
Trenderna som formar 
 bostadsefterfrågan
Vår omvärld är i ständig förändring och vi behöver förändras med den för 
att bedriva en framgångsrik verksamhet över tid. Hur ska vi förhålla oss 
till en åldrande befolkning och en fortsatt urbanisering? Och hur hanterar 
vi övergången till en mer energieffektiv bostadsproduktion för att minska 
 Besqabs negativa påverkan på klimatet och de ekologiska systemen? Vi 
 bedriver en aktiv omvärldsbevakning och bevakar de trender som påverkar 
ekonomin, samhället och de marknader där Besqab är verksamt. 
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Urbaniseringen
Stockholms län, Uppsala och övriga Mälarre-
gionen har under lång tid präglats av en stark 
utveckling, både ekonomiskt och befolknings-
mässigt. Nästan fyra miljoner människor bor 
i regionen och tillväxten förväntas fortsätta. 
Men trots en fortsatt hög inflyttning ser vi ett 
fallande flyttnetto i Stockholms län. Det är 
främst de under 40 år som flyttar och flyttlas-
set går ofta till angränsande Södermanlands 
och Uppsala län. Detta beror troligen dels 
på demografiska faktorer, man har skaffat 
eller planerar att skaffa barn och söker andra 
bostadskvaliteter, dels har många inte råd att 
köpa sin drömbostad i Stockholmsregionen 
mot bakgrund av prisutveckling och kre-
ditrestriktioner.

Det här gör Besqab
Besqab söker aktivt efter projektmöjlig-
heter runt Stockholm och Mälarregionen 
där läget erbjuder en hög boendekvali-

tet, till exempel närhet till goda kommunikatio-
ner och då gärna spårbunden kollektivtrafik. 
Bra bussförbindelser är också ett alternativ 
eller andra hållbara transportmedel som inte 
kräver egen bil. Alla varken kan eller vill bo mitt 
i stan, men för att ett bostadsområde ska vara 
attraktivt över tid behöver man enkelt få ihop 
vardagspusslet. Det ska vara smidigt att ta sig 
till skola, arbete och fritidsaktiviteter. Urbanise-
ringen innebär också att Besqab har tillgång 
till en begränsad yta för att skapa livsmiljöer 
som möter ett flertal olika behov. Att utnyttja 
ett områdes resurser på bästa sätt är centralt 
för en hållbar stadsutveckling och det är en 
av Besqabs viktigaste frågor i samband med 
utveckling av nya projekt och stadsdelar. 

Demografin
Befolkningsstrukturen sett över tid, till 
exempel vad gäller inkomst, utbildning och 
kulturell bakgrund har en stor påverkan på 
samhällsbygget, både idag och i framtiden. 
Vi blir allt fler människor i Sverige samtidigt 
som andelen äldre ökar. En åldrande befolk-
ning har en stor påverkan på samhället och 
därmed också på Besqabs verksamhet. Att 
vi lever längre och därmed blir fler och fler 
äldre påverkar vilken typ av bostäder som 
behövs och hur flytt kedjorna ser ut. Efterfrå-
gan på bostäder som möter äldres krav ökar 
samtidigt som vi ser en topp i befolkningen 
i åldern 25 till 35 år, en generation med helt 
andra förväntningar och behov. Inte minst 
sett till att detta är en åldersgrupp med en 
stor andel invandrade svenskar. 

Det här gör Besqab
Inför nya projekt utvärderas demo-
grafin noggrant liksom hur bostadsut-
vecklingen har sett ut hittills och vad 

som förväntas under de kommande åren. 
Bostadsmarknaden är lokal, vi flyttar sällan 
särskilt långt utan håller oss inom närområ-
det och den egna kommunen och skälet till 
flytten är oftast förändrade behov. Det är 
dags att lämna föräldrahemmet för studier 
eller arbete, familjen växer eller krymper. Vi 
flyttar som mest i åldern 19 till 34, därefter 
avtar flyttbenägenheten successivt. Besqabs 
bostads erbjudanden anpassas efter livets 
alla skeden och vi är angelägna om att möta 
de behov som finns lokalt i närtid vad gäller 
typ av bostad, oavsett om det handlar om 
hyres lägenheter, bostadsrättsradhus, senior-
bostäder eller ett vårdboende. 
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Klimatet och resurserna
De klimatförändringar vi ser idag är med 
största sannolikhet orsakade av människan. 
Stigande temperaturer på land och i haven 
kan få mycket allvarliga följder som till exempel 
stigande havsnivåer, extremväder, global vat-
tenbrist och minskad biologisk mångfald. Det 
krävs betydande förändringar av både företag 
och individer för att begränsa temperaturök-
ningen och dess konsekvenser. Växthusgaser 
från förbränning av fossila bränslen är en 
trolig huvudorsak till dagens globala uppvärm-
ning. Därför behöver andelen förnybar energi 
öka kraftigt under de kommande åren. I spåren 
av att vi blir allt fler individer ökar efterfrågan 
på energi och råmaterial samt rent vatten 
och mat och det sätter stor press på jordens 
begränsade resurser. Om de ska räcka måste 
vi bli mer energi- och resurseffektiva.  

Det här gör Besqab
Besqab påverkas av utvecklingen på 
flera sätt. Dels ställs det hårdare krav 
på bostädernas energiprestanda ur ett 

livscykelperspektiv, dels förändras kundernas 
preferenser och miljömässigt sämre alternativ 
väljs aktivt bort. Enligt undersökningar från 
Naturvårdsverket kan majoriteten av den 
svenska befolkningen tänka sig att förändra sin 
egen konsumtion och livsstil för att minska sin 
negativa påverkan på klimatet. Därför är det 
viktigt att vi som bostadsutvecklare erbjuder 
bostäder och livsmiljöer som ger utrymme 
för en sådan utveckling. Förutom att arbeta 
med miljöcertifiering av våra projekt, skapar vi 
välplanerade bostäder för ett mer yteffektivt 
boende. Vi uppmanar till hållbara transporter 
och underlättar och inspirerar till att cykla, 
bland annat genom att tillhandahålla gott om 
cykelparkeringar och cykelverkstad i anslut-
ning till bostäderna. Vi installerar solpaneler 
för ökad användning av förnybar energi och 
utvärderar och prövar löpande olika system för 
energiåtervinning och effektivisering. 

Teknologin och 
 digitaliseringen
Teknologi och digitalisering påverkar och 
genomsyrar i stort allt i vår omvärld och är 
ofta helt avgörande för att hitta lösningar på 
de utmaningar vi står inför, oavsett om det 
handlar om klimatförändringar, demografi 
eller urbanisering. Tekniken har en central 
roll i att utveckla metoder och processer för 
effektivisering och kostnadsbesparingar 
liksom för att hitta nya tillvägagångssätt och 
material för att ställa om till en mer hållbar 
bostadsproduktion. Byggbranschen är bara 
i början av sin hållbarhetsresa och under de 
kommande åren kommer vi att få se flera sto-
ra tekniska framsteg, vilket är nödvändigt för 
att möta de effektiviseringskrav vi står inför.  

Det här gör Besqab
Utvecklingen har gått snabbt de 
senaste åren och coronapandemin har 
bidragit till att påskynda digitalisering-

en hos många företag, så även för Besqab. 
Nya tekniska lösningar, tjänster och system 
utvärderas och implementeras kontinuerligt 
i flera delar av vår verksamhet. Verktyg för 
byggnadsinformationsmodellering, så kallade 
BIM-verktyg gör det enklare att anpassa de 
byggnadstekniska lösningarna efter varje 
projekts specifika förutsättningar. Digitala 
loggböcker för material och beräkningar av 
klimatpåverkan underlättar arbetet och från 
2022 är dessutom klimatberäkningar ett lag-
krav för nya bygglov. Digitala personalliggare 
och kontroller av leverantörer har förenklat 
arbetet med att säkerställa kvalitet och säker-
het i leverantörskedjan, vilket också går hand i 
hand med en effektiv produktion och en sund 
byggbransch. 
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