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Inledning 
Syftet med detta PM är att beskriva dagens bostadsbestånd, dess 
variation och utveckling samt stadsdelarnas demografi och boende. 
PM:et omfattar i dagsläget endast bakgrundsfakta med statistik, som 
ett första underlag till partigrupperna för diskussion kring framtidens 
bostadsutveckling. Nästa steg blir att försöka se tendenser kring vad 
som kan påverka Karlstads tillväxt, och vad som behövs fysiskt för att 
upprätthålla en god bostadsförsörjning. PM bostäder och demografi 
omfattar fem delar.  

Del 1 utgör en kort inledning kring tillväxt med såväl historisk som 
prognosticerad tillväxt i Karlstad och i jämförbara städer. Denna 
kommer att kompletteras för att i fortsatt arbete kunna dra 
eventuella slutsatser i jämförelsen mellan kommunerna.  

Del 2 omfattar en generell del kring bostadsutbud och byggande. 
Avsnittet omfattar dels en beskrivning av Karlstads bostadsbestånd 
och utveckling, men även en omvärldsspaning som syftar till att se 
hur Karlstad kommuns bostadsutbud och byggande står sig 
nationellt jämfört med Örebro, Jönköping, Växjö, Linköping, Gävle, 
Sundsvall, Östersund och Umeå. Avsnittet omfattar även en 
beskrivning av det närregionala bostadsutbudet i Karlstadregionens 
kommuner, Hammarö, Kil, Forshaga och Grums.   

Det 3 omfattar demografins förhållande till bostadsbeståndet, och 
innehåller även korta beskrivningar hur respektive åldersgrupp bor 
utifrån statistik 2018. 

Del 4 utgör mer områdesbaserade beskrivningar av demografi och 
bostadsbestånd dels i Karlstad tätort och dels i de mindre tätorterna. 
Karlstads tätort har indelats i fem övergripande områden, för att 
skapa en mer överblickbar bild av de olika delarna av staden, medan 
de mindre tätorterna behandlas var för sig. Statistiken utgår från 
framtagna data på stadsdelsnivå (NYKO 32).  

Del 5 utgör en diskuterande del med problem och tendenser som 
kunnat identifieras utifrån föregående avsnitt samt möjligheter inför 
framtiden. 

Statistiken som framtagits är främst hämtad från SCB, men till viss 
del även från Kolada, konsultfirmor och kommunens egna 
beräkningar. I avsnitten om bostadsbyggandet är det viktigt att 
observera att skillnaden mellan två år inte enbart behöver handla 
om nyproduktion utan kan även röra sig om eftersläpningar av 
registrering, rättelser och kompletteringar av förändringar som tex 
ombyggnad eller rivning. I vissa fall har diagrammen staplar med 
minusresultat, vilket ofta handlar om rivning, ombyggnad eller 
omregistreringar av befintlig boende- eller upplåtelseform.   
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Tillväxt, mål och demografi  
Karlstads tillväxtmål - nu och i framtiden 
Karlstads kommun arbetar i dagsläget utifrån 
visionen i strategisk plan Livskvalitet 100 000. En 
del av visionen handlar om att Karlstad ska nå 
100 000 invånare vilket anses utgöra en viktig 
brytpunkt för tillväxt. Ett försök har därför gjorts 
att se hur tillväxttakten sett ut i ett antal städer 
före och efter att man nått 100 000 invånare.  

I strategisk plan under målområdet ”En 
kunskaps- och tillväxtkommun” anges även ett 
årsbaserat mål om att Karlstads befolkning 
årligen ska öka med minst en procent.  

Inför beslut om vilken tillväxttakt översiktsplan-
eringen ska baseras på inför framtiden, utgör den 
historiska utvecklingen i Karlstad och jämförelsen 
med andra liknande kommuner en viktig grund. 
Det är även intressant att se på de nationella och 
lokala tillväxtprognoserna för framtiden.  

Historisk befolkningstillväxt i Karlstad, riket och 
jämförelsekommunerna 
När vi jämför hur befolkningen har utvecklats i 
Sverige och Karlstad från 1968 tills idag är det en 
träffande korrelation - Karlstad har ökat med 
0,51 % och riket 0,50 %. Från år 2000 är utveck-
lingen 0,73 % respektive 0,74 %. Sett år till år 
varierar emellertid ökningen. Kommunsamman-
slagningarnas påverkan under denna period har 
dock inte utretts.  

I jämförelse med Växjö, Örebro, Umeå, Linköping 
och Jönköping har Karlstad haft en procentuellt 
mindre utveckling under perioden 1999-2018. 
Mellan åren 1999-2018 hade Karlstad en genom-
snittlig årlig befolkningstillväxt på 0,78 %, och 
totalt över tid 15,64 %. Växjö har den största 
procentuella befolkningsutvecklingen under 
perioden, med en tillväxt på totalt 25,48% 
respektive 1,27% i genomsnitt per år. Minsta 
ökningen hade Sundsvall med 5,74% totalt 
respektive 0,29% per år.    
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SCB:s framskrivning av Sveriges befolkning 
2018–2050 
Sveriges årliga befolkningstillväxt prognosticeras 
ligga strax under 1 % de närmaste tre åren för att 
sedan avta. Runt år 2030 ligger tillväxten under 
0,5 % för att 2040 stabilisera sig på drygt 0,3 %1.  

Tillväxtprognos Karlstad 
Varje år genomförs en befolkningsprognos i 
Karlstad som sträcker sig tio år framåt i tiden. För 
perioden 2019–2028 prognosticeras kommunens 
befolkning öka med cirka 1 % i genomsnitt, med 
en högre befolkningstillväxt de närmsta åren som 
sedan mattas av något.  

 
1 Statistik - Karlstads stadsdelar 

Prognosticerad tillväxt i övriga kommuner 
Fram till 2027 räknar Örebro med att öka med 
1,58 % i genomsnitt, medan Jönköpings prognos 
sträcker sig till 2021 och bedömer att 
befolkningen kommer att öka med ett 
genomsnitt om 1,13 % per år. Växjö kommer 
enligt prognosen öka med 1,41 % mellan 2017 
och 2025.  

  

80000

85000

90000

95000

100000

105000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Befolkningsutveckling Karlstads kommun 2013-2018 
samt prognos till 2028

Befolkningsökning i antal personer. Sweco tar fram Karlstads kommuns befolkningsprognos varje år.  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Prognos Karlstad - Befolkningsökning 2019-2028 

5 

https://karlstadskommunonline.sharepoint.com/sites/org-g3vfr6ia/planeringsenheten/%C3%96P%202050/PM%201%20-%20Bostadsanalys/2.%20Arbetsmaterial/Statistik/Statistik%20-%20Karlstads%20stadsdelar.xlsx


 

Vad händer efter att en kommun blir 
100 000 invånare? 
Gränsen 100 000 invånare framhålls ofta som en 
brytpunkt för ökad tillväxt, där tillväxttakten 
förväntas tillta för etableringar, ökad inflyttning 
mm. Tabellen nedan redovisar hur tillväxttakten 
påverkats i ett antal olika kommuner som nått 
100 000 invånare. I vissa städer som Umeå, som 
haft en stor inflyttning från det egna länet, utgör 

detta en begränsning för en fortsatt tillväxt. 
Noterbart är att Huddinge, Lund och Borås ligger 
alla nära till storstad vilket också kan påverka 
tillväxttakten. Linköping, Norrköping, Jönköping, 
Örebro och Västerås uppnådde alla 100 000 
invånare innan statistiska centralbyrån (SCB) 
börjat redovisa befolkningsräkningar, därför finns 
inget underlag för tidigare genomsnittlig 
befolkningsökning i nedanstående tabell. 

 

  Genomsnitt före 100 000 Genomsnitt efter 100 000 Gränsen nådd 

Linköping   0,92%  innan 1970 

Norrköping   0,37%  innan 1970 

Jönköping   0,56%  innan 1970 

Örebro   0,56%  innan 1970 

Västerås   0,61%  innan 1970 

Umeå 1,57% 1,01% 1995 

Huddinge 1,46% 1,76% 2012 

Eskilstuna 0,14% 1,23% 2014 

Lund 1,19% 1,24% 2002 

Borås -0,22% 0,93% 2006 
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Diagrammet visar förhållandet mellan hur hushållen väljer att bo i större städer (redovisas i storleksordning). Generellt syns en 
trend att andelen småhus ökar ju mindre kommunen är, samt att andelen lägenheter ökar i takt med kommunens storlek.  



 

Bostadsutbud och bostadsbyggande i Karlstads kommun

Bostadstyper 
I Karlstad fanns år 2018 totalt 48 210 bostäder av 
olika typer. Med bostadstyper avses den fysiska 
formen för en bostad, dvs småhus, lägenhet i 
flerbostadshus, specialbostad, (dvs 
studentboende, vårdboenden, seniorbostäder 
eller trygghetsboende) eller övriga boenden t.ex 
där bostaden inte utgör huvudändamålet. Under 
perioden 2013-2018 har det i snitt byggts ca 700 
botäder/år. 
 

Upplåtelseformer i Karlstad 
Upplåtelseformen säger vilken typ av ägande-
form bostaden har, och idag finns tre typer– 
äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt, som 
förekommer i alla bostadstyper. I Karlstad är 
hyresrätt vanligast, och utgör 46 % av det totala 
bostadsbeståndet. Ungefär en tredjedel av 
beståndet är äganderätt och en fjärdedel 
bostadsrätter i olika former. Under perioden 
2013-2018 har samtliga upplåtelseformer ökat.   
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Småhus  
Befintligt bestånd 
Småhus, som omfattar friliggande eller 
sammanbyggda en- eller tvåfamiljshus i form av 
villor, parhus, rad- eller kedjehus, utgör ca 1/3 av 
kommunens totala bostadsbestånd. Av totalt 
16 248 (2018) småhus finns ca 58 % i tätorten 
Karlstad medan det resterande småhusutbudet 
återfinns i de mindre tätorterna och på 
landsbygden.  

Upplåtelseform 
Av det totala beståndet småhus utgör 94% 
äganderätter. Resterande 6 % utgörs dels av ca 
2,5% hyresbostäder (413st) och ca 3,5% 
bostadsrätter (591st).  

Utbyggnaden av småhus 
Mellan åren 2013 och 2018 har det totalt byggts 
467 småhus, vilket svarar för ca 13% av den 
totala nybyggnationen i kommunen. Största 
andelen (162st) småhus byggdes 2016 vilket 
utgör 35% av den totala nybyggnationen av 
småhus under perioden.  

Lägenheter i flerbostadshus  
Befintligt bestånd 
2018 fanns totalt 28 987 traditionella lägenheter, 
(som inte utgör någon form av specialbostad) i 
Karlstads kommun. Det utgör 60% av det totala 
bostadsbeståndet. Av befintligt bestånd av 
lägenheter finns ca 95% i tätorten och övriga 5% i 
framför allt de mindre tätorterna. 
Storleksmässigt dominerar 2 rok och 3 rok med 
ca 70% av utbudet på marknaden. År 2018 fanns 
dock enbart 79 st lägenheter med sex eller fler 
rum och kök.  Antalet 1:or av det totala 
beståndet är 5118 st vilket utgör ca 17,5%. 

Upplåtelseformer 
Lägenheter finns i alla sorters upplåtelseformer. 
Majoriteten utgör dock hyresbostäder. I Karlstad 
finns även ett antal ägarlägenheter (innebär ett 
ägaransvar och köp likt ett småhus).  

Utbyggnaden av lägenheter 
Storleken på nybyggda lägenheter påverkar såväl 
möjligheten till en god bostadsförsörjning som 
ett områdes möjligheter till en blandad 
befolkning. I förlängningen påverkar det också 
om man kan bo kvar i ett område över olika 
livssituationer. Mellan åren 2013 - 2018 har det 
byggts totalt 2385 lägenheter i Karlstads 
kommun. Av dessa var 16 %, dvs 371 lägenheter, 
1 rum och kök/ kokvrå (rok). Totalt utgjorde 75 % 
av de nytillkomna lägenheterna under denna 
period 2 rok (1059 lgh) eller 3 rok (751 lgh). 
Endast 12 lägenheter som byggts utgör 5 rok. 
Under denna period byggdes inga större 
lägenheter (sex eller fler rum och kök). 
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Specialbostäder i Karlstad 
Begreppet specialbostäder innefattar bostäder 
för äldre, funktionshindrade, studentbostäder 
samt övriga specialbostäder, exempelvis 
utslussningsbostäder, elevhem och internat. 

Det totala antalet specialbostäder i Karlstads 
kommun utgör ca 7 % av beståndet (2018), och 
har ökat från 2 823 till 3 470 mellan åren 2013 
och 2018 där studentbostäder står för den 
största ökningen, från 1 715 till drygt 2 200. Den 
största ökningen skedde mellan åren 2015 och 
2016 då studentbostäderna ökade med 362 
lägenheter. 

Studentbostäder 
Det kommunala bostadsbolaget, KBAB, har det 
största beståndet på studentbostadsmarknaden. 
1 118 av de 2 230 studentbostäder som finns i 
kommunen2 finns i KBAB:s bestånd på Rud, 
Herrhagen samt Södra kyrkogatan. Större delen 
av övriga studentbostäder i kommunen är 
lokaliserade i anslutning till universitetet.  

Ett samordningsprojekt för att skapa en 
studentbostadsportal har påbörjats på initiativ av 
Karlstads kommun och Karlstads universitet med 
målsättningen att samla samtliga aktörer och 
lediga studentlägenheter på ett och samma ställe 
och på så sätt göra Karlstad till en än mer 
attraktiv studentstad. Inför höstterminens början 
2017 kunde KBAB erbjuda cirka 300 
studentlägenheter, 250 med inflyttningsdatum 
till terminsstart och övriga med inflyttningsdatum 
jämnt fördelade under hösten.  

Under 2017 ökade andelen studenter utanför så 
kallat pendlingsavstånd. 2018 var ca 80 % av alla 
studenter som läser program vid universitetet är 
skrivna i Karlstad. 

För att samordna inneboende- och 
andrahandslösningar för studenter startade KBAB 
under 2015 konceptet Hjärterum. Under 2017 
övergick det till andra delar av Karlstads kommun 
då lägenheterna använts till nyanlända. 
Studenternas behov bedömdes inte längre vara 
lika stort då antalet förmedlade boenden till 
studenter via Hjärterum mellan år 2015 och 2016 
sjönk från 120 till 35 stycken. 

 
2 SCB  
3 SCB 

Vårdboenden för äldre och funktionshindrade 
Vårdboenden för äldre samt funktionshindrade 
med olika behov finns utspridda i kommunen 
med både centrala lägen så som Tingvallastaden, 
Herrhagen och Viken, men även i de mindre 
tätorterna, Molkom, Vålberg, Väse och Skattkärr. 
Antalet bostäder för äldre eller funktions-
hindrade var oförändrat 938 stycken från 2013 
fram till 2016 då de ökade till 10323.  

Seniorbostäder 
På stadsdelen Rud finns två kommunala 
seniorboenden. Dessa bostäder erbjuds enbart 
personer som är 65 år eller äldre. Här finns inga 
krav på vårdbehov utan boendet är tänkt för den 
som vill leva precis som i vilken annan bostad 
som helst, men som prioriterar funktionalitet och 
tillgänglighet. Totalt finns 48 seniorbostäder i det 
kommunala bostadsbeståndet.  

Trygghetsboende 
I de tre bostadsområdena Viken, Sixbacken 
(Våxnäs) och Hagaborg (Norrstrand) erbjuder 
KBAB trygghetsboenden i sammanlagt 1 066 
lägenheter4. Boendeformen vänder sig 
framförallt till hyresgäster över 65 år, men också 
till övriga hyresgäster som vill delta i aktiviteter 
eller tillfälligt behöver hjälp och stöd av olika slag. 

Inom områden för konceptet trygghetsboende 
har KBAB utökat bovärdsteamen med två till tre 
bovärdar som tillsammans erbjuder extra 
omsorg, hjälp och stöd till de boende i området 
som tillfälligt behöver det. Det kan vara att 
handla, byta en glödlampa, hänga upp gardiner, 
följa med till läkare, skriva ett brev till en 
myndighet med mera. Bovärdarna kan också 
hjälpa till med att förmedla kontakter av olika 
slag. Målsättningen med trygghetsboende är att 
det ska vara möjligt att bo kvar i sin lägenhet så 
länge man önskar och har möjlighet. 

De tre trygghetsboendena är ett samarbete 
mellan KBAB och vård- och omsorgsförvaltningen 
Karlstad, och finansieras genom en avgift på 
månadshyran för de som bor i området. 

Övriga hus  
Övriga hus avser byggnader som inte 
huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål 

4 KBAB  
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men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, 
till exempel byggnader avsedda för verksamhet 
eller samhällsfunktion. Andelen är inte 
betydande men utgör ett komplement till det 
övriga bostadsbeståndet. 

Alternativa boendeformer 
Alternativa boendeformer är något som 
efterfrågas i perioder, men som också diskuteras 
i allt högre grad som en viktig del för både 
bostadsförsörjningen och valmöjligheterna kring 
sitt boende. Internationellt är vissa former 
vanligare än i Sverige.  

Ekobyar 
Ekobyar bygger på viljan att skapa ett hållbart 
samhälle och gemenskap, och inbegriper 
miljövänliga energikällor och möjlighet till viss 
självhushållning, som odling och djurhållning. 
Begreppet kom till på 90-talet, men 
boendeformen har funnits längre. Inom 
kommunen finns tre boenden som klassas som 
ekobyar - Tuggelite, Mjölnartorpet samt 
Ängsbacka kursgård i Molkom. Tuggelite i Skåre 
byggdes 1984 och var Sveriges första ekoby. 
Ekobyn på Mjölnartorpet består av nio parhus 
med totalt 18 hushåll med lägenheter i storlekar 
mellan 3 rok till 8 rok. Kursgården Ängsbacka är 
förutom festival- och kursverksamhet även en 
ekoby med alternativ boendeform för volontärer 
som stannar säsongsvis, men även för 
permanentboende.  

Byggemenskap 
Byggemenskaper är relativt nytt i Sverige. I 
Tyskland är det dock ett vanligt förekommande 
sätt att uppföra bostadsbyggnader och 
Baugemeinschaft, som det kallas, har funnits 
sedan 1990-talet. Byggemenskaper 
karakteriseras av att en grupp enskilda människor 
utefter sina egna ambitioner tillsammans 
planerar, organiserar och låter bygga den 
byggnad de sedan ska bo i. Det förekommer 
också att sammanslutningen efter avslutat 
byggprojekt övergår till att förvalta byggnaden 
genom en samfällighet. Byggemenskaper kan 

använda olika upplåtelseformer i den 
färdigställda fastigheten, till exempel bostadsrätt, 
kooperativ hyresrätt, äganderätt eller (under 
vissa förutsättningar) hyresrätt. Byggemenskaper 
innebär ofta att byggnaden även utnyttjas under 
gemensamma former, men sammanslutnings-
formen behöver inte medföra någon form av 
bogemenskap. 

Kollektivhus/Gemenskapsboende/Co-living 
Kollektivhus finns runt om i världen, och har 
uppförts i Sverige i omgångar och olika former 
sedan 1930-talet. Boendeformen bygger på 
privata lite mindre lägenheter, i kombination 
med gemensamma ytor för antingen större 
serviceinrättningar som restaurang och 
barndaghem (vanligare innan 1970-talet), 
alternativt mer småskaliga men gemensamma 
lokaler för kök, sociala utrymmen, hobbylokaler 
mm. Entréer, trapphus och andra 
kommunikationsytor är ofta utformade för att 
gynna spontana möten, och gemensam 
matlagning och måltider är ett vanligt inslag. 
Gemenskapsboende eller kollektivboende kan ha 
sitt ursprung i en byggemenskap men tillkommer 
oftast genom ett samarbete mellan en 
brukargrupp och en professionell byggaktör.  

Co-Living är en modern, men liknande 
boendeform och kan beskrivas som ett urbant 
paketerat boende som förutom tillgång till el, 
vatten och avlopp också kan ha gemensam 
tillgång till t.ex bredband, städning av rum, 
hushållstvätt och faciliteter som gym, pool, bil, 
cykel, gemensamma sociala aktiviteter mm.  

Gemenskapsboende har fått ett uppsving i 
bostadsdiskussionen inför framtiden pga 
förutsättningar till ett billigare och mer 
miljövänligt boende. Det har även lyfts som ett 
mer socialt boende, där man känner sina 
grannar, vilket kan bidra till sociala vinster som 
en ökad trygghet och ett bredare socialt 
umgänge. Upplåtelseformerna kan vara 
hyresrätt, kooperativ hyresrätt och bostadsrätt.  
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Bedömt utbyggnadsbehov i Karlstad 
Bostadsbyggandet i Karlstad tog fart omkring år 
2013 efter en längre tid präglad av låg 
bostadsproduktion. Utifrån målet i kommunens 
strategiska plan om en befolkningsökning om ca 
1 % per år, och ambitionen att beta av 
bostadsunderskottet från tidigare år, har 
kommunen bedömt att det behöver tillkomma 
cirka 450-550 bostäder per år i kommunen5.  

Uppbyggt bostadsunderskott  
I rapporten Prognos bostadsbyggnadsbehov i 
Karlstad 2016-2025 (WSP 2016) antas varje 
bostad i snitt rymma två personer. 

 

Mellan 2013-2018 har nästan 3500 bostäder 
tillkommit i Karlstad medan befolkningen har 
ökat med drygt 4700 personer. Detta innebär att 
bostadsproduktionen med marginal svarar på 
befolkningsutvecklingen de senaste åren. Dock 
har Karlstad fortfarande ett uppbyggt 
bostadsunderskott. 2016 beräknades det uppgå 
till 1 600 bostäder6. De bostäder som tillkommit 
sedan dess täcker ganska precis upp för den 
befolkningsökning vi haft under samma period, 
vilket innebär att underskottet kvarstår.  

 
 

 

 

 
5 Bostadsförsörjningsprogram 2017, Karlstads kommun; 
Planarbetsprogram 2019-2020, Karlstads kommun 

6 Prognos bostadsbyggnadsbehov, Karlstad 2016-2025. WSP 
2016 
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Vilka stadsdelar byggs det i?  
 Av de 3 490 nya bostäder som byggts under 
perioden 2013–2018, har drygt 3 200 byggts i 
centralorten. Merparten av bostadsproduktionen 
har varit koncentrerad till ett fåtal stadsdelar. 

I Viken dominerar flerbostadshusen. Stadsdelen 
har nästan ökat sitt bostadsbestånd med 50 % i 
och med utbyggnader i Inre hamn. Ett stort antal 
flerbostadshus har även producerats på Rud och 
Kronoparken.  

Stadsdelarna Gruvlyckan och Kronoparken 
präglas under perioden 2013-2018 av en högre 
andel produktion av specialbostäder än av andra 
bostadstyper. Tillskottet på Gruvlyckan består 
främst av Oskarslunds vårdboende, där 95 
platser etablerats7. Av 546 tillkommande 

bostäder på Kronoparken är större delen 
studentbostäder. 

I Tingvallastaden har nybyggnation genererat 
200 bostäder, varav 120 är i flerbostadshus. 
Några förtätningsprojekt som genomförts under 
denna tid är bland annat omvandlingar och 
infillprojekt i kvarteren kring Domkyrkan samt 
ombyggnad av kv. Mercurius (Valvet). Märkbart 
är att 68 bostäder tillhör kategorin ”övriga hus”, 
vilket innebär att det är hus som används till 
andra verksamheter såsom kontor och handel. 

Stockfallet utmärker sig som stadsdelen där det 
under perioden byggts flest småhus medan det 
på Romstad-Strand byggs ungefär hälften 
småhus och hälften flerbostadshus.  

 

 

Utveckling bostadsbestånd 2013–2018    

Stadsdel Totalt 
antal 
bostäder 

Småhus Lägenheter Övr. 
bostäder 

Specialbostäder procentuell 
ökning i 
stadsdelen 

Viken (Inre 
hamn) 

1043 8 1035 0 0 47 % 

Kronoparken 546 4 61 0 481  (stud.bo) 12 % 

Rud 363 -1 364 0 0 13 % 

Tingvallastaden 200 0 120 68 12 10 % 

Herrhagen 132 2 130 1 -1 3 % 

Norrstrand 132 1 136 0 -5 4 % 

Stockfallet 124 108  0 16 28 % 

Zakrisdal-
Bellevue-Bergvik 

107 24 83 0 0 12 % 

Romstad-Strand 100 52 44 0 4 11 % 

Gruvlyckan 99 0 4 0 95  (vårdbo.) 10 % 

Summa  2846 198 1977 69 602 - 

 
 

  

 
7 Statistik - Karlstads stadsdelar 2018 
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https://karlstadskommunonline.sharepoint.com/sites/org-g3vfr6ia/planeringsenheten/%C3%96P%202050/PM%201%20-%20Bostadsanalys/2.%20Arbetsmaterial/Statistik/Statistik%20-%20Karlstads%20stadsdelar.xlsx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka mindre tätorter med omland byggs det i?
Ca 7 % av nytillskottet av bostäder under 
perioden 2013-2018 uppfördes på landsbygden. 
Vallargärdet med omland har haft störst tillskott 
på både antal och andel nybyggnation, detta 
mest på grund av att området Edsgatan 
geografiskt räknas in i området. Övriga mindre 
tätorter har byggt omkring 20-40 bostäder under 
perioden, förutom Edsvalla som har minskat 

bostadsbeståndet med ett hus. Räknas 
Vallargärdet bort från statistiken utgör övrigt 
byggande på landsbygden istället 4,3 %. Några 
flerbostadshus har tillkommit, främst i 
Vallargärdet och Skattkärr, men framförallt är det 
småhus som dominerar nybyggnationen i de 
mindre tätorterna och deras omland. 

 

Utveckling bostadsbestånd 2013–2018    

Tätort 
 

Totalt antal 
bostäder 

Småhus Lägenheter Övr. 
bostäder 

Specialbostäder procentuell 
förändring i 
tätorten 

Edsvalla med 
omland 

-1 -1 0 0 0 0% 

Molkom med 
omland 

22 17 0 1 4 1% 

Skattkärr med 
omland 

39 38 16 -15 0 3% 

Skåre omland 32 32 0 0 0 5% 

Vallargärdet 
med omland 

97 76 21 0 0 13% 

Vålberg med 
omland 

27 28 1 -2 0 1% 

Väse med 
omland 

32 21 6 0 5 4% 

Summa 248 211 44 -16 9  
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Bostadskostnad
Prisutveckling i länet 2000–2017 
Statistik på prisutvecklingen för småhus finns på 
kommunnivå, dock inte för bostadsrätter. Från år 
2000 har priset på bostadsrätter i Värmland8 
procentuellt ökat med drygt 1 300 % . I början av 
2000-talet kostade en lägenhet i genomsnitt 
64 000 kronor mot dagens 932 000 kronor.  
Under samma tidsperiod har priset för småhusen 
i Värmland ökat med nästan 170 % För Karlstads 
kommun är den siffran 206 %. Tydligt är att 
prisutvecklingen på bostadsrätter är betydligt 

större än för småhus. I dagsläget är 
kvadratmeter-priset för en bostadsrätt i Karlstads 
kommun något dyrare än motsvarande för ett 
småhus9. 

Hyreskostnader 
Hyresnivåerna har ökat i jämförelse med 
konsumentprisindex10 i Sverige sedan början av 
1980-talet. Under 1990-talet genomfördes  
skattereformer som innebar dyrare 
byggnadskostnader vilket påverkade 
hyressättningen11. 

   

 
8 Mäklarstatistik 2018 
9 Mäklarstatistik 2018  

10 Konsumentprisindex (KPI) mäter hela den privata 
konsumtionen, på det sättet kan utvecklingen inom olika 
sektorer mätas mot den genomsnittliga utvecklingen. 
11 Boverket - Hyror i Sverige år 1975 till 2009  
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https://www.maklarstatistik.se/omrade/riket/varmlands-lan/karlstad/
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https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/hyror-i-sverige-1975-2009.pdf


 

KBAB:s bostadssociala ansvar
Kommunens allmännyttiga bostadsbolag, KBAB, 
har som uppdrag att 25 % av bolagets 
omsättning av lägenheter ska tillfalla kommunens 
bostadssociala behov liksom motsvarande 20 % 
av nyproduktionen. Under 2017 var det 22 % av 
bolagets omsättning av lägenheter som tillföll 
kommunens bostadssociala behov (151 
lägenheter av 696). Ingen nyproduktion blev klar 
under året.  

Bolaget arbetar med förebyggande insatser i 
syfte att öka möjligheterna att bo kvar, skapa ett 
tryggt boende samt för att minska risken för 
hyresförluster. Det bostadssociala arbetet inom 
KBAB pågår kontinuerligt och sker i nära 
samarbete med arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen samt vård- och 
omsorgsförvaltningen. Arbetet omfattar bland 
annat bostadssociala kontrakt, kommunala 
hyresgarantier, arbete inom ramen för Bostad 

först samt trygghets- och plusboenden. Ett 
exempel på verksamhet för att underlätta i 
boendet är hembesök till nyanlända där syftet 
bland annat är att svara på frågor om hur 
boendet fungerar, öka tryggheten och ge 
möjlighet att knyta och förmedla kontakter. 
Genom arbetssättet ökar tryggheten och 
gemenskapen i områdena, vilket har medfört att 
omflyttning och skadegörelse har minskat. 

För att lyckas med det bostadssociala arbetet är 
det viktigt med koncernsamverkan inom 
Karlstads kommun men även med andra aktörer. 
KBAB arbetar därför med att bibehålla och 
utveckla förutsättningarna för att hantera 
störningar i boendet och medverka i samarbetet 
kring säkerhet tillsammans med kommunala 
förvaltningar och övriga instanser som polis, 
räddningstjänst och föreningar.
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Karlstadsregionens bostadsbestånd och upplåtelseformer
Befintligt bostadsbestånd  
Karlstad är den kommun som har störst andel 
flerbostadshus men minst andel småhus. Övriga 
kommuner har närapå dubbelt så stor andel 

småhus än Karlstad. Även andelen äganderätter 
är större i övriga kommuner jämfört med 
Karlstad. 
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Bostäder per invånare
Ett annat sätt att se på bostadsbeståndet är att 
se till bostäder fördelat på antal invånare. 
Karlstad har störst andel hyresrätter per 1000 
invånare av grannkommunerna, medan 
tillgången på bostadsrätter är lägst per 1000 
invånare i Forshaga, Kil och Grums.12. 

Bostadsbyggandet  
Karlstad har byggt överlägset störst andel 
flerbostadshus (68% av total nybyggnation) 

 
12 Kolada, egen bearbetning 2019 

under perioden 2013-2018, men bara 10 % av 
den totala nybyggnationen är äganderätter 
under perioden.  Forshaga och Grums har byggt 
minst i Karlstadsregionen, men hög andel (79% 
respektive 65%) av nybyggnationen är 
hyresrätter. Däremot har Kil (4%), Forshaga (-8%) 
och Grums (0%) låg andel bostadsrätter i 
nybyggnation.   
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Byggtakt 
Sett under hela perioden har Hammarö den 
största bostadstillväxten av det totala beståndet 
med 8,17 %, medan Karlstad hade 7,37% 
bostadstillväxt. Den högsta noteringen hade 

 

Hammarö 2016 då man var uppe i 3,47% 
bostadstillväxt, medan Karlstad hade sin högsta 
notering 2018 med 2,80%.  
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Bestånd och byggande i jämförelsekommunerna
För att jämföra Karlstads kommuns förutsätt-
ningar gällande bostadsförsörjning har 
kommunens befintliga bostadsbestånd och 
bostadsbyggande jämförts med åtta andra 
jämförelsekommuner; Örebro, Växjö, Jönköping, 
Linköping, Gävle, Sundsvall, Umeå och Öster-
sund. Det gör det möjligt att till viss del jämföra 
Karlstads utveckling i ett nationellt perspektiv. 
Dessa kommuner valdes för att de ligger inom 
samma definition enligt SKL som Karlstad: Större 
städer och kommuner nära större stad.  

Eftersom Karlstads kommun och 
jämförelsekommunerna är olika stora sett till 
befolkning och bostadsbestånd är det viktigt att 
utgå från resultaten som andelar. Detta för att 
kommunerna ska bli jämförbara. Även antal 
personer och bostäder är dock oftast redovisade. 

Tillgången till bostäder 
Genom att titta på tillgången till bostäder genom 
specifikt andelen bostäder per invånare och 
byggtakt kan man se olika städers förmåga för 

bostadsförsörjning samt förmågan att utveckla 
sitt bostadsbestånd över tid. 

Bostäder per invånare 2018 
Ett sätt att se på bostadsbeståndet är att se till 
antalet olika typer av bostäder fördelat på antal 
invånare, vilket bl.a ger andelen bostäder per 
invånare. Utifrån detta perspektiv har Karlstad 
näst störst antal bostäder per invånare efter 
Östersund av de jämförda kommunerna13. 

Byggtakt/Bostadstillväxt 2013-2018 
I Karlstad tillkom drygt 7 % av det totala 
bostadsbeståndet under perioden 2013–2018. 
Umeå har ökat mest med ca 11 %, följt av 
Örebro, med strax över 10 %. Sundsvall, 
Jönköping, Gävle och Östersund hade lägre 
bostadstillväxt än Karlstad under denna period. I 
Karlstad har byggtakten de senaste fem åren 
varit relativt begränsad fram tills 2018 då 
bostadstillväxten i Karlstad var störst (2,80 %) 
bland jämförelsekommunerna.

 
13 Kolada, egen bearbetning 2019 19 



 

Fördelningen i typ av boende  
Boendeformen, det vill säga fördelningen i 
boendetyper och upplåtelseformer ger en grund 
för att titta på om det kan finnas tendenser till 
hur fördelningen inom det totala beståndet eller 
för det nytillkomna eventuellt påverkar tillväxten 
och möjligheterna till en positiv 
bostadsförsörjning. 

 

Bostadstyper 2018 
Karlstad, Örebro, Linköping och Umeå har en 
något mindre andel småhus i förhållande till 
andelen flerbostadshus jämfört med övriga 
jämförelsekommuner. Sett till specialbostäder 
(främst studentboenden och äldreboenden) är 
det endast Växjö och Umeå som har en andel 
som är större än 10 % av det befintliga 
bostadsbeståndet. 
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Nyproduktionens fördelning i bostadstyper 
Linköping, Umeå, Örebro och Karlstad har 
producerat den procentuellt största andelen 
flerbostadshus. Störst procentuell utbyggnad av 
småhus har skett i framför allt Östersund, men 
även Sundsvall, Linköping, Jönköping och Växjö 
ligger högt. Karlstad och Örebro ligger 
storleksmässigt relativt lika i den procentuella 

utbyggnaden av småhus. Att andelen ligger på 
minus, som för tex kategorin övriga hus i 
Linköping, innebär att en omvandling kan ha 
skett av hus eller områden till en annan 
boendeform. 

 

 

Fördelningen av upplåtelseformer i jämförelsekommunerna
En faktor som har betydelse för människors 
möjlighet att bo är upplåtelseformen (eller 
ägandeformen) för bostaden, utifrån om man har 
möjlighet att köpa sin bostad eller inte. En 
blandning av upplåtelseformer inom respektive 
stadsdel tenderar ge mer robusta 
boendestrukturer som förutom att ge möjlighet 
att bo kvar inom samma stadsdel under olika 
skeden i livet även möjliggör så kallade 
bostadskarriärer.  

För småhusen dominerar äganderätt i samtliga 
studerade kommuner. Lägenheter har däremot 
en större spridning. Om man räknar bort 
äganderätt, så utgör ca 63 % av lägenheterna i 
Karlstad hyresrätter. Örebro har den största 
andelen hyresrätter bland lägenhetsbostäderna, 
78 %, följt av Linköping och Umeå, med 69 

respektive 68% hyresrätter. Sundsvall och 
Östersund har en låg andel hyresrätter, 50 
respektive 57 %. Äganderätten dominerar som 
upplåtelseform i Sundsvall, Växjö och Jönköping.  

Nyproduktionens fördelning i upplåtelseformer 
Växjö, Östersund och Linköping har producerat 
störst andel nya bostadsrätter. Jönköping, 
Karlstad, Örebro och Sundsvall har alla byggt 
ungefär 50 % hyresrätter, medan Östersund, 
Linköping och Växjö har en låg andel hyresrätter. 
I Östersund har endast 15 % av nyproduktionen 
utgjorts av hyresrätter. Sett till äganderätter, 
generellt sett småhus, så är det också dessa tre 
kommuner som har den högsta andelen i 
nyproduktion under perioden 2013-2018 (se 
nedanstående två tabeller).
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Karlstads demografiska olikheter
Har sättet vi bor på förändrats? Går det i så fall 
att ta reda på varför? En fråga som ofta lyfts fram 
är till exempel att barnfamiljer i större 
utsträckning än tidigare bor i mer centrala delar 
av staden samt att allt fler äldre bor i kvar i sina 
hus. Följande avsnitt redovisar tendenser i sättet 
som Karlstads kommuns befolkning bor. 

Befolkningsförändringar 
Generellt är fördelningen mellan olika ålders-
grupper i Karlstads kommun 20 % barn (0-19 år), 
60 % i arbetsför ålder (20-64 år) samt 20 % äldre 
över 65 år. Fördelningen varierar dock från 
stadsdel till stadsdel.  

Kommunens årliga befolkningsprognos som 
sträcker sig 10 år framåt, visar att kommunen 
under kommande 10 årsperiod kommer öka 
mest i åldrarna 0-19 år, 30-49 år och de som är 
80 år eller äldre.   

Personer i åldersgruppen 0-19 år kommer att öka 
med nästan 3 000 personer vilket motsvarar en 
ökning på 15 %. Även personer i åldrarna 30-49 
år kommer att bli omkring 3 000 fler (13 %). I 
gruppen 80 år eller äldre prognosticeras en 
ökning med drygt 2 000 personer, vilket 
motsvarar över 40 % fler jämfört med idag.  

Många äldre personer i segmentet 70–74 år 
klarar sig relativt bra på egen hand idag, men kan 
inom en tioårsperiod komma att vara i större 
behov av stöd och service i närmiljön.  

Babyboomarnas inverkan på kommunens 
demografi 
Vi har några generationer som präglats av så 
kallade ”babyboomar” som under aktuell 
tidsperiod har förflyttats mellan ålderssegmen-
ten. Tex har en stor årskull som år 2005 var 
tonåringar (12-16 år) hunnit komma i familje-
bildande ålder (25-30 år) år 2018. I statistiken 

syns “babyboomarna” extra tydligt för ålders-
kategorierna 0–9, 25–30, 45-54 och 70–77 år. 

En kartläggning av babyboomar och framräkning 
av dessa ger oss möjligheten att se var vi i 
framtiden kan komma att ha stora 
befolkningsgrupper i en särskild ålderskategori, 
vilket kan ligga till grund för viss planering.  För 
att vara förberedda och kunna möta den 
efterfrågan som stundtals uppstår och som 
varierar över tid finns anledning att fundera på 
hur vi bygger i och för framtiden och hur vi 
hushåller med de byggnader vi har för både 
skola, vård, och äldreomsorg mm.  

Utveckling hur Karlstadborna bor 
utifrån åldersgrupper 
Utvecklingen från 2005 till 2018 har resulterat i 
betydande skillnader i stadsdelarnas demografi, 
dvs åldersfördelningen inom respektive stadsdel. 
Stadsdelarnas totala befolkning har ökat på olika 
sätt, vilket resulterat i att andelen av olika 
ålderskategorier skiljer sig kraftigt mellan olika 
stadsdelar.  

En grund kan vara att inflyttningen tenderar bli 
relativt homogen när man öppnar upp nya 
kvarter och bostadsområden för inflyttning. Trivs 
man i sitt område väljer också många att bo kvar 
i sina villor längre vilket gör att åldersstrukturen i 
slutänden blir relativt homogen även i äldre 
bostadsområden.  

I mer robusta stadsdelar, med en större 
blandning av upplåtelseformer, tenderar 
åldersfördelningen bli mer utspridd. Mer 
blandade stadsdelar bidrar även till mer levande 
stadsdelar, där det finns en balans mellan 
efterfrågan på olika typer av boende, skola, 
service mm.  

 

  

23 



 

Prognos befolkningsutveckling Karlstads kommun  

Ålder Antal 2018 Antal 2028 Utveckling 

0-19 19 684 22 561 15% 

20-29 15 085 15 547 3% 

30-49 22 432 25 454 13% 

50-69 21 474 22 465 5% 

70-79 8 669 9 132 5% 

80+ 5 153 7 288 41% 

Totalt 92 497 102 446 11% 
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Barn (0–19 år) 
Den största andelen barn bor idag i småhus med 
äganderätt. Utifrån statistik från SCB kan man 
dock utläsa en trend att fler och fler 
småbarnsfamiljer bor i hyres- och bostadsrätter i 
både småhus och flerbostadshus och att den 
största ökningen är bland familjer med barn i 
åldrarna 0–5 och 6–12 år. Den yngsta 
åldersgruppen utgör den största andelen barn i  

 

flerbostadshus. Många inleder sitt familjeliv med 
barn i flerbostadshus och flyttar därefter till 
småhus efter att barnen nått 6-års åldern. Om 
det beror på att personer i familjebildande ålder i 
större utsträckning än tidigare föredrar att bo i 
lägenhet framför hus eller om de inte har 
möjlighet att köpa ett hus går inte att utläsa av 
statistiken.  

Unga vuxna (20–29 år) 
I denna åldersgrupp är boendeförhållandena 
relativt oförändrade jämfört med föregående 
period, med ett par undantag. Allt fler unga 
vuxna bor i specialbostäder, 11,1 % 2018 mot 8,5 
% 2012, vilket sannolikt beror på att studenter i 

 
14  SCB 

högre grad bor i studentbostäder än i vanliga 
hyresrätter. I samma kategori syns en minskning 
(-5,7%) inom andelen boende i hyresrätter i 
flerbostadshus. Andelen unga vuxna som skaffar 
en bostadsrätt har under perioden 2012–2018 
ökat något14, medan köp av småhus minskat för 
åldersgruppen.  
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Vuxna (30–49 år) 
I ålderssegmentet 30–39 år är egenägt småhus 
fortfarande den vanligaste boendeformen (40%) 
följt av hyresrätt i flerbostadshus (35 %). 
Tillsammans utgör de cirka 75 % av boendeform-
erna för personer mellan 30 och 39 år. Under 
perioden 2012 - 2018 syns en liten förändring där 
fler än tidigare bor i bostadsrätter (både småhus 
och flerbostadshus) samt hyresrätter, vilket får 

följden att antalet som bor i äganderätter 
minskar något. Det yngre segmentet bor i högre 
utsträckning än tidigare i bostadsrättslägen-
heter15.Även i det äldre segmentet, 40-49 år, är 
eget ägande vanligast även om det minskat något 
de senaste fem åren. Ca 55 % i åldern 40-49 år 
bor idag i småhus, medan 27 % bor i hyresrätt 
och ca 13 % bor i bostadsrätt. 

Vuxna (50–69 år) 
Omkring 50 % av Karlstadsborna mellan 50-59 år 
bor i äganderätter medan personer mellan 60–69 
år i högre omfattning äger bostadsrätter i form 
av lägenheter.  Cirka 25 % av den äldre 
arbetsföra befolkningen bor i hyreslägenheter16. 

 
15 SCB 

 

Enligt statistiken bor allt fler inom denna 
ålderskategori i hyresrätter i flerbostadshus 
medan antalet boende i bostadsrätter samt 
småhusägande minskar.  

 

16 SCB 

Observera brutet diagram. Blå stapel är mer dominerande än vad som syns. 
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Äldre (70-79) 
I ålderskategorin 70 - 79 år bor ca 45 % i 
äganderätter, 25 % i bostadsrätter, 25 % i 
hyresrätter och resterande i specialbostäder. 

Åldersgruppen bor kvar i sina småhus i ungefär 
samma utsträckning som tidigare medan en 
något större andel bor i bostadsrätt istället för 
hyresrätt. 

Äldre (80+) 
De flesta äldre, 80 +, bor idag i flerbostadshus 
men de senaste åren har det skett en ökning (+3 
%) av andelen boende i småhus medan andelen 
personer som bor i lägenhet har minskat med 
samma siffra (3%). I antal personer som bor kvar i 
sina småhus motsvarar detta en ökning på cirka 
280 personer. I Karlstads kommun finns ungefär 
16100 småhus. Antalet 80+ som bor i småhus är 

ungefär 1600 personer som bor antingen helt 
ensamma eller i par i småhus, vilket innebär att 
den gruppen motsvarar 5-10 % av boende i det 
totala småhusbeståndet. (om alla 1600 80+ 
personer bor ensamma bor de 10 % av 
småhusbeståndet i kommunen, bor alla i par 
motsvarar det 5 % av småhusbeståndet). Fram till 
år 2028 förväntas åldersgruppen 80+ öka 40%.
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Delområdesbeskrivningar tätorten – bestånd och demografi
Karlstad tätort i fem delområden  
I grova drag har E18 och Klarälven fungerat som 
avskiljare mellan områdena; nordväst, nordöst, 
centrum, sydväst och sydöst. 

Gränserna har dragits utifrån bedömningen av 
vilka områden som i hög grad interagerar med 
varandra.  Nordöst utgör t.ex ett större område 
som även innefattar områden söder om E18, pga 
av kopplingarna i nordsydlig riktning. T.ex 
bedöms Sundsta/Norrstrand interagera mer med 
Färjestad/Rud än med Örsholmen - Välsviken. I 
området nordväst ingår även Skåre som både 
utgör ett eget samhälle men som också räknas 
som en del av Karlstad tätort.  

 

Gränserna kan i framtiden komma att behöva 
förändras bl.a utifrån ev förändringar i framtida 
NYKO-områden för statistik.   

Landsbygdens statistik redovisas utifrån 
respektive ort med tillhörande kartor etc. och 
benämns samlat som “de mindre tätorterna”. 

Karta för befolkningstäthet för tätorten 
Som ett underlag för bedömningen och fortsatta 
diskussioner har en värmekarta, med koppling till 
tillgänglig statistik, tagits fram. Kartan visar på 
hur täthetsgraden vad gäller nattbefolkning, 
varierar inom stadsområdet. För de mindre 
samhällena saknas motsvarande GIS-underlag 
varför andra kartor använts.  
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Tätheten en förutsättning för 
blandstad 
Levande och mer trygga stadsdelar 
Tätt befolkade lägen tenderar att ha bättre 
förutsättningar att fungera väl som blandstads-
områden, med en blandning av såväl boende 
som verksamheter i olika former. Blandningen i 
sig ger mer levande stadsdelar, vilket är 
avgörande om man vill skapa områden som 
upplevs som trygga såväl nattetid som dagtid.  

Förutsättning för närservice 
Tätheten spelar också en stor roll för 
förutsättningarna att kunna etablera 
boendeservice, i form av livsmedelsbutiker, 
frisörer, kiosker mm och få den att gå runt ute i 
stadsdelarna. Närhet till service gör att det blir 
enklare att kunna ordna vissa delar av sitt 
vardagsliv på gångavstånd från bostaden. En 
kiosk innebär att inköpet av lördagsgodis inte 
behöver ske med bil, men också att äldre 
personer kan få tillgång till matinköp eller annan 
service i sitt bostadsområde, samtidigt ger det 
boende i arbetsför ålder möjligheter att lätt 
kunna kompletteringshandla på vägen hem från 
bussen eller ”stanna till på vägen”.  Ofta upplevs 

detta som en stor boendekvalitet, men då krävs 
en boendetäthet som ger förutsättningar för 
verksamheten att gå runt.  

Minskar behovet av biltransporter 
Blandningen och boendetätheten spelar även en 
stor roll för behovet av transporter. Blandning 
och närhet bidrar starkt till att minimera behovet 
av biltransporter för sitt vardagsliv. Det ger också 
ett bättre underlag för kollektivtrafiken.  

Blandade upplåtelseformer 
Blandstaden omfattar också ett mål om blandade 
upplåtelseformer, vilket skapar mer robusta 
stadsdelar, med större social inkludering där det 
också går att bo kvar trots en förändrad 
livssituation.  

Stadsområden med hög täthet 
Befolkningstätheten i Karlstad tätort varierar 
mellan de fem tätortsdelarna. Högst 
koncentration av boendetäthet är det i dagsläget 
i området ”centrum”, med Tingvallastaden, Haga, 
Herrhagen, Kvarnberget och Orrholmen. Även 
Norrstrand samt Kronoparken, Rud, Gruvlyckan 
och västra delarna av Våxnäs har en hög täthet.  
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Nordväst 
Våxnäs-Sandbäcken, Råtorp-
Älvåker, Skåre, Hultsberg-Henstad, 
Gustavsberg, Hagalund  

Bestånd 
Tre av de fyra stadsdelarna präglas 
av villabebyggelse med undantag 
för Våxnäs som består nästan 
uteslutande av lägenheter där 
hyresrätterna dominerar.  

Råtorp har mer blandade 
upplåtelseformer med ca 54 % 
äganderätter och 37 % bostads-
rätter. I Hultsberg-Henstad och 
Skåre dominerar äganderätterna 
med 99 % respektive 85 %.  

Andelen hyresrätter är låg i tre av 
de fyra stadsdelarna, undantaget 
Våxnäs där andelen hyresrätter 
ligger på 70 %, vilket är över 
kommunsnittet.   

Demografi  
Majoriteten av befolkningen i 
delområdet, ca 58 %, är i arbetsför 
ålder. Antalet barn i delområdet är 
relativt stort och uppgår till 
omkring 27 %.  

Sammantaget för alla stadsdelar är 
att antalet personer äldre än 80 år 
ökat markant, i vissa fall 
flerdubblats. I de flesta områden 
ökar även de övriga 
åldersgrupperna över 65 år, med undantag för 
Gustavsberg där antalet 25–29-åringar i 
Gustavsberg ökat med nästan fördubblats sedan 
2005.  

Våxnäs följer det demografiska snittet för 
Karlstad men har en något större andel arbetsför 
befolkning och något mindre andel barn. Sedan 
2005 har antalet barn mellan 0–9 år fördubblats, 
och även de äldre barnen har ökat betydligt. 
Antalet personer över 80 år har ökat med 45 %. 
Stadsdelens befolkning har växt med 18 % mellan 
2005-2018.  

Hultsberg, Henstad, Gustavsberg, Skåre och 
Hagalund har en mycket hög andel barn. Andelen 
unga vuxna i dessa områden ligger dock långt 
under genomsnittet för kommunen. Hultsberg är 
enda stadsdelen där befolkningen totalt sett har 
minskat.  

I delområdet är en femtedel av alla husägare 
över 65 år, vilket flaggar för ett kommande 
generationsskifte i en stora del av bostäderna 
samt ett framtida behov av seniorboende i 
stadsdelen för att kunna frigöra småhus till 
bostadsmarknaden.

 

Befolkningstäthet inom delområdet Nordväst.  
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Befolkningsutveckling 2005-2018     

  Våxnäs Hultsberg-Henstad 

  

Gustavsberg-Hagalund 

  

 Ålder 2005 2018 2005 2018 2005 2018 

0-9 år 270 480 250 250 173 274 

10-19 år 329 341 356 280 311 279 

20-29 år 550 654 138 102 74 129 

30-39 år 422 558 251 184 161 214 

40-69 år 1171 1229 1004 845 810 811 

70-74 år 173 174 73 168 133 81 

75-79 år 192 164 40 94 94 95 

80+ år 259 376 20 62 70 134 

Total 3366 3976 2132 1985 1826 2017 

 

 Råtorp Råtorp Skåre Skåre 

 Ålder 2005 2018 2005 2018 

0-9 år 359 436 774 862 

10-19 år 357 490 929 867 

20-29 år 184 258 314 335 

30-39 år 413 381 761 664 

40-69 år 900 1284 2033 2084 

70-74 år 95 157 193 239 

75-79 år 92 128 84 202 

80+ år 67 166 126 209 

Total 2467 3300 5214 5462 
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Nordost
Sundsta, Kronoparken, Färjestad, Stockfallet, 
Lorensberg, (Kroppkärr, södra, norra), Rud, 
Norrstrand. 

2013 flyttades gränsen mellan Sundsta och 
Norrstrand om där nykogränsen till Sundsta 
istället flyttades österut längs rudsvägen istället 
för längs Drottning Kristinas väg vilket påverkar 
demografin och bostadsstatistiken.  

 

Bestånd 
Endast 17 % av Sundsta består av småhus17, 
istället ligger andelen både bostads- och 
hyresrätter långt över snittet.  

Majoriteten av bostäderna på Norrstrand är 
hyresrätter som är utspridda över hela 
stadsdelen där en stor del av dessa förvaltas av 
KBAB. Därutöver utgör bostadsrätter omkring 40 

 
17 Även om Sundsta till stor del består av vad som ser ut 
som småhus klassas flertalet av dem som flerbostadshus 
då det i byggnaden inrymmer flertalet lägenheter. 

% av bostadsbeståndet och åtta % är 
äganderätter.  

I princip all bebyggelse på Stockfallet består av 
småhus. Nybyggnation har pågått, och pågår, i 
området. Det har även tillkommit 16 
specialbostäder i form av ett gruppboende inom 
psykiatrin. 

Kronoparken består till stor del av hyresrätter. 
Stora geografiska områden består av 
äganderätter men de utgör en försvinnande del 
av bostadsbeståndet i sin helhet. I området finns 
också många specialbostäder, främst i form av 
studentbostäder, vilka utgör 40 % av beståndet. 
Även om samtliga boendeformer är 
representerade i stadsdelen framgår den 
geografiska uppdelningen mellan dem tydligt.  

Färjestads bostadsbestånd består ungefär till 
hälften av småhus och resterande lägenheter. 
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Äganderätterna uppgår till drygt en tredjedel 
medan nästan hälften av bostäderna är 
hyresrätter och resterande del är bostadsrätter. 

Södra och Norra Kroppkärr består till större del 
av småhusbebyggelse. På närliggande Lorensberg 
utgör småhus hela bostadsbeståndet.  

Stadsdelen Rud består nästan uteslutande av 
flerbostadshus. Ca 68 % av bostadsbeståndet är 
hyresrätter, resterande 32 % är bostadsrätter. 
Stora delar av beståndet förvaltas av KBAB.  

Demografi 
På Sundsta står åldersgrupperna 0–18 år och 19–
24 år ut i statistiken där den förstnämnda ligger 
betydligt under snittet medan den senare utgör 
16 % av befolkningen, vilket är sex procent över 
kommunsnittet. Sundstas äldre befolkning (65+) 
har mellan 2005–2018 ökat med ungefär 77 %. 
Den totala befolkningen har ökat med 40 % vilket 
är den näst högsta procentuella ökningen i 
kommunen. På Norrstrand har de äldsta minskat 
från 657 till 497 mellan 2005 och 2018. De yngsta 
barnen har ökat något i området men totalt sett 
har stadsdelen minskat cirka fyra procent.  

Antalet barn på Stockfallet utgör en högre andel 
av befolkningen här än i kommunen i 
genomsnitt, sedan 2005 har antalet barn mellan 
0 och 9 år mer än fördubblats. Över 34 % av 
invånarna på Stockfallet är mellan 0 och 18 år. 
Antalet personer över 80 år har ökat med nästan 
300 % vilket innebär att allt fler äldre bor kvar i 
sina villor. Totalt sett har stadsdelen 
befolkningsmässigt växt 35 %.  

Omkring 27 % av befolkningen i stadsdelen 
Lorensberg är mellan 0 och 19 år vilket är över 
kommungenomsnittet på 19 %. Unga vuxna 
utgör endast fem procent vilket är ungefär 
hälften av genomsnittet. På Lorensberg har den 
äldsta delen av befolkningen fördubblats mellan 
2005 och 2018 medan befolkningsutvecklingen 

totalt sett har varit i princip oförändrad under 
perioden. 

Över en fjärdedel av invånarna i stadsdelarna 
södra och norra Kroppkärr är barn vilket är långt 
över det kommunala genomsnittet. Andelen 
unga vuxna utgör en mindre del av befolkningen 
medan andelen över 65 år följer snittet om drygt 
20 %. Mellan 2005 och 2017 har 
befolkningssegmentet 80+ år ökat med 60 % 
vilket påminner om Henstad-Hultsbergs 
demografiska utveckling. 

Med anledning av att universitetet ligger på 
Kronoparken utgör andelen unga vuxna 
(studenter) nästan en fjärdedel av befolkningen. 
Endast tio % av de boende är över 65 år, dessa 
har dock ökat markant de senaste åren. Antalet 
invånare som är äldre än 75 år har ökat från 218 
till 328 stycken mellan åren 2014 och 2018. 
Kronoparken har totalt sett ökat sin befolkning 
med 15 % mellan åren 2005–2018.   

På Rud ligger andelen personer som är mellan 
19–24 år något över snittet, vilket kan förklaras 
med närheten till universitetet och studenter 
som väljer att bo på Rud. Men en stor del av 
invånarna är också äldre (27 %) gentemot 
kommunsnittet om drygt 20 %. År 2005 bodde 
344 personer som var över 80+ i stadsdelen, 
2018 var den siffran 490 stycken. Stadsdelen har 
under perioden ökat sin befolkning med omkring 
18 %. 

Åldersstrukturen på Färjestad följer 
kommunsnittet med skillnaden att det är en 
något mindre andel personer över 65 år som bor 
här. Samtidigt är åldersgruppen 40–64 är något 
större här än snittet. Inom en tioårsperiod 
kommer nästan 14 % av nuvarande arbetsföra 
befolkning i stadsdelen att vara i pensionsålder. 
Tonåringarna har minskat med runt 35 % mellan 
2005 och 2018 medan stadsdelen totalt sett har 
vuxit med åtta procent. 
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Befolkningsutveckling 2005-
2018 

      

  Sundsta Sundsta Kronoparken Kronoparken Färjestad Färjestad Stockfallet Stockfallet 

 Ålder 2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018 

0-9 år 107 108 816 1048 231 274 157 340 

10-19 år 122 137 1069 965 333 269 211 229 

20-29 år 185 336 2376 2801 311 360 89 145 

30-39 år 143 174 841 1120 350 296 154 250 

40-69 år 480 638 2144 2148 899 1039 525 545 

70-74 år 48 123 121 300 74 124 54 64 

75-79 år 54 82 96 169 73 96 31 50 

80+ år 85 110 119 159 102 105 11 43 

Totalt 1224 1708 7582 8710 2373 2563 1232 1666 

 

 Lorensberg Lorensberg Kroppkärr Kroppkärr Rud Rud Norrstrand Norrstrand 

 Ålder 2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018 

0-9 år 212 205 267 231 395 541 311 372 

10-19 år 266 260 251 285 465 452 444 401 

20-29 år 59 115 88 107 674 943 1030 1077 

30-39 år 205 155 226 170 589 611 715 619 

40-69 år 628 659 739 731 1344 1409 1803 1742 

70-74 år 97 79 90 95 192 283 270 357 

75-79 år 88 52 90 86 215 260 351 265 

80+ år 50 100 68 111 344 490 657 497 

Totalt 1605 1625 1819 1816 4218 4989 5581 5330 
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Sydväst  
Sommarro-Marieberg, Zakrisdal-Bellevue-Bergvik, Romstad-Strand, 
Orrholmen, Kvarnberget, Gruvlyckan 

 

Bestånd 
Stadsdelen Zakrisdal inklusive Bellevue och 
Bergvik är tätortens, sett till ytan, största 
stadsdel. Bebyggelsen är glest placerad med ett 
antal bostadskluster.  Andelen småhus är högre 
än kommunsnittet medan bostadsrätter ligger i 
paritet. Därmed ligger hyresrätterna under 
snittet för kommunen. Fritidshus kantar delar av 
strandlinjen mot Vänern. 

I stadsdelen Romstad-Strand består beståndet till 
större delen av småhus i form av äganderätter 
men även en stor del flerbostadshus med 
hyresrätter. Geografiskt sett sprider småhusen av 
förklarliga skäl ut sig över ett mycket större 
område medan den största delen av 
hyresrätterna är koncentrerade till norra delen. 

Längs Våxnäsgatan finns även ett område som 
består av bostadsrätter, vilka utgör cirka 12 % av 
beståndet.  

Merparten av byggnaderna på Sommarro-
Marieberg är småhus, även om dessa endast 
utgör drygt hälften av boendeformen. Andelen 
bostadsrätter ligger i balans med genomsnittet 
för kommunen medan andelen hyresrätter är 15 
% färre än snittet.  

På Orrholmen utgörs stora delar av beståndet av 
hyresrätter (ca 80%) vilka till stor del förvaltas av 
KBAB. Utöver dessa är resterande 20 % 
bostadsrätter i form av lägenheter och småhus.  
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Stadsdelen Kvarnberget består av cirka 70 % 
hyresrätter och 25% bostadsrätter medan 
resterande är småhus.  

Bostadsbeståndet på Gruvlyckan präglas av 
flerbostadshus där nästan 60 % av lägenheterna 
är hyresrätter och resterande är bostadsrätter. 
En betydande del av hyresrätterna förvaltas av 
KBAB.  

Demografi 
Den arbetsföra befolkningen mellan 25 och 64 år 
är något högre i  Zakrisdalsområdet än 
genomsnittet i kommunen medan de andra 
åldersgrupperna ligger något under. I 
åldersgruppen 70–74 år har antalet ökat 
markant. Största ökningen ser vi bland barn och 
vuxna i åldern 35–44 år samt bland de äldre där 
65–69-åringarna ökat med 68 % och 70–74-
åringarna med 168 %. Under perioden 2005 till 
2018 har området befolkningsmässigt vuxit med 
42 %.  

25 % av befolkningen på Romstad-Strand är barn 
och drygt 56 % är mellan 25–64 år. Dessa 
åldersgrupper ligger över snittet för tätorten 
medan det äldre ålderssegmentet ligger betydligt 
lägre. De senaste åren har dock antalet 70–74 
åringar ökat med 66 %. Dock har de alla äldsta 
(80+) under 2005–2018 blivit färre. 

Jämfört med det demografiska snittet i 
kommunen är andelen barn mellan 0 och 18 år 
betydligt högre i stadsdelen Sommarro-
Marieberg. Även andelen i segmentet 25–64 år 
ligger något över snittet. Mellan 2014–2018 
ökade antalet personer i åldern 70–74 från 31 till 

59 personer. Totalt sett har antalet boende i 
stadsdelen minskat med fem procent sedan 
2005. 

Nästan 30 % av de boende på Orrholmen är över 
65 år och trenden sedan 2005 är att den äldre 
delen av befolkningen ökar stadigt. I övriga 
åldersgrupper ligger stadsdelen något under 
kommunsnittet med störst skillnad i segmentet 
25–64 år där andelen är cirka 45 % gentemot 
snittet på nästan 51 %. 

Jämfört med snittet för kommunen är andelen 
barn betydligt lägre på Kvarnberget medan den 
arbetsföra befolkningen mellan 19 och 65 år 
ligger över snittet. Kvarnberget hade en i princip 
oförändrad utveckling i åldersgruppen 80+ år 
mellan 2005 och 2011 och därefter sjönk antalet 
personer i den ålderskategorin med över 50 % 
fram till år 2014. Mellan 2005 och 2018 
minskade befolkningen med 24 % vilket också är 
den befolkningsmässigt kraftigaste minskningen i 
tätorten.  

Åldersmässigt följer stadsdelen Gruvlyckan 
kommunens snitt. Inom en tioårsperiod kommer 
andelen av den nuvarande arbetsföra 
befolkningen som når pensionsålder vara knappt 
tio %, vilket är under snittet för kommunen. 
Detta korrelerar med att det är en något större 
andel barn i åldern 0–18 år. Den arbetsföra 
befolkningen som är mellan 24–40 är också 
något högre i Gruvlyckan än i kommunen i snitt. 
Antalet över 80 år har ökat markant mellan 2014 
och 2018, från 80 till 140 vilket delvis kan 
förklaras med att ett vårdboende för äldre stod 
klart 2016.
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Befolkningsutveckling 
2005-2018 

     

  Sommarro-
Marieberg 

Sommarro-
Marieberg 

Zakrisdal-
Bellevue-
Bergvik 

Zakrisdal-
Bellevue-
Bergvik 

Romstad-
Strand 

Romstad-
Strand 

 Ålder 2005 2018 2005 2018 2005 2018 

0-9 år 143 165 110 202 226 342 

10-19 år 176 177 119 139 269 287 

20-29 år 234 127 167 203 201 294 

30-39 år 173 142 196 230 269 330 

40-69 år 447 472 519 755 664 860 

70-74 år 26 59 37 99 53 88 

75-79 år 31 26 43 53 45 50 

80+ år 43 40 51 77 74 49 

Totalt 1273 1208 1242 1758 1801 2300 

 

 Orrholmen Orrholmen Kvarnberget Kvarnberget Gruvlyckan Gruvlyckan 

 Ålder 2005 2018 2005 2018 2005 2018 

0-9 år 169 174 105 158 135 232 

10-19 år 172 165 147 148 211 201 

20-29 år 238 204 524 376 310 293 

30-39 år 188 207 327 259 211 306 

40-69 år 589 596 899 638 636 619 

70-74 år 91 145 116 103 63 94 

75-79 år 75 103 127 63 58 77 

80+ år 105 144 180 89 77 141 

Totalt 1627 1738 2425 1834 1701 1963 
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Sydöst  
Herrhagen, Lamberget-Sjöstad, Örsholmen 

 

Bestånd 
Herrhagen präglas av flerbostadshus där 
hyresrätter utgör den vanligaste boendeformen. 
Det allmännyttiga bolaget KBAB äger ett antal 
fastigheter i stadsdelen. I den östra delen av 
Herrhagen finns även ett område med 
äganderätter.  

Lamberget-Örsholmen och Sjöstad består 
geografiskt sett till störst del av industri och 
hamnområden. Bostadsbebyggelse är belägen i 
nordvästra delen och fördelningen mellan 
boendeformerna är relativt jämn. Bostadsrätter 
är vanligast och utgör 40 % av beståndet, följt av 
35 % hyresrätter och ungefär 25 % äganderätter.  

Demografi 
Demografiskt sett utgör befolkningen mellan 25 
och 39 år en stor del av de boende på Herrhagen, 
medan andelen äldre och barn ligger under 
snittet för kommunen. De yngre barnen har dock 
blivit fler de senaste åren. Andelen som kommer 
att gå i pension inom tio år ligger något under 
snittet för Karlstad. Antalet 80+ har minskat de 
senaste åren.  

Den arbetsföra befolkningen på Lamberget-
Örsholmen och Sjöstad utgör nästan 70 % 
gentemot kommunens snitt om drygt 60 %. 
Lamberget är dock den stadsdel i Karlstads tätort 
där störst andel personer i arbetsför ålder 
kommer att inträda pensionsålder inom en 
tioårsperiod, cirka 14,5 %. Sedan 2005 har 
antalet personer över 65 ökat betydligt.
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Befolkningsutveckling 2005-2018   

  Herrhagen Herrhagen Lamberget-Sjöstad Lamberget-Sjöstad 

 Ålder 2005 2018 2005 2018 

0-9 år 422 485 65 90 

10-19 år 405 356 98 77 

20-29 år 1634 1608 131 153 

30-39 år 962 892 145 124 

40-69 år 1653 1856 371 385 

70-74 år 160 302 23 52 

75-79 år 147 206 24 26 

80+ år 327 281 45 35 

Totalt 5710 5986 902 942 
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Centrum  
Haga, Tingvallastaden, Klara, Viken (inkl . Inre hamn) 

 

Bestånd 
Viken präglas till större delen av hyresrätter, 
nästan 68 % av bostadsbeståndet. Resterande 
del utgörs av bostadsrätter.  

Klara är en av de minsta stadsdelarna, sett till 
befolkningen. 40% av bostadsbeståndet består av 
hyresrätter, vilket följer genomsnittet, medan 
andelen bostadsrätter är mer än dubbelt så hög 
jämfört med genomsnittet i kommunen. I norra 
delen av Klara finns ett antal äganderätter vilka 
utgör en marginell del av bostadsbeståndet. 

Karlstads centrumkärna består i princip endast av 
hyres- och bostadsrätter. KBAB har hyresrätter i 
den norra delen av stadsdelen.  

Stadsdelen Haga består till större delen av 
flerbostadshus där merparten av lägenheterna är 
hyresrätter och resterande del är bostadsrätter. 

Demografi 
Viken, som även innefattar Inre hamn, har 
flerdubblat sin befolkning mellan 2005 och 2018. 
Andelen över 65 uppgår till 26 %. Antalet barn i 
åldrarna 0-4 har femdubblats och övriga 
barngrupper flerdubblats. Totalt sett har 
stadsdelen vuxit med drygt 250 %.  

Nästan 30 % av invånarna i stadsdelen Klara är 
över 65 år, vilket är väl över snittet på 20%. 
Andelen barn är ungefär hälften av genomsnittet 
för kommunen. Inom en tioårsperiod kommer 
över 13 % av befolkningen i Klara vara i 
pensionsåldern, vilket är en av de högsta inom 
tätorten. Åldersgruppen 5–9 år har ökat 133 %.  

Den arbetsföra befolkningen i Tingvallastaden 
ligger långt över snittet för kommunen medan 
andelen barn mellan 0–18 år är ungefär 50% 
lägre i stadsdelen än i kommunen i stort. 
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Sett till åldersfördelningen av de boende skiljer 
sig stadsdelen Haga åt gentemot kommunsnittet. 
Haga har en både en betydligt större andel 
personer över 75 och unga vuxna (20–24) medan 
de yngsta och befolkningen 40–64 utgör en 
mindre del jämfört med kommunsnittet. Det är 

också en viss skillnad mellan könen i åldern 25–
39 år där männen utgör över 14 % av totala 
befolkningen och kvinnorna endast drygt tio %. 
Andelen som kommer att vara i pensionsålder 
inom 10 år är drygt tio procent, vilket är under 
snittet för kommunen. 

 

Befolkningsutveckling 2005-2018       

  Haga Haga Tingvalla Tingvalla Klara Klara Viken Viken 

 Ålder 2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018 

0-9 år 73 99 74 137 36 53 49 265 

10-19 år 114 91 99 168 51 80 53 195 

20-29 år 430 464 739 890 219 235 207 1177 

30-39 år 195 236 359 395 128 122 177 573 

40-69 år 580 578 774 1022 395 428 433 1379 

70-74 år 88 120 97 173 59 85 100 330 

75-79 år 86 86 97 114 58 62 94 211 

80+ år 140 162 207 227 108 94 151 325 

Totalt 1706 1836 2446 3126 1054 1159 1264 4455 
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Delområdesbeskrivningar kommunens mindre tätorter– 
bestånd och demografi 
Vallargärdet, Skåres omland och Skattkärr ligger 
ungefär 10 kilometer utanför Karlstads centrum 
medan Vålberg, Edsvalla, Väse och Molkom ligger 
17–27 kilometer från Karlstads centrum.  

Av Karlstads kommuns mindre tätorter är det 
orterna norröver som har ökat mest procentuellt 
sett. Flerbostadshus har endast tillkommit i 
Vallargärdet och Skattkärr. Specialbostäder har 
dock byggts i Väse och Molkom. 

Befolkningsutvecklingen i de mindre tätorterna 
har sedan 2005 varit ojämn. Vallargärdet med 
omland har ökat 23 % medan Edsvalla och 
Molkom har minskat något. I de flesta tätorterna 
har antalet barn i åldrarna 0-9 år ökat medan de 
äldre barnen 10-19 år generellt har minskat 
(förutom på Vallargärdet). I de flesta av de 

mindre tätorterna antalet unga vuxna mellan 20-
29 år ökat.  

Sett till demografin visar alla de mindre 
tätorterna på en procentuellt minskande 
befolkning i de yngre åldrarna. Väse och Molkom 
har mellan 2005 och 2017 haft störst minskning; 
3,9 % respektive 3,1 %. Kraftiga minskningar ser 
vi även i gruppen 40–64 år, även om Vallargärdet 
och Molkom har ökat något där. I åldrarna 
mellan 25–39 år ser utvecklingen olika ut 
beroende på ort. Edsvalla och Väse har ökat 
något i denna åldersgrupp medan andra minskat. 
Detta kan handla om att personer rört sig mellan 
åldersgrupperna mellan 2005 och 2017 men 
tydligt är att en procentuell ökning av personer i 
pensionsålder och en minskning av barn gäller 
för alla de mindre tätorterna. 
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Edsvalla
Bostadsbestånd 
Över 80 % av ortens bostadsbestånd utgörs av 
småhus, resterande del är flerbostäder som 
samtliga är hyresrätter. Under åren 2013–2017 
har det tillkommit några enstaka småhus, annars 
är bostadsbeståndet oförändrat.  

Demografi 
Edsvallas befolkning följer kommunens snitt så 
när på en något högre andel personer mellan 0–
19 år och 40–64 år. Andelen unga vuxna är något 
lägre. Antalet unga vuxna som bor i Edsvalla har 
dock ökat rejält sedan 2005; 85 %. Gruppen 35–
49 år har minskat betydligt. Gruppen över 80 år 
har minskat med 25 %.

Befolkningsutveckling 
2005-2018 

  

  Edsvalla med 
omland 

Edsvalla med 
omland 

  2005 2018 

0-9 år 150 160 

10-19 år 213 171 

20-29 år 98 145 

30-39 år 182 158 

40-69 år 607 571 

70-74 år 63 79 

75-79 år 48 55 

80+ år 64 48 

Totalt 1425 1387 

43 



 

 

Molkom
Bostadsbestånd 
Drygt 70 % av ortens bostäder är småhus som i 
princip alla är äganderätter. Resterande bestånd 
utgörs av ungefär 15 % hyresrätter och 
bostadsrätter vardera. De senaste åren har det 
byggts ett antal småhus vilket resulterat i en 
ökning av det totala beståndet med cirka 1,6 %.  

Demografi 
Molkom med omnejd har en lägre andel vuxna 
mellan 20–39 år och en litet större andel mellan 
40–64 år än genomsnittet. Orten har minskat 
något befolkningsmässigt. Antalet barn i åldern 
0–4 år har ökat medan resterande barngrupper 
har minskat liksom antalet vuxna i 
familjebildande ålder.

 

 

Befolknings-
utveckling 2005-
2018 

  

  Molkom med 
omland 

Molkom med 
omland 

 Ålder 2005 2018 

0-9 år 377 394 

10-19 år 545 385 

20-29 år 283 371 

30-39 år 486 397 

40-69 år 1572 1564 

70-74 år 210 238 

75-79 år 142 197 

80+ år 280 248 

Totalt 3875 3794 
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Skattkärr
Bostadsbestånd 
Småhus utgör nästan 90 % av beståndet på 
orten. Åtta av tio bostäder är äganderätter med 
resterande bestånd utgörs av tio procent 
hyresrätter och tio procent bostadsrätter. 
Skattkärr har haft ett tillskott av småhus om cirka 
två procent under perioden.  

Demografi 
Skattkärrs befolkning utgörs i större utsträckning 
än kommungenomsnittet av barnfamiljer, 
framförallt har de yngsta barnen blivit fler. 
Andelen vuxna i åldrarna 20–39år utgör en lägre 
andel än snittet medan antalet äldre har blivit allt 
fler.
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Befolknings- 

utveckling  

2005-2018 

  

  Skattkärr 
med omland 

Skattkärr med 
omland 

 Ålder 2005 2018 

0-9 år 533 643 

10-19 år 593 533 

20-29 år 294 295 

30-39 år 563 528 

40-69 år 1540 1572 

70-74 år 105 235 

75-79 år 90 154 

80+ år 118 149 

Totalt 3836 4109 

  

 

Skåre omland
Bostadsbestånd 
Skåre inräknas i Karlstads tätort men omlandet 
redovisas här. Under de senaste åren har 

bostadsbeståndet utökats med fem procent. 
Ökningen är småhus, som också utgör den 
vanligaste bostadsformen i området.  
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Demografi 
I Skåre omland har över 30 % av invånarna 
hemmaboende barn vilket är över 
kommungenomsnittet, segmenten 65 år och 
äldre samt unga vuxna är däremot färre än 
genomsnitt.  Sedan 2005 har antalet äldre i 
segmentet 75–79 år ökat med 140 % och 
personer över 80 år med 53 %.  

Antalet barn 0-19år som bor i Skåres omland har 
minskat under perioden 2005–2018 medan en 

märkbar ökning har skett i gruppen som inträtt 
pensionsåldern. Området har ökat sin befolkning 
med ungefär tio procent.  

Tänkbart är att människor under denna tolvårs-
period har gått över till andra åldersgrupper 
vilket är mest tydligt för det äldre segmentet då 
ökningen bland de som idag är 65 år och äldre är 
mycket hög.  

  

Befolkningsutveckling 2005-2018 

  Skåre omland Skåre omland 

  2005 2018 

0-9 år 187 241 

10-19 år 218 185 

20-29 år 105 137 

30-39 år 226 228 

40-69 år 628 690 

70-74 år 61 84 

75-79 år 44 57 

80+ år 50 72 

Totalt 1519 1694 
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Vallargärdet
Bostadsbestånd 
Småhus är den vanligaste bostadsformen på 
Vallargärdet, endast sex procent av bostäderna 
utgörs av flerbostäder. Mellan 2013 och 2017 
byggdes 45 småhus vilket resulterat i en ökning 
om sex procent av beståndet under samma 
period. Det byggdes även 28 flerbostäder, vilket 
motsvarar en ökning med 85% på orten.  

Demografi 
De som är i åldrarna 19-24 år och över 75 år 
utgör en ytterst liten del av befolkningen på 
Vallargärdet med omland medan vuxna mellan 
25–64 år ligger en bit över snittet i kommunen. 
Området har växt med 15 % sedan 2005 och 
framför allt är det antalet unga vuxna mellan 20-
29 år som ökat mest. Även de äldre 
åldersgrupperna har ökat kraftigt.

Befolkningsutveckling 

  Vallargärdet med omland Vallargärdet med omland 

  2005 2018 

0-9 år 246 302 

10-19 år 265 286 

20-29 år 87 163 

30-39 år 281 284 

40-69 år 783 938 

70-74 år 78 120 

75-79 år 48 72 

80+ år 44 88 

Totalt 1832 2253 
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Vålberg
Bostadsbestånd 
Orten består av cirka 70 % småhus och 30 % 
flerbostadshus, där upplåtelseformerna består av 
70 % äganderätter, 13 % bostadsrätter och 17 % 
hyresrätter. Under de senaste åren har andelen 
småhus ökat med 2,6 %. 

Demografi 
Vålberg följer kommunsnittet med undantaget 
att andelen kvinnor och män mellan 25 och 39 år 
är något lägre här än kommungenomsnittet. 
Däremot är det en högre andel personer som är 
mellan 40–64 år, i den åldersgruppen är männen 
12% fler än kvinnorna (680 män, 603 kvinnor). 

Befolkningsutveckling  
2005-2018 

 

 

 

 

  

 
Vålberg med omland Vålberg med omland 

  2005 2018 
0-9 år 340 390 
10-19 år 483 396 
20-29 år 304 395 
30-39 år 423 405 
40-69 år 1635 1518 
70-74 år 167 270 
75-79 år 143 174 
80+ år 190 209 

Totalt 3685 3757 
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Väse
Bostadsbestånd 
I Väse har det skett en ökning av småhus med  
2,4 % under perioden. Småhusbeståndet utgör 
90 % av det totala beståndet. Resten av 
beståndet är flerbostadshus med ungefär lika 
stor andel äganderätter som hyresrätter.  

Demografi 
Mellan år 2005 och 2018 syns en minskning av 
barn 0-19 år, medan andelen äldre befolkning 
ökat. 2018 bestod invånarna i Väse i åldrarna 40-
69 år av en större andel män än kvinnor medan 
det i åldersgruppen 70+ var tvärt om.  

Befolkningsutveckling 
2005-2018 

  

  Väse med omland Väse med omland 

  2005 2018 

0-9 år 185 225 

10-19 år 295 192 

20-29 år 145 183 

30-39 år 232 253 

40-69 år 856 813 

70-74 år 62 128 

75-79 år 73 89 

80+ år 116 112 

Totalt 1964 1995 
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Utmaningar och möjligheter inför framtida bostadsutbyggnad

Robusthet 
Med robusta bostadsområden menas områden 
där bostadskarriär är möjligt inom samma 
stadsdel. Exempel på detta kan vara ett område 
där en familj hyr en lägenhet som sedermera kan 
köpa en bostadsrätt eller ett radhus för att bo 
där ett par år för att senare flytta vidare till en 
villa. En god blandning av bostadstyper ger även 
möjligheter att bo kvar i samma område även om 
föräldrarna skulle separera, när barnen flyttat ut 
eller livet, och behovet, på något sätt förändras. 

En blandad bebyggelse med blandade 
upplåtelseformer i områden är viktigt både för 
möjligheten till bostadskarriär och utveckling, 
men även för de äldre eller om din livssituation 
förändras. Platstillhörigheten är viktig för många 
genom livets alla skeden varför möjligheten att 
kunna byta boendeform inom samma stadsdel 
eller område kan vara en viktig parameter i valet 
om var man bosätter sig från allra första början. 
Blandade stadsdelar med blandade bostads- och 
upplåtelseformer är även en viktig del av att 
motverka segregation.  

I dagsläget kan vissa enskilda stadsdelar upplevas 
som mer robusta i sin bostadsstruktur, med en 
större blandning av åldrar i bebyggelsen och i 
upplåtelseformer, vilket även bidrar till en 
attraktion i form av efterfrågan på bostäder. Det 
ger även större förutsättningar för att kunna bo 
kvar i sin del av staden trots förändringar i 
livssitutionen. Några stadsdelar som kan ses ha 
större variation i upplåtelseformer och 
bostadstyper är Råtorp, Herrhagen, Norrstrand 
och Kvarnberget.  

För de mindre tätorterna skulle hyresrätter 
kunna vara ett sätt att skapa tillväxt och 
diversifiering av beståndet vilket också skulle 
kunna gynna de som redan bor på 
platsen. Väse och Edsvalla är tätorter som av 
mäklare lyfts som exempel på orter som har 
potential men som saknar viss service. I Väse 
efterfrågas exemeplvis service som en 
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livsmedelsbutik och Edsvalla efterfrågar mer 
attraktiv kollektivtrafik. 

Nybyggnationen utgör enbart en mindre del av 
bostadsförsörjningsfrågan. Renovering och 
förädling av befintliga bostadsbestånd är därför 
viktigt för kommunens och regionens 
attraktionskraft. Diversifieringen av det befintliga 
bostadsbeståndet i stadsdelarna kan också vara 
en idé att med i de stadsdelar där förtätning är 
aktuellt. 

Bostäder och hållbart resande 
En viktig parameter i kommunal planering är att 
ta ett samlat större grepp om befintliga och nya 
bostadsområden genom att till exempel verka för 
attraktiva och hållbara miljöer inte bara i direkt 
anslutning till boendemiljön utan även i 
anslutning till större trafikleder eller andra 
rumsliga barriäreffekter, med syftet att 
överbrygga dessa och underlätta för andra 
transportslag. 

Närhet till attraktiv och funktionell kollektivtrafik 
är en viktig parameter när människor väljer vart 
de vill bosätta sig. För att öka kollektivtrafikens 
attraktivitet och tillgänglighet är det viktigt att 
den blir en integrerad del i den övriga 
samhällsplaneringen. Kollektivtrafik och 
bebyggelseutveckling ska stödja varandra. 

Demografiska utmaningar  
Kommunens framtida bostadsbehov behöver 
utgå från bland annat den förväntade 
demografiska strukturen. Karlstads kommun har 
nu fler än 94 000 invånare och tillväxttakten har 
de senaste tio åren motsvarat runt 1 000 nya 
Karlstadsbor per år samtidigt som 
befolkningstillväxten beräknas fortsätta öka i 
motsvarande takt. Befolkningsprognosen18 pekar 
på att kommunens invånare når 100 000 
invånare under år 2025 och vid utgången av år 
2029 pekar prognosen på att folkmängden i 
Karlstads kommun kommer uppgå till knappt 104 
000 personer. 
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Folkmängd i Karlstads kommun, observerat åren 1970-
2019 och prognos för åren 2020–2029 

 

Karlstad är en universitetsstad, vilket bidrar till 
att antalet personer i de vanligaste 
studentåldrarna mellan 20 och 25 år kommer att 
fortsätta vara högt. Procentuellt sett väntas de 
högsta ökningarna enligt befolkningsprognosen 
ske i de allra äldsta åldrarna med en markant 
ökning av personer som är 85 år eller äldre. 
Högstatide- och gymnasieåldrarna, unga vuxna 
och nyfödda väntas också öka. Ökningen av såväl 
äldre och unga vuxna kan innebära ett större 
behov av specialbostäder som innehar lägre antal 
personer boende per hushåll (exempelvis 
studentbostäder och äldrebostäder) samt fler 
små lägenheter. Antalet invånare i barnafödande 
åldrar väntas öka under hela prognosperioden 
samtidigt som fruktsamheten väntas stiga, vilket 
också bidrar till ett ökat barnafödande och barn i 
förskoleåldrarna, vilket kan innebära ett behov av 
fler småhus och större lägenheter, såväl 
hyresrätter som bostadsrätter. 

Folkmängd i Karlstads kommun efter ålder, observerat 
2019 och prognos för 2024 och 2029 

 

Fler äldre och fler barn 
Några stadsdelar har haft en betydande ökning 
av personer som är över 80 år. På Lorensberg, 

Råtorp-Älvåker, Hultsberg-Henstad har 
ålderssegmentet ökat med minst 100 % och på 
Stockfallet nästan 300 %.  Samtliga ovanstående 
stadsdelar präglas av småhusbebyggelse. Även 
Gruvlyckan och Viken har haft en kraftig ökning 
av ålderskategorin 80+. 

Vissa centrala stadsdelar har haft en stor ökning 
av barnfamiljer. Tingvalla och Haga är två 
stadsdelar som i vissa segment fördubblat antalet 
barn och unga. Viken står ut som den stadsdel 
som haft störst befolkningsökning procentuellt 
medan Kvarnberget är stadsdelen som haft 
kraftigast minskning. 

Vi kommer behöva se över antalet platser där 
äldre kan bo, över hela staden/kommunen. 
Äldreomsorgen kommer säkerligen stå inför en 
massiv förändring kring hur den bedrivs. Kan vi 
skapa möjligheter för att vi kan följa med i 
utvecklingen, även om vi inte vet hur den 
kommer att se ut i dagsläget?   

En vilja att bo ”kvar” 
I den invånardialog med äldre som genomförts 
inom ramen för översiktsplan 2050 har det i 
samtalen framkommit att många gärna vill bo 
kvar i “sin stadsdel” där man varit bosatt sedan 
tidigare. Detta bekräftas även i samtal med 
mäklare. Detta beror oftast på att det finns en 
upplevd trygghet i att bo kvar där man lärt sig att 
hitta, känner sig hemma, har ett socialt 
kontaktnät osv.   

Motsvarande tendenser finns även i de mindre 
tätorterna, där invånarna gärna vill bo kvar på 
orten även när bostadsbehovet förändras. I små 
samhällen kan banden till omgivningen tänkas 
vara ännu starkare än i tätorten Karlstad, 
förutsatt att man trivs på orten. Frågan har bland 
annat framkommit i dialogprocessen för 
Byggvision Väse, där äldre framhållit att man 
gärna vill ha möjligheter att bo kvar på orten 
även när behovet av bostadstyp förändras. 
Möjligheterna till att bo kvar i de mindre 
tätorterna genom livets alla skeden begränsas 
dock av det låga antalet lägenheter som finns att 
tillgå.  

Bostäder på landsbygden och i våra mindre 
tätorter  
Bygglovssidan ser att fler vill bosätta sig på 
landsbygden och ansökningar för villor har ökat 
de senaste åren. Här kan man nu ana att det 
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riskerar bli målkonflikter och utmaningar kring 
kommunal service om det sker i en spridd 
bebyggelse. En samordnad tillväxt bör därför 
förespråkas i de mindre tätorterna.  

Byggvisionerna är ett gott exempel på hur 
utbyggnad kan samordnas för såväl våra mindre 
tätorter som landsbygd. Syftet med 
byggvisionerna är att stimulera tillväxten och 
skapa förutsättningar för bostadsbyggande och 
etablering av näringsidkare för en mer levande 
landsbygd 

Landsbygdsområdena och de mindre tätorterna 
kan växa med hjälp av dubbel markanvisning. 
Med dubbel markanvisning menas att 
markanvisning av tomter i centrala eller 
stadsnära lägen även kopplas till markanvisning i 
någon av kommunens mindre tätorter. 

Minskad rörlighet på bomarknaden  
Restriktiv utlåning 
Enligt Bostadsmarknadsanalysen som 
länsstyrelsen genomför årligen minskar 
rörligheten på bostadsmarknaden. Det främsta 
skälet till detta bedöms vara att bankerna intagit 
en mer restriktiv hållning gällande utlåning till 
småhus och bostadsrätter19. En minskad rörlighet 
gällande småhus bekräftas i intervjuer med 
mäklare i Karlstad.  

Fler unga bor kvar hemma 
Svenskt näringsliv rapporterar att 
flyttningsintensiteten bland unga vuxna har 
minskat kraftigt de senaste åren. Andelen som 
bor kvar hemma i åldrarna 20–27 har ökat från 
15 % till 24 % i Sverige. Bland de som anses vara i 
familjebildande ålder har andelen som äger sitt 
boende minskat från 43 % till 24 %20.  

Både regional och nationell inflyttning 
Mäklarna för flyttningsstatistik för Karlstad och 
närliggande kommuner, och för Karlstad är de 
inflyttande från flera olika delar av landet. Störst 
andel av inflyttarna kommer från Hammarö och 
Forshaga, men även Stockholm och Göteborg är 
betydande orter. Karlstad har även högst andel 
flyttningar inom kommungränsen i länet. I 
kranskommunerna Forshaga, Hammarö och Kil 

 
19 Bostadsmarknadsanalys, 2018. Länsstyrelsen 
20 Svenskt näringsliv – konferens  
21 Bilaga - Mäklarstatistik 

kommer huvuddelen av inflyttarna, mellan 46–63 
%21, från Karlstad.   

Flyttkedjor mellan olika typer av boenden  
Region Stockholm har beställt en litteratur-
översikt gällande flyttkedjor, både inom Sverige 
och internationellt. Flyttkedjornas längd, alltså 
hur många hushåll som involveras i bostadsbytet, 
tycks vara lika långa oberoende av om det 
handlar om nybyggda småhus, hyres- eller 
bostadsrätter. Det som har betydelse är 
storleken på bostaden; större bostäder genererar 
längre kedjor22.  

Rapporten visar att det inte sker några större 
flyttningar mellan socioekonomiska skikt; om det 
byggs dyra bostadsrätter centralt kommer det att 
uppstå vakanser i andra dyra bostäder som ligger 
centralt. Samma mönster gäller för billigare 
bostäder så som hyresrätter i icke centralt 
belägna områden23. Idén att bygga nytt med 
rådande prisbild med förhoppningen om att det 
ska ge effekter i billigare bostadssegment finner 
de inga bevis för.   

Hur kommer våra framtida familjer att se ut? 
Vilka typ av bostadsstorlekar kommer att 
efterfrågas och av vem? Vilka bygger vi för? På 
grund av det stora lägenhetsbeståndet i centrum 
är det sannolikt att tro att ju närmre centrum 
man kommer desto färre personer per hushåll. I 
villastadsdelarna är antalet personer/hushåll 
högt. I miljonprogramsområdena med många 
lägenheter är antalet personer lågt/bostad även 
där. Beror det på studenter och äldre? 

Boendeformer idag och i framtiden 
Studentbostäder 
Antalet färdigställda studentbostäder ha under 
de senaste åren ökat markant efter en period 
med ett uppdämt underskott. Antalet 
studentbostäder har gått från 1849 st. 2015 till 
2303 st. 2019 och fler är under produktion 
kommande år. Idag anser anses tillgång och 
efterfrågan på dessa bostäder vara i balans. 
Prognosen visar dock antalet unga vuxna fortsatt 
kommer öka, vilket pekar på ett framtida ökat 
behov. Kommunen bör även verka för att knyta 
samman campus/universitetet och staden 

22 Region Stockholm - Flyttkedjor  
23 Ibid. 
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tydligare. Detta syns bland annat i studentkårens 
enkät “Tyck till!”24 som visar att benägenheten 
att bo kvar i kommunen efter studierna ökar om 
man har en bredare anknytning och ett annat 
sammanhang till staden än den som tillskapas 
genom närheten till universitetet. Vilket innebär 
att bostadsutbudet för studentlägenheter bör 
finnas på fler geografiska platser än områdena 
kring universitetet och Kronoparken.  

Äldrebostäder 
Prognoserna visar på andelen och antalet äldre 
fortsatt kommer öka i kommunen. Baserat på 
kommunens förväntade utveckling under 
tioårsperioden 2019–2029 och nuvarande 
nyttjandegrad kan en enkel uppskattning göras. 
Det ger ett upphov till att erbjuda fler typer av 
äldrebostäder. För de som är i behov av vård 
behövs vårdboende eller hemtjänst. Behovet av 
särskilda boendeformer för äldre (65+) kan i så 
fall komma att öka med ca 700–800 platser för 
kommunen som helhet fram till 2050. 
Kommunledningskontorets PM Äldreboenden 
visar vart behovet för vårdboenden kommer öka i 
framtiden. Kommunen bör dock verka för att 
äldre i större utsträckning ska kunna leva hemma 
och vara självständiga. Då är andra former och 
anpassade boenden som mindre lägenheter med 
hiss eller mindre enplanshus/radhus i olika 
former. I samtal med äldre har det framkommit 
att ett flertal bor idag kvar längre i villan än vad 
de skulle vilja, med anledning av att 
bostadsrätterna i kommunen upplevs ha blivit så 
pass mycket dyrare att det inte känns rimligt eller 
ens är ekonomiskt möjligt för äldre att flytta från 
sitt hus. Många väljer också att bo kvar i sitt hus 
för att det saknas möjlighet att byta bostad efter 
behov inom samma bostadsområde.25 

Bostäder för barnfamiljer 
Prognosen visar att det kommer bli fler barn och 
vuxna i familjebildande ålder. Ett ökat behov 
väntas då även för småhus och större lägenheter. 
Idag bor de flesta av kommunens barn i åldrarna 
0–12 i småhus, därefter är hyresrätten den 
vanligaste boendeformen. Andelen barnfamiljer i 
flerbostadshus har succesivt ökat för såväl 
hyresrätter som bostadsrätter. I dialog med 
mäklarna har det framförts att det efterfrågas 
villor i kommunen, deras bild är att det varit så 
en tid och att det troligtvis kommer att fortsätta 

 
24 Enkät “Tyck till!” 

vara så även framåt. Även bostadsrätter 
efterfrågas. Mäklarna pekar på att fler 
barnfamiljer köper bostadsrätter idag, som 
tidigare var en storstadstrend.  

Framtidsspaning för bostäder  
Det skulle kunna tänkas att vi i framtiden har ett 
större fokus på miljön, kommande generationer 
och det fotavtryck vi människor lämnar efter oss. 
Så väl genom vår konsumtion som hur vi lever 
och bor. En teori är därför att vi i framtiden 
kanske bor mindre och mer yteffektivt än idag för 
att spara på resurser. Människans medvetenhet 
om vår klimatpåverkan skulle också kunna göra 
att vi i framtiden bor mer kollektivt, i 
ekobylikande eller bygger mer i trä än vad som är 
vanligt idag. 

Effektivt nyttjande av anspråkstagna ytor väntas 
även spela in i framtiden i det avseendet är 
”flexibla” bostäder något som kan möjliggöra att 
en och samma bostad kan nyttjas under olika 
tider på dygnet eller i livet. Exempelvis att med 
enkelhet kunna dela av rum med och på så vis 
göra om en tvårummare till en trerummare när 
man behöver arbeta hemifrån eller om man har 
barn som bor växelvis hos föräldrarna.  

År 2020 har på många sätt präglats av pandemin, 
covid-19. Pandemin kommer att påverka oss 
människor och sättet vi lever och också bor på 
under en lång tid framöver. En ny trend i 
pandemins spår är att en bostad inte längre bara 
en bostad utan också en arbetsplats, ett gym 
med mera. Eftersom mer tid kan komma att 
spenderas i bostaden kan möjligen det ”halva 
rummet” bli vanligare. Att bostäder byggs i 2,5 
eller 3,5 rum för att tillgodose ett extra utrymme, 
vilket kan stå som konstrat mot att bo ”mindre”.  

Billiga bostäder 
Kostnaden för att bygga nytt diskuteras ofta i 
termer av att “det byggs för dyra lägenheter, 
som ingen har råd att bo i".  Den grundläggande 
byggkostnaden är dock i de allra flesta fallen lika 
stor vare sig man avser bygga exklusivt eller 
billigt. Många ganska långtgående försök har 
gjorts i landet att bygga billigt men ofta har man 
ändå inte kommit ner till några exceptionellt låga 
slutliga byggkostnadsnivåer, vilket i nästa steg 
påverkar hyressättningen.  

25 Dialog med äldre översiktsplan 2050. 
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I Skövde har man dock genomfört byggprojekt 
med billiga mindre bostäder för unga. Statliga 
investeringsstöd och effektiv produktion 
(upprepningseffekt) ligger bakom de låga 
hyrorna. Även i Göteborg har man provat att 
bygga billiga bostäder med billig hyra med hjälp 
av de statliga investeringsstöden, men de höga 
markpriserna förhindrar flexibiliteten kring vilka 
bostäder som kan byggas. Andra goda exempel 
på orter där man byggt billigt med hjälp av 
investeringsstödet är Sundsvall, Gävle, Duved, 
Hudiksvall och Örebro. I Hudiksvall har man 
genomfört fyra bostadsprojekt på landsbygden 
tack vare investeringsstödet.  

I Göteborg prövade White arkitekter att vinna 
ekonomi på att samköra arkitekt-, projekterings- 
och utbyggnadsfaserna så långt som möjligt för 
att vinna ekonomiska processvinster i det slutliga 
kvadratmeterpriset. Bland annat har man sparat 
in på utrymmen som tvättstuga och 
förrådsutrymmen som inte går att ta ut någon 
hyra för genom att placera tvättmaskiner och 
förråd i varje lägenhet.  

Ett annat exempel i Göteborg är Älvstranden på 
Hisingen där Riksbyggen ska bygga kooperativa 
hyresrätter för unga vuxna (18-30 år). 
Upplåtelseformen är en blandning mellan 
hyresrätt och bostadsrätt där hyresgästen hyr 
lägenheten av en förening som äger fastigheten, 
men betalar en medlemsinsats som sedan 
betalas tillbaka vid flytt. På det viset kan inte 
lägenheten säljas vidare och gå med vinst. 

Utöver ovanstående finns även mer ovanliga 
former av boenden som antingen bygger på ett 
annat sätt att bo, som t.ex kollektivhus och co-
living, eller ett annat sätt att bygga som är mer 
invånardrivet, som t.ex t.ex: byggemenskaper. 
Kollektivboende anses vara en ekonomisk och 
miljövänlig boendeform, bl.a på grund av att det 
ger förutsättningar för delningsekonomi med 
gemensamma boendeytor, lån och återanvänd-
ning av verktyg och annan utrustning, gemensam 
matlagning mm, vilket i förlängningen kan hålla 
kostnaderna nere. I byggemenskaper innebär det 
enskilda engagemanget i såväl planering som 
byggprocess att det finns möjligheter att 
reducera kostnaderna för sitt boende. 

En växande trend utomlands är tiny houses, 
eller minihus, i bland annat Kanada och USA där 
man skapat små bostäder och tillåter fler 

bostäder per fastighet i form av att tex garage 
byggs om till en mindre bostad för små 
hushåll. Minihus kan även vara ombyggda 
containrar, hjulförsedda vagnar och dylikt.  

Karlstad 2050 
Hur många bostäder behöver vi för olika 
bostadstyper? 
År 2050 bedöms det finnas närmare 125 000 
Karlstadbor, vilket innebär att kommunen 
behöver planera för cirka 20 000 – 30 000 nya 
bostäder. Idag finns det ca 50 000 bostäder i 
Karlstads kommun, där utgör småhusen cirka 33 
procent av kommunens bostadsbestånd, 
lägenheter utgör 58 procent och 
specialbostäder-/övriga hus utgör tillsammans 9 
procent.  

Nedan presenteras tre olika sätt att räkna på det 
kommande bostadsbehovet. 

Beräkning 1 – Framskrivning av befintligt bestånd  

Tillkomsten av nya bostäder beräknas genom en 
framskrivning av fördelningen av bostadstyperna 
som finns i Karlstad idag. Vilket innebär att 33 
procent av de planerade 20 000 – 30 000 
bostäderna utgöras av småhus, 58 procent av 
lägenheter och 9 procent av övriga 
hus/specialbostäder. 

Räkneexempel: 
20 000 x 33% = 6 600  

30 000 x 33% = 9 900 

Summa behov av småhus = 6 600 – 9 900  

Fördelningen av behov av nya bostäder ser då ut 
enligt följande.  

- Småhus ca 6 600 – 9 900.  
- Lägenheter ca 11 600 – 17 400. 
- Specialbostäder/Övriga hus ca 1 800 – 

2 700. 
 

Beräkning 2 – Framskrivning jämfört med mindre 
storstäder  

Tillkomsten av bostäder beräknas så att det 
resulterar i att kommunens totala fördelning av 
bostadstyper år 2050 liknar den mix av 
bostadstyper som kommuner i storleksordningen 
125 000 – 160 000 invånare har idag. 
Snittfördelning av bostadstyp för de fem 
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kommunerna Umeå, Linköping, Örebro, 
Jönköping och Norrköping är: Småhus 33,4 
procent, lägenheter 57 procent och 
specialbostäder/övriga hus 9,6 procent.  
 

Räkneexempel: 

50 000 (dagens bostäder) + 20 000 till 30 000 
(behov av planerade bostäder) = 70 000 till 
80 000 bostäder. 

70 000 x 33,4% ≈ 23 400 
23 400 - 16 500 (befintligt bestånd av småhus) 
= 7 500 
 
 80 000 x 33,4% ≈ 26 700 
26 700 - 16 500 = 10 200 

 Summa behov småhus = 7 500 – 10 200 

Fördelningen av behov av nya bostäder ser då ut 
enligt följande.  

- Småhus ca 7 500 – 10 200.  
- Lägenheter ca 9 900 – 15 600. 
- Specialbostäder/Övriga hus ca 3 100 – 

4 100.  
 

Beräkning 3 – Framskrivning med utgångspunkt i 
befolkningsprognosen  

Tillkomsten av bostäder tar avstamp i 
befolkningsprognos som finns för kommunen 
fram till år 2029. Antagandet blir att behovet 
sedan skrivs fram till år 2050 och de 20 000 – 
30 000 bostäder bedöms behövas utifrån detta 
antagande. Alternativet tar även hänsyn till antal 
boende per hushåll vilket är  

2,7 personer per småhus, 1,7 personer per 
lägenhet och 1,1 personer per specialbostad.  

Procentuellt sett väntas de högsta ökningarna 
enligt prognosen ske i de allra äldsta åldrarna, i 
högstatide- och gymnasieåldrarna, unga vuxna 
och nyfödda. Detta kan innebära ett större behov 
av specialbostäder som innehar lägre antal 

personer boende per hushåll (exempelvis 
studentbostäder och äldreboenden). Antaget 
innebär även att andelen äldre som bor i småhus 
flyttar över till antingen lägenhet eller 
specialbostad (äldreboende) och frigör småhus 
för exempelvis barnfamiljer som också väntas bli 
fler. I faktiskt antal kommer åldersgruppen 25–44 
år att öka mest. 

Utifrån detta antas tillkomsten av bostäder 
fördelas enligt småhus 29 %, lägenheter 53 % och 
specialbostäder/övriga hus 18%.  

  

Räkneexempel: 
20 000 x 29% = 5 800 
30 000 x 29% = 8 700 

Summa behov småhus = 5 800 – 8 700  

Fördelningen av behov av nya bostäder ser då ut 
enligt följande.  

- Småhus ca 5 800 – 8 700.  
- Lägenheter ca 10 600 – 15 900. 
- Specialbostäder/Övriga hus ca 3 600 – 5 

400. 
 

Dessa tre beräkningarna ger förhållandevis 
likartade resultat, beräkning 3 innebär något fler 
specialbostäder än de övriga två. Summerat ger 
beräkningarna en fingervisning av vilket behov vi 
kan se framöver och inom vilket spann det berör. 

- Småhus 5 800 – 10 200 av de planerade 
bostäderna (29–33,4 %).  

- Lägenheter 9 900 - 17 400 av de 
planerade bostäderna (53–58 %) 

- Specialbostäder 1 800 - 5 400 av de 
planerade bostäderna. (9–18%) 
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Definitioner bostäder och 
upplåtelseformer 

Småhus: Friliggande en- och tvåbostadshus 
samt par-, rad- och kedjehus (ej fritidshus). 

Flerbostadshus: Bostadsbyggnader som består 
av tre eller flera lägenheter. 

Specialbostäder: Bostäder för 
äldre/funktionshindrade, studentbostäder 
samt övriga specialbostäder.  

Övriga hus: Övriga hus avser byggnader som 
inte huvudsakligen är avsedda för 
bostadsändamål men ändå innehåller vanliga 
bostadslägenheter, till exempel byggnader 
avsedda för verksamhet eller 
samhällsfunktion. 

Hyresrätt: Avser lägenheter i flerbostadshus 
som inte är ägarlägenheter och ägs av andra 
än bostadsrättsföreningar. Avser småhus som 
ägs av andra ägare än fysiska personer, 
dödsbon eller bostadsrättsföreningar. 

Bostadsrätt: Småhus, flerbostadshus och 
övriga hus med bostadsrätt avser lägenheter 
som ägs av bostadsrättsföreningar. 

Äganderätt: Småhus som ägs av fysiska 
personer eller dödsbon. Gällande 
flerbostadshus avses ägarlägenheter. Innebär 
ett annat ansvar för boendet än t.ex 
bostadsrätter.  

Allmännyttiga bostadsföretag/bolag: 
Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller 
stiftelser som i sin verksamhet huvudsakligen 
förvaltar fastigheter med bostadslägenheter 
upplåtna med hyresrätt och som tidigare 
godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.  

(SCB: 
https://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanste
r/Skraddarsydd/Regionala_produkter/Paket/B
ostadspak/Variabler.pdf) 

NYKO: Nyckelkodsområde. Statistisk  
områdesdefinition. 
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