är som störst 
nu även om de också förväntas vara höga under tämligen lång tid 
framöver. För att dessa behov ska kunna uppfyllas ställs både 
organisatoriska och finansiella krav. Produktionsapparaten måste vara 
dimensionerad för höga volymer och under lång tid och processerna 
måste präglas av långsiktighet i både förutsättningar och genomförande. 
Ett omfattande bostadsbyggande ställer i sin tur krav på insatser avseende 
annan infrastruktur såsom kommunikationer och annan samhällsservice. 
Den största utmaningen är dock den finansiella - för att de bostäder som 
behövs ska byggas fordras att finansieringen är på plats. Detta 
aktualiserar skillnaden mellan behov och efterfrågan: De nya bostäder 
som behövs kommer att bli verklighet först om dessa bostäder också kan 
efterfrågas till rådande pris- och kostnadsläge. Således fordras kunskap 
om hur bostadsefterfrågan ser ut vid i framtiden gällande pris- och 
hyresnivåer. En sådan analys ligger utanför denna studies ramar men det 
är uppenbart att denna utmaning är än större än den mer kvantitativa och 
organisatoriska. Finns inte efterfrågan till rådande marknadspriser 
kommer bostadsbyggandet inte till stånd vilket kan leda till problem för 
både de individer som drabbas och för samhället i stort: Den ekonomiska 
tillväxten hålls tillbaka genom problem på arbetsmarknaden och unga får 
problem att etablera sig vilket får konsekvenser som uppskjuten 
familjebildning. Utöver ekonomiska problem kan olika typer av sociala 
problem uppstå som en konsekvens om bostadsbyggandet inte kan svara 
upp mot de behov som finns. Denna utmaning aktualiserar det gällande 
bostadspolitiska målet: Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot 
behoven. Analyser av framtida behov av bostäder är således väsentligt 
även om bostäder byggs för rådande efterfrågan. Nu är inte bara en läglig 
tidpunkt för att öka bostadsbyggandet utan också för att ta ställning till 
hur den framtida svenska bostadsmarknaden – och tillika viktig 
infrastruktur för hela samhällsekonomin – ska se ut. För det fordras 
underlag som beskriver hur verkligheten ser ut och Boverkets 
byggbehovsanalys är i detta avseende en pusselbit. 
 
 

                                                 
151 Enligt SCB:s beståndsstatistik fanns det i Linköpings kommun i underkant av 66 000 
bostäder 2013. 
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1 Stockholm 37 Västerås
2 Nyköping 38 Fagersta
3 Eskilstuna 39 Vansbro
4 Östergötland 40 Malung
5 Värnamo 41 Mora
6 Jönköping 42 Falun/Borlänge
7 Vetlanda 43 Avesta
8 Tranås 44 Ludvika
9 Älmhult 45 Gävle
10 Ljungby 46 Söderhamn
11 Växjö 47 Hudiksvall
12 Kalmar 48 Ljusdal
13 Vimmerby 49 Sundsvall
14 Västervik 50 Kramfors
15 Oskarshamn 51 Sollefteå
16 Gotland 52 Örnsköldsvik
17 Blekinge 53 Östersund
18 Kristianstad 54 Härjedalen
19 Malmö 55 Storuman
20 Halmstad 56 Lycksele
21 Göteborg 57 Dorotea
22 Borås 58 Vilhelmina
23 Trollhättan 59 Åsele
24 Lidköping 60 Sorsele
25 Skövde 61 Umeå
26 Strömstad 62 Skellefteå
27 Bengtsfors 63 Arvidsjaur
28 Årjäng 64 Arjeplog
29 Eda 65 Luleå
30 Karlstad 66 Överkalix
31 Torsby 67 Övertorneå
32 Hagfors 68 Haparanda
33 Filipstad 69 Pajala
34 Örebro 70 Jokkmokk
35 Hällefors 71 Gällivare
36 Karlskoga 72 Kiruna
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Tillväxtverkets 72 FA-regioner 

 

FA-kod FA-namn Kommunkod Kommun 
1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 
1 Stockholm 0115 Vallentuna 
1 Stockholm 0117 Österåker 
1 Stockholm 0120 Värmdö 
1 Stockholm 0123 Järfälla 
1 Stockholm 0125 Ekerö 
1 Stockholm 0126 Huddinge 
1 Stockholm 0127 Botkyrka 
1 Stockholm 0128 Salem 
1 Stockholm 0136 Haninge 
1 Stockholm 0138 Tyresö 
1 Stockholm 0139 Upplands-Bro 
1 Stockholm 0160 Täby 
1 Stockholm 0162 Danderyd 
1 Stockholm 0163 Sollentuna 
1 Stockholm 0180 Stockholm 
1 Stockholm 0182 Nacka 
1 Stockholm 0183 Sundbyberg 
1 Stockholm 0184 Solna 
1 Stockholm 0186 Lidingö 
1 Stockholm 0187 Vaxholm 
1 Stockholm 0188 Norrtälje 
1 Stockholm 0191 Sigtuna 
1 Stockholm 0192 Nynäshamn 
1 Stockholm 0305 Håbo 
1 Stockholm 0140 Nykvarn 
1 Stockholm 0181 Södertälje 
1 Stockholm 0461 Gnesta 
1 Stockholm 0486 Strängnäs 
1 Stockholm 0488 Trosa 
1 Stockholm 0330 Knivsta 
1 Stockholm 0360 Tierp 
1 Stockholm 0380 Uppsala 
1 Stockholm 0381 Enköping 
1 Stockholm 0382 Östhammar 
1 Stockholm 0331 Heby 
2 Nyköping 0480 Nyköping 
2 Nyköping 0481 Oxelösund 
3 Eskilstuna 0484 Eskilstuna 
3 Eskilstuna 0428 Vingåker 
3 Eskilstuna 0482 Flen 
3 Eskilstuna 0483 Katrineholm 
4 Östergötland 0513 Kinda 
4 Östergötland 0561 Åtvidaberg 
4 Östergötland 0580 Linköping 
4 Östergötland 0562 Finspång 
4 Östergötland 0563 Valdemarsvik 
4 Östergötland 0581 Norrköping 
4 Östergötland 0582 Söderköping 



4 Östergötland 0509 Ödeshög 
4 Östergötland 0560 Boxholm 
4 Östergötland 0586 Mjölby 
4 Östergötland 0583 Motala 
4 Östergötland 0584 Vadstena 
5 Värnamo 0617 Gnosjö 
5 Värnamo 0683 Värnamo 
5 Värnamo 0662 Gislaved 
5 Värnamo 1452 Tranemo 
6 Jönköping 0604 Aneby 
6 Jönköping 0642 Mullsjö 
6 Jönköping 0643 Habo 
6 Jönköping 0665 Vaggeryd 
6 Jönköping 0680 Jönköping 
6 Jönköping 0682 Nässjö 
6 Jönköping 0686 Eksjö 
7 Vetlanda 0684 Sävsjö 
7 Vetlanda 0685 Vetlanda 
8 Tranås 0512 Ydre 
8 Tranås 0687 Tranås 
9 Älmhult 0765 Älmhult 
9 Älmhult 1273 Osby 
10 Ljungby 0767 Markaryd 
10 Ljungby 0781 Ljungby 
11 Växjö 0760 Uppvidinge 
11 Växjö 0761 Lessebo 
11 Växjö 0763 Tingsryd 
11 Växjö 0764 Alvesta 
11 Växjö 0780 Växjö 
12 Kalmar 0834 Torsås 
12 Kalmar 0840 Mörbylånga 
12 Kalmar 0880 Kalmar 
12 Kalmar 0885 Borgholm 
12 Kalmar 0862 Emmaboda 
12 Kalmar 0881 Nybro 
13 Vimmerby 0860 Hultsfred 
13 Vimmerby 0884 Vimmerby 
14 Västervik 0883 Västervik 
15 Oskarshamn 0821 Högsby 
15 Oskarshamn 0861 Mönsterås 
15 Oskarshamn 0882 Oskarshamn 
16 Gotland 0980 Gotland 
17 Blekinge 1080 Karlskrona 
17 Blekinge 1081 Ronneby 
17 Blekinge 1060 Olofström 
17 Blekinge 1082 Karlshamn 
18 Kristianstad 1256 Östra Göinge 
18 Kristianstad 1290 Kristianstad 
18 Kristianstad 1293 Hässleholm 
18 Kristianstad 1083 Sölvesborg 
18 Kristianstad 1272 Bromölla 
19 Malmö 1230 Staffanstorp 
19 Malmö 1231 Burlöv 
19 Malmö 1233 Vellinge 



19 Malmö 1261 Kävlinge 
19 Malmö 1262 Lomma 
19 Malmö 1263 Svedala 
19 Malmö 1264 Skurup 
19 Malmö 1265 Sjöbo 
19 Malmö 1266 Hörby 
19 Malmö 1267 Höör 
19 Malmö 1280 Malmö 
19 Malmö 1281 Lund 
19 Malmö 1285 Eslöv 
19 Malmö 1287 Trelleborg 
19 Malmö 1270 Tomelilla 
19 Malmö 1286 Ystad 
19 Malmö 1291 Simrishamn 
19 Malmö 1214 Svalöv 
19 Malmö 1257 Örkelljunga 
19 Malmö 1260 Bjuv 
19 Malmö 1275 Perstorp 
19 Malmö 1276 Klippan 
19 Malmö 1277 Åstorp 
19 Malmö 1278 Båstad 
19 Malmö 1282 Landskrona 
19 Malmö 1283 Helsingborg 
19 Malmö 1284 Höganäs 
19 Malmö 1292 Ängelholm 
20 Halmstad 1315 Hylte 
20 Halmstad 1380 Halmstad 
20 Halmstad 1381 Laholm 
20 Halmstad 1382 Falkenberg 
21 Göteborg 1383 Varberg 
21 Göteborg 1384 Kungsbacka 
21 Göteborg 1401 Härryda 
21 Göteborg 1402 Partille 
21 Göteborg 1407 Öckerö 
21 Göteborg 1440 Ale 
21 Göteborg 1441 Lerum 
21 Göteborg 1443 Bollebygd 
21 Göteborg 1462 Lilla Edet 
21 Göteborg 1463 Mark 
21 Göteborg 1480 Göteborg 
21 Göteborg 1481 Mölndal 
21 Göteborg 1482 Kungälv 
21 Göteborg 1442 Vårgårda 
21 Göteborg 1445 Essunga 
21 Göteborg 1466 Herrljunga 
21 Göteborg 1489 Alingsås 
21 Göteborg 1415 Stenungsund 
21 Göteborg 1419 Tjörn 
21 Göteborg 1421 Orust 
22 Borås 1465 Svenljunga 
22 Borås 1490 Borås 
22 Borås 1491 Ulricehamn 
23 Trollhättan 1444 Grästorp 
23 Trollhättan 1461 Mellerud 



23 Trollhättan 1487 Vänersborg 
23 Trollhättan 1488 Trollhättan 
23 Trollhättan 1427 Sotenäs 
23 Trollhättan 1430 Munkedal 
23 Trollhättan 1439 Färgelanda 
23 Trollhättan 1484 Lysekil 
23 Trollhättan 1485 Uddevalla 
24 Lidköping 1470 Vara 
24 Lidköping 1471 Götene 
24 Lidköping 1494 Lidköping 
25 Skövde 1446 Karlsborg 
25 Skövde 1472 Tibro 
25 Skövde 1495 Skara 
25 Skövde 1496 Skövde 
25 Skövde 1497 Hjo 
25 Skövde 1498 Tidaholm 
25 Skövde 1499 Falköping 
25 Skövde 1447 Gullspång 
25 Skövde 1473 Töreboda 
25 Skövde 1493 Mariestad 
26 Strömstad 1435 Tanum 
26 Strömstad 1486 Strömstad 
27 Bengtsfors 1438 Dals-Ed 
27 Bengtsfors 1460 Bengtsfors 
28 Årjäng 1765 Årjäng 
29 Eda 1730 Eda 
30 Karlstad 1715 Kil 
30 Karlstad 1761 Hammarö 
30 Karlstad 1762 Munkfors 
30 Karlstad 1763 Forshaga 
30 Karlstad 1764 Grums 
30 Karlstad 1766 Sunne 
30 Karlstad 1780 Karlstad 
30 Karlstad 1781 Kristinehamn 
30 Karlstad 1784 Arvika 
30 Karlstad 1492 Åmål 
30 Karlstad 1785 Säffle 
31 Torsby 1737 Torsby 
32 Hagfors 1783 Hagfors 
33 Filipstad 1782 Filipstad 
34 Örebro 1814 Lekeberg 
34 Örebro 1860 Laxå 
34 Örebro 1861 Hallsberg 
34 Örebro 1880 Örebro 
34 Örebro 1881 Kumla 
34 Örebro 1882 Askersund 
34 Örebro 1884 Nora 
34 Örebro 1885 Lindesberg 
35 Hällefors 1863 Hällefors 
36 Karlskoga 1760 Storfors 
36 Karlskoga 1862 Degerfors 
36 Karlskoga 1883 Karlskoga 
37 Västerås 1907 Surahammar 
37 Västerås 1961 Hallstahammar 



37 Västerås 1980 Västerås 
37 Västerås 1981 Sala 
37 Västerås 1960 Kungsör 
37 Västerås 1983 Köping 
37 Västerås 1984 Arboga 
38 Fagersta 1904 Skinnskatteberg 
38 Fagersta 1962 Norberg 
38 Fagersta 1982 Fagersta 
39 Vansbro 2021 Vansbro 
40 Malung 2023 Malung 
41 Mora 2034 Orsa 
41 Mora 2039 Älvdalen 
41 Mora 2062 Mora 
42 Falun/Borlänge 2026 Gagnef 
42 Falun/Borlänge 2029 Leksand 
42 Falun/Borlänge 2031 Rättvik 
42 Falun/Borlänge 2080 Falun 
42 Falun/Borlänge 2081 Borlänge 
42 Falun/Borlänge 2082 Säter 
43 Avesta 2083 Hedemora 
43 Avesta 2084 Avesta 
44 Ludvika 1864 Ljusnarsberg 
44 Ludvika 2061 Smedjebacken 
44 Ludvika 2085 Ludvika 
45 Gävle 0319 Älvkarleby 
45 Gävle 2101 Ockelbo 
45 Gävle 2180 Gävle 
45 Gävle 2104 Hofors 
45 Gävle 2181 Sandviken 
46 Söderhamn 2182 Söderhamn 
46 Söderhamn 2121 Ovanåker 
46 Söderhamn 2183 Bollnäs 
47 Hudiksvall 2132 Nordanstig 
47 Hudiksvall 2184 Hudiksvall 
48 Ljusdal 2161 Ljusdal 
49 Sundsvall 2260 Ånge 
49 Sundsvall 2262 Timrå 
49 Sundsvall 2280 Härnösand 
49 Sundsvall 2281 Sundsvall 
50 Kramfors 2282 Kramfors 
51 Sollefteå 2283 Sollefteå 
52 Örnsköldsvik 2284 Örnsköldsvik 
53 Östersund 2303 Ragunda 
53 Östersund 2305 Bräcke 
53 Östersund 2309 Krokom 
53 Östersund 2313 Strömsund 
53 Östersund 2321 Åre 
53 Östersund 2326 Berg 
53 Östersund 2380 Östersund 
54 Härjedalen 2361 Härjedalen 
55 Storuman 2421 Storuman 
56 Lycksele 2418 Malå 
56 Lycksele 2481 Lycksele 
57 Dorotea 2425 Dorotea 



58 Vilhelmina 2462 Vilhelmina 
59 Åsele 2463 Åsele 
60 Sorsele 2422 Sorsele 
61 Umeå 2401 Nordmaling 
61 Umeå 2403 Bjurholm 
61 Umeå 2404 Vindeln 
61 Umeå 2409 Robertsfors 
61 Umeå 2460 Vännäs 
61 Umeå 2480 Umeå 
62 Skellefteå 2417 Norsjö 
62 Skellefteå 2482 Skellefteå 
63 Arvidsjaur 2505 Arvidsjaur 
64 Arjeplog 2506 Arjeplog 
65 Luleå 2514 Kalix 
65 Luleå 2560 Älvsbyn 
65 Luleå 2580 Luleå 
65 Luleå 2581 Piteå 
65 Luleå 2582 Boden 
66 Överkalix 2513 Överkalix 
67 Övertorneå 2518 Övertorneå 
68 Haparanda 2583 Haparanda 
69 Pajala 2521 Pajala 
70 Jokkmokk 2510 Jokkmokk 
71 Gällivare 2523 Gällivare 
72 Kiruna 2584 Kiruna 

 





FA Befolkning 2011 Prognosticerad Befolkningsförändring Beräknat antal Prognosticerat Hushållsförändring Lediga Rivningar Bostadsreserv Byggbehov 2012-2025
befolkning 2025 2011-2025 hushåll 2011 antal hushåll 2025 2011-2025 lägenheter Totalt Per år Per 1000 inv

1 Stockholm 2 475 539 2 961 962 486 423 1 214 603 1 464 056 249 454 4 079 1 603 14 641 261 618 18 687 7,55
2 Nyköping 63 146 68 479 5 333 31 293 33 683 2 389 226 13 337 2 513 179 2,84
3 Eskilstuna 154 892 171 475 16 583 75 380 83 295 7 915 646 238 833 8 340 596 3,85
4 Östergötland 427 409 461 159 33 750 209 405 228 264 18 859 1 578 767 2 283 20 331 1 452 3,40
5 Värnamo 82 808 83 881 1 073 39 591 41 070 1 478 456 70 411 1 503 107 1,30
6 Jönköping 211 413 231 203 19 790 100 399 110 089 9 690 556 235 1 101 10 470 748 3,54
7 Vetlanda 37 173 37 453 280 17 945 18 105 160 138 105 181 308 22 0,59
8 Tranås 21 774 22 325 551 10 640 11 062 422 143 14 111 404 29 1,33
9 Älmhult 28 328 29 152 824 13 879 14 314 435 68 11 143 522 37 1,32
10 Ljungby 36 870 37 532 662 18 394 19 107 713 141 1 191 765 55 1,48
11 Växjö 132 155 141 744 9 589 64 210 69 404 5 193 482 74 694 5 480 391 2,96
12 Kalmar 123 376 126 946 3 570 60 902 63 170 2 268 478 0 632 2 421 173 1,40
13 Vimmerby 28 912 27 278 -1 634 14 420 13 860 -561 326 81 139 0 0 0,00
14 Västervik 36 015 35 672 -343 18 067 18 151 84 112 115 182 269 19 0,53
15 Oskarshamn 44 787 44 272 -515 22 150 22 251 101 196 162 223 290 21 0,46
16 Gotland 57 308 57 993 685 31 300 32 218 918 80 21 322 1 181 84 1,47
17 Blekinge 136 186 138 502 2 316 66 142 67 991 1 849 657 13 680 1 885 135 0,99
18 Kristianstad 172 856 187 403 14 547 83 934 91 641 7 707 394 18 916 8 247 589 3,41
19 Malmö 1 084 171 1 250 836 166 665 521 006 598 784 77 778 2 535 367 5 988 81 598 5 828 5,38
20 Halmstad 167 194 182 922 15 728 79 970 88 534 8 563 368 55 885 9 135 653 3,90
21 Göteborg 1 080 203 1 215 988 135 785 516 911 584 162 67 251 1 620 238 5 842 71 711 5 122 4,74
22 Borås 137 384 150 315 12 931 66 544 72 881 6 337 361 91 729 6 796 485 3,53
23 Trollhättan 199 593 210 364 10 771 97 452 103 433 5 981 781 115 1 034 6 349 454 2,27
24 Lidköping 67 011 70 820 3 809 32 746 34 862 2 117 186 36 349 2 316 165 2,47
25 Skövde 178 422 185 902 7 480 87 729 92 264 4 535 701 305 923 5 061 362 2,03
26 Strömstad 24 330 26 192 1 862 12 236 13 252 1 016 60 15 133 1 104 79 3,24
27 Bengtsfors 14 359 13 373 -986 7 355 7 034 -321 160 43 70 0 0 0,00
28 Årjäng 9 827 9 774 -53 4 981 5 078 97 29 0 51 119 8 0,86
29 Eda 8 460 8 288 -172 4 384 4 371 -13 28 7 44 10 1 0,08
30 Karlstad 227 349 231 948 4 599 114 934 118 252 3 318 768 349 1 183 4 081 292 1,28
31 Torsby 12 312 11 211 -1 101 6 488 6 062 -426 37 0 61 0 0 0,00
32 Hagfors 12 282 10 567 -1 715 6 547 5 790 -757 91 319 58 0 0 0,00
33 Filipstad 10 514 9 447 -1 067 5 518 5 071 -447 67 70 51 0 0 0,00
34 Örebro 230 395 251 269 20 874 114 348 124 205 9 858 818 909 1 242 11 190 799 3,47
35 Hällefors 7 140 6 392 -748 3 707 3 333 -374 45 151 33 0 0 0,00
36 Karlskoga 43 385 41 920 -1 465 22 192 21 522 -670 294 1 298 215 549 39 0,90
37 Västerås 231 567 249 162 17 595 113 089 122 592 9 503 777 1 320 1 226 11 272 805 3,48
38 Fagersta 22 690 23 018 328 11 394 11 472 78 129 147 115 211 15 0,67
39 Vansbro 6 818 6 523 -295 3 415 3 312 -103 35 38 33 0 0 0,00
40 Malung 10 262 10 002 -260 5 188 5 115 -73 68 71 51 0 0 0,00
41 Mora 34 158 34 207 49 17 113 17 290 177 79 42 173 313 22 0,65
42 Falun/Borlänge 152 474 158 354 5 880 74 358 77 468 3 110 498 81 775 3 467 248 1,62
43 Avesta 36 605 35 728 -877 18 528 18 269 -260 172 148 183 0 0 0,00
44 Ludvika 41 118 40 280 -838 20 907 20 613 -295 159 889 206 641 46 1,11
45 Gävle 156 997 163 984 6 987 80 591 84 522 3 931 721 1 347 845 5 402 386 2,46
46 Söderhamn 62 931 59 792 -3 139 33 293 31 895 -1 397 400 1 613 319 134 10 0,15
47 Hudiksvall 46 317 46 004 -313 24 023 23 980 -43 150 95 240 142 10 0,22
FA

48 Ljusdal 28 813 26 909 -1 904 15 105 14 237 -867 221 454 142 0 0 0,00
49 Sundsvall 138 680 140 705 2 025 69 826 70 625 800 361 623 706 1 768 126 0,91
50 Kramfors 18 742 16 917 -1 825 9 901 9 062 -839 118 277 91 0 0 0,00
51 Sollefteå 19 964 18 793 -1 171 10 408 9 709 -699 107 353 97 0 0 0,00
52 Örnsköldsvik 54 930 55 324 394 27 829 27 769 -60 199 39 278 58 4 0,08
53 Östersund 115 958 117 421 1 463 54 719 55 026 308 566 552 550 843 60 0,52
54 Härjedalen 10 341 9 632 -709 5 136 4 832 -304 71 8 48 0 0 0,00
55 Storuman 6 026 5 403 -623 3 148 2 858 -290 24 0 29 0 0 0,00
56 Lycksele 15 573 14 739 -834 7 913 7 481 -432 67 1 75 0 0 0,00
57 Dorotea 2 862 2 461 -401 1 505 1 309 -196 38 21 13 0 0 0,00
58 Vilhelmina 7 048 6 286 -762 3 542 3 204 -339 30 95 32 0 0 0,00
59 Åsele 3 007 2 494 -513 1 570 1 373 -197 13 153 14 0 0 0,00
60 Sorsele 2 729 2 221 -508 1 408 1 187 -220 18 0 12 0 0 0,00
61 Umeå 146 605 155 131 8 526 73 452 78 023 4 571 425 162 780 5 089 364 2,48
62 Skellefteå 75 817 74 070 -1 747 38 222 37 770 -452 239 242 378 0 0 0,00
63 Arvidsjaur 6 494 5 932 -562 3 460 3 181 -279 44 0 32 0 0 0,00
64 Arjeplog 3 114 2 954 -160 1 690 1 593 -97 10 0 16 0 0 0,00
65 Luleå 167 855 165 966 -1 889 86 965 87 327 363 848 573 873 960 69 0,41
66 Överkalix 3 549 2 996 -553 1 977 1 713 -265 16 34 17 0 0 0,00
67 Övertorneå 4 810 4 154 -656 2 569 2 299 -269 19 46 23 0 0 0,00
68 Haparanda 10 041 9 824 -217 5 270 5 236 -35 60 10 52 0 0 0,00
69 Pajala 6 270 5 237 -1 033 3 417 2 896 -520 11 48 29 0 0 0,00
70 Jokkmokk 5 119 4 328 -791 2 789 2 434 -356 13 188 24 0 0 0,00
71 Gällivare 18 326 16 484 -1 842 9 857 8 840 -1 016 60 1 600 88 612 44 2,40
72 Kiruna 22 967 21 307 -1 660 11 841 10 960 -881 85 1 300 110 444 32 1,39

Summa 9 482 855 10 466 701 983 846 4 653 119 5 158 094 504 975 26 552 20 480 51 581 557 925 39 852 4,20
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Nuteks regionfamiljer  
 
Nedanstående tabell visar vilka FA-regioner som ingår i Nuteks 
fem regionfamiljer 

 

1. Storstads- 
regioner 

2. Större 
regioncentra 

3. Mindre 
regioncentra 

4. Småregioner -  
privat sysselsättning 

5. Småregioner –  
offentlig sysselsättning 

       
Stockholm Östergötland Nyköping Ludvika Lycksele 
Malmö Västerås Lidköping Vimmerby Sollefteå 
Göteborg Örebro Östersund Kramfors Gällivare 
  Jönköping Gotland Fagersta Arvidsjaur 
  Karlstad Skellefteå Ljusdal Jokkmokk 
  Halmstad Örnsköldsvik Malung Storuman 
  Luleå Karlskoga Hagfors Övertorneå 
  Umeå Älmhult Hällefors Torsby 
  Kristianstad Västervik Filipstad Vilhelmina 
  Växjö Värnamo Härjedalen Arjeplog 
  Kalmar Tranås Bengtsfors Överkalix 
  Trollhättan Ljungby Årjäng Pajala 
  Skövde Hudiksvall Vansbro Sorsele 
  Borås Oskarshamn Eda Åsele 
  Gävle Avesta  Haparanda 
  Falun/Borlänge Söderhamn  Dorotea 
  Blekinge Kiruna    
  Eskilstuna Strömstad    
  Sundsvall Vetlanda    
    Mora     

       
        Källa: Nutek 
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