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Förord 
 
De år som vi studerat på Ekonomi och fastighetsteknikprogrammet vid Högskolan i Gävle 
har varit mycket lärorika. Efter snart 3 år har vi byggt upp en förhållandevis användbar och 
omfångsrik kunskapsbank, och vi börjar härmed närma oss vårt slut. Vägen hit har kantats av 
ansträngningar, nervositet och ångest men mest av allt av glädje och många möjligheter.  
 
Ambitionen har varit att skriva ett examensarbete, som speglar det viktiga förhållandet hos 
varje kommun gällande höga vakanser och den aktuella bostadsmarknaden. Tanken har även 
varit att studien ska fungera som information till kommuner, företag och andra tänkbara 
intressenter.  
 
Vi vill börja med att tacka Statistiska centralbyrån för deras hjälp och stora tålamod, och som 
bidragit med all grundläggande information till denna studie. Med risk för att inte glömma 
någon väljer vi att framföra ett stort tack till alla som känner sig berörda.   
 
Arbetet har även utförts i samarbete med de tio utvalda kommuner som ingår i studien. 
Därför vill vi framföra ett stort tack till alla inblandande och alla som svarat på vårt 
frågeformulär och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Tack till Leif Andersson, 
Tommy Ahlberg, Jerker Eriksson, Ingrid Fagerwall, Inger Hjalmarsson, Lars Johansson, Leif 
Svensson, Olle Nilsson, Lennart Noren och Henrik Wallentin. 
 
Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Bo Söderberg, prefekt och professor i 
Fastighetsekonomi vid Högskolan i Gävle, för råd och synpunkter under arbetets gång. 
 
Arbetet med detta examensarbete påbörjades för tio veckor sedan, och under resans gång har 
många tankar och diskussioner växt fram. Vi är medvetna om att vi inte täcker in alla 
aspekter gällande höga vakanser på bostadsmarknaden, men anser dock att vi givit ett bidrag 
till den stora stacken.  
 
Gävle den 7 juni 2007  
 
Anna-Lena Grehn och Katrin Nordlund 
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fluctuations?  

 
Syfte: Att utreda hur kommunala bostadsföretag med höga vakanser har hanterat sitt 

bostadsbestånd, i relation till bostadsmarknadens utveckling. Har kommunerna 
sänkt vakansgraden genom strategiska åtgärder eller har den förändrats trots att 
inga åtgärder har genomförts? 
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Summery  
 
 
During the late 1980’s the Swedish housing market was booming, there were almost no 
vacancies and the construction of new housing was substantial. The big real estate collapse 
that occurred in the early 1990’s left many housing companies with economic problems. 
Many municipality-owned housing associations faced high vacancy rates. To solve their 
problems the housing associations had to consider a number of measures, including rent 
reductions and discounts, marketing, selling, demolishing, reconstruction for alternative use 
and to put properties in mothballs. In the late 1990’s the most exposed municipalities could 
even apply for Government subsidies.  
 
As a background, the concepts vacancy rate and natural vacancy, are explained as well as the 
cause of vacancies in some cases. Furthermore, there is a description of how the housing 
market developed from 1986 to 2006, what influenced the housing associations and what 
happened during the period.  
 
The purpose of this study is to investigate how municipalities with high vacancies have acted 
to dealing with their problem, if any measures have been taken and if so; what measures? Ten 
municipalities with high vacancies were examined. These municipalities are Arboga, Bräcke, 
Eda, Fagersta, Karlsborg, Munkedal, Skara, Skellefteå, Surahammar and Överkalix. To get a 
clear image of the development in these municipalities economic and demographic statistics 
have been carefully analysed.  
 
The study shows that all the municipalities examined have taken some concrete measures to 
deal with their vacancy problems. All the municipalities that were given Government 
subsidies have demolished housing properties rather than tried other measures. Few 
municipalities has used offered rent discounts or applied marketing activities to fill empty 
apartments. Instead, measures that lead to a reduction of the number of apartments have been 
used. 
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Sammanfattning  
 
Under 1980-talets andra halva hade bostadsmarknaden sin storhetstid, många nya bostäder 
byggdes och antalet vakanser var nästan obefintliga. Till följd av den stora fastighetskraschen 
som inträffade under tidigt 1990-tal fick många bostadsföretag ekonomiska problem. Många 
kommunala bostadsföretag fick höga vakanser att arbeta med. För att komma till rätta med 
dessa problem behövde bostadsföretagen vidta åtgärder och dessa kunde bland annat vara, 
hyressänkningar och rabatter, marknadsföring, försäljningar, rivningar, ombyggnad och att 
lägga fastigheter i malpåse. För de mest utsatta kommunerna fanns i slutet av 1990-talet även 
möjligheten att söka statligt stöd.  
 
Som en bakgrund till studien ges en förklaring till begreppet vakanser och naturlig 
vakansgrad, här beskrivs även hur vakanser i vissa fall kan ha uppkommit. Vidare ges en 
översiktlig beskrivning av hur bostadsmarkanden utvecklats under åren 1986 till 2006 – vad 
som har påverkat utvecklingen hos de kommunala bostadsföretagen och vad som har inträffat 
under perioden. 
 
Syftet har i studien varit att reda ut hur kommuner med höga vakanser har arbetat, om 
åtgärder vidtagits och i sådana fall vilka. För att undersöka detta har ett urval på 10 
kommuner med höga vakanstal gjorts. Dessa kommuner är Arboga, Bräcke, Eda, Fagersta, 
Karlsborg, Munkedal, Skara, Skellefteå, Surahammar och Överkalix. För att få en tydlig bild 
av utvecklingen i dessa kommuner har ekonomisk och demografisk statistik noggrant 
bearbetats.  
 
Studien visar att alla kommuner som undersökts har vidtagit någon typ av konkret åtgärd för 
att komma till rätta med sina vakansproblem. Det har även visat sig att alla de kommuner 
som fått statligt stöd valt åtgärden rivning medan de kommuner som inte sökt stöd haft större 
benägenhet att även välja andra alternativ. Få kommuner har använt sig av åtgärder som 
exempelvis olika typer av rabatter och ökad marknadsföring för att fylla de tomma 
lägenheterna, utan de har istället vidtagit åtgärder som lett till minskning av hela 
bostadsbeståndet. 
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1 Inledning - vakanser på hyresmarknaden för bostäder 
 
I detta kapitel presenteras studiens syfte och problembakgrund. Här redovisas även den 
arbetsmetoden som valts och arbetets disposition.  
 
Inledning 
 
Under de senaste decennierna har antalet vakanser hos kommunala bostadsföretag varierat 
kraftigt. På 1980-talets senare del var det en kraftig boom på bostadsmarknaden och vakanser 
i bostadsbeståndet var praktiskt taget obefintliga. I och med den stora fastighetskraschen i 
början av 1990-talet kom återigen bostadsföretagens vakanser att öka och nådde sin absoluta 
höjdpunkt i slutet av 1990-talet. Därefter, på 2000-talet, har många kommuner fått arbeta 
med ett stort bostadsbestånd och minskad efterfrågan. Genom kraftiga åtgärder har man 
återigen fått ner vakansgraden i många kommuner.  
 
Syftet med studien är att utreda hur kommunala bostadsföretag med höga vakanser har 
hanterat sitt bostadsbestånd, i relation till bostadsmarknadens utveckling. Har kommunerna 
lyckats sänka vakansgraden genom aktiva åtgärder eller har den förändrats trots att inga 
åtgärder har genomförts? 
 
Diagram A, nedan, visar svängningarna i vakansgrad på bostadshyresmarknaden från mitten 
av 1970-talet till andra hälften av 2000-talet. Utifrån diagrammet syns en tydlig nedgång i 
vakansgraden under andra hälften av 1980-talet och en tydlig höjdpunkt under slutet av 1990-
talet. 
 
 Diagram A Lediga lägenheter 1975-2006*  

 

Källa: Statistiska centralbyrån 
 
Under år 1998 fattade regeringen beslut om att hjälpa de mest utsatta kommunerna med ett 
statligt stöd. Det är därför intressant att utgå från åren närmast innan detta beslut fattades. 

                                                 
* Diagram A visar vakanser både i kommunala och privata bostadsföretag. På den privata sidan finns ingen 
statistik per kommun eftersom denna undersökning görs med ett urval som är för litet för att brytas ner på 
kommunnivå.  Råmaterialet som är underlaget för åren 1983-2003 är hämtad från mars månad, medan 
uppgifterna för 2003-2006 är hämtade från september månad.  
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Denna studie har därför fokus på år 1996. Genom att studera en tioårsperiod före och efter 
detta år är förhoppningen att få en tydlig bild av bostadsmarkandens utveckling. 
 
Studien börjar med att behandla utvecklingen på bostadsmarknaden under åren 1986–2006 
för att ge en deskriptiv bild över tidsperioden. Efter detta kommer ett empiriskt avsnitt där 
syftet är att utreda hur var och en av de olika kommunerna i urvalet – som alla hade höga 
vakanser under 1990-talet – hanterat situationen. Uppsatsen avslutande delar summerar och 
analyserar kommunernas agerande samt diskuterar tänkbara brister i studiens genomförande. 
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2 Vakanser 
 
I detta kapitel beskrivs och diskuteras begreppen vakans, naturlig vakansgrad samt teori om 
hur vakanser har uppkommit.  
 
Definition - vakanser 
 
Kommunens överskott av lediga lägenheter på en hyresmarknad är det som utgör dess 
vakanser. Detta kan definieras som antal till uthyrning lediga bostadslägenheter i förhållande 
till det totala antalet uthyrningsbara bostadslägenheter i en kommun vid en viss mätning. 
Vakansgraden kan mätas på flera olika sätt. Det finns bland annat fysisk vakansgrad och 
ekonomisk vakansgrad. När den ekonomiska vakansgraden mäts sätts ett hyresbortfall i 
relation till total hyra.  Den fysiska vakansgraden beräknas antingen som outhyrd yta till total 
yta eller som antalet outhyrda lägenheter i förhållande till totalt antal lägenheter (Qian, 
Wiberg [1996]).   
 
Ett begrepp som ofta återkommer i litteraturen är den naturliga vakansgraden1. Den är den 
vakansgrad som förekommer när det råder långsiktig jämvikt på hyresmarknaden. På grund 
av att en viss omflyttning alltid sker i beståndet brukar man räkna med att det bör finnas en 
viss positiv naturlig vakansgrad. Det är däremot osäkert hur stor denna naturliga 
vakansgraden bör förväntas vara. Författare inom ämnet lägger ofta olika innebörd i 
begreppet naturlig vakansgrad, men det bör likväl ses som en naturlig företeelse på den 
kommunala hyresmarknaden. (Jaffee [1994], Klingborg [2000]) En positiv vakansgrad 
behövs i kommunen, för att hyresgäster ska ha möjlighet att kunna förflytta sig på 
bostadsmarknaden (Qian, Wiberg [1996]). 
 
 
Vakanser - bruksvärdessystemet 
 
Vid sidan av de problem som har drabbat kommunala bostadsföretag genom exempelvis 
konjunkturnedgång, har även kritik riktats mot bruksvärdessystemet. Det finns tecken på att 
hyressättningssystemet tillsammans med statens subventioner lett till samhällsekonomiska 
förluster. Detta genom att man i kommuner har tvingats bygga för mycket lägenheter där det 
inte behövts och tvärt om. (Andersson [2001])  
 
Bruksvärdessystemet är ett unikt system för Sverige. Systemet innebär att hyran sätts i 
relation till ett antal faktorer bland annat standard i lägenheten, gemensamhetsutrymmen och 
närhet till centrum.  Därefter förhandlas hyran fram mellan fastighetsägaren och 
hyresgästföreningen, de hyror som sätts fungerar som ett tak när hyresgästföreningen sedan 
förhandlar om hyror med privata fastighetsägare. (Birgersson [2006])  
 
Grundtanken med bruksvärdessystemet är att det ska finnas en gräns för hur höga hyror som 
får sättas på en bostadslägenhet. Under 1980- och 1990-talet fanns det små möjligheter för 
bostadsföretag att bygga bostäder i attraktiva områden. Detta därför att ett byggande i ett 
sådant område kunde leda till att bostadsföretaget hade blivit tvunget att ta ut en 
marknadshyra för lägenheter som översteg gränsen. Där med skulle inte heller kommunen få 
de statligt subventionerade lånen. Dessutom premierade staten byggande i utkanterna för att 
stödja de stagnerade eller vikande orterna. Detta har lett till en situation där städer kan ha 
                                                 
1 Benämns även som optimal vakansgrad och marknadsvakansgrad. 
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bostadsbrist i centrum men ett överskott av lägenheter i utkanten av staden (Andersson 
[2001]). Ett resonemang som förs av författare inom ämnet är att om bruksvärdessystemet 
skulle avvecklas och en jämviktshyra2 istället infördes kunde stora välfärdsvinster göras. I 
orter där bruksvärdeshyran överstiger jämviktshyran skulle välfärdsvinster kunna göras som 
exempelvis vakansminskningar och minskade rivningar (Andersson, Söderberg [2002]).  
 

                                                 

.
2 Begreppets motsvarighet är marknadshyra, det vill säga den hyra som kan observeras vid transaktioner på en 
fri och öppen marknad   
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3 Utvecklingen på bostadsmarknaden  
 
I detta kapitel behandlas händelser och förhållanden som påverkat samt har haft effekt på 
bostadsmarknadens utveckling. Här beskrivs utvecklingen i samhället men även de 
förändringar som skett på den bostadsmarknad där bostadsföretagen agerar. 
 
Bostadsboomen  
 
Det har hänt mycket på hyresbostadsmarknaden under de senaste 20 åren. Antalet vakanser 
har varierat kraftigt från år till år. Från att i stort sett vara noll år 1990 hade det år 1998 stigit 
till mer än 40 000 lediga lägenheter, inom allmännyttan (Lind [2001]).  
 
År 1985 genomfördes en avregleringen av kreditmarknaden som innebar att Riksbanken 
hävde alla utlåningsrestriktioner för kreditinstitut. Detta i kombination med generösa 
räntesubventioner och fördelaktiga lån ledde till en gynnsam situation för byggare och 
låntagare (Rönnberg [2002]). De kommunala bostadsföretagen var särskilt gynnade då de 
fick låna till hela produktionskostnaden (Birgersson [2006]). Räntebidragen var utformade på 
så sätt att staten gick in och betalade skillnaden mellan marknadsräntan på lån och den lägre 
ränta som garanterades låntagaren (Lindblom [2001]).  
 
Från mitten av 1980-talet och till början på 1990-talet utspelades en bostadsboom i Sverige 
då det byggdes väldigt mycket. Under de fyra mest extrema åren från 1987 till 1991 byggdes 
det så många lägenheter att det var det största bostadsbyggandet sedan miljonprogrammet 
(Rönnberg [2002]). På grund av räntebidrag och kreditgarantier som gavs för 
bostadsbyggande hade staten blivit en stor finansiär av ny- och ombyggnader. Detta 
resulterade i att det bostadsbestånd som byggdes mellan år 1985-1992 nästan helt var 
finansierat av statligt stöd (Lindblom [2001], Qian, Wiberg [1996]). 
 
Byggandet fortsatte in på 1990-talet och anledning till det var att det tog tid att färdigställa 
bostäderna och att man misstänkte att bostadssubventionerna skulle minska i framtiden. 
Under bostadsboomen färdigställdes i genomsnitt 27 000 bostäder varje år i de kommunala 
bostadsföretagen och på den privata marknaden, vilket kan jämföras med endast 7 300 
bostäder år 1993. (Lindblom [2001]) 
 
Under boomperioden ökade de reala priserna på lägenheter med 76 %. Priset nådde sin 
höjdpunkt år 1990 men hade sedan sjunkit tillbaka till 1985 års nivå år 1993.  Under boomen 
minskade antalet vakanser i nästa alla regioner. För få lägenheter byggdes på marknader med 
stor efterfrågan, som exempelvis storstadsområdena och universitetsstäderna, medan det 
skedde en överproduktion på lägenheter i övriga landet.(Lindblom [2001]) Ökningen av 
bostadsbyggandet under boomperioden var i princip helt koncentrerad till kommuner utanför 
storstadsregionerna. Det mesta byggandet skedde i kommuner med färre än 30 000 invånare 
(Rönnberg [2002]). När man satsade på mindre orter förväntade man sig samma 
värdestegring där som på marknaderna med större efterfrågan. Då kreditmarkanden 
avreglerades under 1980-talet gav banker och finansieringsinstitut krediter till byggandet då 
den förväntade värdestegringen ansågs göra projekten säkra (Qian, Wiberg [1996]).  
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Kraschen  
 
De ekonomiska förutsättningarna förändrades drastiskt under 1990-talet (Rönnberg [2002]). 
Bostadslånen och räntebidragen som staten lämnat under bostadsboomen togs under början 
av 1990-talet bort tillsammans med många av regleringarna för bostadsbyggandet. Låne- och 
skattereglerna ändrades för att de kommunala bostadsföretagen inte skulle ha några 
ekonomiska fördelar jämfört med privata bostadsföretag. (Lind [2001]) 
 
Under samma tid ägde en stor skattereform rum som ledde till kraftiga höjningar av 
boendekostnaderna och resulterade i att hyresnivån steg med 30 %. Detta vid sidan av den 
ekonomiska krisen bidrog till en minskad efterfrågan (Lind [2001]). Vakanserna ökade i 
landet mellan år 1990 och 1994 med 74 000 längenheter. Detta innebar att vakansgraden 
ökade från 0,2 till 3,6 % (Jaffe [1994]). 
 
Förutom minskningen av statliga subventioner och de höjda hyresnivåerna var orsaken 
bakom det höga antalet vakanser även befolkningsutveckling, lågkonjunktur och arbetslöshet 
(Qian, Wiberg [1996]). Kraschen som följde ledde till en total förlust på 100 miljarder kr 
inom bostadssektorn under 1990-talet. Förlusten är fördelad med 25 miljarder för staten, 50 
miljoner för kreditinstitut och 25 miljarder för fastighetsägarna och då framförallt de 
kommunala bostadsföretagen (Rönnberg [2002]) 
 
De kommunala fastighetsföretagens ekonomiska problem med höga vakanser som följd blev 
påtagliga först mot slutet av 1990-talet då kraschens fulla effekter visad sig (Rönnberg 
[2002]). 
 
 
Sysselsättning och flyttnetton 
 
Under den andra halvan av 1990-talet ökade åter sysselsättningen i landet. Tillväxten var 
tydligt koncentrerad till storstadsområden, kustkommuner och högskoleorter. Dessa regioner 
utvidgades och kom i och med det att omfatta allt fler hushåll, mer arbetskraft och fler 
företag. (Björk, Johansson, Ludvigsson-Olafsen, Persson, [2005], Magnusson, Westerlund, 
[2006]) Genom ökade flyttnetton steg efterfrågan på bostäder i dessa områden. I slutet av 
1990-talet började inflyttningarna i kombination med det låga bostadsbyggandet göra sig 
gällande genom att regionerna fick brist på bostäder (Johannesson, m.fl., [ 2006]). 
 
Många inlandskommuner drabbades hårt av denna koncentrerade tillväxt i slutet av 1990-
talet. På grund av växande negativa flyttnetton minskade folkmängden och 
sysselsättningsutvecklingen i dessa kommuner, vilket i sin tur ledde till en minskad 
efterfrågan på bostadsmarknaden. Då priserna på småhus och bostadsrätter föll ökade också 
antalet lediga lägenheter på hyresmarknaden, och inlandskommunerna stod istället med ett 
överskott i förhållande till efterfrågan. Under år 2002 avtog efterfrågan på arbetskraft i landet 
och omflyttningen har sedan dess minskat. (Björk, Johansson, Ludvigsson-Olafsen, Persson, 
[2005], Magnusson, Westerlund, [2006], Johannesson, m.fl. [2006]) 
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4 Åtgärder 
 
I detta kapitel skildras flera olika alternativa åtgärder som de kommunala bostadsföretagen 
hade att välja på eller vilka åtgärder de kom att få för att hantera sina vakansproblem.  
 
Avvakta/ligga lågt  
 
Har ett bostadsföretag många vakanser kan en åtgärd vara att avvakta/ligga lågt för att 
invänta en trendförändring som minskar vakansgraden. En uppåtgående trendförändring 
skulle exempelvis kunna vara att ett företag som för med sig en kraftig inflyttning etablerar 
sig i kommunen.  
 
Detta alternativ innebär att bostadsföretaget inte tar några förhastade beslut, men det kan även 
leda till ekonomiska förluster genom att ett outhyrt bestånd är kostsamt. Ett annat sätt är att 
genomföra en åtgärd exempelvis att riva delar av bostadsbeståndet för att därefter 
avvakta/ligga lågt i väntan på vilken effekt som åtgärden resulterat i. Detta kan dock vara ett 
oerhört kostsamt alternativ för bostadsföretaget då risken finns att ett felaktigt beslut har 
tagits. 
 
 
Öka marknadsföringen 
 
För att öka inflyttningsbenägenheten i det kommunala bostadsföretagets tomma lägenheter, 
kan företaget vidta olika marknadsföringsåtgärder såsom annonsering, reklam och annan 
information. Genom marknadsföringsåtgärder av olika slag vill därmed bostadsföretaget 
försäkra sig om att potentiella hyresgäster blir informerade om att det finns lägenheter att 
hyra i deras bestånd. Denna åtgärd kan även leda till att omflyttningen i kommunen ökar men 
huvudsyftet är dock att öka inflyttningen. (Klingborg [2000]) 
 
Då en liten kommun med goda pendlingsmöjligheter utanför Stockholm är i behov av att 
fylla sina lediga lägenheter kan kommunen tillsammans med bostadsföretaget genomföra en 
större reklamkampanj för att locka till sig nya hyresgäster. Detta är ett exempel på hur 
markandsföring kan användas för att fylla tomma lägenheter. 
 
Det är ur marknadsföringssynpunkt viktigt att bostadsföretaget hänger med och är lyhörd på 
förändringar som sker i och omkring kommunen.  
 
 
Hyressänkning och rabatter 
 
För att fylla sina vakanser kan det för bostadsföretagen vara bättre att hyra ut lägenheten till 
ett rabatterat pris än att låta den stå tom. De kommunala bostadsföretagen kan locka med 
exempelvis ungdomsrabatt, pensionärsrabatt och inflyttningsrabatt. Detta är ett sätt att 
anpassa priset för att locka till sig den tilltänkta hyresgästen.  
 
Ett annat alternativ är att låta hyran vara oförändrad, det vill säga att inte utföra de 
hyreshöjningar som normalt sker hos ett bostadsföretag. Sänkt hyra och oförändrad hyra kan 
syfta såväl till att öka inflyttningsbenägenheten som att minska utflyttningsbenägenheten. 
(Klingborg [2000])  
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Ombyggnad till annan användning 
 
För ett kommunalt bostadsföretag som har många vakanser kunde ett alternativ vara att ändra 
användningen på delar av beståndet. Detta alternativ kunde vara en långsiktig lösning på ett 
vakansproblem som krävde att företaget gjorde en ekonomisk investering. Alternativa 
användningsområden för bostadslägenheter är exempelvis, bostäder för särskilt boende, 
student- och seniorboende, daghem, lokaler, kontor men även som lägenhetshotell. En mer 
kortsiktig lösning skulle kunna vara att hyra ut fastigheter till Migrationsverket. (Klingborg 
[2000]) 
 
En fördel med att ändra användningen av tomma lägenheter kan vara att fastighetsföretaget 
slipper riva fastigheter, och särskilt då hus som inte är speciellt gamla. Bostadsföretaget 
kommer då även ifrån kostnaden som en rivning skulle medföra. En annan fördel är att 
kommunen kan uppnå flera mål samtidigt. Kommunens behov skulle kunna vara att 
exempelvis behöva bygga fler äldreboenden i framtiden. Har kommunen då redan uppfyllt 
detta behov genom att använda redan befintliga fastigheter har man gjort en stor ekonomisk 
vinst. 
 
 
Lägga hus i malpåse 
 
I nästan var femte kommun finns det lägenheter som har lagts i malpåse3, detta innebär att 
bostäder i flerbostadshus har bommats igen tills vidare för att det inte går att få lägenheterna 
uthyrda. (Johannesson, m.fl. [2006]) Att lägga ett flerbostadshus i malpåse har som syfte att 
på kort sikt skapa jämvikt i bostadsföretagets bestånd. Syftet är att huset sedan ska kunna tas i 
bruk igen när förutsättningarna förändrats exempelvis då en efterfrågan uppstår. När ett hus 
läggs i malpåse töms det på hyresgäster så att detta kan bommas igen. Åtgärden ska då leda 
till att sänka de rörliga kostnaderna men för att huset inte ska förstöras måste 
uppvärmningskostnader behållas. De fasta kostnaderna kommer bostadsbolaget fortfarande 
att ha kvar exempelvis försäkring, fastighetsskatt och kostnader för kapital. (Klingborg 
[2000]) 
 
Det har visat sig att åtgärden lägga hus i malpåse kan få negativa påföljder för 
fastighetsföretaget. En risk är att utflyttning ur närliggande hus ökar som den exempelvis 
ökar då ett hus står övergivet eller har vandaliserats. En annan risk kan vara att då hyresgäster 
ombeds flytta för att tömma ett hus väljer de att flytta till någon annan lägenhet än den som 
erbjuds. Företaget kan då tappa hyresgäster om de väljer att flytta till ett annat bostadsföretag. 
När ett hus efter en tid i malpåse sedan ska börja användas krävs sannolikt reparationer innan 
lägenheterna kan hyras ut igen. (Klingborg [2000]) 
 
 
Försäljning av kommunägda bostäder  
 
Ett alternativ för bostadsföretag med höga vakanser kan vara att sälja delar av sitt 
bostadsbestånd. Det positiva med denna åtgärd är att företaget på så sätt sänker sin 

                                                 
3 Begreppet ”kallställda lägenheter” används även. 
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vakansgrad på lång sikt och det negativa kan vara att ett sålt bostadsbestånd kan bli dess 
konkurrent. 
 
Under år 2000 såldes flest antal lägenheter i landet därefter minskade försäljningarna fram till 
år 2003. År 2004 och 2005 skedde återigen en ökning. Under år 2005 stod högskoleorter och 
kommuner med fler än 25 000 invånare för mer än 80 % av försäljningarna. De mindre 
kommunerna hade däremot flest försäljningar till antal. Mellan åren 2000-2005 såldes drygt 
62 000 lägenheter i de kommunala bostadsföretagen. (Johannesson, m.fl. [2006]) 
 
Från och med den 1 april 2002 finns det regler i lagen om allmännyttiga bostadsföretag, den 
så kallade Allbolagen4 som begränsar kommunens möjligheter att sälja allmännyttiga 
bostäder utan att ha Länsstyrelsens tillstånd [Lag 2002:102]. Lagen säger att kommunen inte 
får sälja fastigheter om det befaras att beståndet blir så litet att hyrorna inte slår igenom vid 
tillämpningen av bruksvärdessystemet eller vid hyresförhandlingar. Dock gäller inte kravet 
på tillstånd om kommunen vill sälja lägenheter till ett annat allmännyttigt bostadsföretag eller 
till en kooperativ hyresrättsförening. (Johannesson, m.fl. [2006]) 
 
Efter år 2004 skedde en förändring genom att försäljningar av allmännyttans lägenheter till 
privata hyresvärdar ökade. Skillnaden var att tidigare skedde försäljningarna i stor 
utsträckning i Stockholms kommun. Men efter 2004 skedde försäljningarna ute i landets 
övriga kommuner.  (Lind [2001], Johannesson, m.fl. [2006]) 
 
 
Rivningar hos de kommunala bostadsföretagen 
 
Efter krisen i början av 1990-talet kunde man se två tydliga trender hos de allmännyttiga 
bostadsföretagen.  Den första är ett ökat antal rivningar, och det är då inte rivningar av gamla 
hus utan främst bostäder byggda på 1960-talet. Den andra trenden är försäljningar av 
kommunägda bostäder (Lind [2001]). 
 
Under de senaste åren har många av de rivna husen varit byggda kring år 1970 och är bara 
omkring 30 år gamla (Brunes, Lind, [1999]). I de flesta fall rivs dessa hus, som är byggda 
under miljonprogrammet på grund av att det inte längre finns någon efterfrågan 
(Johannesson, m.fl. [2006]). Statistiska centralbyråns statistik visar att sammanlagt har 
17 024 bostäder rivits i landet under åren 2000-2006, och de flesta på grund av 
uthyrningssvårigheter. 
 
 
Stöd från regeringen  
 
Följderna av finans- och fastighetskrisen kom att drabba kommuner och dess kommunala 
bostadsbestånd hårt. Detta skedde främst som en följd av de borgensåtaganden som många 
kommuner hade gjort för bostadsrättsföreningar. Men också till följd av det hyresbortfall som 
drabbade de kommunala bostadsföretagen på orter med stort utbud och vikande efterfrågan 
(Björk, Johansson, Ludvigsson-Olafsen, Persson, [2005]). 
 
Anledningen till att det blev tufft för kommunerna är att man inte utnyttjade möjligheterna att 
ta bostadslån med pantbrevssäkerhet eller topplån med statlig kreditgaranti. I stället tog 

                                                 
4 Allbolagen benämns även i litteratur som stopp-lagen 
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kommunerna själva kreditrisken genom borgen för alla lån till sina bostadsföretag (Rönnberg 
[2002]). Finansinspektionen oroades av hur utvecklingen skulle påverka 
kommunkreditmarknaden och framhöll en misstro på att en fordran på en kommun eller ett 
kommunalt företag kunde äventyra stabiliteten i det finansiella systemet. Vilket även förde 
med sig kostsamma insatser från samhällets sida. Då kommunerna inte längre mötte någon 
efterfrågan och inte längre kunde bära sina kostnader begärde ett flertal kommuner år 1997 
ekonomiskt stöd från regeringen (Björk, Johansson, Ludvigsson-Olafsen, Persson, [2005]).  
 
År 1998 beslutade staten att inrätta en tillfällig stödordning. Stödet skulle vara till hjälp för de 
mest utsatta kommunerna att klara av sina åtaganden. Det kunde lämnas både för att göra en 
rekonstruktion av kommunens bostadsföretag men även för att avlösa kommunens 
borgensåtaganden för bostadsrättsföreningar, ärendet prövades av Bostadsdelegationen. 
Dessa ömsesidiga åtaganden skulle regleras genom preciserade avtal. De gällde dels 
relationen mellan stat och kommun, dels vilka förändringar som skulle göras i 
bostadsföretaget och i vilken takt dessa förändringar skulle genomföras. Avtalens löptid var 
vanligen 7 år. 
 
Denna stödordning kom sedan år 2001 att övergå i en mer långsiktlig ordning. Kostnaden för 
att omstrukturera företag som verkade i kommuner med vikande befolkningsunderlag skulle 
betraktas som en regionalpolitiskt betingad kostnad. Bostadsdelegationen avvecklades och 
uppgiften överlämnads till den nyinrättade Statens bostadsnämnd. Från och med den 1 
augusti år 2002 fick de uppgiften att hantera ärenden enligt förordningen ”2002:664 om 
statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet”. De fick ytterligare några mandat 
och försågs dessutom med några nya redskap, främst inom kreditgarantiområdet.  
 
När Statens bostadsnämnd avvecklas i december 2005 och Satens bostadskreditnämnd tog 
över dess uppgifter hade läget förändrat väsentligt jämfört med vad som gällde då 
Bostadsdelegationen inrättades år 1998. Antalet lediga lägenheter i de kommunala 
bostadsföretagen hade minskat med 75 % till nästan 8 300 lägenheter. Dessa lägenheter var 
fördelade på hälften av landets kommuner och i den andra hälften fanns inga övertaliga 
lägenheter. (Björk, Johansson, Ludvigsson-Olafsen, Persson, [2005]) 
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5 Förväntade åtgärder för att hantera vakanser 
 
I detta kapitel redovisas en teoretisk hypotes om vilka åtgärder som man kan förvänta sig att 
de kommunala bostadsföretagen vidtog. 
 
Teoretisk hypotes 
 
Då tomma lägenheter var en stor ekonomisk belastning och i längden en ohållbar situation 
var de kommunala bostadsföretagen tvungna att vidta åtgärder. De stod då inför svåra val och 
viktiga beslut att fatta angående sitt bostadsbestånd.  
 
Om bostadsföretagen utgår från att de vill behålla sitt befintliga bostadsbestånd behöver de 
vidta någon typ av åtgärd för att sänka sin vakansgrad. Alternativen kan vara att utöka sin 
marknadsföring, att sänka hyrorna eller att locka med rabatter för att på så sätt få 
lägenheterna uthyrda.  Att ändra användningsområde är en annan möjlighet för att locka 
hyresgäster och minska vakansgraden Om bostadsföretagen inte lyckades med att fylla sina 
lägenheter kan ”att lägga fastighet i malpåse” vara ytterliggare ett alternativ. Denna lösning 
kan ses som tillfällig och beslut om framtida åtgärder skjuts upp.   
 
För många bostadsföretag kan enda utvägen för att komma till rätta med sina vakansproblem 
vara att minska på sitt bostadsbestånd. Rivningar och försäljningar är exempel på åtgärder 
med denna utgång.    
 
Det mest troliga är att de kommunala bostadsföretagen först diskuterar möjligheten att 
genomföra en sänkning av sina hyror. För att undvika segmentering skulle detta leda till en 
sänkning av hyrorna i hela bostadsbeståndet och gör det därför ekonomiskt ohållbart.  Då inte 
en hyressänkning kan genomföras är nästa konkreta åtgärd att försöka öka inflyttningen, detta 
eventuellt via rabatter, marknadsföring eller genom att ändra användningsområdet. Visar det 
sig att dessa alternativ är för kostsamma, är tidskrävande eller inte leder till önskat resultat 
kommer kommunerna antingen istället att riva, sälja, ”lägga husen i malpåse” eller söka 
statligt stöd. 
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6 Kommuner  
 
I detta kapitel presenteras och redovisas kommunernas disposition, den metod som används 
och de urval som gjorts i den empiriska delen av studien. 
 
Urvalsprocess 
 
Utifrån Statistiska centralbyråns statistik över landets totalt 281 kommuner gjordes ett urval 
på 10 kommuner. Dessa kommuner kom att representera de kommunala bostadsföretag som 
hade högst procentandel lediga lägenheter år 1996. Det visade sig att i dessa 10 kommuner 
varierade andelen lediga lägenheter från 19,89 – 61,95 %. Den kommun som hade högst 
andel lediga lägenheter år 1996 var Fagersta kommun. Det var även samma kommun som 
hade den största förändringen i antal lediga lägenheter med 58,65 % färre lediga lägenheter år 
2006 jämfört med år 1996. (Tabell A) 
 

De valda kommunerna blev Överkalix i Norrbottens län, Skellefteå i Västerbottens län 
Bräcke i Jämtlands län, Arboga, Fagersta och Surahammar i Västmanlands län, Eda i 
Värmlands län samt Karlsborg, Munkedal och Skara i Västra Götalands län (Bilaga 1). 
 
I urvalsprocessen har tidsintervallet åren 1986-2006 behandlats, detta eftersom att det 
representerar 10 år innan och 10 år efter år 1996. Som tidigare nämnts valdes år 1996 då det 
företräder tiden precis innan staten började fördela ut stöd till kommuner med problem. Om 
istället ett senare år valts som utgångspunkt, exempelvis år 1998 hade andelen lediga 
lägenheter kunnat vara påverkat av de statliga stöden. 
 
Nedan i Tabell A kan utläsas att andelen vakanser, med undantag för Fagersta kommun, var 
relativt låg under år 1986. Därefter under 1990-talet steg andelen för att sedan återigen 
minska till år 2006.  I avsnittet som behandlar lediga lägenheter i de kommunala 
bostadsföretagen kommer fokus att ligga på åren 1996-2006. Förändringen inom detta 
intervall kommer sedan att utredas med hjälp av statistik, årsredovisningar, broschyrer samt i 
vissa fall intervjuer med representanter för kommunerna för att sedan jämföras med teorin 
från kapitel 5. 
 
Tabell A Lediga lägenheter i procent 
Kommun 1986*

% 
1996 

% 
2006 

% 
Förändring 
1986-1996 

Förändring 
1996-2006 

Total 
förändring 

Arboga 
Bräcke 
Eda 
Fagersta 
Karlsborg 
Munkedal 
Skara 
Skellefteå 

1,20 
5,40 

- 
36,92 

- 
5,63 

- 
- 

26,54 
19,89 
21,94 
61,95 
27,02 
22,51 
27,64 
20,76 

11,30 
10,60 
0,50 
3,30 
1,50 
5,60 
2,20 
3,30 

25,34 
14,49 
21,94 
25,03 
27,02 
16,88 
27,64 
20,76 

15,24 
9,29 
21,44 
58,65 
25,52 
16,91 
25,44 
17,46 

10,10 
5,20 
0,50 

-33,62 
1,50 

– 0,03 
2,20 
3,30 

Surahammar 2,89 24,11 6,70 21,22 17,41 3,81 
Överkalix 3,47 20,92 4,90 17,45 16,02 1,43 

Källa: Statistiska centralbyrån 
 

                                                 
* Statistik från år 1986 gällande vissa kommuner är ej tillgänglig från Statistiska centralbyrån 
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Varje kommun redovisas var för sig i kapitel 7 med en kort inledning som beskriver 
kommunen. Därefter följer ett diagram med det kommunala bostadsföretagets antal lediga 
lägenheter och tre tabeller gällande sysselsättningsdata, befolkningsmängd och 
lägenhetsstatistik för varje kommun. Dessa har valts för att de tillsammans skapar ett bra 
underlag för att påvisa den utveckling som skett i kommunen under den valda tidsperioden.    
 
Av stor betydelse för hur utvecklingen kommer att ske, är huruvida kommunen sökt eller fått 
statligt stöd eller inte.  I Tabell B nedan kan utläsas vilka kommuner som fått statligt stöd för 
rekonstruktionsåtgärder. 
 
Tabell B Statligt stöd 
Kommun Har fått  

stöd 
Har fått 
avslag 

År Myndighet 

Arboga 
Bräcke 
Eda 
Fagersta 
Karlsborg 
Munkedal 
Skara 
Skellefteå 

- 
X 
- 
- 
X 
X 
- 
- 

- 
- 
- 
X 
- 
- 
- 
- 

- 
2001 

- 
2000 
1998 
1999 

- 
- 

- 
Bostadsdelegationen 

- 
Bostadsdelegationen 
Bostadsdelegationen 
Bostadsdelegationen 

- 
- 

Surahammar X - 1999/2005 Bostadsdelegationen/Statens 
bostadsnämnd 

Överkalix X - 2003 Statens bostadsnämnd 
Källa: Bostadskredit nämnden 
 
Av de 10 kommuner som valts ut i denna studie har 5 kommuner fått statligt stöd genom 
avtal med Bostadsdelegationen eller dess efterföljare Statens bostadsnämnd. Bara en 
kommun har sökt stöd men fått avslag. 
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7 Data kommunvis 
 
I detta kapitel redovisas de 10 kommuner som ingår i studien och utgör tillsammans med 
teorin underlaget för analys och diskussion. 
 
Arboga  
 
Arboga kommun ligger i landskapet Närke och Västmanland i Västmanlands län. Kommunen 
hade år 2006 totalt 13 391 invånare. Kommunens centralort är den medeltida staden Arboga 
och det kommunala bostadsbolaget är Stiftelsen Arboga Bostäder som i dagligt bruk kallas 
ABO bostäder. ABO förvaltar 35 000 m2 fördelat på mer än 400 lägenheter och ett antal 
lokaler. (Encyklopedin, Arboga kommun [2007]) 
 
I Arboga möts de två Europavägarna E18 och E20. Tåglinjen Mälarbanan har sin slutstation i 
Arboga och Svealandsbanan går igenom staden. Arboga kommun har ett framträdande 
näringsliv, där finns en stor koncentration av högteknologisk kompetens speciellt inom 
industriell IT och underhåll av flyg- och markbunden elektronik. I övrigt är det stor variation 
på kommunens näringsliv. Där tillverkningsindustrin och tjänstesektorn är de mest 
framträdande, men arbeten finns även inom offentlig sektorn, service och handel samt mindre 
hantverkarföretag. Arboga kommun har drabbats av flera stora industriella nedläggningar 
bland annat Volvo Aero5 och ABB6. (Arboga kommun [2007]) 
 
Kommunen har inte sökt något statligt stöd för rekonstruktionsåtgärder (Statens 
bostadskreditnämnd [2007]). 

  
Diagram 1 Antal lediga lägenheter 1996-2006 i Arboga kommun 
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Källa: Statistiska centralbyrån 
 
Utifrån Diagram 1 kan utläsas att antalet vakanser har gått upp och ned under tidsperioden. 
Som mest har det handlat om totalt 95 lediga lägenheter och det var under år 1998 och som 
minst har det varit 30 lediga lägenheter år 2000. År 1996 var antalet vakanser 86 och år 2006 
var det istället 46 lediga lägenheter, detta utgör en skillnad på 40 lägenheter. Under 
tidsperioden har andelen vakanser då sjunkigt med 15,24 %.  
                                                 
5 Volvo Aero är en tillverkare av flygmotorer samt detaljer till flyg- och rymdindustrin. Företaget ingår i 
Volvokoncernen. 
6 ABB är en verkstadskoncern inom kraft- och automationsteknik. 
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Tabell 1:1 Sysselsättningsdata 1996-2006 för Arboga kommun 
År Förvärvs-

arbetande 
16+ 

Ej Förvärvs-
arbetande 

Bor och 
arbetar i 

kommunen 

Arbetar i 
annan 

kommun 

Inpendlare 
från annan 
kommun  

1996 6 091 5 441 4 723 1 368 1 475 
1997 5 949 5 405 4 478 1 471 1 432 
1998 6 005 5 312 4 290 1 715 1 426 
1999 6 041 5 249 4 052 1 989 1 418 
2000 6 127 5 031 4 015 2 112 1 405 
2001 6 034 4 955 3 986 2 048 1 476 
2002 6 059 4 904 3 850 2 209 1 383 
2003 5 931 5 018 3 850 2 081 1 416 
2004 5 960 4 926 3 870 2 090 1 410 
2005 5 975 4 960 3 794 2 181 1 471 
2006* - - - - - 
Källa: Statistiska centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).  
 
Statistiken ovan visar att från år 1996-2005 har antalet förvärvsarbetande invånare minskat 
med 116 personer och de ej förvärvsarbetande minskat med 481 personer. Under samma 
period har de personer som arbetar och har sin bostad i kommunen minskat med 929 
personer. Det var 813 personer fler som arbetar i annan kommun år 2005 än 1996. Under 
perioden har antalet inpendlare minskat minimalt. (Tabell 1:1) 
 
Tabell 1:2 Befolkningsmängd 1996-2006 i Arboga kommun 
År Folkmängd Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade 
1996 14 326 152 190 445 636 
1997 14 105 143 185 428 606 
1998 14 070 135 149 543 549 
1999 14 036 139 162 560 572 
2000 13 870 144 169 469 611 
2001 13 616 135 174 449 663 
2002 13 574 130 178 586 581 
2003 13 514 135 160 534 560 
2004 13 406 116 177 519 566 
2005 13 380 119 178 568 528 
2006 13 391 116 143 611 571 
Källa: Statistisk centralbyråns befolkningsstatistik. 
 
Befolkningen har minskat sedan år 1996 varje år med undantag för år 2006 då befolkningen 
ökade med 11 personer. Sammantaget har befolkningen minskat med 935 personer under den 
studerande perioden. Antalet födda har minskat från 152 personer år 1996 till att vara 116 
personer år 2006, medan de som avlidit varierat något men ändå minskat i antal över tiden. 
Under denna tid har sammanlagt 5 712 personer flyttat in och 6 443 personer flyttat ut från 
kommunen. Följaktligen har 731 fler personer flyttat ut än in till kommunen. (Tabell 1:2) 

 

 

                                                 
* Statistik från år 2006 är enligt Statistiska centralbyrån tillgängligt först i slutet av år 2007. 
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Tabell 1:3 Lägenhetsstatistik 1996-2006 i Arboga kommun 
År Totalt antal 

lägenheter 
Rivna lägenheter Nybyggda 

lägenheter*
Lediga lägenheter

1996 324 0 0 86 
1997 324 0 0 90 
1998 324 0 0 95 
1999 411 0 0 44 
2000 411 0 0 30 
2001 411 0 0 43 
2002 411 0 0 55 
2003 411 0 0 55 
2004 411 0 0 57 
2005 411 0 0 66 
2006 406 0 0 46 
Källa: Statistisk centralbyrån. 

Under perioden har kommunens bostadsbestånd ökat med 82 lägenheter. Kommunen har 
varken rivit fastigheter eller byggt nya lägenheter däremot har kommunens antal vakanser 
sjunkit med 15,24 %. (Tabell 1:3) 

 

Diskussion  
 
I Arboga kommun berodde den höga vakansen under 1990-talet på den kraftiga utflyttningen. 
Dessutom lade Volvo Aero ner sin verksamhet i slutet av 1980-talet och då förlorade 
kommunen 800 jobb. Under senare år har ett militärt materialverk flyttat till kommunen men 
har inte kunnat väga upp de jobb som förlorades på 1980-talet 
 
Kommunen har inte sökt något statligt stöd för rekonstruktionsåtgärder. Istället har 
kommunen själv gått in och hjälpt bostadsföretaget ur den ekonomiska krisen. 
 
Bostadsföretaget har arbetat aktivt med att vända utflyttningstrenden. Då många ungdomar 
som bott hemma länge velat flytta hemifrån har bostadsföretaget arbetat med student- och 
hyresrabatter för att nå denna målgrupp. Marknadsföring har även sedan 2001 riktats mot 
Stockholm för att öka inflyttningen. Dock är detta inget som tydligt syns i statistiken (Tabell 
1:1) 
 
Under perioden kan utläsas ur Tabell 1:3 att kommunen varken rivit eller byggt nytt. 
Däremot satsar nu på senare år det kommunala bostadsföretaget på att bygga attraktiva 
bostäder och de har en önskan om att riva delar av sitt bestånd. Ur samma tabell kan utläsas 
att bostadsbeståndet under perioden ökat. 
 
Den faktor som har störst betydelse för den framtida bostadsefterfrågan är 
befolkningsutvecklingen. Denna påverkas framförallt av utvecklingen på arbetsmarknaden, 
men även av pendlingsmöjligheter till och från kommunen.  
 
 

                                                 
* Nybyggda lägenheter gäller totala antal lägenheter i kommunen till skillnad från övriga kolumner som bara 
behandlar allmännyttan. 

 22



Bräcke 
 
Bräcke kommun är en kommun i Jämtlands län, i östra Jämtland. Kommunen hade 7 202 
invånare år 2006. Kommunens centralort är tätorten Bräcke. Kommunala bostadsföretaget är 
Bräcke tekniska AB som har 611 lägenheter i sitt bostadsbestånd. (Encyklopedin, Bräcke 
kommun [2007])  

 
Bräcke kommun ligger längs Europaväg E14. Av kommunens totala areal består 78 % av 
skogsmark och därför utgör skogsnäringen en betydande del av näringslivet i Bräcke. Som ett 
exempel kan nämnas Gällö såg som är den största privata arbetsgivaren i Bräcke kommun 
och har ökat sin volym med 80 % sedan slutet av 1990-talet. I Bräcke håller ett 
kunskapscenter för biokompositer på att byggas upp och aktiebolaget bakom detta är Bräcke 
Utvecklingscentrum. Bräcke har dessutom ett rikt friluftsliv med naturreservat och grottor. 
Turister reser till Bräcke för jakt, fiske och för att rida på islandshästar. 
 
Kommun fick år 2001 statligt stöd från bostadsdelegationen (Statens bostadskreditnämnd 
[2007]). 

 
Diagram 2 Antal lediga lägenheter 1996-2006   
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Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Ur Diagram 2 kan utläsas att som mest hade kommunen 201 och 179 lediga lägenheter år 
1997 respektive 2002. Efter år 2002 sjönk antalet lediga lägenheter markant till 42 lägenheter 
år 2003. År 2005 var det periodens minsta antal vakanser och dessa var 37. År 1996 hade 
kommunen 179 lediga lägenheter och år 2006 var siffran 65 lediga lägenheter.  
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Tabell 2:1 Sysselsättningsdata 1996-2006 för Bräcke kommun 
År Förvärvs-

arbetande 
16+ 

Ej Förvärvs-
arbetande 

Bor och 
arbetar i 

kommunen 

Arbetar i 
annan 

kommun 

Inpendlare 
från annan 
kommun  

1996 3 060 3 498 2 245 815 326 
1997 2 693 3 438 2 204 759 337 
1998 3 037 3 267 2 269 768 362 
1999 3 015 3 213 2 171 844 304 
2000 3 020 3 088 2 162 858 405 
2001 2 675 2 997 2 131 844 327 
2002 3 096 2 887 2 172 924 299 
2003 3 051 2 903 2 140 911 320 
2004 3 118 2 821 2 199 919 324 
2005 3 061 2 820 2 103 958 315 
2006* - - - - - 
Källa: Statistiska centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 
 
De förvärvsarbetande i Bräcke kommun var näst intill lika många år 2005 som de var år 
1996. Under denna period kan två tydliga nedgångar utläsas det vill säga år 1997 och år 
2001. De personer som inte arbetar har sjunkigt från 3 498 personer till 2 820, vilket 
motsvarar 20 %. Personer som pendlar ut från kommunen har ökat med 143 personer mellan 
åren 1996 och 2005 medan personer som pendlar in till kommunen minskat med 11 personer. 
Under år 2000 pendlade flest personer in till kommunen och de var då 405 till antal. (Tabell 
2:1) 
 
Tabell 2:2 Befolkningsmängd 1996-2006 i Bräcke kommun 
År Folkmängd Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade 
1996 8 186 66 145 295 363 
1997 7 990 71 147 291 411 
1998 7 864 65 131 339 376 
1999 7 744 74 137 300 356 
2000 7 577 60 133 320 413 
2001 7 400 58 120 251 366 
2002 7 406 55 113 356 291 
2003 7 359 70 111 334 340 
2004 7 282 56 103 359 388 
2005 7 192 50 112 366 394 
2006 7 202 48 86 283 234 
Källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik. 
 
Befolkningen har under perioden minskat varje år med undantag för år 2006 då befolkningen 
ökade med 10 personer. Sammanlagt har befolkningen minskat med 984 personer. Det har 
både fötts och avlidit fler personer år 1996 än år 2006. Under hela den studerande perioden 
har det avlidit 665 fler personer än vad som har fötts. Inflyttningen till kommunen har legat 
på en förhållandevis jämn nivå med som mest 366 inflyttade år 2005 och som minst 283 
personer året efter. Utflyttningen har under perioden minskat från 363 utflyttande personer 

                                                 
* Statistik från år 2006 är enligt Statistiska centralbyrån tillgängligt först i slutet av år 2007. 
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till 243 personer. Som mest flyttade 413 personer från kommunen vilket skedde under år 
2000. (Tabell 2:2) 
 
Tabell 2:3 Lägenhetsstatistik 1996-2006 i Bräcke kommun 
År Totalt antal 

lägenheter 
Rivna lägenheter Nybyggda 

lägenheter*
Lediga lägenheter

1996 900 0 24 179 
1997 869 35 0 201 
1998 819 77 8 125 
1999 781 0 8 139 
2000 756 0 0 124 
2001 756 0 0 130 
2002 730 31 3 179 
2003 706 25 0 42 
2004 682 16 0 57 
2005 648 35 0 37 
2006 611 0 0 65 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Kommunens totala bostadsbestånd har under perioden minskat med 289 lägenheter. Under 
samma period har det i kommunen rivits 219 lägenheter och byggts 43 nya. Antalet lediga 
lägenheter har sjunkit med 9,29 %. (Tabell 2:3) 
 
Diskussion  
 
Kommunen har under 1990-talet haft en kraftig befolkningsminskning och hög arbetslöshet. 
Dessutom kan de höga vakanstalen hos det kommunala bostadsföretaget förklaras genom att 
det byggdes mycket på 1970- och 1980-talet. 
 
År 2001 fick kommunen statligt stöd från bostadsdelegationen. Bostadsföretaget har genom 
stödet utfört åtgärden rivning av 200 lägenheter, vilket även var det enda alternativet. I Tabell 
2:3 kan även utläsas att det rivits 219 lägenheter under perioden. I samma tabell kan man 
utläsa att även vakanstalen sjunkigt, detta trots att det byggts nya lägenheter i kommunen. 
Under år 2006 har Bräcke kommun 37 lägenheter på rivningsschemat och 30 i malpåse. Inga 
nybyggnader planeras 
 
Migrationsverket har fram till år 2005 hyrt 50 lägenheter av det kommunala bostadsföretaget 
och detta förklarar den låga vakansgrad under denna period. Sedan år 2006 hyr inte 
Migrationsverket lika många lägenheter längre vilket även kan utläsas ur Tabell 2:3. Det 
kommunala bostadsföretaget är optimistiskt inför framtiden och tror att Migrationsverket 
kommer att vilja hyra av dem även nästa år. 
 
En annan förklarig till den låga vakansgraden på 2000-talet var att företag nyetablerat sig på 
orten. Det var bland annat stora industrier inom skog och mekanik som bidragit till att 
lägenheter blivit uthyrda. Under de senaste åren har kommunen framgångsrikt arbetat för att 
öka inflyttningen, många nya företag har startats, både stora och små. 
 

                                                 
* Nybyggda lägenheter gäller totala antal lägenheter i kommunen till skillnad från övriga kolumner som bara 
behandlar allmännyttan. 
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Arbetslösheten har i kommunen minskat med 20 % under perioden. En av anledningarna till 
det är sysselsättningsaktiviteten ”vågen” som är ett projekt för att motverka att ungdomar går 
långtidsarbetslösa.  
 
 
Eda 
 
Eda kommun är en kommun i Värmlands län i västra Värmland med 8 670 invånare år 2006. 
Kommunen gränsar till Arvika och Årjäng i Sverige samt till Eidskog och Kongsvinger i 
Norge. Kommunens centralort är tätorten Charlottenberg. Det kommunala bostadsföretaget är 
Eda Bostads AB som äger och förvaltar 762 lägenheter. Bostadsbeståndet varierar med allt 
från traditionella hyreshus till enfamiljsvillor. (Encyklopedin, Eda kommun, Eda Bostads 
AB[2007]).  
 
I kommunen finns många underleverantörer till fordonsindustrin, ammunitionstillverkning, 
pappersbruk och sågverk. I kommunen finns cirka 1 500 arbetsställen och ett varierat 
småföretagande bland annat många privata jord- och skogsbruk. Då kommunen ligger efter 
den svensk–norska gränsen har detta lett till en välutvecklad gränshandel som haft stor 
betydelse för kommunen. (Eda kommun [2007]) 
 
Kommunen har inte sökt statligt stöd (Statens bostadskreditnämnd [2007]). 

 
Diagram 3 Antal lediga lägenheter 1996-2006 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Utifrån Diagram 3 kan utläsas att från år 1998 har antalet lediga lägenheter i kommunen 
sjunkigt markant. Minskningen av vakanser har från år 1999 skett någorlunda jämnt. Antalet 
vakanser har sjunkit från att varit hela 170 år 1996 till att endast vara 4 år 2006. Som mest 
hade kommunen 175 vakanser år 1998.  
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Tabell 3:1 Sysselsättningsdata 1996-2006 för Eda kommun 
År Förvärvs-

arbetande 
16+ 

Ej Förvärvs-
arbetande 

Bor och 
arbetar i 

kommunen 

Arbetar i 
annan 

kommun 

Inpendlare 
från annan 
kommun 

1996 3 334 3 913 2 647 687 497 
1997 3 303 3 875 2 637 665 859 
1998 3 284 3 815 2 607 677 496 
1999 3 262 3 801 2 570 692 541 
2000 3 225 3 805 2 522 703 607 
2001 3 224 3 811 2 554 670 612 
2002 3 254 3 818 2 590 664 613 
2003 3 216 3 882 2 498 718 646 
2004 3 350 3 761 2 591 759 644 
2005 3 249 3 847 2 477 772 656 
2006* - - - - - 

Källa: Statistiska centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 
 
Antalet förvärvsarbetade i Eda kommun minskade med 85 personer från år 1996 till år 2005, 
minskningen har skett alla år med undantag för år 2004. De ej förvärvsarbetade har stadigt 
sjunkit från år 1996 till år 2006 och sammanlagt minskat med 66 personer. Antalet personer 
som bor i Eda kommun men arbetar i någon annan kommun har ökat med 11 % vilket 
motsvarar 85 personer. Antalet personer som pendlar från en annan kommun till Eda har även 
de ökat och då med 24 % motsvarande 159 personer. Under år 1997 ökade inpendlingen till 
kommunen markant, för att sedan återgå till det ursprungliga antalet under år 1998. (Tabell 
3:1) 

 
Tabell 3:2 Befolkningsmängd 1996-2006  i Eda kommun 
År Folkmängd Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade 
1996 9 015 95 149 308 373 
1997 8 884 69 130 331 401 
1998 8 781 66 139 359 376 
1999 8 689 68 151 364 372 
2000 8 664 76 131 435 407 
2001 8 649 75 121 389 357 
2002 8 670 79 140 465 375 
2003 8 662 68 106 416 387 
2004 8 646 74 100 429 418 
2005 8 601 64 99 386 395 
2006 8 670 72 104 490 389 

Källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik. 
 
Befolkningsmängden har minskat med 345 personer under den studerade perioden. Totalt sett 
har befolkningen minska alla år förutom år 2002 och år 2006. År 1996 föddes det flest barn i 
kommunen och år 2005 föddes det minst.  Antalet personer som avlidit har varierat över 
perioden. Inflyttningen har under perioden ökat från 308 till 490. Utflyttningen har under 
perioden gått upp och ner. Som mest har 418 personer flyttat från kommunen under ett år 

                                                 
* Statistik från år 2006 är enligt Statistiska centralbyrån tillgängligt först i slutet av år 2007. 
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vilket skedde under år 2004 och den minsta utflyttningen skedde under år 2001 med 357 
personer. (Tabell 3:2) 
 
Tabell 3:3 Lägenhetsstatistik 1996-2006 i Eda kommun 
År Totalt antal 

lägenheter 
Rivna lägenheter Nybyggda 

lägenheter*
Lediga lägenheter

1996 775 24 0 170 
1997 763 14 36 170 
1998 757 0 0 175 
1999 787 0 0 75 
2000 770 0 0 53 
2001 770 0 0 48 
2002 770 0 0 45 
2003 750 0 0 34 
2004 750 0 0 25 
2005 750 0 20 11 
2006 762 0 0 4 
Källa: Statistiska centralbyrån.  
 
Kommunens totala antal lägenheter har minskat med 13 lägenheter under perioden. Totalt har 
38 lägenheter rivits av de kommunala bostadsföretaget bestånd. Det har under perioden 
byggts sammanlagt 56 nya lägenheter. En drastisk minskning av vakanser med 21,44 % har 
ägt rum. (Tabell 3:3) 
 
Diskussion  
 
Det byggdes mycket under slutet av 1980-talet i kommunen, både villor och flerbostadshus. 
Trots att man avbröt nyproduktionen år 1990 var en skada redan skedd och bostadsföretaget 
stod med många lediga lägenheter. Statistiken visar att 56 lägenheter byggts och dessa är 
privata bostadsföretag och tillhör inte de kommunala bostadsföretaget bestånd. I och med 
fastighetskraschen höjdes hyrorna på nyproducerade lägenheter och de blev svåra att hyra ut. 
 
Eda kommun har inte sökt statligt stöd utan själva löst situationen. Detta genom att 
kommunen gick in med ett bidrag till bostadsföretaget. Bidraget motsvarande bokförda 
värdet för de minst attraktiva fastigheterna som därefter ställdes i malpåse. En del andra 
fastigheter såldes och några köptes i olika konkurssituationer.  
 
De lägenheter som rivits under år 1996 och 1997 enligt Tabell 3:3 hade inget direkt samband 
med den bristande efterfrågan. Det var fastigheter som det kommunala bostadsföretaget 
förvärvat av kommunen. Dessa var dels behäftade med fukt/mögelskador och innehöll den 
gamla typen av pensionärslägenheter som inte uppfyller dagens krav på standard och de var 
dessutom inte lönsamma att bygga om, speciellt inte på en vikande marknad. 
 
För Eda kommun kom vändningen på bostadsmarknaden genom dess geografiska läge och 
närheten till Norge där bostadsmarknaden och ekonomin till skillnad från Sveriges är mycket 
het. Många Norrmän har flyttade till Eda kommun och "malpåse fastigheterna" renoverades 
och togs åter i bruk. Detta syns även i statistiken då inflyttningen ökade under 2000-talet. 

                                                 
* Nybyggda lägenheter gäller totala antal lägenheter i kommunen till skillnad från övriga kolumner som bara 
behandlar allmännyttan. 
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Arbetsmarknaden har under hela perioden i stort sett varit stabil och nedläggningar eller 
nyetableringar har inte påverkat, inte heller har det höga antalet inpendlare år 1997 påverkat 
vakansgraden.  
 
 
Fagersta  
 
Fagersta kommun är en kommun i Västmanlands län, med Fagersta som centralort. 
Kommunen hade 12 202 invånare år 2006. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
förvaltar det kommunala bostadsföretagets fastigheter i Fagersta kommun. Beståndet består 
av 211 lägenheter. (Encyklopedin, Fagersta kommun [2007]) 
 
Fagersta kommun genomkorsas av järnvägarna Ludvika – Tillberga – Stockholm och 
Avesta/Krylbo – Örebro samt riksvägarna 66 och 68. I Fagersta är det kommunen som är den 
största arbetsgivaren. Här finns även ett antal stålföretag, de största är Seco Tools AB som 
har cirka 1000 anställda. Stålindustrin står i dag för 25 % av den totala sysselsättningen i 
kommunen. [Encyklopedin [2007]) 
 
Kommun ansökte år 2000 om statligt stöd för rekonstruktionsåtgärder från 
bostadsdelegationen men fick avslag i sin ansökan (Statens bostadskreditnämnd [2007]). 

 
Diagram 4 * Antal lediga lägenheter 1996-2006 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Som kan utläsas ur Diagram 4 har antalet lediga lägenheter minskat kraftigt under de senaste 
10 åren. År 1996 hade Fagersta kommun 140 lediga lägenheter och år 2006 var siffran nere i 
endast 7 lediga lägenheter. Det lägsta antalet lägenheter uppmättes år 2003 och år 2004 då 
kommunen hade 6 lediga lägenheter. En uppgång till 13 lediga lägenheter kan noteras under 
år 2005.  
 

                                                 
* Uppgifter över år 1997 saknas från Statistiska centralbyrån 
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Tabell 4:1 Sysselsättningsdata 1996-2006 för Fagersta kommun 
År Förvärvs-

arbetande 
16+ 

Ej Förvärvs-
arbetande 

Bor och 
arbetar i 

kommunen 

Arbetar i 
annan 

kommun 

Inpendlare 
från annan 
kommun 

1996 5 506 5 401 4 753 753 1 792 
1997 5 421 5 283 4 672 749 1 793 
1998 5 462 5 063 4 680 782 1 808 
1999 5 352 5 013 4 575 777 1 807 
2000 5 441 4 817 4 618 823 1 860 
2001 5 435 4 752 4 582 853 1 871 
2002 5 561 4 653 4 661 900 1 892 
2003 5 434 4 815 4 597 867 1 876 
2004 5 420 4 775 4 517 903 1 977 
2005 5 426 4 795 4 496 930 1 990 
2006* - - - - - 
Källa: Statistiska centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 
 
Från år 1996 har antalet förvärvsarbetande i kommunen minskat med 80 personer. Under 
perioden har siffran stigit och sjunkigt och i genomsnitt varit 5 446. De ej förvärvsarbetande 
har minskat från 5 401 till 4 795 personer, alltså med 606 personer. Antalet personer som bor 
i kommunen men arbetar i någon annan kommun har ökat med 177 personer. De personer 
som pendlar in till kommunen för att arbeta har även de ökat med 198 personer. (Tabell 4:1) 
 
Tabell 4:2 Befolkningsmängd 1996-2006 i Fagersta kommun 
År Folkmängd Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade 
1996 13 235 111 169 547 609 
1997 12 975 106 174 446 639 
1998 12 773 98 176 468 603 
1999 12 583 106 195 471 572 
2000 12 381 96 158 451 589 
2001 12 270 108 168 495 545 
2002 12 325 122 225 626 469 
2003 12 334 97 164 550 473 
2004 12 231 103 169 553 590 
2005 12 270 127 185 652 559 
2006 12 202 124 158 697 735 
Källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik. 
 
Befolkningsmängden i Fagersta kommun har minskat med 1 033 personer under perioden. 
Åren 2005 och 2006 föddes det flest barn och år 2000 minst. År 2002 var det år som flest 
personer avled i kommunen. Antalet inflyttade till kommunen var 150 personer fler år 2006 
än år 1996. 126 fler personer flyttade från kommunen år 2006 än år 1996.  (Tabell 4:2) 
 

                                                 
* Statistik från år 2006 är enligt Statistiska centralbyrån tillgängligt först i slutet av år 2007. 
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Tabell 4:3 Lägenhetsstatistik 1996-2006 i Fagersta kommun 
År Totalt antal 

lägenheter 
Rivna lägenheter Nybyggda 

lägenheter*
Lediga lägenheter

1996 226 0 0 140 
1997* - 0 0 - 
1998 366 0 0 53 
1999 366 0 0 61 
2000 215 0 0 50 
2001 215 0 0 19 
2002 211 0 0 18 
2003 211 0 0 6 
2004 211 0 0 6 
2005 211 0 24 13 
2006 211 0 0 7 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Det kommunala bostadsbeståndet har minskat från 226 till 211 lägenheter från år 1996 till år 
2006. Detta är en minskning med 15 lägenheter. Inga lägenheter har under perioden rivits 
men 24 nya lägenheter har byggts i kommunen. Antalet vakanser har drastiskt minskat med 
133 (Tabell 4:3) 
 
Diskussion  
 
Då det byggts mycket under slutet av 1980-talet samt att kommunen haft en kraftig 
befolkningsminskning hade Fagersta kommun under 1990-talet alltför många lägenheter 
outhyrda. Detta i kombination med att det var mycket dålig standard på många av 
lägenheterna gjorde att de kommunala bostadsföretaget fick en mycket hög vakansgrad. Det 
kommunala bostadsföretaget anser själva att även en dålig marknadsföring varit en 
bidragande orsakerna till vakansproblemen.    
 
Fagersta kommun ansökte år 2000 om statligt stöd för rekonstruktionsåtgärder men fick 
avslag i sin ansökan. Ur statistiken i Tabell 4:3 kan man inte finna några rivningar, trots detta 
uppger det kommunala bostadsföretaget att det rivits cirka 100 tomma lägenheter. Intressant 
är dock att antalet lägenheter i tabellen har minskat.  
 
Andra åtgärder som vidtagits är att bostadsföretaget förbättrat standarden på sina lägenheter 
som även det kan ha bidragit till den kraftigt sjunkande vakansgraden. Det kommunala 
bostadsföretaget har även sålt cirka 50 lägenheter av sitt bestånd. Bostadsföretaget har arbetat 
aktivt för att få nöjda hyresgäster och har bland annat infört en så kallad kvarboenderabatt. 
Denna innebär att hyresgäster som bor i kvar samma lägenhet under 5 år får ett 
engångsbelopp motsvarande en månadshyra. 
 
I Fagersta kommun har infrastrukturen byggts ut och utvecklats samtidigt som man satsat på 
kollektivtrafiken. Dessutom finns starka planer på att bygga flerfamiljshus i centrala Fagersta. 
 

                                                 
* Nybyggda lägenheter gäller totala antal lägenheter i kommunen till skillnad från övriga kolumner som bara 
behandlar allmännyttan. 
* Uppgifter över år 1997 saknas från Statistiska centralbyrån 
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Karlsborg  
 
Karlsborgs kommun är en kommun i landskapet Västergötland i Västra Götalands län. 
Kommunen har sitt läge invid Göta Kanal och Vätterns strand. År 2006 var kommunens 
invånare 6 880 till antal. Karlsborg är kommunens centralort. Kommunens allmännyttiga 
bostadsföretag är AB Karlsborgsbostäder och de hade totalt 389 lägenheter i sitt bestånd år 
2006 (Encyklopedin, Karlsborgs kommun [2007]).  
 
Kommunen har goda kommunikationsmöjligheter bland annat genom riksväg 49 och riksväg 
195. Med tågförbindelsen Västra stambanan eller buss tar man sig enkelt till Stockholm och 
Göteborg. De flesta företagen i Karlsborgs kommun finns inom tillverkningsindustrin, 
turism- och tjänstesektorn. Den offentliga sektorn har även den en stor andel av 
arbetsmarknaden i kommunen (Karlsborgs kommun [2007]). 
 
Kommun fick år 1998 statligt stöd från bostadsdelegationen (Statens bostadskreditnämnd 
[2007]). 

 

Diagram 5 Lediga lägenheter 1996 - 2006  
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Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Under år 1999 och början av 2000-talet har antalet lediga lägenheter i Karlsborgs kommun 
minskat drastiskt jämfört med siffrorna på 1990-talet. Utifrån Diagram 5 kan utläsas att 
kommunen som mest hade 133 lediga lägenheter år 1998 till skillnad från år 2006 då de 
endast hade 6 lediga lägenheter.  Från år 1996 till år 2006 har kommunens totala antal lediga 
lägenheter minskat med 27,02 % (Tabell I). 
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Tabell 5:1 Sysselsättningsdata 1996-2006 i Karlsborg kommun 
År Förvärvs-

arbetande 16+ 
Ej Förvärvs-

arbetande 
Bor och 
arbetar i 

kommunen 

Arbetar i 
annan 

kommun 

Inpendlare 
från annan 
kommun 

1996 3 000 3 064 2 129 871 396 
1997 2 959 3 041 2 075 874 360 
1998 2 951 2 982 2 082 869 363 
1999 2 878 2 991 1 845 1 033 385 
2000 2 979 2 817 1 846 1 133 390 
2001 3 000 2 748 1 852 1 148 395 
2002 3 052 2 658 1 868 1 184 421 
2003 2 956 2 747 1 905 1 051 419 
2004 3 035 2 674 1 924 1 111 441 
2005 3 015 2 715 2 002 1 013 529 
2006* - - - - - 
Källa: Statistiska centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 
 
De förvärvsarbetande i kommunen var som lägst 2 878 personer år 1999. Mellan åren 1996 
och 2005 har antalet förvärvsarbetande varierat något och sammanlagt ökat med 15 personer 
under perioden. De ej förvärvsarbetande har däremot ändrats i större utsträckning och har då 
istället minskat med 349 personer under samma tidsperiod. Under perioden har de personer 
som bor i kommunen men arbetar på annan ort har ökat med 142 personer och på samma sätt 
har de som pendlar in till kommunen ökat med 135 personer. (Tabell 5:1) 

 
Tabell 5:2 Befolkningsmängd 1996-2006 i Karlsborg kommun 
År Folkmängd Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade 
1996 7 561 69 94 230 289 
1997 7 433 60 92 217 313 
1998 7 322 63 108 230 311 
1999 7 198 52 102 229 303 
2000 7 100 53 104 284 333 
2001 7 038 60 106 309 325 
2002 6 967 55 117 296 303 
2003 6 923 52 99 280 277 
2004 6 905 66 99 301 286 
2005 6 898 64 82 302 291 
2006 6 880 61 92 314 301 
Källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik. 
 
Befolkningsmängden har från år 1996 till år 2006 minskat med 681 personer och nedgången 
har varit relativt jämn. Antalet födda har ökat och minskat under perioden, under år 1999 och 
2003 föddes endast 52 barn per år till skillnad från år 1996 då 69 barn föddes. På 
motsvarande sätt har antal personer som avlidit varierat under perioden, men siffran var år 
2006 på nästan samma nivå som år 1996. Den största förändringen som skett över tiden är de 
personer som flyttat in till kommunen, dessa var 230 personer år 1996 och 314 personer år 

                                                 
* Statistik från år 2006 är enligt Statistiska centralbyrån tillgängligt först i slutet av år 2007. 
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2006, en skillnad på 84 personer. Under hela den studerade tidsperioden har 
befolkningsutvecklingen varit negativ. (Tabell 5:2) 
 
Tabell 5:3 Lägenhetsstatistik 1996-2006 i Karlsborg kommun 
År Totalt antal 

lägenheter 
Rivna lägenheter Nybyggda 

lägenheter*
Lediga lägenheter

1996 496 0 0 134 
1997 496 0 0 122 
1998 486 20 0 133 
1999 362 116 0 47 
2000 362 0 0 51 
2001 362 0 0 57 
2002 362 0 0 65 
2003 422 0 0 27 
2004 389 0 0 22 
2005 389 0 21 10 
2006 389 0 0 6 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Antalet lägenheter har under perioden minskat från 496 till 389. Kommunen har under åren 
1998 och 1999 rivit 136 lägenheter i sitt bostadsbestånd. Det enda som kommunen byggt 
under perioden är 21 lägenheter som byggdes år 2005. I samband med rivningarna syns en 
tydlig minskning av vakanser med en skillnad på 86 lägenheter mellan åren 1998 och 1999. 
(Tabell 5:3) 

Diskussion  

Under mitten av 1990-talet beslutade försvaret att lägga ner sin flygflottilj F6, vilket innebar 
att cirka 600 arbetstillfällen försvann och många valde att lämna kommunen. Detta kan vara 
en av förklaringarna till varför det kommunala bostadsföretaget år 1996 hade hela 134 
vakanser av sitt totala bestånd på 496 lägenheter.  
 
Under 2000-talet har vakanserna minskat drastiskt till att endast år 2006 vara 6 stycken. 
Kommunen fick år 1998 statligt stöd för rekonstruktionsåtgärder, detta gjorde att kommunen 
kunde riva 136 lägenheter av sitt bestånd. På senare år har försvaret på nytt etablerat en 
verksamhet på K3 i kommunen, samt att polisens hundskola flyttat dit. Detta har lett till att 
det kommunala bostadsföretaget lättare har fått sina lägenheter uthyrda.  
 
  
 

                                                 
* Nybyggda lägenheter gäller totala antal lägenheter i kommunen till skillnad från övriga kolumner som bara 
behandlar allmännyttan. 
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Munkedal  
 
Munkedals kommun är en kommun i landskapet Bohuslän och Dalsland som ligger i Västra 
Götalands län. I norra delarna av kommunen finns vildmarken på Kynnefjäll och i söder når 
kommunen havet via de inre delarna av Gullmarsfjorden. Bebyggelsen är ganska jämt 
fördelad mellan tätorter och landsbygd. Kommunens antal invånare var 10 249 år 2006. 
Kommunens centralort är Munkedal och det kommunala bostadsföretaget är Munkedals 
Bostäder AB även kallad Munkbo. De hade år 2006 totalt 504 lägenheter, vilka alla är 
centralt belägna i kommunen. (Encyklopedin, Munkedals kommun, Munkedals Bostäder AB 
[2007]) 
  
Kommunen har goda kommunikationsmöjligheter och genomkorsas av Europaväg 6 och 
järnvägen Bohusbanan. De bildar tillsammans stommen i ett väl utbyggt trafiksystem, både 
för person- och godstransporter. Den största privata arbetsgivaren i kommunen är 
pappersbruket Arctic Paper Munkedals AB, vilka tillverkar miljövänligt obestruket finpapper. 
Andra viktiga näringsverksamheter är kommunikation, handel, jord- och skogsbruk. 
(Munkedals turistbyrå [2007]) 
 
År 1999 fick Munkedals kommun statligt stöd av Bostadsdeligationen (Statens 
bostadskreditnämnd [2007]). 

 
Diagram 6 Antal lediga lägenheter 1996 - 2006 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Under 1990- talets andra hälft hade Munkedals kommun ett högt antal lediga lägenheter. Året 
1996 toppar statistiken med 174 lediga lägenheter. Under 2000-talet har sedan kommunens 
antal lediga lägenheter minskat markant. Utifrån Diagram 6 kan utläsas att år 2006 hade 
kommunen endast 28 stycken lediga lägenheter.  Vilket är en skillnad i 146 lediga lägenheter 
under den studerade perioden. Det kan även poängteras att år 2003 hade kommunen endast 5 
lediga lägenheter, vilket är kommunens lägsta siffra. 
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Tabell 6:1 Sysselsättningsdata 1996-2006 för Munkedal kommun 
År Förvärvs-

arbetande 
16+ 

Ej Förvärvs-
arbetande 

Bor och 
arbetar i 

kommunen 

Arbetar i 
annan 

kommun 

Inpendlare 
från annan 
kommun  

1996 4 412 4 162 2 716 1 696 800 
1997 4 359 4 139 2 676 1 683 755 
1998 4 502 3 958 2 743 1 759 831 
1999 4 485 3 918 2 635 1 850 828 
2000 4 537 3 857 2 665 1 872 875 
2001 4 512 3 904 2 622 1 890 820 
2002 4 585 3 817 2 636 1 949 794 
2003 4 510 3 898 2 573 1 937 821 
2004 4 656 3 737 2 706 1 950 935 
2005 4 691 3 707 2 685 2 006 979 
2006* - - - - - 

Källa: Statistiska centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 
 
Antalet förvärvsarbetande har sedan år 1996 ökat med 279 personer. Däremot har siffran ej 
förvärvsarbetande minskat med 455 personer under samma tidsperiod. De invånare som både 
bor och arbetar i kommunen har varierat under åren, och perioden hade ett medeltal på 2 666 
personer. Antalet personer som pendlar till arbete i annan kommun har ökat sedan år 1996 
med 310 personer. Inpendlare har varierat med åren men var 179 personer fler år 2006 än år 
1996. (Tabell 6:1) 
 
Tabell 6:2 Befolkningsmängd 1996-2006 i Munkedals kommun 
År Folkmängd Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade 
1996 10 853 101 137 432 622 
1997 10 737 114 134 391 487 
1998 10 633 97 132 446 531 
1999 10 568 98 140 459 479 
2000 10 532 93 114 465 479 
2001 10 504 96 109 513 527 
2002 10 434 76 139 507 511 
2003 10 405 94 134 549 436 
2004 10 318 95 108 501 575 
2005 10 284 91 135 489 477 
2006 10 246 93 133 513 509 

Källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik. 
 
Folkmängden i Munkedals kommun har under den studerade perioden minskat. Från att år 
1996 varit 10 853 invånare har den minskat till att år 2006 vara 10 246 invånare, vilket är en 
minskning med 607 personer. Antalet födda barn har under perioden varit jämn med 
undantag för år 2002 då det föddes färre barn. Under perioden har 5 265 personer flyttat till 
och 5 633 personer flyttat ifrån kommunen, en skillnad på 368 personer. (Tabell 6:2) 
 

                                                 
* Statistik från år 2006 är enligt Statistiska centralbyrån tillgängligt först i slutet av år 2007. 
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Tabell 6:3 Lägenhetsstatistik 1996-2006 i Munkedal kommun 
År Totalt antal 

lägenheter 
Rivna lägenheter Nybyggda 

lägenheter*
Lediga lägenheter

1996 773 0 0 174 
1997 568 110 0 78 
1998 568 0 0 80 
1999 405 0 0 36 
2000 405 0 0 16 
2001 405 0 0 17 
2002 406 0 0 19 
2003 406 0 0 5 
2004 406 0 0 10 
2005 486 0 0 22 
2006 504 63 0 28 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Under perioden har det kommunala bostadsföretagets bostadsbestånd minskat med 269 
lägenheter. År 1997 revs 110 lägenheter och samma år minskade även antalet vakanser. År 
2006 rev kommunen ytterligare 63 lägenheter som ännu inte fått genomslag i statistiken. 
(Tabell 6:3)   
 
Diskussion 

Under sista halvan av 1980-talet byggdes flera nya bostadsområden i Munkedals kommun, 
både hyresrätter och bostadsrätter. När sedan fastighetskrisen inträffade hamnade Munkedals 
kommun i en neråtgående spiral med för många lägenheter och för få hyresgäster.  

År 1996 var antalet vakanser 174 därefter har antalet sjunkit till 28 vakanser år 2006. Vid två 
tillfällen har det kommunala bostadsföretaget rivit lägenheter. År 1997 rev de 110 lägenheter 
och efter rivningen syns en tydlig förändring av vakansgraden. År 1999 beviljades Munkedal 
kommun ett statligt stöd. Under lång tid försökte de hitta alternativ till rivningar som 
exempelvis flyktingförläggningar, förskolor och lägenhetshotell, men till slut beslutade de att 
en fastighet med 63 lägenheter skulle rivas år 2006.  

Kommunen har på senare år genomfört en utbyggnad av infrastrukturen, de har bland annat 
byggt en ny motorväg. I samband med bygget har ett tjugotal småhus lösts in av Vägverket, 
vilket kan förklara en minskad vakansgrad.  En annan förklaring till den sjunkande 
vakansnivån är även en långvarig högkonjunktur. 
 
 
 
 
 

                                                 
* Nybyggda lägenheter gäller totala antal lägenheter i kommunen till skillnad från övriga kolumner som bara 
behandlar allmännyttan. 
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Skara  
 
Skara kommun är en kommun i Västra Götalands län. Centralorten är staden Skara som år 
2006 hade 18 595 invånare. Centrumbostäder AB är Skara kommuns allmännyttiga 
bostadsföretag med 404 lägenheter i sitt bestånd år 2006. (Encyklopedin, Skara kommun, 
Centrumbostäder AB [2007]) 
 
Jordbruk är en av kommunens viktigaste näringsgren, men även viss industri finns. Många 
större transportvägar passerar kommunen som exempelvis Europaväg E20, riksväg 49 och 
länsväg 184. (Skara kommun [2007])   
 
Kommunen har inte sökt statligt stöd (Statens bostadskreditnämnd [2007]). 

 
Diagram 7 Antal lediga lägenheter 1996 - 2006 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
I Diagram 7 kan tydligt utläsas att under år 1996 toppade kommunen statistiken med hela 89 
vakanser av sitt bostadsbestånd. Efter det har kommunen minskat sin vakansgrad och under 
slutet av 1990-talet har de legat runt 35-45 lediga lägenheter. Under år 2001 hade de endast 
16 vakanser men år 2002 var siffran återigen uppe ett fyrtiotal. Under åren 2003, 2004, 2005 
och 2006 har kommunen legat under 17 vakanser. 
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Tabell 7:1 Sysselsättningsdata 1996-2006 gör Skara kommun 
År Förvärvs-

arbetande 
16+ 

Ej Förvärvs-
arbetande 

Bor och 
arbetar i 

kommunen 

Arbetar i 
annan 

kommun  

Inpendlare 
från annan 
kommun 

1996 8 341 6 363 6 022 2 319 2 804 
1997 8 329 6 326 5 759 2 570 2 794 
1998 8 482 6 133 6 101 2 381 3 003 
1999 8 426 6 109 6 020 2 406 2 760 
2000 8 680 5 877 6 205 2 475 2 838 
2001 8 669 5 953 6 036 2 633 2 936 
2002 8 811 5 843 6 079 2 732 2 931 
2003 8 698 6 038 5 892 2 806 2 942 
2004 8 806 6 138 5 888 2 918 3 071 
2005 8 804 6 241 5 811 2 993 3 142 
2006* - - - - - 

Källa: Statistiska centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 
 
Skara kommuns antal förvärvsarbetande har från år 1996 fram till år 2005 ökat med 463 
personer. De ej förvärvsarbetande var lägst under åren 2000-2002. Det var 674 personer fler 
som arbetade i en annan kommun år 2005 än vad det var år 1996. Från år 1996 till år 2006 
har de som arbetar i annan kommun ökat med 599 personer likaså har antalet inpendlare ökat 
med 267 personer. (Tabell 7:1) 
 
Tabell 7:2 Befolkningsmängd 1996-2006 i Skara kommun 
År Folkmängd Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade 
1996 18 666 206 221 792 957 
1997 18 592 185 187 842 915 
1998 18 492 167 210 876 937 
1999 18 341 169 226 928 1 020 
2000 18 305 161 190 912 919 
2001 18 324 186 224 924 867 
2002 18 311 166 220 898 857 
2003 18 360 172 208 951 868 
2004 18 507 189 191 1 050 902 
2005 18 578 201 196 993 929 
2006 18 595 192 162 972 981 

Källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik. 
 
Skara kommuns folkmängd minskade från åren 1996-2003 med 306 invånare. Efter det har 
folkmängden stigit med 235 stycken invånare och kommunen är tillbaka till ungefär samma 
siffror som de hade år 1996 med en skillnad på 71 personer. Under perioden har det fötts 
1 994 personer och 2 235 personer har avlidit. Under perioden har sammanlagt 14 fler 
personer flyttat ut än in i kommunen. (Tabell 7:2) 

                                                 
* Statistik från år 2006 är enligt Statistiska centralbyrån tillgängligt först i slutet av år 2007. 
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Tabell 7:3 Lägenhetsstatistik 1996-2006 i Skara kommun 
År Totalt antal 

lägenheter 
Rivna lägenheter Nybyggda 

lägenheter*
Lediga lägenheter

1996 322 0 0 89 
1997 322 0 36 37 
1998 322 0 0 38 
1999 322 0 0 43 
2000 335 0 0 35 
2001 310 0 0 16 
2002 342 0 0 44 
2003 342 0 16 14 
2004 404 0 0 12 
2005 424 0 0 17 
2006 404 0 5 9 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Totala antalet lägenheter har ökat med 82 lägenheter under åren 1996 till 2006. Inga 
lägenheter har rivits i det kommunala bostadsbolaget. I kommunen har 57 nya lägenheter 
byggts. Vakansgraden har under perioden minskat med 25,44 %. (Tabell 7:3) 
 
Diskussion  
 
Under 1990-talet hade Skara kommun en väldigt stor utflyttning. Omkring 400-500 personer 
flyttade ut ur kommunen varje år. Detta kvarlämnade kommunen många lediga lägenheter. 
Kommunen tog i början av 1990-talet emot flyktingar och även dessa flyttade senare ut vilket 
ökade vakansgraden. Av de hundratal lediga lägenheter var de flesta i väldigt dåligt skick och 
i stort behov av upprustning. 
 
Skara kommun har inte sökt något statligt stöd utan i stället försökt lösa vakansproblemen 
själva. I stor omfattning har det kommunala bostadsföretaget rustat lägenheter och man har 
inte rivit några. I stället har det kommunala bostadsföretaget byggt ett 20-tal nya lägenheter 
som alla blivit uthyrda. Tabell 7:3 visar att det byggts ett 30-tal lägenheter i slutet av 1990-
talet, dessa är byggda av privata bostadsföretag. 
 
Enligt de kommunala bostadsföretaget i Skara är det en stor inflyttning som påverkat och 
minskat vakansgraden i kommunen. Bland annat har en nystartad attraktiv utbildning 
etablerats på orten vilket har lockat många studenter. Skolan är den största bidragande 
faktorn till den positiva utvecklingen. I statistiken kan inte utläsas att någon markant ökning 
av inflyttningar skett detta kan förklaras med att studenter ofta flyttar utan att skriva sig på 
orten. Men däremot kan utläsas ur statistiken att det kommunala bostadsföretagets lediga 
lägenheter minskat. 

 
 
 

                                                 
* Nybyggda lägenheter gäller totala antal lägenheter i kommunen till skillnad från övriga kolumner som bara 
behandlar allmännyttan. 

 40



Skellefteå  
 
Skellefteå kommun är en kommun i landskapet Västerbotten i Västerbottens län. 
Kommunens centralort är Skellefteå och kommunens invånare var 71 966 år 2006. Det 
kommunala bostadsbolaget i kommunen är Skelleftebostäder AB även kallad Skebo och som 
hade 5 562 lägenheter år 2006 (Encyklopedin, Skellefteå kommun, Skelleftebostäder AB 
[2007]) 
 
Skellefteå kommun har ett väl fungerande kommunikationssystem för transport av varor och 
människor, information och energi. Kommunen innehar stora huvudvägar som Europaväg E4 
och riksväg 95, järnväg, flygplats och sjöfart. Skellefteå kommun är den skogrikaste 
kommunen i Västerbotten och har knappt 500 000 ha produktiv skogsmark. Dessutom finns 
inom Skellefteå kommun fem större kustmynnande älvar. Två stora naturtillgångar är därför 
vattenkraft och skog. (Skellefteå kommun [2007]) 
 
Kommunen har inte sökt något statligt stöd (Statens bostadskreditnämnd [2007]). 

 
Diagram 8 Antal lediga lägenheter 1996 – 2006  
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Källa: Statistiska centralbyrån 
 
Utifrån Diagram 8 kan utläsas att i slutet av 1990-talet hade kommunen många vakanser. År 
1996 hade de 1 204 lediga lägenheter och år 1997 hade de 1 292 lediga lägenheter. På 2000-
talet har siffrorna minskat och år 2006 hade kommunen endast 185 lediga lägenheter.  
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Tabell 8:1 Sysselsättningsdata 1996-2006  för Skellefteå kommun 
År Förvärvs-

arbetande 
16+ 

Ej Förvärvs-
arbetande 

Bor och 
arbetar i 

kommunen 

Arbetar i 
annan 

kommun 

Inpendlare 
från annan 
kommun 

1996 31 341 28 102 29 816 1 525 1 533 
1997 31 077 28 063 29 521 1 556 1 176 
1998 31 861 26 929 30 042 1 819 1 467 
1999 31 813 26 788 29 990 1 823 1 353 
2000 31 883 26 450 30 022 1 861 1 396 
2001 31 526 26 579 29 597 1 929 1 533 
2002 31 983 26 045 30 053 1 930 1 553 
2003 31 464 26 630 29 676 1 788 1 311 
2004 32 061 26 247 30 134 1 927 1 575 
2005 32 298 26 363 30 284 2 014 1 696 
2006* - - - - - 
Källa: Statistiska centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 
 
År 2006 var kommunens förvärvsarbetande invånare 32 298 personer vilket är en ökning med 
957 personer från år 1996. På motsvarande sätt har antalet ej förvärvsarbetande invånare 
minskat med 1 739 personer från år 1996 till år 2005. Under perioden har antalet personer 
som både bor och arbetar i kommunen varierat. Som mest var det 30 284 personer år 2006 
och som minst var det 29 521 personer år 1997. 
 
Antalet invånare som arbetar i annan kommun har ökat från år 1996 till 2005 med 489 
personer. Antalet inpendlande förvärvsarbetare från andra kommuner är även det en siffra 
som varierat med åren. Som lägst var det 1 176 personer år 1997 och som mest var det 1 696 
personer år 2006, vilket är en skillnad på 520 personer. (Tabell 8:1) 
 
Tabell 8:2 Befolkningsmängd 1996-2006 i Skellefteå kommun 
År Folkmängd Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade 
1996 74 684 757 849 1 271 1 843 
1997 74 122 724 808 1 520 1 997 
1998 73 499 683 845 1 728 2 184 
1999 73 000 653 866 1 698 1 974 
2000 72 476 638 858 1 735 2 036 
2001 72 035 669 824 1 680 1 964 
2002 71 813 685 848 1 802 1 863 
2003 71 772 684 817 1 842 1 748 
2004 71 786 663 774 1 890 1 762 
2005 71 910 714 769 1 970 1 790 
2006 71 966 721 829 2 159 1 990 
Källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik. 
 
Skellefteå kommuns folkmängd har minskat under den studerade perioden med hela 2 718 
invånare. Kommunen hade sina lägsta födelsetal mellan åren 1998 och 2005. Kommunen har 
haft en jämn inflyttning under 1996 -2006 och totalt har kommunen ökat med 888 personer. 

                                                 
* Statistik från år 2006 är enligt Statistiska centralbyrån tillgängligt först i slutet av år 2007. 
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Antalet utflyttade har istället varierat med som mest 2 184 personer år 1998 och som minst 
med 1 748 personer år 2003, vilket är en skillnad på 436 personer. (Tabell 8:2) 
 
Tabell 8:3 Lägenhetsstatistik 1996-2006 i Skellefteå kommun 
År Totalt antal 

lägenheter 
Rivna lägenheter Nybyggda 

lägenheter*
Lediga lägenheter

1996 5 801 29 44 1 204 
1997 5 800 18 61 1 292 
1998 5 800 0 0 1 160 
1999 5 800 16 0 983 
2000 5 800 165 5 891 
2001 5 785 69 0 898 
2002 5 606 11 0 703 
2003 5 427 0 16 528 
2004 5 403 0 0 347 
2005 5 602 12 0 256 
2006 5 562 0 5 185 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Mellan åren 1996 och 2006 har kommunala bostadsföretagets antal lägenheter minskat med 
239 lägenheter. Under denna period har 320 lägenheter rivits. I kommunen har det byggts 
131 nya lägenheter. År 1996 var kommunala bostadsföretagets vakanser 1 204 och år 2006 
var vakanserna 185 detta är en skillnad på 17,46 %. (Tabell 8:3) 
 
Diskussion  
 
Orsaken till att kommunen hade många lediga lägenheter under mitten av 1990-talet var att 
de många lägenheter som byggts på 1980-talet stod tomma i och med 
befolkningsutvecklingen. Skellefteå kommuns befolkning sjönk enligt statistiken drastiskt 
under perioden. Kommunen har inte haft några stora nedläggningar. 
 
Skellefteå kommun har inte sökt statligt stöd för rekonstruktionsåtgärder. Däremot har det 
kommunala bostadsföretaget försökt lösa vakansproblemet själva. För att göra detta har de 
använt sig av tre parametrar, ökad uthyrning, försäljning och rivning. De har bland annat sålt 
delar av sitt bostadsbestånd till ett aktiebolag på orten samt att bostadsföretaget sålt en del 
bostäder till Norrmän. Enligt det kommunala bostadsföretaget har de rivit 282 tomma 
lägenheter. Ut statistiken i Tabell 8:3 kan utläsas att det under perioden revs 320 lägenheter. 
Denna skillnad på 38 lägenheter skulle kunna ha sin förklaring i att det är svårt att skilja på 
vad som rivs av kommun respektive det kommunala bostadsföretaget. 
 
Det kommunala bostadsföretaget arbetar aktivt för att få ner vakansgraden i sitt 
bostadsbestånd. Det är därför inga tydliga externa faktorer som påverkat den sjunkande 
vakansgraden 
 

                                                 
* Nybyggda lägenheter gäller totala antal lägenheter i kommunen till skillnad från övriga kolumner som bara 
behandlar allmännyttan. 
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Surahammar  
 
Surahammars kommun är en kommun i Västmanlands län och dess centralort är 
Surahammar. Kommunen ligger centralt i Mellansverige, i gränslandet mellan Mälardalen 
och Bergslagen. År 2006 hade kommunen 10 109 invånare. Det kommunala bostadsföretaget 
är Surahammarshus AB. Bolaget grundades år 1990 och de hade 461 lägenheter i sitt 
bostadsbestånd år 2006  (Encyklopedin, Surahammars kommun, Surahammarshus AB 
[2007])  
  
Kommunen har ett gynnsamt geografiskt läge i Mälardalen med närhet till både Västerås och 
Stockholmsområdet. Kommunikationerna är väl utvecklade, inte minst i form av 
Bergslagspendeln. I kommunen finns idag ett flertal mycket framgångsrika industriföretag, 
dessa utgör kommunens näringsliv. (Surahammars kommun [2007])  
 
Kommun fick år 1999 och 2005 statligt stöd från bostadsdelegationen respektive Statens 
bostadsnämnd (Statens bostadskreditnämnd [2007]). 

 
Diagram 9 Antal lediga lägenheter 1996 – 2006  
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Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Som kan utläsas av Diagram 9 har kommunen under den senare delen av 1990- talet haft flest 
antal vakanser. Åren 1996 och 1997 toppade statistiken med 204 respektive 127 lediga 
lägenheter. Efter år 1998 har siffrorna förhållandevis sjunkit med mer än hälften till att år 
2006 vara 31 lediga lägenhet.  
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Tabell 9:1 Sysselsättningsdata 1996-2006 för Surahammar kommun 
År Förvärvs-

arbetande 
16+ 

Ej Förvärvs-
arbetande 

Bor och 
arbetar i 

kommunen 

Arbetar i 
annan 

kommun 

Inpendlare 
från annan 
kommun  

1996 4 658 3 850 2 866 1 792 584 
1997 4 634 3 838 2 867 1 767 615 
1998 4 723 3 642 2 895 1 828 672 
1999 4 673 3 568 2 746 1 927 683 
2000 4 739 3 403 2 774 1 965 643 
2001 4 743 3 352 2 775 1 968 691 
2002 4 747 3 355 2 732 2 015 733 
2003 4 662 3 475 2 641 2 021 759 
2004 4 699 3 505 2 549 2 150 811 
2005 4 622 3 598 2 491 2 131 717 
2006* - - - - - 

Källa: Statistiska centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 
 
Antalet förvärvsarbetande i kommunen har som mest varit 4 747 personer och som lägst 4 
622 personer mellan åren 1996 och 2005. Sedan år 1996 har antalet ej förvärvsarbetande i 
kommunen sjunkit från 3 850 personer till att år 2005 vara 3 598 personer, vilket är en 
skillnad på 252 personer.  År 2006 var det 375 personer färre än år 1996 som valde att både 
bo och arbeta i kommunen. Siffran antalet personer som arbetar i annan kommun har däremot 
ökat med ungefär samma antal, det vill säga 337 personer. Likaså har antalet inpendlare från 
andra kommuner ökat med 133 personer. (Tabell 9:1) 
 
Tabell 9:2 Befolkningsmängd 1996-2006 i Surahammar kommun 
År Folkmängd Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade 
1996 10 905 85 118 449 618 
1997 10 795 78 93 502 597 
1998 10 679 106 115 435 560 
1999 10 498 80 102 472 630 
2000 10 340 103 112 427 583 
2001 10 246 95 94 359 554 
2002 10 207 83 106 554 571 
2003 10 200 94 100 529 534 
2004 10 249 91 98 538 483 
2005 10 196 113 111 480 535 
2006 10 109 111 121 467 548 
Källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik. 
 
Folkmängden i Surahammar kommun har under perioden 1996 -2006 minskat med 796 
invånare. Antalet födda och avlidna har varierat under samma period, totalt har det fötts 
1 039 personer medan 1 170 personer har avlidit. Likaså har antalet inflyttade och utflyttade 
varierat och totalt flyttade 5 212 personer in till kommunen medan 6 213 personer flyttat ut. 
(Tabell 9:2) 
 
 

                                                 
* Statistik från år 2006 är enligt Statistiska centralbyrån tillgängligt först i slutet av år 2007. 
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Tabell 9:3 Lägenhetsstatistik 1996-2006 i Surahammar kommun 
År Totalt antal 

lägenheter 
Rivna lägenheter Nybyggda 

lägenheter*
Lediga lägenheter

1996 846 0 0 204 
1997 846 0 0 127 
1998 846 17 0 115 
1999 846 118 0 63 
2000 511 60 0 88 
2001 511 0 0 74 
2002 515 0 0 50 
2003 509 0 0 64 
2004 448 0 0 51 
2005 461 75 0 23 
2006 461 63 10 31 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Lägenhetsbeståndet har under perioden sjunkit med 385 lägenheter. Det kommunala 
bostadsföretaget har sammanlagt rivit 333 lägenheter. 10 nya lägenheter har byggts i 
kommunen. Vakansgraden har sjunkigt med 17,41 %. (Tabell 9:3) 
 
Diskussion  
 
De höga vakanstalen under 1990-talet orsakades bland annat av att det generellt var en 
mycket svag ekonomi i Sverige. Men den absolut största orsaken i Surahammars kommun 
var att Migrationsverket flyttade sin flyktingförläggning från orten.  
 
Kommun fick år 1999 statligt stöd från bostadsdelegationen och 2005 tecknandes ett 
tilläggsavtal med Statens bostadsnämnd. Det statliga stödet användes till olika åtgärder. Det 
kommunala bostadsföretaget amorterade sina lån och gjorde en nedskrivning av sina 
bokförda värden. Bostadsföretaget uppger att de även rivit lägenheter under perioden vilket 
kan utläsas ur Tabell 9:3 där det noteras att 333 lägenheter har rivits. Då rivning ingick i det 
tecknade avtalet åsidosattes övriga tänkbara åtgärder.  
 
Det kommunala bostadsföretaget berättar att det är den minskade utflyttningen och ökade 
inflyttningen av flyktingar under 2000-talet som bidragit till lägre vakansgrad. I statistiken i 
Tabell 9:2 kan man däremot inte urskilja att någon markant förändring skett i in- eller 
utflyttningen åren 2000-2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
* Nybyggda lägenheter gäller totala antal lägenheter i kommunen till skillnad från övriga kolumner som bara 
behandlar allmännyttan. 
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Överkalix
 
Överkalix kommun ligger i landskapet Norrbotten i Norrbottens län och dess centralort är 
Bränna. År 2006 hade kommunen 3 859 invånare. Stiftelsen Överkalixbostäder är 
kommunens kommunala bostadsföretag och de har 368 lägenheter. (Encyklopedin, Överkalix 
kommun, Överkalixbostäder [2007])   
 
Kommunen är belägen utmed Kalixälven, norr om Luleå, längs med Europaväg E10. 
Överkalix ligger i det så kallade barrskogsbältet7, med god tillgång till produktiv 
skogsråvara. Kommunen har en strategisk position med sitt läge mellan en befolkningstät 
kustregion och malmfälten. I kommunen har man sedan lång tid tillbaka försörjt sig på 
jordbruk och skogsbruk samt förädling av råvaror. Men som i likhet med stora delar av 
Norrlands inland har kommunen under andra hälften av 1990- talet drabbats av ett närmast 
utslaget jord- och skogsbruk, då det har skett en stor utflyttning och kommunen haft och en 
föråldrad befolkning. (Encyklopedin, Överkalix kommun [2007]) 
 
Kommun fick år 2003 statligt stöd från Statens bostadsnämnd för rekonstruktionsåtgärder 
(Statens bostadskreditnämnd [2007]). 

 
Diagram 10 Antal lediga lägenheter 1996 - 2006 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Utifrån Diagram 10 kan utläsas att antalet lediga lägenheter varierat under perioden.  År 1996 
hade Överkalix kommun 100 lediga lägenheter och samma siffra hade år 2006 sjunkit till 18 
lediga lägenheter. Som mest har kommunen haft 111 vakanser, detta var år 1997. 
 

                                                 
7 Den region som bildar landmiljön runt jordklotet på nordliga breddgrader. Regionen domineras av barrträd. 
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Tabell 10:1 Sysselsättningsdata 1996-2006 för Överkalix kommun 
År Förvärvs-

arbetande 
Ej Förvärvs-

arbetande 
Bor och 
arbetar i 

kommunen 

Arbetar i 
annan 

kommun 

Inpendlare 
från annan 
kommun 

1996 1 554 2 140 1 404 150 85 
1997 1 551 2 089 1 400 151 88 
1998 1 602 2 008 1 454 148 124 
1999 1 580 1 991 1 405 175 135 
2000 1 553 1 949 1 370 183 144 
2001 1 530 1 908 1 388 142 140 
2002 1 546 1 853 1 374 172 143 
2003 1 494 1 858 1 339 155 157 
2004 1 544 1 783 1 384 160 164 
2005 1 523 1 785 1 349 174 160 
2006* - - - - - 

Källa: Statistiska centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 
 
Antalet förvärvsarbetande invånare i Överkalix kommunen har minskat med 31 personer 
mellan åren 1996 och 2005. Antalet var som mest uppe i 1 602 personer år 1998 och som 
minst 1 494 personer år 2003. Under samma period har antalet personer som inte 
förvärvsarbetar minskat med 355 personer. De av kommunens invånare som bor och arbetar i 
kommunen har minskat med 55 personer från år 1996 till 2005, medan de som arbetar i en 
annan kommun har ökat med 24 personer under samma år. Kommunen har haft en ökning 
med 53 % av inpendlare från annan kommun under denna period. År 1996 hade kommunen 
85 stycken inpendlare och 2005 var istället siffran 160 stycken. (Tabell 10:1) 
 
Tabell 10:2 Befolkningsmängd 1996-2006 i Överkalix kommun 
År Folkmängd Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade 
1996 4 509 37 70 99 116 
1997 4 419 26 78 119 157 
1998 4 366 27 66 105 124 
1999 4 304 27 65 125 148 
2000 4 206 30 77 131 180 
2001 4 118 27 87 107 132 
2002 4 058 36 65 114 146 
2003 3 993 26 76 114 127 
2004 3 933 26 76 140 150 
2005 3 872 27 67 115 137 
2006 3 859 22 76 243 253 
Källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik. 
 
Sedan år 1996 fram till år 2006 har kommunens folkmängd sjunkit med 650 personer. År 
1996 föddes det 15 personer fler än 2006. Kommunens antal födda var som flest år 1996 och 
år 2002 med 37 respektive 36 personer. Som minst har 22 barn fötts i kommunen och det 
skedde år 2006. Siffran antalet avlidna var som mest 87 personer under år 2001 och som 
minst 65 under åren 1999 och år 2002. Kommunens inflyttning har under perioden ökat med 
144 personer och under samma period har utflyttningen ökat med 137 personer. (Tabell 10:2) 

                                                 
* Statistik från år 2006 är enligt Statistiska centralbyrån tillgängligt först i slutet av år 2007. 
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Tabell 10:3 Lägenhetsstatistik 1996-2006 i Överkalix kommun 
År Totalt antal 

lägenheter 
Rivna lägenheter Nybyggda 

lägenheter*
Lediga lägenheter

1996 478 0 0 100 
1997 464 0 0 111 
1998 464 0 0 59 
1999 432 0 0 68 
2000 432 0 0 79 
2001 453 0 0 63 
2002 453 16 0 78 
2003 453 0 0 62 
2004 393 0 0 59 
2005 370 0 0 23 
2006 368 0 0 18 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
 
Kommunens lägenhetsbestånd har minskat med 110 lägenheter under perioden, detta trots att 
man bara rivit 16 lägenheter. Från år 1996 till år 2006 har vakansgraden sjunkigt med 16,02 
%. (Tabell 10:3) 
 
Diskussion  
 
En anledning till att vakansgraden var så hög under mitten av 1990-talet var den stora 
utflyttningen som skett på grund av närmast utslaget jord- och skogsbruk. Som tidigare 
nämnts var detta ett problem i stora delar av Norrland. 
 
Under år 2002 revs det 16 lägenheter av bostadsföretagets bestånd. Överkalix kommun 
tecknade sedan år 2003 ett avtal med Statens bostadsnämnd i och med detta stöd kunde 
kommunen genomföra en sanering av 74 lägenheter. Bostadsföretaget har även överlåtit delar 
av sitt bestånd till kommunen där de nyttjas till annan användning än bostäder. Sammanlagt 
har bostadsbeståndet minskat med 85 lägenheter sedan kommunen sökte stöd. De kommunala 
bostadsföretaget vakanser har även enligt statistiken sjunkigt efter år 2003. 
 
Enligt kommunen är det även på grund av att kommunen tagit emot kvotflyktingar som 
vakansgraden minskat. Detta kan därför vara förklaringen till att antalet inflyttningar till 
kommunen under år 2006 är så höga. 
 

                                                 
* Nybyggda lägenheter gäller totala antal lägenheter i kommunen till skillnad från övriga kolumner som bara 
behandlar allmännyttan. 
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8 Analys 
 
I detta kapitel sammanfattas resultatet av de 10 kommunerna. Därefter ställs dessa resultat 
mot den teoretiska hypotesen från kapitel 4. Här besvaras även frågan om huruvida 
kommunerna sänkt vakansgraden genom en åtgärd eller har den förändrats trots att inga 
åtgärder genomförts. 
 
Resultat 
 
Efter att ha studerat 10 av landets kommuner har det i studien visat sig att de åtgärder som 
kommunerna väljer att arbeta med varierar. De kommunala bostadsföretagens inblandning 
har skilt sig åt mellan kommunerna.  
 
Bakgrunden till att kommunerna hade höga vakanser år 1996 berodde främst på 
bostadsboomen på 1980-talet. Endast en kommun har uppgett att de haft övertaligt med 
lägenheter på grund av miljonprogrammet. Däremot uppger två kommuner att de hade väldigt 
dålig standard i lägenheterna, detta tror vi beror på att även de kommer i från 
miljonprogrammet. Det visade sig även att utflyttning var ett stort problem. Utflyttningen 
skedde på grund av olika orsaker. Främst handlade det om nedläggningar av stora 
verksamheter på orterna men i två av kommunerna var orsaken att tidigare inflyttade 
flyktingar lämnat kommunen. Den höga arbetslösheten i många av de studerade kommunerna 
var även en bidragande orsak till utflyttningen. Många kommuner uppger dessutom att de 
haft stor befolkningsminskning. Endas en kommun relaterar dålig marknadsföringen till höga 
vakanser. 
 
Av de tio kommuner som studerats hade hälften fått statligt stöd. Endast en kommun sökte 
statligt stöd men fick avslag. Vi kan här se en tydlig trend, om kommunen fått statligt stöd 
har de alla valt åtgärden rivning, tre kommuner har dessutom valt detta som enda åtgärd. 
Förutom detta har ingen uppgett att de arbetat med hyressänkningar, rabatter eller 
marknadsföring. 
 
Av de fem kommuner som inte fått statligt stöd har två bostadsföretag fått hjälp av respektive 
kommun. Vi kan inte se något tydlig mönster i hur dessa två kommuner arbetat med åtgärder, 
inte heller i jämförelse med övriga kommuner som inte fått något kommunalt stöd. Däremot 
verkar det ha betydelse om stödet kommer från kommunen eller via staten. Då stödet kommit 
från kommun har inte åtgärden rivning valts, vi menar att detta har sin grund i att 
bostadsföretaget fått större möjlighet att välja åtgärd.  
 
Orsaken till att vakansgraden sjunkit i kommunerna kan inte bara förklaras genom konkreta 
åtgärder utan har även sin förklaring i vissa externa faktorer. Migrationsverket har haft stor 
inverkan på fler kommuner då de varit i stort behov av lägenheter till flyktingar, många av 
kommunernas in- och utflyttningar kan räknas dit. En annan anledning till ett par kommuners 
inflyttning är deras geografiska läge och intresset från grannlandet Norge. Förutom en 
långvarig högkonjunktur har vakansgraden sjunkit på grund av faktorer som nyetablerade 
företag och utbyggnad av infrastruktur.  
 
I vår hypotes har vi angett att det mest troliga är att de kommunala bostadsföretagen först 
diskuterar möjligheten att genomföra en sänkning av sina hyror. I vår undersökning har vi 
kommit fram till att kommunerna i de flesta fall inte valt denna åtgärd, vilket vi inte heller 
trodde. De första konkreta åtgärderna som vi angett att bostadsföretagen skulle använda sig 
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av var utökad marknadsföring, olika rabatter eller att ändra användningsområdet. Endast två 
av våra studerade kommuner har valt dessa åtgärder. Vår hypotes byggde på att om ovan 
nämnda åtgärder inte nyttjades skulle kommunerna antingen välja att riva, sälja, ”lägga husen 
i malpåse” eller söka statligt stöd. Vår uppfattning är att kommunerna generellt använt sig av 
de åtgärder som vi ansett som ”sista utvägen” på en gång, de har med andra ord hoppat över 
viktiga steg som exempelvis ökad marknadsföring. 
 
Syftet i denna studie har varit att ta reda på om bostadsföretagen genomfört åtgärder för att 
sänka sin vakansgrad eller har den förändrats trots att inga åtgärder genomförts. Vår slutsats 
är att de kommuner som vi undersökt i vår studie alla har genomfört någon typ av konkret 
åtgärd för att sänka sin vakansgrad, med andra ord har inte vakansproblemet löst sig av sig 
självt.  

 51



9 Diskussion 
 
I detta kapitel diskuterar vi svagheter och brister i undersökningen. Här ges även förslag på 
ytterligare undersökningar i ämnet samt rekommendationer till kommuner och staten 
 
I studien har ett antal källor och statistik undersökts för att ge en så klar och tydlig bild som 
möjligt av läget på bostadsmarknaden. Den omfångsrika informationen på bostadsmarknaden 
är dock relativt svåranalyserad då mycket av statistiken är gjord på län eller regionsnivå och 
inte alltid på kommunnivå.  Dessutom är mycket av statistiken ställd på det totala 
bostadsbeståndet och inte specifikt för privata eller kommunala bostadsföretag. Detta har lett 
till att vissa siffror kan var missvisande trots att stor möda lagts på att hålla ägarförhållandena 
isär. Trots den omfångsrika statistiken inom ämnet finns svårigheter i att få ta del av viss 
information. Vi anser att studien hade blivit mer komplett om statistik av köp och 
försäljningar inom de kommunala bostadsföretagen hade funnits att tillgå från Statistiska 
centralbyrån. Då statistiken inte varit komplett har istället den vägledande informationen från 
frågeformulären fått en avgörande betydelse, vilket inte riktigt var tanken från början.  
 
I visst råmaterial från Statistiska centralbyrån är statistiken hämtad från olika månader. Detta 
på grund av förändringar som skett i deras insamlingsrutiner. Denna skillnad bedömer vi har 
liten påverkan på materialet. 
 
Vid beskrivning av utvecklingen på bostadsmarknaden åren 1986-2006 har vi försökt vara 
objektiva och i största möjliga mån undvikit politiska vinklingar. Egna åsikter och 
värderingar har även de åsidosatts. Vid en studie av detta slag måste alltid en viss 
avgränsning ske och vi är därför medvetna om att alla aspekter inte täckts in. En 
utvecklingsbar del av studien är exempelvis hur och varför vakanser uppkommer. I den 
empiriska delen skulle en vidare studie kunna göras om huruvida politiken styrt och haft 
inverkan på kommunens beslut om åtgärder.  
 
Studien är upplagd på ett översiktligt sätt där beskrivningen av kommuner redovisas i stora 
drag. I en djupare undersökning av bostadsföretagen skulle man exempelvis kunna studera 
byggnadsår, typ av lägenhet och fastighetens läge i kommunen. Då skulle många intressanta 
frågeställningar kunna uppkomma och diskuteras.   
 
För att komma tillrätta med problemet med höga vakanser tror vi att många kommuner bör 
arbeta bättre och tydligare med sin marknadsföring. Som vi nämnt i analysen är vår 
uppfattning att kommunerna använt sig av åtgärden rivning i stor utsträckning. Förslagsvis 
skulle kommunerna och staten tillsammans kunna arbeta mer med att hitta alternativa 
åtgärder, detta för att slippa riva byggnader som inte är speciellt gamla.   
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Bilaga 1  
 
Sverigekarta med de 10 utvalda kommunernas placering. 
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Bilaga 2 
 
Frågeformulär med frågor som har ställts till de 10 utvalda kommunerna. Alla frågor gäller 
åren 1996-2006. 

 
1. Vad var orsaken till den höga vakansgraden i er kommun under mitten av 1990-talet? 

 
2. Har ni sökt statligt stöd för att återskapa ekonomisk balans i bostadsbolaget, vilka år? 

 
3. Har ni beviljats statligt stöd?  

 
a) Om ni svarar ja, vilka åtgärder har genomförts? 
b) Om inte, har ni ändå genomfört åtgärder för att minska vakanser, hur i så fall? 

 
4. Har statliga subventioner för att riva hus påverkat er vilja att använda alternativa 

lösningar på vakansproblemen? 
 

5. Vilka externa faktorer kan ha påverkat den minskade vakansgraden i er kommun 
förutom era planerade åtgärder?  

 
6. Vad anser ni vara en skälig vakansgrad? 
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