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1 Bakgrund och syfte

Förändringstakten i samhället är hög. Ska vi förstå
de långsiktiga och potentiellt disruptiva konsekvenserna krävs framåtriktat tankearbete. Lyckas
vi inte väva in framtiden i vår verksamhet finns en
risk att vi blir omsprungna och därmed inte lyckas tillgodose våra kunders behov och önskemål.
En djup insikt om framtiden ger oss däremot en
fördel och en chans att bättre möta framtidens
kunder, hinna först till marknaden och en möjlighet att utveckla nya affärsmodeller.

Denna rapport blickar just framåt och beskriver en bild av hur Sverige kan se ut 2030. Rapporten bygger på olika myndigheters, institutioners och företags prognoser och modeller över
landets framtida utveckling inom olika områden.
Dessa prognoser och modeller utgör grunden
i det vi kallar för Basscenario 2030. Men, för att
bättre möta en osäker framtid beskriver vi även
tre alternativa framtidsscenarier samt vilken effekt de kan tänkas få för Sverige 2030.

BASSCENARIO 2030

SCENARIO 2
– KLIMATFOKUS OCH AGENDA 2030

Detta scenario bygger på vedertagna prognoser över Sveriges utveckling till 2030. Tematiska
områden som analyseras är ekonomi, demografi,
konsumtion, boende och mobilitet.

SCENARIO 1
– ARBETSMARKNAD I FÖRÄNDRING
Detta scenario beskriver en framtid med en stark
strukturomvandling driven av hög digitalisering
och stor immigration.
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Detta scenario beskriver en framtid där Sverige
når de klimatmål som är satta i Agenda 2030.

SCENARIO 3
– ÖKAD PROTEKTIONISM
OCH HANDELSKRIG
Detta scenario beskriver en framtid med ekonomisk kris sprungen ur en ökad protektionism.

2 Rapportens
huvudinsikter
VI BLIR FLER – SVERIGE VÄXER!
Till 2030 växer Sveriges befolkning, från 10,2 till
strax över 11,1 miljoner invånare. Invandringen till
Sverige förväntas minska men är fortsatt högre
än utvandringen. Antalet barn per kvinna ökar
och fler barn föds – särskilt i storstadsområden.

VI BLIR MER URBANA – MÅNGA
KOMMUNER KRYMPER, MEN INTE ALLA
Befolkningsökningen är starkast i landets storstäder och större städer vilket gör att vi totalt sett
blir mer urbana. På landsbygden finns stora skillnader – vissa kommuner krymper medan andra
växer sig starkare. Totalt sett minskar inte antalet
invånare på den svenska landsbygden men förväntas vara tämligen stillastående.

VI VILL BO I STADEN
– SÄRSKILT NÄR VI ÄR UNGA
Unga mellan 20-30 år vill gärna bo i en storstad
och flyttar ofta till en av Sveriges större städer i
den här åldern, antingen för att arbeta eller studera. I storstaden tränger de ihop sig och trångboddheten i just denna grupp har ökat mest sedan 80-talet. Efter familjebildning går flyttlasset
dock ut från staden och många väljer att flytta
till mindre städer eller en närförort – gärna till ett
småhus med mer yta.

VI BLIR RIKARE – SÄRSKILT I STÄDERNA
2030 är många rikare än de var 2019. Samtidigt
finns stora skillnader runt om i landet. Inkomstutvecklingen har varit starkast för de som arbetar

i landets storstäder. De som jobbar på mindre
orter har haft en svagare inkomstutveckling vilket har ökat inkomstklyftorna mellan stad och
landsbygd. Detta gäller även utbildningsnivå där
högutbildade får större del av inkomsterna. För
personer i åldrarna 65+ minskar andelen inom de
lägsta inkomstgrupperna tydligt.

VI ARBETAR INOM TJÄNSTESEKTORN
År 2030 arbetar allt färre svenskar inom varuproduktion och allt fler i tjänstenäringar, exempelvis
kopplat till välfärd, omsorg och tjänsteförmedling.
Allt fler arbeten blir mer kunskapsintensiva och
kräver en hög utbildningsnivå samtidigt som även
antalet mer okvalificerade serviceyrken växer.

VI BLIR ÄLDRE
– SÄRSKILT PÅ LANDSBYGDEN
I Sverige blir vi allt äldre och medelåldern ökar
både i våra storstäder, större städer och på landsbygden. Högst medelålder har dock kommuner
på landsbygden på grund av att det finns en högre andel yngre i storstäder och större städer.

VI BLIR MER VÄLUTBILDADE
– MEN INTE ALLA
Utbildningsnivån i Sverige kommer att vara högre
år 2030. Antalet välutbildade växer mest där de
mest kvalificerade jobben finns - i våra storstäder och större städer. Landsbygdsbefolkningen
har generellt sett en lägre utbildningsnivå och
en lägre andel har eftergymnasial utbildning.
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VI KONSUMERAR MER
– MEN ANNORLUNDA
Vår privata konsumtion har ökat 2030 – men förändrats. Vi spenderar allt mer pengar på tjänster.
Då både befolkningsutvecklingen och inkomstutvecklingen har varit som starkast i våra större
städer och storstadsregioner är det även här som
köpkraften har ökat mest.
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VI FORTSÄTTER TA BILEN
Det är små skillnader mellan hur vi reser år 2019
och 2030. Våra reslängder har visserligen ökat,
bland annat för att våra stora städer har blivit
större, men många i Sverige använder fortfarande bilen. Kollektivtrafiken har ökat något – särskilt
i våra större städer. Elektrifieringen av fordonsflottan fortsätter men de självkörande personbilarna har inte tagit över än

3 Geografin
påverkar
Sverige
LITEN STAD
•
•
•
•
•
•
•

Vanligare att bo två personer i samma hushåll
Lägre andel med eftergymnasial utbildning
Högre andel äldre
Högst medelålder
Svagast inkomstutveckling per capita
Hög utflyttning av unga mellan 20-30 år
Vissa mindre städer har hög inflyttning av unga
barnfamiljer mellan 30-40 år

MELLANSTOR STAD
•
•
•
•

Högre andel yngre än liten stad men lägre än
storstad
Stark befolkningsutveckling
Stark inkomstutvecking totalt sett, men svagare
än storstad per capita
Hög inflyttning av unga mellan 20-30 år – särskilt
om staden har universitet. Dock hög utflyttning
efter studierna.

STORSTAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanligare att bo ensam
Högre andel med eftergymnasial utbildning
Högst andel yngre
Lägst medelålder
Starkast befolkningsutveckling
Starkast inkomstutveckling per capita
Hög inflyttning av unga mellan 20-30 år
Hög utflyttning av personer mellan 30-40 år
(familjebildare som letar efter något större)

4 Ekonomi
Mellan 2018 till 2030 förväntas Sveriges BNP växa,
från 4 800 miljarder till närmare 6 000 miljarder
kronor. År 2030 har även svenskarna fått det bättre. Många är rikare än de var för tio år sedan även
om det finns stora skillnader runt om i landet. Inkomstutvecklingen har exempelvis varit starkast
för de som arbetar i landets storstäder och större
städer. De som arbetar på mindre orter har haft
en betydligt svagare inkomstutveckling, vilket har
ökat inkomstklyftorna mellan stad och landsbygd.
Även strukturomvandlingen har påverkat landet.
År 2030 arbetar färre svenskar inom varuproduktion och allt fler i tjänstenäringar, exempelvis
kopplat till välfärd, omsorg och förmedling.

INKOMSTUTVECKLING
Den prognostiserade utvecklingen av total förvärvsinkomst förväntas fortsätta på motsvarande bana som de senaste tio åren med en tillväxt
om ca 2,2 procent årligen fram till 2030.
Fördelas inkomstutvecklingen på kommungrupper per capita kan vi se att samtliga tre grupperingar förväntas växa framöver. Förvärvsinkomsten per capita har dock tydligt högre nivåer samt
spås uppvisa snabbare tillväxt inom storstäder och
storstadsnära kommuner. För större städer och
mindre städer/landsbygd är nivåerna och förväntad tillväxt per capita i princip identiska. Det finns
dock klara skillnader mellan dessa två grupper om
man tittar på den totala förvärvsinkomsten, d.v.s.
om man slår ihop befolkningen och inte tittar på
per capita-utveckling. Då kan vi se att större städer har högre nivåer och väntas ha en snabbare
tillväxttakt än mindre städer/landsbygd. Det beror
således på att större städer förväntas ha en be-

tydligt starkare befolkningstillväxt framöver som i
sin tur driver på den totala förvärvsinkomsten.1
Förvärvsinkomstens utveckling fördelat på ut
bildningsnivå visar att såväl nivån som utvecklingstakten är och förväntas vara högst för personer med eftergymnasial utbildningsnivå följt
av personer med gymnasial utbildningsnivå.
För personer med förgymnasial utbildningsnivå
har och för
väntas förvärvsinkomstutvecklingen
vara tämligen stillastående. Därmed förväntas
inkomstskill
naderna mellan utbildningsnivåer
vara fortsatt uppåtgående.
Förvärvsinkomstens utveckling fördelat på åldersgrupper visar en tämligen konstant och jämn
tillväxt för såväl personer i arbetsför ålder som
pensionärer. Nivåskillnaderna mellan grupperna
väntas även framöver vara stillastående. För personer mellan 16-19 år spås inkomstutvecklingen
vara tämligen låg då de inte hunnit etablera sig
på arbetsmarknaden.
Andel personer 65+ inom olika förvärvsinkomstgrupper visar på en tydlig och fortsatt
minskning inom de grupper som tjänar minst och
näst minst. Samtidigt har andelen personer inom
inkomstgruppen 200-299 tkr kraftigt ökat. En trolig
förklaring till detta är att många äldre kvinnor som
oftast saknade officiell anställning och istället var
hemmafruar har gått bort och försvunnit ur statistiken. En andra anledning kan vara inflationsutveckling eftersom inkomstgrupperna är fasta. En
tredje anledning kan vara att fler arbetar efter att
de fyllt 65 år. Här bör nämnas att det är svårt att
sia om en framtida utveckling med tanke på ökande medellivslängd som bör sprida ut pensionen
över fler år. Samtidigt kan denna aspekt motverkas

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår
förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

1

2
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Tillväxtverket (2019).
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Figur 4.1 Beräknad genomsnittlig
förvärvsinkomst per capita fördelat på
kommungrupper, fasta priser = 2015.
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Källa: Beräkningar baserade på Tillväxtverkets (TVV)2 flerregionalt scenario baserat på Kis referensscenario och
SCBs befolkningsprognos.
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Figur 4.2 Förvärvsinkomstutveckling
fördelat på utbildningsnivå, 20-64 år,
median i tkr, fasta priser = 2015.
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Källa: 2000-2017 SCB, 2018-2030 baseras på prognos av den genomsnitt
liga årliga tillväxten för 2000-2017.
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Figur 4.3 Förvärvsinkomstutveckling
fördelat på åldersgrupper, median i tkr,
fasta priser = 2015.
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Källa: 2000-2017 SCB, 2018-2030 baseras på prognos av den genomsnitt
liga årliga tillväxten för 2000-2017.
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av ökade privata pensionsavsättningar. Sammantaget har och förväntas dock andelen pensionärer
inom de lägsta inkomstgrupperna minska över tid.
Förvärvsinkomsten fördelat på födelseland visar på en tämligen konstant och jämnhög tillväxttakt både hos personer födda i Sverige och födda
utomlands. Nivåskillnaderna mellan grupperna är
och förväntas därmed förbli stillastående.

SYSSELSÄTTNING
Inom vilka branscher kommer svenskarna vara
sysselsatta 2030? Av grafen kan vi se små förändringar i andelar över tid. Varuproduktionen
förväntas minska något fram till 2030, men inte
lika snabbt som mellan 2007-2017. Andelen sysselsatta inom tjänstenäringar väntas istället öka.
Välfärdstjänster liksom förmedlingstjänster och
övriga hushållstjänster växer i andel. Allt fler
tjänster blir även mer kunskapsintensiva och kräver en hög utbildningsnivå samtidigt som också
antalet mer okvalificerade serviceyrken växer.
Ser vi till förändring i antal istället för andel
uppvisas ett liknande mönster. ”Tjänstefieringen”
av arbetsmarknaden fortsätter och antalet anFigur 4.6 Andel sysselsatt dagbefolkning (förvärvsarbetande efter arbetsställets geografiska
belägenhet oberoende av folkbokföringsort) 16+
år fördelat på branschaggregat.

ställda inom varuproduktion minskar. Den starkaste utvecklingen, i antal, finns inom förmedlingstjänster och välfärdstjänster.
Långtidsarbetslösheten (27+ veckor) som andel av total befolkning 16-64 år har varit mycket låg
och nedåtgående för inrikes födda män och kvinnor över perioden 2010-2018. Även för utrikes födda män och kvinnor finns en något nedåtgående
trend, om än svagare och från högre nivåer. Beaktas bör att befolkningsutvecklingen har varit kraftig inom utrikes födda de senaste åren, därmed har
också antalet arbetslösa inom denna grupp ökat,
trots att andelen har gått ner. För inrikes födda har
såväl antal som andel minskat. Vidare kan vi se att
kvinnor har en generellt lägre arbetslöshet, oavsett födelseland. Förlänger vi tidsserien mot 2030
baserat på genomsnittlig förändring (2010-2018)
betyder det att långtidsarbetslösheten rör sig mot
noll för inrikes födda, något minskande för utrikes
födda kvinnor och tämligen stillastående för utrikesfödda män. Mycket pekar dock på att utvecklingen inte kommer att vara så enhetlig fram till
2030, speciellt med tanke på att 2020-talet sannolikt kommer att inledas av en lågkonjunktur.
Figur 4.7 Antal sysselsatt dagbefolkning 16+ år
fördelat på branschaggregat.
Källa: 2007-2017 SCB, 2030 LU15

Källa: 2007-2017 SCB, 2030 LU15.
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Figur 4.4 Andel personer i olika förvärvsinkomstgrupper 65+ år. Fasta
priser = 2015
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Källa: 2000-2017 SCB, 2018-2030 baseras på prognos av den genomsnitt
liga årliga tillväxten för 2000-2017.
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Figur 4.5 AFörvärvsinkomstutveckling
fördelat på födelseland (20-64 år),
median i tkr, fasta priser = 2015.
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Källa: 2010-2017 SCB, 2018-2030
baseras på prognos av den genomsnittliga årliga tillväxten för 2010-2017.
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Figur 4.8 Andel av total befolkning
16-64 år som är långtidsarbetslösa
(vilket innebär arbetslöshet mer än 27
veckor).
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Källa: 2010-2018 SCB, 2030 framskrivning baserat på genomsnittlig
förändring 2010-2018.
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5 Demografi
Mellan 2018 till 2030 förväntas Sveriges befolkning växa, från 10,2 till strax över 11,1 miljoner invånare. 2010-talets starka befolkningsökning, där
immigrationen var en starkt pådrivande faktor,
mattas av något och vi återgår till en lägre och
mer historisk nivå. Invandringen till Sverige är
dock fortsatt högre än utvandringen. Men långt
ifrån hela Sverige växer. Befolkningsökningen till
2030 är starkast i landets storstäder och större
städer vilket gör att vi totalt sett blir mer urbana –
men det beror inte på att glesbygdsbefolkningen
minskar – de växer i stället till följd av att de har
en ung befolkning och därmed ett högt födelsenetto (fler födda än avlidna) och ett högt utrikes
flyttnetto (fler immigranter än emigranter).
Även om antalet invånare på landsbygden
inte minskar i antal finns heller inte någon större
ökning. Landsbygdsbefolkningen finns kvar, men
till skillnad från de större städerna har invånarna
här en högre medelålder. Den totala utbildningsnivån i landet kommer även att vara högre år
2030. Men också här finns skillnader mellan stad
och landsbygd. Landsbygdsbefolkningen har generellt sett en lägre utbildningsnivå än invånarna
i de större städerna och en lägre andel har efter-

VI BLIR FLER – SVERIGE VÄXER!

10,2

11,1

gymnasial utbildning. Även gymnasieungdomars
betyg och meritvärden är något lägre i landsbygdskommuner vilket gör att klyftorna både riskerar att befästas och öka fram till 2030.
Befolkningens tillväxttakt beräknas återgå till lägre nivåer efter en något högre tillväxttakt baserad på hög invandring under mitten
av 2010-talet. Befolkningsökningen förväntas
framförallt ske inom storstäder och storstadsnära kommuner. Kommungruppens totala befolkning väntas därmed växa ifatt och om kommungruppen större städer och kommuner nära
större stad. För mindre städer och landsbygdskommuner kommer befolkningsutvecklingen inte
att vara lika stark utan spås istället vara tämligen
stillastående. På landsbygden finns dock stora
skillnader – vissa kommuner krymper medan andra växer sig starkare.

INVANDRING EN BIDRAGANDE FAKTOR
FÖR SVENSK BEFOLKNINGSTILLVÄXT
Efter en kraftigt ökad invandring under mitten av
2010-talet förväntas antalet invandrande personer på nytt minska under de kommande åren.
Samtidigt beräknas antalet personer som ut-

ANTAL BARN PER KVINNA

1,76

1,86

miljoner

miljoner

barn
per kvinna

barn
per kvinna

2018

2030

2018

2030
Källa: SCB

12

FAST MOVING REPORT 2019 – SVERIGE 2030

5 000 000

4 000 000

Figur 5.1 Befolkningsutveckling i
antal, 2006-2030.
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Källa: SCB statistik t.o.m. 2015. Prognos: TVV flerregionalt scenario baserat på Kis referensscenario och SCBs
befolkningsprognos.
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Figur 5.2 In- och utvandring samt
nettoeffekter i riket.
Källa: SCB statistik tom 2015. Prognos:
TVV flerregionalt scenario baserat på
Kis referensscenario och SCBs befolkningsprognos.
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vandrar från Sverige öka. Sammantaget ger detta
ett positivt netto och ett befolkningstillskott till
Sverige.
Dagens invandring till Sverige drivs till stor del
av konflikter eller katastrofer i omvärlden och inte
av arbetskraftsinvandring. Detta märks inte minst
om vi blickar ett par år tillbaka i tiden, där konflikten i Syrien innebar att Sverige fick över 160 000
nya invånare mellan 2010-2018. Av de som flyttar från Sverige utvandrar ca. 38 % till sitt födelseland. De länder som är vanligast att utvandra
till är våra nordiska grannländer, Danmark, Norge
och Finland samt Storbritannien. Med anledning
av ovan är det mycket svårt att göra framskrivningar av invandring, inte minst med avseende
på fördelning av härkomstland.

VI BLIR ÄLDRE
I Sverige blir vi allt äldre och fram till 2030 ökar
medelåldern i både våra storstäder, större städer
och på landsbygden. Högst medelålder har kommuner på landsbygden. I Sveriges storstäder bor
en högre andel yngre, bland annat på grund av
ett högt födelsenetto och ett högt utrikes flyttnetto (fler immigranter än emigranter).

VI BLIR MER VÄLUTBILDADE
– MEN INTE ALLA
Fram till 2030 förväntas antalet personer med
minst tre års högskoleutbildning utgöra den
största delen av befolkningen och passerar därmed antalet personer med lägst utbildningsnivå
(som är stadigt minskande över tid). Även andelen med gymnasieutbildning förväntas öka över
tid, medan personer med högskoleutbildning kortare än tre år inte har samma starka tillväxt.
Även om den totala utbildningsnivån i landet
kommer att vara högre år 2030 finns det skillnader mellan stad och landsbygd. Landsbygdsbefolkningen har generellt sett en lägre utbildningsnivå än invånarna i de större städerna och
en lägre andel har eftergymnasial utbildning. På
landsbygden har det inte heller varit samma procentuella ökning av eftergymnasial utbildning
under de senaste 10 åren vilket gör att utbildningsklyftorna mellan stad och landsbygd både
riskerar att befästas och öka till 2030.

ANDELEN UNDER 55 ÅR
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6 Konsumtion
Vi konsumenter har alltid flera valmöjligheter när
vi ska spendera våra pengar: vi kan välja att köpa
en tröja, se en film på bio, äta på restaurang eller konsumera något helt annat. De val vi gör på
marknaden blir en del av ett större konsumtionsmönster, ett mönster som hela tiden förändras
då nya produkter eller tjänster kan komma ut på
marknaden som bättre motsvarar våra förväntningar eller preferenser. Att förstå hur, och varför,
olika grupper i samhället väljer att konsumera blir
därför viktigt för både privata och publika organisationer för att vara relevanta både för dagens
och morgondagens kunder.
År 2030 har vår privata konsumtion ökat –
men förändrats. Låga räntor håller fortfarande
nere våra boendekostnader och vi får mer pengar i plånboken att spendera på annat. Prylsuget
håller i sig och vi lägger en allt större andel av vår
konsumtion inom sällanköpsvaruhandeln. Även
tjänstesamhället blomstrar och en större andel av
våra pengar spenderas även inom dessa näringar. Eftersom inkomstnivån har ökat och vi generellt sett har blivit rikare spenderas en lägre andel
inom dagligvaruhandeln, från 16,9% år 2018 till
13,9% år 2030. Samtidigt lägger vi allt mer pengar på upplevelser och restaurangbesök, en trend
som har fört oss närmare konsumtionsmönstret i
andra länder i Europa samt USA. Då både befolk-

DAGLIGVARUHANDELN

16,9%
2018

13,9%
2030

ningsutvecklingen och inkomstutvecklingen har
varit som starkast i våra större städer och storstadsregioner är det även här som köpkraften har
ökat mest.

SÅ SPENDERAR SVENSKARNA
SINA PENGAR UR ETT
EUROPEISKT PERSPEKTIV
Vid en internationell utblick och jämförelse av
svenskarnas konsumtionsmönster kan vi se att
svenskarna lägger en relativt stor andel av sin
konsumtion inom dagligvaruhandeln. Storbritannien spenderar exempelvis drygt 5% mindre av sin hushållskonsumtion inom dagligvaror
samtidigt som ca. 3 % mer spenderas inom restaurangnäringen. Inom just restaurangnäringen
spenderar svenskar drygt 2 % mindre än snittet
för hela EU. Vi lägger dock mer pengar på områden som boende, rekreation och skönhet.

MAT SOM TJÄNST ÖKAR I BETYDELSE
Fram till 2030 kommer den svenska dagligvaruhandeln samt café och restaurang att växa med
ca. 100 miljarder kronor. Andelen av den totala
konsumtionen som läggs på dagligvaror har dock
minskat de senaste 20 åren. Samtidigt har andelen
som spenderas på måltider utanför hemmet ökat.
Denna trend förväntas fortsätta även till 2030.

RESTAURANG OCH CAFÉ

5,5%

5,9%

2018

2030
Källa: KPG-Gruppen

16

FAST MOVING REPORT 2019 – SVERIGE 2030

Dagligvaror

1975

2018

2030

40%
35%
30%
25%

Övriga varor
och tjänster

Sällanköpsvaror

20%
15%
10%
5%

Figur 6.1 Svenskarnas konsumtionsmönster fördelat på konsumtionsgrupper för åren 1975, 2018 och 2030.

0%

Hotell, Restaurang
& resor

Boende &
uppvärmning

Källa: SCB genom hushållens
konsumtion, HUI, WSP.

Övriga varor
och tjänster

Rekreation
och kultur

Skönhet och hälsa

Restaurang
och hotell

Transport

Boende

Sällanköpsvaror

Dagligvaror

Transport

Sverige
Norden
EU

Frankrike
Tyskland

Figur 6.2 Internationell utblick, konsumtionsmönster 2018.

Holland
Storbritannien

Källa: Eurostat.
20

40

60

80

100%

600 000
500 000
Restaurang

400 000

Figur 6.3 Tillväxt inom dagligvaruhandeln samt café & restaurang, Mrd kr.

300 000
200 000

Källa: KPG-gruppen , Eurostat. (KonsumtionsPrognosGruppen, KPG-gruppen, består av ledande svenska konsulter, bl a WSP, och handelsföretag.
Gruppens prognoser baseras bl a på
nationalräkenskaperna.)

Dagligvaruhandel

100 000

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

2026

2030
FAST MOVING REPORT 2019 – SVERIGE 2030

17

7 Boende
Skillnaden bostadsbeståndet idag och 2030 är
relativt liten. Visst byggs det nya bostäder i landet, fram till 2030 uppskattas närmare 600 000
nya bostäder byggas, men de allra flesta bostäder
som finns idag kommer även att finnas år 2030.
Hur bor vi i Sverige? Idag är den vanligaste
bostadstypen ett ägt småhus. 38% av det totala
bostadsbeståndet består av ägda småhus vilket
ger närmare 1,9 miljoner småhus. Näst vanligast
är en hyresrätt (1,4 miljoner) följt av en bostadsrätt (1,0 miljon) i ett flerbostadshus. Efter 1990
har antalet bostadsrätter ökat kraftigt och även
om det byggts en hel del hyresrätter har deras
antal inte ökat lika mycket. En hel del hyresrätter
har omvandlats till bostadsrätter, framför allt i de
större städerna.

VI FLYTTAR MEST MELLAN 20-30 ÅR
SAMT NÄR VI BILDAR FAMILJ
Under vår livstid flyttar vi vanligen flera gånger.
Flyttmönstret ser olika ut för olika typer av städer och speglar många gånger våra livsfaser. Till
storstadskommuner och universitetsorter flyttar
vi vanligen när vi befinner oss mellan 20-30 år.
Detta märks särskilt väl i mindre orter och städer
som har en stark utflyttning av invånare i 20-årsåldern. Då många bildar familj mellan 30-40 år
så går flyttlasset ut från storstaden och ofta till
en närförort eller mindre kommun. Flyttmönstret
stabiliseras i regel ju äldre vi blir då vi blir mindre
benägna att flytta.

VI FORTSÄTTER ATT SPENDERAR CA
20% AV VÅR INKOMST PÅ BOENDE
Över lång tid har svenskar i genomsnitt spenderat
drygt 20 % av sin disponibla inkomst på boende.
De som bor i hyresrätt betalar ungefär dubbelt så
mycket i förhållande till sin inkomst som de som
bor i småhus (alla hushållstyper). Ensamstående
betalar mer än sammanboende och allra mest
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betalar ensamstående äldre i hyresrätter (de bor
ofta i större bostäder).

FLER ÄLDRE BOR ENSAMMA
Andelen ensamhushåll har inte ökat i Sverige de
senaste 30 åren. Hela befolkningen har ökat och
därmed även antalet personer som är ensamboende, från drygt 1,5 miljoner till drygt 1,8 miljoner.
Men strukturen på ensamhushållen har förändrats: det är främst andelen äldre som bor ensamma som har ökat. Idag bor nära 300 000 personer
över 80 år ensamma och antalet ensamboende
pensionärer närmar sig 750 000. I större städer är
det 4% vanligare att bo ensam än i en småstad,
samtidigt som det i en småstad är ca. 7% vanligare att bo två per hushåll.

POLITISKA STYRMEDEL
SOM PÅVERKAR PÅ FRAMTIDENS
BOENDE (OCH INKOMST)
En mängd politiska styrmedel påverkar framtidens bostadsmarknad på flera olika nivåer – både
kommunala, regionala och statliga. Det som har
påverkat mest på senare år är kreditkrav på nya
bostadskonsumenter (köpare). Styrmedel som kan
påverka bostadsmarknaden framöver är bland
annat:
• Skattepolitik, framför allt fastighetsskatterna
(ex. reavinstskatter)
• Fördelningspolitik på flera nivåer – ex. utjämningsbidrag
• Finanspolitik, framför allt kreditregleringar
(”Bolånetak”, Amorteringskrav)
• Bostadspolitik i form av planfrågor och prioriteringar mellan olika boendeformer och
upplåtelseformer (ex. investeringsstöd)
• Social politik (ex. äldreomsorg, stödboenden,
bidrag)
• En förändrad hyresreglering

6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000

Figur 7.1 Bostadsbeståndets utveckling i antal fördelat på upplåtelseform.
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8 Mobilitet
För att analysera framtidens resande tar Trafikverket kontinuerligt fram prognoser och framtidsscenarier. Basprognosen (2030) utgör det mest
troliga utfallet baserat på beslutad politik och
transportinfrastruktur enligt befintlig plan. Som vi
kan se av basprognosen väntas små förändringar
fram till 2030 i vårt mobilitetsmönster. Basprognosen når inte heller upp till de satta klimatmålen
enligt Agenda 2030. För att nå klimatmålen behövs ytterligare ett stort antal åtgärder och styrmedel komma på plats. Med anledning av detta
har Trafikverket tagit fram ett antal klimatscenarier
som beskriver det framtida resandet då ytterligare styrmedel för att bättre nå klimatmålen implementeras. Dessa scenarier har en större påverkan
på vårt mobilitetsmönster än basscenariot.

KLIMATMÅLEN PÅVERKAR
HUR VI RESER
De två scenarier som tagits fram av Trafikverket
kallas ”Klimatscenario 3” och ”Klimatscenario 4”.
Klimatscenario 3 innehåller stora satsningar på
kollektivtrafik, aktivt resande, stadsplanering som
bidrar till transportsnålhet och styrmedel kopplade till detta. Klimatscenario 4 fokuserar däremot
på ekonomiska styrmedel som ökar körkostnaden
med bil (t.ex. höjd koldioxidskatt eller kilometerskatt). Båda dessa scenarier innehåller dessutom
en ökning av biodrivmedel och elbilar samt energieffektivisering hos framtida fordon.
I såväl klimatscenario 3 som 4 minskar andelen resor med personbil jämfört med basscenario 2030, medan andelen resor ökar för andra
färdmedel. Vi kan även se att förändringarna är
större i scenario 3 än 4. Det är viktigt att komma
ihåg att scenario 3 innehåller stora satsningar på
förtätning, funktionsblandning, förbättrad kollektivtrafik och aktivt resande men även styrmedel
som verkar hämmande på biltrafiken. Minskning-
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en av personbilsresande i scenariot där klimatmålen nås genom starka ekonomiska styrmedel
för minskad biltrafik (scenario 4) sker alltså främst
genom att bilresorna blir kortare snarare än att
det sker färre bilresor. För scenario 3 där klimatmålen nås med fokus på samhällsplanering sker
minskningen däremot i högre utsträckning genom färre bilresor men med bibehållen genomsnittlig reslängd.

RESLÄNGDEN FÖRÄNDRAS TILL 2030
Hur långt personer reser i vardagen beror till stor
del på var de bor och arbetar. Men det finns flera andra saker som påverkar personers reslängd,
t.ex. socioekonomiska förhållande, utbudet av
service och handel, tillgång till olika färdmedel,
attityder och det så kallade ”vardagspusslet”. I
flera av de prognoser som tas fram kan vi dock
urskilja två motstridiga mekanismer: dels leder
högre inkomster och ett ändrat resbeteende i
framtiden till att vi reser längre, dels kommer utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle med
bebyggelse, infrastruktur och styrmedel som påverkar vårt resande sannolikt att innebära kortare
reslängder (åtminstone med bil).

KLIMATPOLITIK PÅVERKAR
FRAMTIDENS MOBILITET
Det som sannolikt mest kommer att påverkan på
hur vi reser i framtiden är hur klimatpolitiken utvecklar sig. För att de nationellt satta klimatmålen
ska nås behövs en rad nya styrmedel och åtgärder som kommer att ha effekter på vårt resande.
Det kan till exempel röra sig om bebyggelseplanering, policyåtgärder, transportinfrastruktur, kilometerskatter och bidrag för elbilar. Men även
faktorer som teknikutveckling, elförsörjning och
utvinning av biodrivmedel har stor påverkan på
framtidens resande.
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Figur 8.1 Andel resor per person fördelat på typ av transportmedel, 2010
samt basprognos och scenarier 2030.
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Figur 8.2 Genomsnittlig reslängd (km)
per person för regionala fördelat på
typ av transportmedel, 2010 samt basprognos och scenarier 2030.
Källa: WSP beräkningar av sampersmodellering (Trafikverkets egna
trafikmodell som används för att
prognostisera framtida trafikflöden,
genomföra konsekvensanalyser samt
analysera tänkbara transportpolitiska
åtgärder och investeringar i transportsystem).
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9 Tre alternativa
framtidsscenarier
Att spå framtiden är alltid förenat med osäkerhet och det finns aldrig någon garanti för att en prognos
ska slå in. För att bättre möta en osäker framtid beskriver vi därför tre stycken alternativa framtidsscenarier som skiljer sig från basprognosen.

SCENARIO 1 – ARBETSMARKNAD I FÖRÄNDRING
Detta scenario beskriver en framtid med en stark strukturomvandling driven av hög digitalisering och
stor immigration.

SCENARIO 2 – KLIMATFOKUS OCH AGENDA 2030
Detta scenario beskriver en framtid där Sverige når de klimatmål som är satta i Agenda 2030.

SCENARIO 3 – ÖKAD PROTEKTIONISM OCH HANDELSKRIG
Detta scenario beskriver en framtid med ekonomisk kris sprungen ur en ökad protektionism.

Arbetsmarknad i förändring
WSP har identifierat två potentiella scenarion till
strukturomvandling av arbetsmarknaden som
kan påverka ekonomin och därmed dagligvarubranschen. Dessa två är höga nivåer av immigration från länder med generellt lägre utbildningsnivåer än Sverige samt en hög digitaliseringsgrad.

HÖGA NIVÅER AV IMMIGRATION
Immigrationens effekter på arbetsmarknaden
beror i stor mån på vilka förutsättningar som finns
i landet i fråga samt utformningen av immigra-
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tionen avseende utbildning och färdigheter. Sveriges arbetsmarknad kännetecknas av en sammanpressad lönestruktur, hög utbildningsnivå,
hög facklig organisationsgrad, generös arbetslöshetsersättning och ett starkt anställningsskydd, AER (2016). Det gör att Sveriges arbetsmarknad är tämligen illa lämpad för chocker på
arbetsmarknaden, framförallt i frågan om kvalifikation och färdighet. Om vi kopplar samman detta med immigration från länder med lägre generell utbildningsnivå än Sverige, oftast i termer av

flyktingar snarare än arbetskraftinvandring, och
en ineffektiv integration av utländska utbildningar uppstår matchningsproblem på arbetsmarknaden.
Utfallet av scenariot kommer därmed rimligtvis
leda till att den genomsnittliga utbildningsnivån
minskar, inkomstspridningen ökar (med tanke på
minskade ingångslöner för låglönejobb eftersom
utbudet av lågutbildad arbetskraft ökar), minskade
bidrag eller ökat skattetryck (det sociala skyddsnätet kan inte upprätthålla samma nivåer allt annat lika). Ett större utbud av lågutbildad arbetskraft beräknas också leda till att utbudet av billiga
tjänster ökar. Det gäller framförallt i storstäder där
efterfrågan och betalningsviljan är hög. Scenariot väntas därmed öka på urbaniseringstrenden.
Med det kommer större efterfrågan på bostäder
(billiga och dyra) samt att transportbehovet och

transportlängden ökar när staden växer. En större
inkomstspridning kommer också leda till att konsumtionsmönstret förändras och det finns anledning att tro att efterfrågan på budget respektive
lyxvaror ökar medan mittsegmentet minskar.

EN HÖG DIGITALISERINGSGRAD
Digitaliseringens effekter på det svenska näringslivet (1996-2013) har undersökts av Heyman
et al (2016), vilken i sin tur kan användas som stöd
för att blicka framåt. Studien finner att digitaliseringens effekter på produktiviteten skiljer sig åt
beroende på vilken typ av företag och bransch de
tillhör. Kortfattat visar resultaten att företag inom
tillverkningsindustrin och företag med hög andel
lågutbildad arbetskraft har använt digitaliseringen för att öka produktiviteten. Digitaliseringen har
också ett negativt samband med sysselsättning,

Tabell 9.1 Relativlön efter prestationsnivå i läs och skrivkunnighet i IALS 1994-1998 och PIAAC 2012.
Relativlöner presenteras som den genomsnittliga lönen för personer på prestationsnivån dividerad med
den genomsnittliga lönen för personer på den tredje prestationsnivån.
Källa: AER (2016).3

P-nivå 1

P-nivå 3
(indexvärde)

P-nivå 4

1994-98
2012

1,4
1,2
1
0,8
0,6

Sverige

Tyskland

USA

Ett land Sverige kan ta lärdom av kring potentiellt utfall är Tyskland. De hade under 1990-talet en liknande lönestruktur som Sverige men med större skillnader i prestationsnivåer, något som medförde en tämligen hög arbetslöshet. Sedan dess har man arbetat
med en större lönespridning mellan prestationsnivåer och har idag en kraftigt sänkt arbetslöshet, se exempelvis Burda (2016).
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framförallt för yrken med låga utbildningskrav
och därmed hög sannolikhet att bli automatiserade. Personer med en grundskoleutbildning
har närmare tre gånger så hög risk att bli av med
jobbet med anledning av automatisering jämfört
med någon med forskarutbildning. Se figur 9.2 för
andel jobb som riskeras att automatiseras inom
olika branscher.
Detta stärker antagandet att hög digitalisering skapar ökad polarisering mellan högutbildade och lågutbildade grupper i synnerhet när det
drabbar den senare gruppens möjlighet till arbete. Precis som för immigrationsscenariot leder
det troligtvis till ett större utbud av lågutbildad

arbetskraft och ökad förflyttning till tjänstebranscher (som är svårare att digitalisera bort). Därmed kan motsvarande effekter förväntas inom
detta scenario, d.v.s. ökade inkomstklyftor o.s.v.
Sammantaget kan vi se att det finns stora likheter mellan en ökad immigration från framförallt
länder med lägre utbildningsnivå än Sverige och
ökad digitalisering. Båda bör rimligtvis leda till en
ökad polarisering i termer av utbildningsnivå, inkomst och sysselsättning. För boende och transport spås ökad urbanisering leda till ett större behov av billigare bostäder och längre samt utökade
transporter. Gällande konsumtion förväntas en
ökad spridning inom efterfrågan.

Figur 9.2 Andel jobb inom olika branscher som potentiellt hotas av automatisering fördelat på faser till
2030.
Källa: PWC (2018).4
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Klimatfokus och Agenda 2030
Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att senast
år 2045 ska nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären vara noll, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst
85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990.
Figuren nedan visar att det är stora skillnader
mellan prognostiserade utsläpp (givet beslutade
styrmedel) och målnivåer.
Scenariot baseras därmed på att starka styr-

medel har implementerats för att år 2030 ligga i
linje med 2045 års målsättningar kring utsläpp.
Att tillämpa styrmedel mot sektorer och beteende som leder till utsläpp kommer troligen betyda
ökade kostnader, både för svenska företag och
invånare. Det kommer i sin tur att leda till ökade
priser för varor vars produktion genererar höga
utsläpp. Om priserna ökar leder det rimligtvis till
minskat ekonomiskt utrymme att konsumera om
inkomstnivåerna inte har motsvarande utveck-

Figur 9.3 Historiska utsläpp, scenarier och mål (med och utan s.k. kompletterande åtgärder) 2045.
Källa: Naturvårdsverket (2019) samt WSPs redigering.5
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De totala utsläppen fördelas på två olika sektorer. Den handlande sektorn som innefattas av EUs utsläppsrätter (järn- och stålindustrin, el och fjärrvärme, mineralindustrin, raffinaderier samt distribution, kemiindustrin, pappers- och massindustrin, metallindustrin exkl. järn/stål, livsmedelsindustrin etc.) respektive den icke-handlande sektorn som ligger utanför detta system (inrikes
transporter exkl. flyg, jordbruk, arbetsmaskiner, bostäder och lokaler, avfall etc.)
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lingstakt. Därmed minskar också konsumtionen,
eller kanske snarare förändras såväl utbud som
efterfrågan mot mer klimatsmarta alternativ eftersom dessa nu blir relativt billigare. Det finns
därför anledning att tro att konsumtionen ökar för
inhemskt producerade varor, mer ekologiskt etc.
samtidigt som utbudet av internationella varor
minskar. En betydande faktor i detta avseende
är de svenska lönenivåerna som idag är relativt
höga i jämförelse med många andra länder. På
grund av detta riskerar svenskproducerade varor
att bli dyra för konsumenterna.

Som vi såg tidigare i rapporten förväntas också transporterna med personbil minska till fördel för kollektivtrafik och gång/cykel. Samtidigt
kan en elektrifiering av fordonsflottan begränsa
denna utveckling. Om vi utgår från att transporter minskar och att vi ska bo mer klimatsmart bör
detta leda till en ökad urbanisering eftersom stadens utbud är bättre anpassat för mer kompakt
boende och kollektiva/gång/cykel-transporter.
Samtidigt kan en beteendeförändring mot mer
självförsörjande leda till minskad urbanisering.

Ökad protektionism
och handelskrig
Ökad protektionism definieras oftast som ökad
diskriminering av utländska ekonomiska aktörer samt ökade handelsbarriärer. Detta scenario
utgår därmed från ökad generell protektionism
2030 med ökade handelshinder och färre utländska företag i Sverige samt svenska företag utomlands. Nämnas bör att scenariot ska skiljas åt från
exempelvis ett handelskrig mellan Kina och USA
eftersom dess effekter är mer oklara för ett land
som Sverige.
För att förstå utfallet av ett sådant scenario
måste vi först undersöka hur frihandeln har påverkat oss fram till idag. Frihandeln har lett till
starka reella inkomstökningar genom ökad produktivitet vilket i sin tur driver den ekonomiska
tillväxten. Det beror på en mängd olika aspekter,
exempelvis genom tillgång till billigare och bättre
insatsvaror. Utländsk närvaro ökar också konkurrens vilket sporrar innovation. Specialisering gör
att man kan producera mer av de varor och tjänster som man har goda förutsättningar vilket leder
till ökade skalfördelar.
Frihandeln har inte bara positiv påverkan på
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ett lands ekonomi. Exempelvis har vissa branscher mer eller mindre gått under tack vare att
länder med billig arbetskraft har tagit över produktion som är arbetskraftsintensiv (exempelvis
klädestillverkning, elektroniktillverkning och dylikt). Lågutbildad arbetskraft i länder med högre
lönenivåer har därmed blivit tvungna att utbilda
sig eller söka efter jobb inom andra branscher.
Ökad protektionism kan också oftast ses i
samband med ekonomiska kriser där man försöker skydda sig själv från ekonomisk nedgång genom att stänga ute sig från omvärlden. Ett tydligt
exempel på detta kan ses under 1930-talet som
en följd av 1920-talets depression, Riksbanken
(2017). I figuren nedan ser vi att världshandeln
minskade ytterligare på grund av tariffer och andra handelshinder utöver den minskade inkomstens effekter på handeln.
Med detta som utgångspunkt kan en ökad
generell protektionism slå kraftigt mot en liten,
öppen och exportinriktad ekonomi som Sveriges. Särskilt om detta scenario håller i sig över
en längre tidsperiod vilket ger mer omfattande

effekter och beteendeförändringar. Detta genom
en negativ inkomstutveckling, ökad arbetslöshet, fallande bostadspriser, minskad konsumtion
samt ett minskat utbud av varor och tjänster. En
ökad arbetslöshet innebär ett minskat skatteunderlag vilket gör att många kommuner får svårare
att upprätthålla god kommunal service till kommuninvånarna.
Arbetstillfällen som tidigare flyttat utanför
landets gränser kan dock återkomma då svenska
konsumenter i högre grad blir nödgade att konsumera inhemska produkter. Detta kan innebära

att vissa mindre orter i landet kan få ett uppsving då fler blir nödgade att söka arbete utanför landets storstäder. Vissa sektorer, exempelvis
jordbrukssektorn, kan även öka i omfattning då
svenska konsumenters efterfrågan på nationellt
producerade varor ökar. Detta gör på ett sätt att
Sverige rör sig bakåt i tiden. Urbaniseringen kan
tänkas minska då människor istället flyttar ut på
landet för att bli mer självförsörjande och där tillverkningsjobben växer. Transporterna blir också
drabbade eftersom vi varken har samma möjlighet eller behov av att förflytta oss.
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Figur 9.4 Världshandelns utveckling under 1930-talet fördelad på inkomsteffekter, tariffeffekter och andra handelshinder.
Källa: Madsen (2001).
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Förändringstakten i samhället är hög. Ska vi förstå de långsiktiga och
potentiellt disruptiva konsekvenserna krävs framåtriktat tankearbete.
Lyckas vi inte väva in framtiden i vår verksamhet finns en risk att vi blir
omsprungna och därmed inte lyckas tillgodose våra kunders behov och
önskemål. En djup insikt om framtiden ger oss däremot en fördel och en
chans att bättre möta framtidens kunder, hinna först till marknaden och
en möjlighet att utveckla nya affärsmodeller. Denna rapport blickar just
framåt och beskriver en bild av hur Sverige kan se ut 2030.

