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Abstract 
Recent years there has been arguments that the critical situation in the housing market 
threatens the Stockholm region's growth. The thesis objective is to examine whether there is a 
scientific link between the lack of housing supply and growth. The thesis also intends to 
identify solutions for increased housing construction, for instance by examining the 
conditions for a greater regional perspective and influence on the region's housing supply. The 
thesis empirical study is based on semi-structured interviews with representatives from the 
Government, municipalities and the housing industry. 
 
In Sweden, research on the relationship between housing shortages and growth has not been 
conducted to that extent it can be said to exist scientific evidence regarding the growth threat. 
However, in Britain and the U.S, empirical studies show that a lack of housing supply has 
hindered growth through negative impact on countries' gross domestic product. The study 
identifies municipal special requirements, complex planning process, long delays and high 
production costs as some of the barriers for increased house production. Finally, I would like 
to argue that an increased regional influence may be a way to get all municipalities in the 
Stockholm region to take responsibility for the region's housing supply as a stepping stone to 
a housing market in balance. 
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Abstract 
Från flera håll hävdas att det kritiska läget på bostadsmarknaden riskerar hota regionens 
tillväxt. Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida det finns ett vetenskapligt samband 
mellan bristande bostadsutbud och tillväxt. Uppsatsen har också för avsikt att föreslå åtgärder 
för att underlätta ett ökad bostadsbyggande, bland annat genom att undersöka 
förutsättningarna för ett ökat regionalt perspektiv och inflytande på regionens 
bostadsförsörjning. Uppsatsens empiriska studie baseras på semistrukturerade intervjuer med 
representanter från politiken, kommuner och byggbranschen. 

Jag kan konstatera att det i Sverige inte har bedrivits empirisk forskning på sambandet mellan 
bostadsbrist och tillväxt i den mån att det kan sägas finnas vetenskapliga belägg för 
tillväxthotet. I bland annat Storbritannien och USA visar dock empiriska studier att ett 
bristande bostadsutbud har hämmat tillväxten genom negativ inverkan på ländernas 
bruttonationalprodukt. Jag har identifierat bland annat kommunala särkrav, komplex 
planprocess, långa handläggningstider och höga produktionskostnader som hinder för ökat 
bostadsbyggande. Slutligen vill jag hävda att ett ökat regionalt inflytande kan vara ett sätt att 
få samtliga kommuner i Stockholms län att ta ansvar för regionens bostadsförsörjning som ett 
steg på vägen mot en bostadsmarknad i balans. 

Nyckeord: Bostadsutbud, bostadsbyggande, bostadsmarknad, tillväxt, regional planering 
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1.	  Inledning	  
	  

”Bostadskrisen är så allvarlig att den riskerar att hota tillväxten. 
Varningsklockorna ringer från allt fler håll. Länsstyrelsen slår fast att 
bostadsbyggandet behöver fördubblas i Stockholmsregionen för att möta 
befolkningstillväxten” (Svenska dagbladet 2012-03-21). 

”Det låga bostadsbyggandet, är tillsammans med en dåligt fungerande 
bostadsmarknad, ett av de allvarligaste hindren för tillväxten i 
Stockholmsregionen. Situationen på bostadsmarknaden försvårar 
rörligheten på arbetsmarknaden och undergräver möjligheterna att behålla 
och stärka regionens konkurrens- och attraktionskraft. Att Stockholms län 
fortsätter att växa i snabb takt beror på att många kompromissar med sitt 
boende. Ett stort antal av länets invånare bor tillfälligt i andra eller tredje 
hand, på mindre yta än vad de skulle vilja, på annat håll än vad de skulle 
önska eller dyrare än vad de egentligen har råd med. Ett stort antal unga 
vuxna tvingas också att bo kvar hos sina föräldrar. Detta är inte någon 
hållbar situation. De närmaste åren står regionen inför flera utmaningar 
som riskerar att kraftigt förvärra bostadsbristen. Det handlar om en fortsatt 
snabb befolkningstillväxt, betydande trångboddhet, stor bostadsbrist bland 
studenter och ett stort antal 1990-talister som vill in på bostadsmarknaden” 
(Stockholms handelskammare 2010).  

 

Ovanstående citat är ett urval av den uppsjö av artiklar, uttalanden och rapporter som under de 
senaste åren har beskrivit bostadssituationen i Stockholm (se Länsstyrelsen i Stockholm 2011, 
Stockholms handelskammare 2010, Boverket 2011b m.fl) Men finns det vetenskapliga belägg 
för påståendet om tillväxthotet? Och varför ökas i sådana fall inte bostadsbyggandet genom 
politiska åtgärder om det annars väntas hota landets och huvudstadens välstånd?  

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS) lyser ambitionen om 
Stockholm som en av Europas attraktivaste storstadsregioner. Det framhålls hur huvudstaden 
har goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt i social och ekologisk balans (Tillväxt, miljö, 
regionplanering, 2001, 2010). Samtidigt pekar flertalet aktörer på kraftig bostadsbrist i 
regionen (se Boverket 2011b, Länsstyrelsen i Stockholm 2011, Finansdepartementet 2003, 
Sveriges byggindustrier 2002 m.fl). Av länets 26 kommuner gör 22 bedömningen att det i 
kommunen som helhet råder brist på bostäder (Boverket, 2011b).  

Definitionen av begreppet bostadsbrist är i detta sammanhang att efterfrågan på bostäder 
konstant överstiger utbudet. Enligt prognoser från Stockholms läns landstings enhet för 
tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) (fd Regionplanekontoret) kommer Stockholms län 
växa med ytterligare 348 000 invånare fram till år 2020, vilket riskerar öka 
efterfrågeöverskottet på bostadsmarknaden ytterligare i det fall ökad bostadsproduktion inte 
möjliggörs (TMR, 2010). Stockholms Handelskammares beräkningar från 2011 visar på ett 
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ackumulerat underskott på nära 73 000 bostäder i Stockholms län sedan år 1990 (Stockholms 
handelskammare, 2011). 

I RUFS formuleras av Stockholms läns landsting och kommunerna mål för hur många 
bostäder som ska byggas i respektive Stockholmskommun för att klara regionens aktuella och 
framtida bostadsförsörjning. Målen baseras på befolkningsprognoser och visionen om 
Stockholm som en av Europas attraktivaste storstadsregioner, ”ett Stockholm i världsklass”. 
De mål om antal byggda bostäder som uttrycktes i RUFS från år 2001, har nu utvärderats. 
Resultatet visar att endast 6 av regionens 26 kommuner har lyckats uppfylla målen för 
bostadsbyggande under året 2001-2010 (TMR, 2011). Regeringen har, med nuvarande 
bostadsminister i spetsen, kraftigt yttrat sig över kommunernas undermåliga insatser för 
regionens bostadsförsörjning, och önskat skriftliga förklaringar från samtliga kommuner till 
varför målen inte uppfylls (Attefall i DN, 2011).  

Boverket (2011a) har i en studie kommit fram till att antalet påbörjade bostäder per 1 000 
invånare i Sverige konstant har varit lägre än i våra nordiska grannländer sedan år 1993. Det 
senaste decenniet har det i Finland och Norge påbörjats dubbelt så många bostäder per tusen 
invånare som i Sverige, medan Danmark byggt 60 procent fler bostäder. Vid en jämförelse av 
de nordiska huvudstäderna är skillnaden någon mindre, men fortfarande hittas den lägsta 
bostadsproduktionen i Stockholm.   

I den akademiska litteraturen pågår diskussion om huruvida bostadsbristen, vilken återfinns i 
många av världens storstäder, utgör ett hot mot tillväxten (se Barker 2004, Lundström et. al 
2008, Lindbom et. al 2009, Glaeser 2005 m.fl). Om vi utgår från att Stockholmsregionen har 
ett ackumulerat underskott på bostäder, står det resonemang som förs gällande bostadsbristens 
negativa inverkan på tillväxt i direkt motsättning till Stockholms läns landstings skrivelse om 
att regionen har goda förutsättningar för tillväxt. Denna motsättning gör det vetenskapligt 
intressant att undersöka bostadsförsörjningen och dess betydelse för tillväxten. Från ett 
samhällsperspektiv är frågan om bostadsförsörjning viktig att få klarhet i då den direkt 
påverkar förutsättningarna för hållbar strategisk samhällsplanering.  

Som ett steg i riktningen mot bättre balans på bostadsmarknaden diskuteras huruvida en 
regional maktnivå bör ges ett ökat inflytande i bostadsplaneringen (se Barker 2004, Glaeser 
et. al 2005, Kalbro et al 2009 m.fl). Kalbro et. al (2009) utgår från situationen i de svenska 
storstadsregionerna, och menar att kommunernas roll i bostadsplaneringen måste tänkas 
igenom från grunden. De framhåller att beslut gällande bostadsproduktionen bör lyftas till 
högre nivåer för att kunna hanteras på ett sätt som leder till konkurrenskraftiga 
storstadsregioner. 
 
För Sveriges del skulle ett större regionalt inflytande innebära en centralisering av makten, då 
kommunernas politiker enligt Plan- och bygglagen (2010:900) (fd 1987:10) idag har monopol 
på godkännandet av detaljplaner och bygglov. Att kommunerna har planmonopol betyder att 
ingenting får byggas utan ett godkännande från kommunernas folkvalda fullmäktige. 
Samtidigt domineras byggbranschen till stor del av privata byggbolag vars verksamhet är 
marknadsstyrd (Andersson et al, 2004). Följaktligen krävs en ständig samverkan mellan 
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byggbranschen och kommunerna för att förverkliga nya byggprojekt. Byggbolagen kan inte 
starta projekt utan att planerna först godkänns i kommunfullmäktige, och kommunerna kan 
inte starta upp projekt själva, utan är beroende av att byggbolagen vill bygga i deras kommun.  

De flesta projekt som bygger på samverkan mellan flera aktörer stöter ibland på svårigheter 
eller konflikter. Vad gäller bostadsproduktionen i Stockholmsregionen finns det exempel på 
kommuner som inte vill växa och vara med och ta ansvar för regionens bostadsförsörjning, 
trots att det finns intresse från byggbolag att driva projekt i dessa kommuner. Med hänvisning 
till detta vill jag påstå att förutsättningarna för ett ökat regionalt inflytande kan vara av vikt att 
undersöka. 

 

 

1.1 Problemformulering och syfte 
 
Bjereld et al (2002) menar att ett vetenskapligt problem skapas när det uppstår ett glapp 
mellan vår förförståelse av verkligheten och verkligenheten så som vi uppfattar den. Ytterst 
syftar således all vetenskaplig verksamhet till att bättre förstå hur världen hänger samman. 
 
Den amerikanska tankesmedjan Brookings Institute har i sin kartläggning av urban tillväxt 
kommit fram till att Stockholm tillsammans med Stuttgart, Houston och Dallas ligger i topp 
vad gäller världens snabbast växande regioner (Brookings Institute, 2012). Samtidigt har 
Stockholmsregionen under flera år lidit av ett ackumulerat underskott på bostäder, och 
bostadsbyggandet är lägre än i så gott som alla övriga OECD-länder (OECD, 2012).  
 
Min logiska förförståelse av verkligheten är att det bör finnas ett matematiskt samband mellan 
hur många bostäder det finns, och hur många människor som kan bo och arbeta i en region. 
Verkligheten berättar dock att Stockholm har ett extremt bostadsunderskott och samtidigt en 
extrem tillväxt. I glappet mellan min logiska förförståelse och den reella verkligheten uppstår 
denna studies vetenskapliga problem. 
 
Uppsatsen syftar till att med utgångspunkt i tidigare forskning och framtagna prognoser 
undersöka sambandet mellan bostadsbrist och tillväxt. För att öka uppsatsens bidragande till 
den praktiska samhällsplaneringen kommer jag också att föreslå åtgärder som syftar till att 
minska det ackumulerade bostadsunderskottet i Stockholmsregionen, samt undersöka 
förutsättningarna för ett ökat regionalt inflytande vad gäller bostadsplaneringen i Stockholms 
län. 
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1.2	  Avgränsning	  
 
Sunnemark & Åberg (2004) menar att geografer måste ta ställning till i vilken rumslig skala 
en studies forskningsfrågor är giltiga och hanterbara. Jag vill påstå att samma resonemang är 
giltigt för studier inom samhällsplanering, då disciplinen har många likheter med framför allt 
det kulturgeografiska forskningsområdet. Uppsatsens geografiska studieområde avgränsar sig 
till Stockholms län, i texten benämnt som Stockholmsregionen. För att möjliggöra en 
jämförandeanalys av mitt resultat har jag valt att kortfattat, baserat på sekundärdata, också 
redogöra för bostadsbyggandet i övriga Norden. Studiens analys och slutsatser har dock ett 
partikulärt fokus som grundar sig på en Stockholmskontext. Problem som kan uppstå med 
partikulära studier är att det ibland kan vara svårt att dra generella slutsatser av 
undersökningen (Sunnemark & Åberg, 2004). Viktigt är därför att reflektera över det faktum 
att resultaten från min empiriska undersökning av Stockholmsregionen inte nödvändigtvis kan 
appliceras på andra regioner. Med hänsyn till detta är den här uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter mer universella och grundas till stor del på globala teorier och internationell 
forskning.  
 
Objektmässigt avgränsar sig studien till att undersöka sambandet mellan bostadsbrist och 
tillväxt, bostadsmarknadens förutsättningar att minska det ackumulerade bostadsunderskottet 
samt ett ökat regionalt inflytande. I studien görs ingen skillnad på olika upplåtelseformer, 
begreppen bostadsproduktion och bostadsutbud avser samtliga typer av bostäder. När 
begreppet tillväxt används avses såväl demografisk som ekonomisk tillväxt. I de fall 
resonemanget endast avser antingen demografisk eller ekonomisk tillväxt förklaras detta i 
texten. 	  
 
 

1. 3 Disposition 
 
I nästkommande kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt och urval av data. Här reflekteras 
också över tillvägagångssättets och urvalets betydelse för studiens resultat och trovärdighet. 
Studien inleds därefter med beskrivning av de huvudsakliga teoretiska resonemang som idag 
förs på ämnena bostadsbrist, tillväxt och regional planering, då dessa tre ämnen och framför 
allt sambandet dem emellan är av relevans för studiens syfte. I det teoretiska kapitlet 
presenteras diskussionen om vad som kännetecknar en bostadsmarknad i balans. Särskilt 
utförligt beskrivs begreppet elastiskt bostadsutbud då flertalet tidigare studier om 
bostadsmarknadens inverkan på tillväxten har sin utgångspunkt i diskussionen om elasticitet.  
Då uppsatsen har för avsikt att bidra till den praktiska samhällsplaneringen genom förslagna 
åtgärder för ökad bostadsförsörjning redogörs också för den pågående akademiska debatten 
om en regional maktnivå genom att begrepp som nyregionalism och traditionell regionalism 
diskuteras. Därefter följer en historisk beskrivning av Sveriges och Nordens 
bostadsmarknadsutveckling under 1900-talet, Stockholms tillväxt genom åren och redogörelse 
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för dagens nivå av regionalt inflytande i Sverige. Därpå presenteras studiens empiriska data 
från de genomförda intervjuerna vilken sedan analyseras och diskuteras. Uppsatsen avslutas 
med en reflektion över studiens bidragande till teoretisk och praktisk samhällsplanering samt 
sammanställning av de slutsatser jag har kommit fram till efter genomförd studie.   
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2.	  Metod	  
	  

Esaiasson et. al (2007) påpekar hur en förnuftig tänkare en gång sagt att som samhällsvetare 
finns det tre sätt att samla empiriskt material till forskningsstudier; 1) att fråga människor, 2) 
att observera människor, och 3) att observera fysiska spår och resultat av mänskliga 
aktiviteter. I denna studie har jag främst använt mig av den första metoden.  

Kvalitativa intervjuer är det empiriska underlag som har använts för att undersöka sambandet 
mellan bostadsbrist och tillväxt, och som ligger till grund för mina förslag på åtgärder för ökat 
bostadsbyggande och ökat regionalt inflytande. Till skillnad från studier där forskaren 
använder sig av kvantitativa metoder, som exempelvis enkätundersökningar för att jämförbara 
data från ett stort antal intervjupersoner, utgår en kvalitativ undersökning snarare från att få en 
djupare inblick i det vetenskapliga problem som undersöks (Bryman, 1997). 

För att besvara studiens forskningsproblem har jag valt att intervjua representanter från 
tjänstemannasidan och den politiska ledningen i Solna stad som är den kommun som i 
dagsläget bygger fler bostäder i regionen, samt från Danderyd vilken är den kommun med 
lägst bostadsbyggande i Stockholms län. Jag har även intervjuat representant från 
Socialdepartementens bygg- och bostadsenhet, då bostadsministern under 2011 och 2012 har 
uttalat sig kraftigt om kommunernas allt för låga bostadsbyggande. Vidare har jag talat med 
regionchefer på bygg- och bostadsbolagen NCC, JM och byggbranschens intresseorganisation 
Sveriges Byggindustrier, samt intervjuat en bostadsmarknadsexpert från det globala analys- 
och teknikföretaget WSP. Urvalet har skett med syfte att skapa förståelse för 
bostadsbyggandet förutsättningar och problematik från så många olika perspektiv som 
möjligt, vilket har varit nödvändigt då kommunernas tjänstemän, politikerna och byggbolagen 
ser olika problem och hinder för ett ökat byggande.  

Vad gäller mitt urval av kommuner har jag utgått från statistiken över 
Stockholmskommunernas bostadsbyggande. Solna är den kommun som bygger mest och 
Danderyd är den kommun som bygger minst och det var detta som låg till grund för mitt 
urval. Målet med mitt urval var därmed inte att hitta kommuner som var typiska för 
Stockholm och som underlättade generaliserbarhet, utan snarare tvärtom. Enligt Flyvbjerg 
(2006) kan ett sådant urval som syftar till generalisering till och med vara kontraproduktivt då 
typiska fall sällan är de som ger mest information eller väcker flest frågor, det kan istället vara 
klokt att välja atypiska fall.  

Kvalitativa metoder är förknippade med ett par metodologiska problem. Ett är att jag som 
forskare inte kan befria undersökning från mig själv och mina egna värderingar. Tolkningen 
av det som studeras påverkas helt enkelt av utföraren, och det är inte alltid forskaren själv är 
medveten om detta (Bryman, 1997). För att minimera risken för att studiens utförande och 
resultat påverkas av min subjektivitet är jag noga med att hela tiden låta uppsatsens syfte leda 
studien framåt.  

Ett annat problem med kvalitativ forskning och fallstudier gäller generaliserbarheten. Om 
endast ett eller ett fåtal fall studeras, hur relevant är det då för andra situationer? Och hur 
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mycket kan jag generalisera utifrån denna studies åtta intervjuer? Hur stor är sannolikheten att 
jag hade fått samma svar om jag hade träffat andra representanter från Solna, Danderyd, JM, 
NCC, Sveriges Byggindustrier, Socialdepartementet och WSP, eller om jag hade träffat 
representanter från andra kommuner, byggbolag och konsultbolag? Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) är ett sätt att hantera problemet att undvika att generalisera och låta de 
specifika fallen tala för sig själv. Flyvbjerg (2006) och Stake (2005) argumenterar dock för att 
det är fullt möjligt och rimligt att generalisera även utifrån enskilda fall. Som beskrivits i 
uppsatsens inledningskapitel har jag för att kompensera den risk för partikulärt fokus som en 
fallstudie innebär, utgått ifrån globala teorier och internationell tidigare forskning. Enligt 
Bryman (1997) kan man tänka sig att fallens eventuella generaliserbarhet inte har så stor 
betydelse om man försöker utveckla en teori utifrån fallet, det viktiga är att teorin sedan kan 
testas på andra fall. I den här uppsatsen kommer vissa resultat att vara tillämpningsbara på i 
första hand Stockholmsregionen, då exempelvis mina föreslagna åtgärder för ökad 
bostadsbyggande utgår från den svenska Plan-och bygglagen och andra förutsättningar som är 
specifika för Sverige. Däremot grundas mina slutsatser om sambandet mellan bostadsbrist och 
tillväxt på mer universella teoretiska utgångspunkter med ambitionen att vara relevant även ur 
ett större perspektiv.  

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar hur viktigt det är med etiken när man presenterar en 
studie vars empiri baseras på kvalitativa intervjuer. Är respondenterna införstådda med hur 
intervjuerna kommer analyseras och presenteras? Behöver deras identitet skyddas av 
integritetsskäl, och vilka konsekvenser kan intervjusvaren få? I mitt fall är det viktigt att 
tydligt informera respondenterna om vem jag är och vilket syfte jag har med intervjuerna. 
Eftersom jag intervjuat samtliga deltagare utifrån deras professionella roll, är 
intervjupersonerna namngivna i referenslistan då jag gjort bedömningen att det inte har 
funnits behov att skydda deltagarnas identitet. Ingen av respondenterna har heller begärt 
anonymitet eller ens tagit upp frågan. 

 

2.1	  Intervjumetod	  
	  
I mitt fall var syftet med urvalet av respondenter att skapa mig en uppfattning om 
bostadsmarknadens förutsättningar och dess inverkan på tillväxten från så många perspektiv 
som möjligt. Där av valde jag som sagt att träffa politiker, kommunala tjänstemän, 
representanter från byggbolag, en bostadsmarknadsanalytiker och en representant från 
Socialdepartementets bygg- och bostadsenhet.  

Frågemetoden jag använder mig av är semi-strukturerade intervjuer med öppna svar. Det vill 
säga, jag använder mig av en förkomponerad intervjuguide men lämnar inte svarsalternativ. 
Istället lämnas stort utrymme för intervjupersonen att själv utforma sina svar utefter 
forskarens frågor. Semistrukturen syftar till större flexibilitet under själva intervjun, och är 
lämplig att använda i de fall intervjuns fokus och ämne är tydligt för såväl forskaren som 
intervjupersonen (Kvale och Brinkmann, 2009). För att få ut mesta möjliga av mina intervjuer 
var flexibiliteten viktig då jag i förväg inte visste exakt vilken kompetens eller information 
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mina svarspersoner besitter. Eftersom intervjusvaren syftar till kvalitativ förståelse och 
kunskap på ämnet, snarare än statistiskt insamlande av stora mängder data som sedan ska 
jämföras, ser jag det inte som problematiskt att intervjuerna inte är identiskt utformade.  

Samtliga intervjuer spelades in vilket dels syftade till att jag skulle kunna fokusera på samtalet 
istället för att anteckna, men även för att minimera risken för felciteringar och missad 
information. Jag har valt att endast transkribera de delar av intervjuerna som jag ansåg vara 
relevanta i relation till studiens syfte. Att jag gjorde valet att inte transkribera intervjuerna i 
sin helhet beror på att jag till stor del betraktat intervjupersonerna som informanter. Det var 
således vad som sades under intervjuerna som jag betraktar som relevant, inte på vilket sätt 
det sades, intervjupersonernas kroppsspråk, betänketid eller liknande.  

Då denna studie till stor del utgår från kvalitativ data blir det viktigt att reflektera över dess 
validitet och reliabilitet. Validitet i den här studien innebär att jag under intervjuerna 
verkligen frågar om sådant som är av relevans för att kunna analysera huruvida det finns ett 
samband mellan bostadsbrist och tillväxt, förutsättningar för ökat bostadsbyggande och 
regionalt inflytande. Det vill säga att det finns en stark korrelation mellan studiens teoretiska 
definition och dess operativa utförande. Med ambitionen att validitetssäkra uppsatsen har jag i 
så stor utsträckning som möjligt utgått från min intervjuguide under intervjuerna. 
Intervjuguiden (se bilaga 1 i appendix) har också hjälpt mig att behålla fokus på mina 
forskningsfrågor, så att intervjuerna verkligen har handlat om det jag velat undersöka.  

Reliabilitet handlar om trovärdigheten och konsekvensen i forskningsresultaten. Ett vanligt 
sätt att beskriva reliabilitet är att säga att en annan forskare ska kunna genomföra en likadan 
undersökning och nå samma resultat (Kvale och Brinkmann, 2009). I den här studien skulle 
exempelvis ledande frågor under intervjuerna, att respondenterna inte är trovärdiga eller att 
jag misstolkar intervjusvaren påverka reliabiliteten. Ledande frågor har jag motverkat genom 
att utforma intervjuguiden så objektivt och förutsättningslöst som möjligt och försökt följa 
denna i stor utsträckning. För att maximera chansen för trovärdighet hos respondenterna har 
jag intervjuat samtliga i deras professionella yrkesroll och dessutom medvetet valt att 
intervjua endast personer med relativt lång erfarenhet i branschen och som dessutom besitter 
framstående positioner inom respektive myndighet/bolag. Risken för att jag misstolkar 
intervjusvaren har jag försökt minimera genom att spela in samtliga intervjuer och därefter 
lyssnat på dessa flertalet gånger. Jag har även analyserat respondenternas svar i relation till 
varandra för att säkerställa att svar som jag betraktar som fakta inte motsägs respondenterna 
sinsemellan.  

 

2.2	  Intervjubeskrivning	  
	  
Min främsta metod för insamling av primärdata har som sagt utgjorts av intervjuer med 
personer i sin professionella yrkesroll. Det betyder att intervjuerna inte syftar till att skapa 
insikt i intervjupersonernas egna reflektioner och åsikter, utan hur organisationerna de 
representerar agerar och resonerar kring bostadsbrist, tillväxt, ökat bostadsbyggande och 
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regionalt inflytande. Intervjusvaren kommer till stor del att betraktas som källor, en metod 
som av Esaiasson et. al (2007) benämns informantundersökning. Den information som 
framkommer under intervjuerna kommer jag sedan granska och pröva utifrån källkritiska 
principer för att avgöra huruvida svaren kan presenteras som fakta. Informantundersökning 
skiljer sig från exempelvis respondentundersökning, där det istället är svarspersonerna själva 
och deras tankar som är studieobjekten (Esaiasson et. al, 2007).  

 

2.3	  Genomförda	  intervjuer	  
	  
I egenskap av stadsbyggnadschef på Danderyd kommun har Douglas Lindström intervjuats. 
Intervjun tog plats på Lindströms kontor i Mörby centrum 2012-04-16. Syftet med denna 
intervju var att få förståelse för varför Danderyd ligger i botten vad gäller Stockholms läns 
bostadsbyggande, om det ingår i kommunens politiska vilja att bygga mer, och vad de i 
sådana fall ser som hinder för ett ökad byggande. 

I Solna stadshus träffade jag Sune Ericsson, stadsbyggnadschef i Solna stad 2012-04-25. I 
Solna stadshus träffade jag även Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd, ordförande i 
stadsbyggnadsnämnden samt vice ordförande i kommunstyrelsen. Intervjun genomfördes 
2012-04-03 i ett sammanträdesrum i kommunstyrelsens lokaler. Dessa två intervjuer syftade 
till att ta reda på hur Solna lyckas bygga fler bostäder än alla andra Stockholmskommuner, 
om kommunen upplever att Solna har förutsättningar som andra kommuner saknar, samt vad 
Solna ser som hinder för ett ökad bostadsbyggande regionalt sett. 

 Från Socialdepartements bygg- och bostadsenhet genomfördes intervju med Kansliråd 
Sophie Ahlstrand 2012-04-18. Intervjun tog plats på Ahlstrands arbetsrum på 
Socialdepartementet. Syftet var här att få förståelse för hur arbetet med bostadsbyggande och 
bostadsmarknad ser ut från högsta politiska instans, samt hur de nationella och regionala 
målen gällande bostadsproduktionen är formulerade och hur mål- och visionsarbetet ser ut 
rent praktiskt.  

Från WSP har intervju genomförts med Maria Pleiborn, seniorkonsult, demograf och 
bostadsmarknadsexpert. Pleiborn arbetar med bland annat tillväxtfrågor kopplat till 
förändringar i demografi och bostadsmarknad. Mötet syftade till att få en historisk förståelse 
för förändringar i Sveriges bostadspolitik och bostads- och befolkningsbestånd, samt att ta del 
av framarbetade framtidsprognoser på dessa områden. Intervjun genomfördes 2012-04-10 i 
WSPs lokaler. 

Som representant från bygg- och bostadsbolagen har intervju genomfört med Zdravko 
Markovski, regionchef och ansvarig för Stockholms bostadsenhet på JM. Intervjun 
genomfördes 2012-04-11 på JMs Stockholmskontor. 2012-04-23 genomfördes intervju med 
Fredrik Arpe, regionchef NCC, på NCCs Stockholmskontor. Slutligen genomfördes intervju 
med Elisabeth Martin, regionchef på Sveriges Byggindustrier som är Sveriges byggbolags 
intresseorganisation. Intervjun tog plats 2012-04-24 i Sveriges Byggindustriers lokaler i 
Stockholm. 
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3.	  Teori	  
	  

Här presenteras ett urval av det som dagens forskarsamhälle hittills studerat gällande 
bostadsbrist och tillväxt. I Sverige finns inte så många exempel på empiriska studier som 
undersöker bostadsmarknadens inverkan på tillväxten. I bland annat USA och Storbritannien 
har däremot forskningsfrågan belysts från ett ekonomiskt perspektiv genom att exempelvis 
undersöka bostadsutbudets inverkan på BNP (se Barker, 2004 och Glaeser et al, 2005) För att 
uppsatsen i så stor utsträckning som möjligt ska bidra till den praktiska samhällsplaneringen 
presenteras i detta kapitel också den vetenskapliga diskussion som förs gällande regional 
planering och betydelsen av en regional maktnivå. Här presenteras den debatt mellan vad som 
i forskarsamhället brukar benämnas nyregionalism och traditionell regionalism (se Massey 
1978, Storper 1995, Lovering 1999, Macleod 2001 m.fl). 
 

	  

3.1	  Bostadsmarknadens	  inverkan	  på	  tillväxten	  
	  
Den i Sverige förda bostadspolitiken har sedan 1940- talet dominerats av frågor om 
nyproduktionsvolymer, boendekostnader och rättvis fördelning. Med dessa utgångspunkter 
har det varit naturligt att frågor om bostadsmarknadens bidrag till ekonomisk tillväxt 
prioriteras lägre (Lind et al, 2007). Lind et al (2007) menar att det mest uppenbara är att det 
saknas en sammanhållen nationell bostadspolitik i Sverige. Frågor om bostadsförsörjning och 
bostadsmarknad har i stor utsträckning blivit en del av den allmänna välfärdsdebatten 
samtidigt som det finns en tydlig koppling till den generella finans- och penningpolitiken. Nu 
sätts allt tydligare uthållig ekonomisk tillväxt som ett prioriterat mål. Ett då intressant område 
för utveckling är hur tillväxtmotorerna i form av våra storstadsregioner fungerar. En viktig del 
av funktionen avser bostadsmarknaden (Ibid). 

En stads utveckling bestäms av många olika faktorer och varje stad har en rad mer eller 
mindre unika egenskaper. Både vilka egenskaper som spelar roll och hur sambanden mellan 
respektive egenskap och den ekonomiska tillväxten ser ut förändras över tiden. Detta gör det 
svårt att rent statistiskt identifiera sambandet mellan en viss egenskap och stadens utveckling, 
(se Lind 2003 för en liknande diskussion om problemen att empiriskt identifiera ett samband 
mellan hyresreglering och bostadsbyggande). Lind et al (2007) föreslår att man här bör 
använda sig av en logisk argumentationskedja för att identifiera troliga mekanismer som 
sammanbinder en viss egenskap hos bostadsmarknaden med den ekonomiska utvecklingen. 
Vid en sådan argumentationskedja används en rad realistiska antaganden om bland annat 
individers och företags beteendemönster (Ibid). 

Glaeser et. al (2005), Lundström et. al (2008) och Barker (2004) kopplar bostadsfrågan till 
diskussionen om tillväxt. De förstnämnda menar att den moderna litteraturen om urban och 
regional tillväxt ofta ignorerar frågan om bostadsutbud, och påpekar hur urban dynamik är 
omöjlig att förstå utan att studera balansen på bostadsmarknaden (Glaeser et al, 2005). 
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Lundström et. al (2008) framhåller hur det under senare år ställts allt tydligare politiska krav 
på både ekonomisk och demografisk tillväxt runt om i världen, främst i storstadsregionerna. 
De argumenterar för hur en väl fungerande och flexibel bostadsmarknad är en direkt 
förutsättning för att attrahera nya invånare och ny arbetskraft till städer, vilket i sin tur är ett 
villkor för tillväxt. (Lundström et. al, 2008). Ett underskott av bostäder bidrar till 
makroekonomisk instabilitet då det hindrar arbetskraftens flexibilitet, vilket minskar 
regionens konkurrenskraft ur ett näringslivsperspektiv och begränsar således tillväxten 
(Barker, 2004). Enkelt uttryckt, städer som vill växa måste hela tiden matcha utbudet av 
bostäder (Lundström et. al, 2008). Detta innebär att det hela tiden måste finnas ett 
bostadsutbud som är anpassat till de målgrupper som de växande städernas företag efterfrågar. 
Ett otillräckligt bostadsutbud riskerar därmed hämma näringslivets tillväxt på orten. Detta 
gäller inte bara som följd av en allmän kvantitativ brist på bostäder, utan i lika hög grad att det 
inte finns ett tillräckligt varierat utbud med hänsyn till olika gruppers behov, 
betalningsförmåga och värderingar (NUTEK, 2006 (sedan 2009 Tillväxtverket)). Sveriges 
Fastighetsägare Syd (2001) slår exempelvis fast att både arbetsgivare och den potentiella 
arbetskraften på de tekniska högskolorna i regionen anser att möjligheten att få en någorlunda 
attraktiv bostad till ett rimligt pris ofta är en avgörande faktor för flyttning till annan ort. 
 
Allt eftersom ekonomin blir mer och mer kunskapsorienterad skulle man kunna tänka sig att 
FoU-investeringar och andra icke-materiella investeringar växer i betydelse i jämförelse med 
investeringar i byggnader och anläggningar. I en rapport av Johansson och Snickars (1992) 
hävdas att denna förmodan är förhastad. Författarna bedömer att produktionen numera kan 
flyttas enklare och billigare än tidigare och att byggnader därmed kan utnyttjas effektivare och 
under längre tidsperioder. Som en konsekvens fungerar byggnader allt mer som en 
infrastruktur vilket gör att de får större betydelse för ekonomisk tillväxt än vad som antas i 
klassisk ekonomisk teori. Johanssons och Snickars resonemang får bland annat stöd och 
utvecklas ytterligare i en aktuell analys av hur tillväxten i amerikanska storstäder är kopplad 
till bostadsutbudets elasticitet (se Glaeser et al, 2005).  

Med begreppet elastiskt bostadsutbud avses att en ökad efterfrågan på bostäder i hög grad 
också motsvaras av ett ökat bostadsbyggande. Teorin går ut på att om bostadsutbudet är 
elastiskt leder en ökad produktion till ökad sysselsättning och befolkning, medan 
hyran/boendekostnaderna endast ökar måttligt. Det senare gäller också lönerna eftersom 
befolkningen ökar tack vare bostadsutbudet. Om elasticiteten däremot är låg stiger 
bostadspriserna, vilket måste kompenseras med ökade löner. Ett för lågt bostadsbyggande kan 
med andra ord få konsekvenser för samhället och innebära att en stadsregion tappar i 
konkurrenskraft till följd av att både företagens produktionskostnader och priser stiger, men 
också att det blir svårare att rekrytera ny kompetent personal. Det är därför av stor vikt att 
behovet av bostäder tillgodoses, både för att regioner ska kunna fortsätta växa, men också för 
att bostadsbyggandet har en central roll för den ekonomiska tillväxten (Nutek/Tillväxtverket, 
2006). 

Utgångspunkten är alltså att höjd produktivitet måste leda till ökade löner, ökad sysselsättning 
eller högre bostadspriser. Om konsekvensen främst blir sysselsättnings- och 
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befolkningstillväxt eller främst högre löner och dyrare bostäder hänger således nära samman 
med bostadsutbudets elasticitet. Detta illustreras schematiskt i figur 1. 

 
 
Figur 1. Bostadsutbud och effekter av efterfrågeförändringar 
Källa: NUTEK (2006) Storstäder och ekonomisk tillväxt 

 
Anta en ökad efterfrågan på storstadens produktion. Ett elastiskt bostadsutbud leder till ökad 
sysselsättning och befolkning medan bostadspriset bara ökar måttligt, se punkt A. Också 
lönerna ökar måttligt, då ett elastiskt bostadsutbud bidrar till ett elastiskt utbud av arbetskraft. 
Motsatsen gäller vid ett oelastiskt bostadsutbud, se punkt B: bostadspriset stiger kraftigt. Det 
gäller också lönerna, eftersom det stigande bostadspriset måste kompenseras 
(NUTEK/Tillväxtverket 2006). Den empiriska analysen, som omfattar utvecklingen i USA:s 
storstäder (”metropolitan areas”) under 1980- och 1990-talen, stöder dessa slutsatser och visar 
också att bostadsutbudets elasticitet hänger nära samman med regleringar av markens 
användning. I städer med låg regleringsgrad är prisstegringen på bostäder bara en bråkdel av 
den i städer med hög regleringsgrad (Glaeser et al, 2005).  

Englund (2011) menar att forskarsamhällets allmänna uppfattning är att utbudet, särskilt på 
kort sikt, är ganska oelastiskt i förhållande till huspriserna. Tittar man på svensk statistik ser 
man att de kraftigt stigande huspriserna under senare år inte alls har mötts av motsvarande 
byggaktivitet. Utbudet har inte ökat tillräckligt för att hålla jämna steg med efterfrågan. 
Varför utbudsreaktionen är så svag även på tämligen dramatiska prisförändringar är en central 
fråga för att bättre förstå bostadsmarknaderna i såväl Sverige som andra länder, hävdar 
Englund (2011). 

I Storbritannien har forskning på sambandet mellan bostadsutbud och ekonomisk tillväxt fått 
stor uppmärksamhet. I mars 2004 presenterades slutrapporten i en mycket omfattande 
offentlig utredning om brister och obalanser på den brittiska bostadsmarknaden. En av 
rapportens huvudfrågor handlar om hur ett svagt bostadsutbud bidrar till makroekonomisk 
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instabilitet och hinder för en flexibel arbetsmarknad, med negativa återverkningar på den 
ekonomiska tillväxten (Barker 2004). 

På en bostadsmarknad där priserna inte är reglerade kan anpassningen mellan utbud och 
efterfrågan mätas med hjälp av utbudselasticiteten som anger med hur många procent utbudet 
av bostäder ökar när bostadspriset ökar med en procent. I den brittiska rapporten från 2004 
konstateras att denna elasticitet varit nästintill noll från början av 1990-talet fram till år 2002. 
Med andra ord, utbudet har inte svarat mot den ökade bostadsefterfrågan som kommit till 
uttryck i stigande huspriser (Barker, 2004). 

De samhällsekonomiska effekterna av det låga bostadsbyggandet belyses i rapporten med 
modellkalkyler i form av simuleringar för den ekonomiska utvecklingen 1994-2002, under 
antagandet att utbudet på nya bostäder på ett realistiskt sätt hade svarat mot den ökade 
efterfrågan. Resultatet av dessa kalkyler visar, till exempel, att ett större bostadsutbud 
(matchat mot efterfrågan) skulle ha inneburit att BNP år 2002 hade varit mellan 0,4 och 1,8 
procent högre och att sysselsättningen hade varit mellan 0,5 och 2,2 procent högre i 
Storbritannien. Studien presenterades 2004 men analyserna av det historiska förloppet 
kompletteras även med motsvarande scenarier för den ekonomiska utvecklingen 2004-2016 
(Ibid). Resultatet visar till exempel att BNP blir 0,5 till 0,8 procent högre när utbudet av nya 
bostäder är väl anpassat till efterfrågan. Huvuddelen av de tillväxtfrämjande effekterna av ett 
större bostadsutbud uppstår via arbetsmarknadens utbudssida. Genom arbetskraftens ökade 
rörlighet förbättras matchningen på arbetsmarknaden med potentiellt positiva effekter genom 
högre produktivitet och lägre arbetslöshet. Den direkta efterfrågeeffekten på produktion och 
sysselsättning av ett ökat bostadsbyggande tenderar däremot att vara mer övergående, 
eftersom det innebär en undanträngning av annan ekonomisk aktivitet (Ibid). 

 

3.2	  Nyregionalism	  och	  traditionell	  regionalism	  
 
Regionen som begrepp och koncept har fått allt större utrymme både inom vetenskapen och i 
politiken. I diskussioner om globaliseringen och utvecklingen av världsekonomin lyfts 
regionen ofta fram som en allt viktigare arena för utveckling och makt (Hudson, 2005). 
Förespråkare för regionens betydelse lyfter ofta fram regionens roll i den nutida globala 
ekonomin, där storstadsregioner, snarare än länder, konkurrerar med varandra om att locka 
företag och arbetskraft och därmed ekonomisk utveckling. Enligt Bristow (2010) har idéerna 
om regioners konkurrens med varandra rent av utvecklats till en hegemoni inom både 
planeringsteorin och i planeringspraktiken, där ”the ultimate objective for all regional 
development policy makers and practitioners has become the creation of economic advantage 
through superior productivity performance, or the attraction of new firms and labour” 
(Bristow, 2010:153). 

Teorier om regionens betydelse och konkurrensen mellan regioner kombineras ofta med 
tankar om nationalstatens försvagade politiska och ekonomiska makt, ofta benämnt 
nyregionalism (Fernández, 2000). Den nya regionalismen uppstod under 1980-talet och 
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betonade en decentraliseringsprocess där regionerna konkurrerar mot varandra. 
Planeringsteoretiker och praktiker använder ofta globaliseringen och den ökande regionala 
konkurrensen som argument för att det regionala perspektivet också blir allt viktigare i 
planeringen och att strategisk planering på regional nivå får större betydelse (Keating, 1998).  
 
Den nya regionalismen har ett flertal kritiker som menar att det fokuseras för mycket på 
konkurrenskraft och andra ekonomiska faktorer, vilket leder till att man missar andra viktiga 
värden. Den gamla regionalismen från under 1960-talet betonade en stark centralstat som 
förde en solidarisk utjämningspolitik mellan rika och fattiga regionerna, och där de 
ekonomiska skillnader som rådde mellan dessa förklarades med det geografiska läget eller 
naturtillgångar som regionen tillhandahöll. Den allmänna välfärden skulle vara av samma 
kvalitet oavsett vart i landet man befann sig (Ibid). 

En första kritik kommer från Bristow (2010) som menar att nyregionalister är allt för ensidigt 
inriktade på ekonomisk tillväxt och därför missar den ständigt växande frågan om hållbarhet 
och resiliens, alltså samhällets förmåga att klara av förändringar och störningar. Enligt 
Bristow (2010) behövs en helhetssyn på regional utveckling, som tar hänsyn till regionens 
platsbundenhet och sammanhang, för att en region ska kunna bli hållbar och motståndskraftig 
mot ekonomiska och ekologiska chocker. 

Nästa kritik påpekar nyregionalismens bristande jämlikhet- och rättviseperspektiv. 
Christopherson och Clark (2009) menar att nyregionala teorier fokuserar på ekonomisk 
tillväxt, men saknar ett jämlikhetsperspektiv. Det räcker inte med att se till att regionen står 
sig i den globala konkurrensen, det måste också finnas en vilja och ambition att se till att livet 
blir bättre för de som har det sämst. Christopherson och Clark (2009) förespråkar istället en 
modell de kallar för progressiv regionalism, där målet för den regionala planeringen inte är 
ekonomisk tillväxt genom att konkurrera om arbetskraft och innovativa företag, utan att skapa 
hållbar utveckling och en god livskvalitet. 

En tredje kritik behandlar demokrati, deltagande och makt. Purcell (2007) menar att det ökade 
intresset för regional tillväxt och konkurrenskraft måste följas av en ökad diskussion om 
demokrati och vad som händer med demokratin om makten flyttas från en lokal nivå till en 
regional nivå. Ett ökat regionalt inflytande gör att makten hamnar en nivå längre bort från 
folket. Hudson (2005) och Purcell (2007) lyfter fram frågan om vem som får makten att 
representera regionen och tala i regionens namn? Om det regionala självbestämmandet främst 
har ekonomiska incitament får ekonomiska intressen mest att säga till om, vilket kan få 
negativa effekter för demokratin. Hudson (2005) påpekar dessutom att alla regioner inte har 
samma förutsättningar för tillväxt, och att det därför inte är självklart att ökat regionalt styre 
kommer leda till ökad konkurrenskraft för regionen.  

Gemensamt både för nyregionalismens förespråkare och antagonister är idén om att behovet 
av regional planering är stort. Nyregionalismens förespåkare pekar bland annat på behovet av 
samarbete kring infrastruktursatsningar och gemensamma arbetsmarknader inom regionen, 
medan kritiker påpekat att regioner måste ta gemensamma grepp om frågor som hållbarhet 
och jämlikhet mellan olika delar av regionen. 
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Till skillnad från i många andra länder där regionalisering innebär att makten flyttas från 
statlig till regional nivå, skulle en regional beslutandenivå i Sverige innebära en högre grad av 
centralisering, då kommunerna idag är starka beslutandeorgan. Den akademiska litteraturen 
belyser ett flertal resonemang om fördelarna med en geografisk omstrukturering av det 
politiska systemet. Kalbro et. al (2009) utgår från situationen i de svenska storstadsregionerna, 
och menar att kommunernas roll i bostadsplaneringen måste tänkas igenom från grunden. De 
framhåller att beslut gällande bostadsproduktionen bör lyftas till högre nivåer för att kunna 
hanteras på ett sätt som leder till konkurrenskraftiga storstadsregioner (Kalbro et al, 2009).  
 
Det är av intresse att skilja på varifrån drivkraften till regionskapandet kommer, om den har 
riktningen uppifrån och ner, eller nerifrån och upp. Regionalisering är enligt Strömbom 
(2003) den av staten förda politiken som syftar till att stärka regionala maktcentra. 
Regionalism, å andra sidan, är snarare ett folkligt fenomen som innebär att regionala aktörer 
(medborgare, näringsliv, politiker) utifrån egna initiativ skapar nätverk för att på olika sätt 
stärka regionala intressen. Strömbom menar vidare att för att en region ska vara livskraftig 
och framgångsrik behövs goda portioner av både regionalisering och regionalism, det vill säga 
den av regionaliseringen decentraliserade makten till regional nivå behöver få stöd underifrån 
av aktörer som syftar till regionalism (Strömbom 2003, Gidlund & Sörlin 1993, Malmström 
1998). 

Strömbom menar att administrativa regioner inte hålls samman av gemensamma historiska 
band, utan har sin gemensamma nämnare i administration och organisation. Dessa regioner 
finns också inom ett tydligt avgränsat geografiskt område. De kan sägas vara ”underordnade 
en politisk centralmakt i ett hierarkiskt beslutssystem och har med andra ord skapats i ett 
uppifrånperspektiv. Aktörerna i de administrativa regionerna känner i sin tur ofta ett behov 
av att mobilisera för att skapa regional identitet, då det skulle skänka det regionala projektet 
större legitimitet och trovärdighet” (Ibid:35). 
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4. Bakgrund 
 

Nedan följer en historisk beskrivning av Sveriges bostadsbyggnadsutveckling samt Sveriges 
och Stockholms bostadssituation idag, vilket sedan jämförs med övriga Nordens utveckling. 
Syftet är att att kunna analysera varför de andra nordiska länderna lyckats bygga betydligt fler 
bostäder än Sverige trots att systemen i flera avseenden liknar varandra. Vidare presenteras 
Stockholms ekonomiska och demografiska tillväxt med hjälp av historiska fakta, aktuell 
status och framtagna prognoser över framtiden. Till sist redogörs för hur den regionala 
planeringens utformning och betydelse i Stockholm, Sverige och Norden. Även här syftar den 
nordiska beskrivningen till att möjliggöra en jämförandeanalys senare i uppsatsen.  
 

 

4.1 Bostadsbyggandets utveckling	  
 
Urbaniseringen till städerna började redan i slutet av 1800-talet i samband med 
industrialiseringen, men det var först efter andra världskrigets slut på 1940-talets som 
befolkningstillväxten i städerna tilltog kraftigt (Lundahl & Vidén, 1992). 
Samhällsutbyggnaden höll inte samma takt som urbaniseringen, och snart aktualiserades 
problem i form av bland annat bostadsbrist i Sveriges storstadsregioner.  År 1944 tog den 
socialdemokratiska regeringen i samarbete med arbetarrörelsen fram Efterkrigsprogrammet 
vilket skulle ”Utplåna bostadsslummen, upphäva trångboddheten, ansvara för 
bostadsförsörjningen, se till att produktionen sker under spekulationsfria former, och avskaffa 
nöd, brist och otrygghet inom boendet” (Arnstberg, 2000:40). Programmets mål om bland 
annat ökad levnadsstandard bildade även utgångspunkt för samhällsplaneringen, och statliga 
utredningar tillsattes gällande exempelvis bostadsfrågan, lokaliseringsfrågor, samhällets makt 
över marken och styrmöjligheter över den fysiska miljön. När den ideologiska grunden hade 
etablerats i samhället handlade det till stor del om att konkretisera det nya samhället i form av 
nybyggnationer. Behovet av bostäder var mycket stort på grund av den ökande inflyttningen 
till städer och tätorter. År 1930 bodde 32 % av befolkningen i städer och 1950 hade det ökat 
till 47 %. Vidare bidrog det låga bostadsbyggandet under kriget starkt till det skriande behovet 
av bostäder. (Engfors, 1987) 

Trångboddheten var det största problemet. I städerna bestod år 1945 44 % av bostäderna av 
ett rum och kök eller mindre och 30 % av två rum och kök. Det konkreta bostadssociala mål 
som staten arbetade utifrån innebar att man inte skulle behöva bo mer en två personer per 
rum, köket exkluderat. Familjebostäder fick därmed ett genomsnitt på 2-3 rum och kök (Ibid). 

På politiska direktiv ökade bostadsbyggandet på 1950-talet. År 1954 kom föreskriften ”God 
bostad” vilken innehöll byggnormer som säkerställde att även kvalitén på de bostäder som 
byggdes ökade. Bostäderna blev nu inte bara fler, utan också rymligare och bättre utrustade. 
Trångboddheten blev tack vare detta ett betydligt mindre problem, då tre rum och kök hade 
blivit allt vanligare och de minsta lägenheterna var procentuellt mycket mindre till antalet. 
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Byggnormerna styrde exempelvis funktionskrav på möblerbarhet, rumssamband, 
funktionsmått och utrymmesstandard samt säkerhetskrav gällande brand och hållfasthet och 
så vidare (God bostad, 1954). Dessa byggnormer har kommit att spela en viktig roll i svenskt 
bostadsbyggande ända fram till idag. 

Kommunerna kom att utgöra en viktig del i folkhemsbygget, inte minst i bostadsfrågan. 
Genom byggnadslagen och byggnadsstadgan från år 1947 kom kommunernas roll att 
förändras och de fick både större rättigheter och skyldigheter. Bland annat kom kommunerna 
nu att ansvara för att uppföra bostadsbyggnadsprogram i vilka det framtida behovet av 
bostäder skulle beräknas och anges var och när bostadsbebyggelsen skulle uppföras. Denna 
generalplan blev instrumentet för att beräkna och styra den framtida utbyggnaden av 
kommunen. I planen gjordes prognoser för näringslivets och hushållens utveckling och det 
drogs slutsatser kring mark- och bebyggelsebehov (Engfors, 1987). På 1960-talet var de 
politiska partierna överens om att bostadsbristen inte fick bli en hämsko i utvecklingen av den 
svenska välfärdsstaten. Alla verkade vara överens om att storskalighet, centrala direktiv och 
normering var receptet på utbyggnaden av Sverige. Mellan 1964 och 1975 byggdes över en 
miljon lägenheter runt om i Sverige i det så kallade miljonprogrammet (Stockholms 
bostadsförmedling, 2012). 

 

4.1.1 Från politisk makt till marknadskraft 
 
Bostadspolitiken i Sverige präglades på den här tiden starkt av statliga subventioner, 
planekonomiskt tänkande och detaljregleringar från statlig nivå. Bostadspolitiken tjänade 
också som konjunkturinstrument, då staten kunde anpassa bostadsbyggandet efter 
arbetsmarknadssituationen. Det var politiska beslut som i stor utsträckning bestämde vad, hur 
och när det skulle byggas (Turner & Whitehead, 2002). Byggbolagen och ansvariga politiker 
satt tillsammans på de lokala länsbostadsnämnderna, för att förhandla fram hur många 
bostäder som skulle byggas, hur mycket det skulle kosta och hur bostäderna skulle utformas. 
Den planekonomiska, statligt subventionerade bostadsplaneringen ledde å ena sidan till 
världens högsta genomsnittliga standard på bostäderna, å andra sidan till att standarden blev 
så hög att många bostäder kunde säljas med vinst endast på grund av statens frikostiga 
subventioner. Även bostadsräntan subventionerades enligt det så kallade ränteavdraget, vilket 
innebar att den faktiska kostnaden aldrig betalades av konsumenten. Bostadssektorn blev i och 
med detta bräcklig och hela tiden beroende av nya statliga pengar. Systemet bidrog också till 
ett förhöjt inflationstryck i hela ekonomin. (Boverket, 2007) 

År 1991 tillträdde en borgerlig fyrpartiregering, och strax därefter påbörjade en reformering 
av bostadssektorn. Det tidigare subventions- och regleringssystemet skulle marknadsanpassas, 
och det var nu medborgarnas efterfrågan som skulle styra bostadsproduktionen (Turner & 
Whitehead, 2002). Reformen kom dessvärre att sammanfalla med Sveriges djupaste recession 
sedan 1930-talet. Kombinationen av marknadsanpassning och svår lågkonjunktur orsakade 
depression i en byggbransch som inte hann ställa om sig, och på mitten av 1990-talet kom 
byggandet att mer eller mindre upphöra över en natt. (Boverket, 2007) 
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4.2	  Bostadsbyggandet	  i	  Sverige	  idag	  
	  
Reformen på 1990-talet innebar en övergång från planekonomi till marknadsekonomi inom 
byggsektorn, vilket inneburit betydande förändringar i bostadsproduktionens förutsättningar. 
Utan statliga subventioner och ränteavdrag är det idag byggbolagen som tar hela den 
finansiella risken vid nyproduktion. Det betyder att byggbolagen rent företagsekonomiskt inte 
har möjligheter att starta projekt utan att med stor sannolikhet veta att bostäderna kommer att 
efterfrågas av marknaden. (Boverket, 2007) 

Som figur 2 visar har nyproduktionen av bostäder i Sverige gått från i snitt cirka 70 000 
bostäder per år innan 1990-talet, till cirka 20 000 per år från mitten av 1990-talet och fram till 
idag. Knappt hälften har byggts inom Stockholms län. År 2011 färdigställdes 20 064 stycken 
bostäder, vilket motsvarar 2,1 lägenheter per 1000 invånare. Detta att jämföra med Norges 4,0 
bostäder per 1000 invånare och Finlands 5,7 bostäder per 1000 invånare (SCB, 2012).  

 

Figur 2. Färdigställda bostäder i Sverige under perioden 1951-2011. X-axeln symboliserar år 
och y-axeln antal färdigställda bostäder i Sverige. 
Källa: SCB (2012) http:/scb.se 

I Sverige utgör bostadsbyggandet 2–3 procent av BNP. Det kan jämföras med den 
genomsnittliga nivån 5-6 procent bland OECD-länderna, vilket gör det svenska 
bostadsbyggandet till ett av de lägsta i Europa (Byggnads kongress, 2010). 

  

4.2.1 Det kommunala bostadsförsörjningsansvaret 
 
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att kommunerna ska anta 
riktlinjer för bostadsförsörjning en gång per mandatperiod. I lagen specificeras dock inte 
några formkrav för hur detta ska utföras eller presenteras. Tanken med den ospecificerade 
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formangivelsen är att varje kommun själv ska ges möjlighet att utforma arbetet på det sätt som 
passar bäst. Syftet är att gynna effektiviteten såväl den lokala demokratin. En konsekvens av 
kommunernas individuella arbetssätt blir dock att det i viss utsträckning försvårar för 
jämförelser och utvärderingar av dessa riktlinjer. (Länsstyrelsen i Stockholm, 2012)  

Nedan följer lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) i sin helhet 
(Regeringskansliet/Lagrummet, 2000). Paragraferna inom parentes har ingen direkt relevans 
för denna studie, men presenteras ändå för att lagen i sin helhet ska bli tydligare. 

1 § Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen skall 
kommunen, om det behövs, samråda med andra kommuner som berörs av planeringen. 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Lag (2002:104). 

2 § Länsstyrelsen skall lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras 
planering av bostadsförsörjningen. 

(3 §) Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen skall en kommun anordna 
bostadsförmedling. Om två eller flera kommuner behöver gemensam bostadsförmedling, skall 
dessa kommuner anordna sådan	  bostadsförmedling. Regeringen får förelägga en kommun att 
anordna kommunal bostadsförmedling enligt första stycket. 

(4 §) En kommunal bostadsförmedling som förmedlar lägenheter i turordning efter kötid får, 
utöver sådan förmedlingsersättning som får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling enligt 
12 kap. 65 a § jordabalken, ta ut en avgift för rätten att stå i kö (köavgift) av den 
hyressökande. Kravet på förmedling efter kötid skall inte hindra att ett begränsat antal 
lägenheter som är tillgängliga för kön fördelas enligt ett förturssystem. Köavgiften får tas ut 
för högst ett år i taget. Kommunen får bestämma avgiften och grunderna för hur den skall tas 
ut. 

5§ En kommun skall lämna regeringen de uppgifter om kommunens 
bostadsförsörjningsplanering som regeringen begär. 

 

Genom Boverkets årliga bostadsmarknadsenkäter till kommunerna är det möjligt att följa den 
faktiska och estimerade utveckling på de lokala bostadsmarknaderna. Enkäterna syftar till att 
belysa läget på bostadsmarknaderna och det förväntade bostadsbyggandet. I resultatet från 
2011 års enkätsammanställning påvisas att antalet kommuner med brist på bostäder ökar. 
Samtidigt har antalet kommuner som upplever ett utbudsöverskott på bostäder minskat. Mer 
än hälften av kommunerna anser att det behöver byggas fler bostäder än planerat med 
hänvisning till ökad efterfrågan (Regeringens prop. 2011:30). 

I Länsstyrelsens rapport Kommunernas arbete med bostadsförsörjningen (2012) har 
framkommit att 22 av 26 kommuner i länet har antagna riktlinjer för bostadsförsörjning. De 
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fyra återstående kommunerna har enligt egna rapporter till Regeringen för avsikt att upprätta 
sådana under pågående mandatperiod. Hur kommunerna har valt att redovisa sitt arbete skiljer 
sig åt, då detta som sagt inte regleras i lagen. Några kommuner har valt att enbart hänvisa till 
projektlista för nyproduktioner eller till den kommunala översiktsplanen, medan andra 
kommuner har presenterat mer genomarbetade analyser i så kallade 
bostadsförsörjningsprogram. I de fall kommunerna hänvisar till översiktsplanen, är det i 
många fall svårt att tolka exakt vad i översiktsplanen det är som ska ses som riktlinjer, och det 
finns därför brister med att hänvisa till dessa som styrdokument. I många kommuner pågår 
arbete med att framställa ny översiktsplan, och det påpekas i kommunernas rapportering till 
Regeringens utredning att i dessa nya versioner kommer bostadsförsörjningsfrågan att ges 
större utrymme och klarare strategiska mål. (Länsstyrelsen i Stockholm, 2012) 

Befolkningsprognoser och statistik över det befintliga bostadsutbudet hör till de vanligaste 
dokumenten som kommunerna använder sig av för att redovisa sina riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Endast ett fåtal kommuner anger att de för omvärldsbevakning för att 
analysera trender eller framtidsscenarion som kan komma att påverka efterfrågan på bostäder 
på längre sikt. (Ibid) 
 

 

4.	  3	  Bostadsbyggande	  i	  Norden	  
	  
Boverket fick 2011 i uppdrag att genomföra en analys av skillnaderna i utvecklingen på 
bostadsbyggnadsområdet i Sverige jämfört med övriga nordiska länder. I den sammanställda 
rapporten presenteras skillnader och likheter i bostadsbyggandets utveckling, bostadspolitik, 
produktionskostnader, finansieringsförutsättningar samt plansystem (Boverket, 2011a). 

 Jag vill hävda att det är relevant att jämföra Sveriges bostadsbyggande med övriga Norden, 
då förutsättningarna vad gäller bland annat planprocess, klimat och krav på byggkvalitet är 
liknande inom de nordiska länderna. Att jämföra Sveriges bostadsbyggande med övriga 
OECD-länders genomsnittliga byggande kan vara missvisande då krav på kvalitet, säkerhet, 
geografiska förutsättningar, plansystem och så vidare i många fall skiljer sig kraftigt åt.  

Det senaste decenniet har det i Finland och Norge påbörjats dubbelt så många bostäder per 
tusen invånare som i Sverige, medan det i Danmark har byggts 60 procent fler bostäder. 
Bostadsbyggandet bör även sättas i relation till befolkningsökningen för att vara intressant. 
Befolkningen i Norge och i Sverige har ökat betydligt mer än i Danmark och Finland, i 
synnerhet i huvudstäderna. Befolkningsökningen har varit störst under decenniets andra hälft. 
Antalet bostäder i förhållande till invånarantalet har ökat i främst Finland och Danmark, som 
har byggt mer än dubbelt så många bostäder per ny invånare. Vid jämförelse av 
huvudstäderna har det i Helsingfors byggt dubbelt så många som i Stockholm med 0,9 
bostäder per ny invånare jämfört med Stockholms 0,4. Oslo ligger på samma nivåer som 
Stockholm och i Köpenhamn har det byggts något fler med 0,6 bostäder per ny invånare. 
(Boverket 2011a) 
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Sett över en tjugoårsperiod framgår att Finland avviker med en jämförelsevis hög och stabil 
nivå på bostadsbyggandet, oavsett konjunktur och efterfrågan. Med undantag för år 1995 fick 
varken den ekonomiska krisen i början på 1990-talet eller finanskrisen 2008–2009 
bostadsbyggandet i Finland att falla under fyra bostäder per 1 000 invånare, en nivå som 
Sverige i stort sett inte haft sedan 1992. (Ibid) 

 

4.4	  Ekonomisk	  tillväxt	  i	  Stockholmsregionen	  
	  
Länsstyrelsen i Stockholms län (2011) hävdar att ur ett tillväxtperspektiv kan Stockholm med 
rätta titulera sig Skandinaviens huvudstad. Stockholmsregionen kännetecknas av en stor och 
kunskapsintensiv arbetsmarknad med många av de svenska företagens huvudkontor belägna 
här. Dessutom utgör Stockholmsregionen navet för landets bank, finans- och IT-sektor. Även 
riksdag, regering och ett stort antal av landets myndigheter finns i länet. Det eftersatta 
bostadsbyggandet riskerar dock att hämma företagens rekrytering av rätt kompetens. 
Konkurrensen i näringslivet är inte längre begränsad till särskilda delar av världen – den är 
global. Mätt per invånare har Stockholmsregionen flest huvudkontor i Norden och sett till 
hela Europa har bara London och Paris fler globala huvudkontor (Länsstyrelsen i Stockholm, 
2011). 

Fastighetsmäklaren Cushman & Wakefield har sedan 1991 rankat europeiska städer ur ett 
näringslivsperspektiv. Rankningen baserar sig på svaren från 500 europeiska företagsledare på 
viktiga faktorer för investeringsbeslut i olika städer i Europa. I den senaste rankningen 
kommer Stockholm på en sammanlagd 16:e plats. Sedan den ranking som gjordes året innan 
har Sverige klättrat fyra platser, vilket tyder på extremt god tillväxt under de senaste åren. För 
att fortsätta jämförelsen mot övriga Norden kan nämnas att Köpenhamn hamnar på 25:e plats, 
Helsingfors på 31:a och Oslo på 34:e plats. (Cushman & Wakefield, 2010) 

I takt med att arbetskraften blir allt mer global är möjligheten för arbetskraft från utlandet 
eller från andra delar av Sverige att kunna få en bostad i Stockholm en viktig 
attraktionsfaktor. Ett tillskott av studentbostäder och mindre bostäder som studenter och unga 
kan efterfråga är också viktigt för att trygga länets framtida kompetensförsörjning. Enligt 
Länsstyrelsen i Stockholms län uttrycker många internationella investerare en förvåning över 
att bostadsmarknaden inte fungerar bättre i Stockholm. Internationella investeringar sker ändå 
i Stockholm eftersom regionen har många andra kvaliteter och är framstående inom 
exempelvis forskning och utveckling. Men om Stockholm även i framtiden ska vara 
Skandinaviens huvudstad måste bostadsbyggandet öka för att bostadsmarknaden ska kunna 
fungera på ett bättre sätt än idag. Bostadsbristen är begränsande för samhället i stort och 
problematiskt för de individer som drabbas. Att det finns bra bostäder och boendemiljöer för 
alla invånare är helt avgörande för en hållbar social utveckling. Om länet ska kunna fortsätta 
konkurrera med omvärlden finns ett antal utmaningar att hantera. (Länsstyrelsen i Stockholm, 
2011) 
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4.5	  Befolkningstillväxt	  i	  Stockholmsregionen 
	  
Länsstyrelsen i Stockholms län presenterar Stockholm som Sveriges ledande och mest 
utvecklingskraftiga län. Regionen har över två miljoner invånare, tre miljoner om länets 
pendlingsomland räknas in. Länets stora befolkningsökning är ett tecken på att många ser en 
möjlighet till ett bättre liv i Stockholm (Länsstyrelsen i Stockholm, 2011). 

Enligt prognosen för befolkningsökningen i den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2010, kan regionen öka med en halv miljon invånare till 2030. 
Under 2000-talet har länet ökat med en kvarts miljon nya invånare, samtidigt som drygt 100 
000 bostäder färdigställdes. För att svara mot befolkningsökningen borde det ha tillkommit 
ytterligare 50 000 bostäder. Sammantaget gäller det för alla länets aktörer att tillsammans 
klara av att bygga minst en kvarts miljon bostäder till 2030 (Ibid). 

Som kan utläsas av figur 3 visar Länsstyrelsens sammanställning av länets befolkningsökning 
en kraftig befolkningstillväxt sedan år 2003 och framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Tillskottet av bostäder och befolkningsökning i Stockholms län åren 1975-2010. X-
axeln visar årtal och Y-axeln antal färdigställda bostäder. 
Källa: SCB och Länsstyrelsen i Stockholm (2012) http://scb.se 

 

Enligt RUFS 2010 förväntas länets befolkning att öka med upp till en halv miljon personer till 
år 2030. Enligt enheten för Tillväxt, miljö och regionplanering (2010) behövs ett tillskott om 
cirka 600 bostäder per 1 000 nya invånare. Det innebär att kommunerna behöver planera för 
ett högt och jämt tillskott av uppåt 13 000 bostäder per år i länet. Det finns dessutom ett 
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Nedgången i befolknings-
ökningen 2010 beror huvud-
sakligen på registerrensning hos 
SCB och berör egentligen 2009 
och tidigare. Siffran för kvartal 1 
2011visar på en fortsatt kraftig 
befolkningsökning.

som i högkonjunktur drabbas av kapacitetsbegräns-
ningar i form av personalbrist och i lågkonjunktur 
får problem med minskad orderingång som leder till 
personalneddragningar. Efterfrågan på byggarbetskraft 
är nu mycket stor och företagen söker med ljus och 
lykta efter framförallt platschefer och projektledare. 
Konkurrensen om arbetskraften väntas bli ännu större 
om något år när drygt tvåtusen personer kommer att 
arbeta med byggandet av det nya Karolinska sjukhuset. 
&LW\EDQDQ��XWE\JJQDGHQ�DY�7YlUEDQDQ�RFK�DUHQRUQD�L�
Solna och vid Globen kräver också mycket arbetskraft. 
Om kontorsbyggandet dessutom tar fart ökar konkur-
rensen ytterligare – både om personal och om kapital. 
I takt med ökad efterfrågan har anbudspriserna gått 
upp, men ännu inte i samma omfattning som under 
högkonjunkturen 2006–2007.

Branschen påverkades stort av att bostadsbyggandet 
VM|QN�NUDIWLJW�XQGHU�¿QDQVNULVHQ��0nQJD�E\JJI|UHWDJ�
sa upp personal och antalet sysselsatta minskade till 
drygt 30 000 personer 2009 från 50 000 två år innan. 

Under en period var det svårt att sälja nya bostads-
rätter och många planerade bostadsrätter blev i stället 
hyresrätter. I andra bostadsrättsprojekt sänktes priset 
för att bostäderma skulle bli sålda. Att låta bostads-
rätter bli hyresrätter var ett sätt för byggföretagen att 
behålla personal i den utsträckning som är nödvändig 
för att inte förlora för mycket av kompetensen inom 
företaget. Som en effekt av det minskade byggandet 
¿QQV�In�Q\FNHOIlUGLJD�ERVWDGVUlWWHU�Sn�PDUNQDGHQ�
i dag. Kunderna får istället köpa bostäder som är 
LQÀ\WWQLQJVNODUD�RP�HWW�HOOHU�HWW�SDU�nU��YLONHW�|NDU�
WU\FNHW�Sn�GHW�EH¿QWOLJD�EHVWnQGHW�

Tillskottet av bostäder och befolkningsökningen i Stockholms län åren 1975 till 2010. 

Källa: SCB och Länsstyrelsen.
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uppdämt behov från de år då nyproduktionen inte svarat mot befolkningsökningen som gör 
det än mer angeläget att nå denna volym. De senaste årens befolkningsökning på 30 000 till 
40 000 personer per år har varit exceptionellt höga i ett historiskt perspektiv. Om de senaste 
årens höga siffror fortsätter behövs det långt fler än 13 000 bostäder per år, kanske upp mot 
20 000 för att svara mot det långsiktiga behovet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2011). 

 
 

4.6	  Regional	  planering	  
	  
Sveriges kommuner har idag det huvudsakliga ansvaret för den fysiska planeringen, vilket 
regleras i Plan- och bygglagens första kapitel (SFS 2010:900 (fd 1987:10)). Det finns dock 
många planeringsfrågor som sträcker sig utanför kommunernas gränser. Utvecklingen i 
samhället, med bland annat en ökande globalisering, ett stigande intresse för hållbar 
utveckling och allt mer pendling mellan olika kommuner har lett till ett växande behov av 
mellankommunala samarbeten och regional planering. Sveriges medlemskap i EU har 
dessutom medfört ytterligare fokus på regionen som plattform för olika politiska 
handlingsprogram. (NUTEK/Tillväxtverket, 2006) 
 
Den regionala utvecklingsplaneringen styrs av förordningen om regionalt tillväxtarbete (SFS 
2007:713). Enligt förordningen innebär regionalt tillväxtarbete ”insatser för att skapa hållbar 
regional tillväxt och utveckling”. Förordningen om regionalt tillväxtarbete beskriver att varje 
län måste ha ett regionalt utvecklingsprogram (RUP). Ett RUP är ett strategiskt dokument 
som syftar till att skapa en sammanhållande bild av länets utveckling över olika politiska 
områden, med särskild fokus på hållbar utveckling. Tanken med de regionala 
utvecklingsprogrammen är att föra samman olika planeringsprocesser inom ett län, stärka 
samarbetet mellan aktörer på olika nivåer och att förstärka regeringens regionala 
tillväxtpolitik med ett ökat fokus på ekologisk och social hållbarhet. (Tillväxtverket, 2009) 
Innehållet i ett RUP är bestämt i Förordningen om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713, 9§), 
som berättar att ”i det regionala utvecklingsprogrammet ska mål, inriktningar och 
prioriteringar i arbetet anges. Programmet ska innehålla en plan för uppföljning och 
utvärdering.” 

Ett flertal olika aktörer är inblandade i arbetet med de regionala utvecklingsprogrammen. 
Länsstyrelserna i respektive län har en viktig roll. De är i många län ansvariga för att ta fram 
ett RUP och i de län där andra samverkansorgan tagit fram utvecklingsprogrammen deltar 
Länsstyrelsen aktivt i processen bland annat genom att samordna de statliga myndigheterna 
(Länsstyrelserna, 2012). Kommunerna är en central aktör i RUP-processen. Enligt 
förordningen (SFS 2007:713) ska ett RUP utarbetas tillsammans med kommuner och 
landsting. Lagen kräver också att kommunerna ska delta i arbetet med att genomföra 
innehållet i planen. Vidare säger lagen att andra aktörer som näringsliv och organisationer bör 
delta i planprocessen.  

Tillväxtverket arbetar för att utveckla konkurrenskraft och tillväxt i hela landet, och har på 
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uppdrag av regeringen uppgiften att kontinuerligt granska och följa upp hur arbetet med de 
regionala utvecklingsplanerna fungerar (Tillväxtverket, 2009).  
 
Regionplanering kan också vara regional fysisk planering och är då reglerat i Plan- och 
bygglagens kapitel 7 (SFS 2010:900). Det finns inget krav på att en region måste ha en 
regionplan, och idag är det bara Västra Götaland och Stockholm som har en sådan. En 
regionplan skapas genom att regeringen utser ett regionplaneorgan som då blir ansvarigt för 
att ta fram en plan. Syftet med en regionplan är enligt PBL att ”tjäna till ledning för beslut om 
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Planen kan, i den mån det har 
betydelse för regionen, ange grunddragen för användningen av mark- och vattenområden 
samt riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och anläggningar” (SFS 2010:900 4§). 

Regionplaneorganet ska förutom att ta fram en regionplan även bevaka regionala frågor i den 
kommunala planeringen. Kommunerna i regionen är en viktig aktör i planprocessen, 
kommunala tjänstemän och politiker deltar ofta aktivt i arbetet för att ta fram en regionplan. 
Boverket och länsstyrelserna inom en region har enligt PBL (SFS 2010:900) uppgiften att 
delta i processen och granska regionplanen. 
 
I Stockholms län har man valt en annorlunda väg än övriga län i Sverige då Stockholm är ett 
av två län som har en egen regionplan. Denna regionplan fungerar dessutom som en regional 
utvecklingsplan. Stockholms utvecklingsplan (RUFS 2010) har beskrivits tidigare i denna 
uppsats. Regeringen har utsett enheten för Tillväxt, miljö och regionplanering, TMR, (fd 
Regionplanekontoret) vid Stockholms läns landsting som regionplaneorgan, och det är också 
TMR som ansvarar för framställningen av RUFS. 

Den första gången landstinget och länsstyrelsen samarbetade på det här sättet var i samband 
med den tidigare regionala utvecklingsplanen, RUFS 2001. Den planen togs dock 
huvudsakligen fram av landstinget och det beslutades i efterhand att RUFS 2001 även skulle 
gälla som RUP (NUTEK/Tillväxtverket 2006). Utifrån erfarenheterna med RUFS 2001 
inleddes år 2006 arbetet med en ny gemensam utvecklings- och regionplan, denna gång med 
ett mer utvecklat samarbete mellan TMR och Länsstyrelsen i Stockholm. En viktig 
utgångspunkt för arbetet med det som kom att bli RUFS 2010 var samverkan och deltagande. 
TMR bjöd tidigt in en rad olika aktörer från Stockholms kommuner och kringliggande län för 
att delta i planprocessen, som utgick från tre dialogomgångar där man utvecklade planens 
visioner och strategier (Hansen och Hårsman, 2009). Syftet med det aktiva deltagandet och 
dialogformen var att skapa en bred förankring för innehållet i RUFSen och därmed förbättra 
förutsättningarna för att kunna genomföra planen (NUTEK/Tillväxtverket 2006). 

Syftet med en gemensam plan är enligt NUTEK/Tillväxtverket (2006) att få ett samlat 
dokument som ger en helhetsbild över utvecklingen i länet. Ett sådant dokument blir tydligare 
och dessutom förenklas processen och det blir också lättare för olika aktörer att delta då man 
får en planeringsprocess istället för två. 

Den gemensamma planprocessen ställer nya krav på samarbete mellan landstinget och 
länsstyrelsen. TMR har haft huvudansvaret för processen, medan Länsstyrelsen i Stockholm 
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ska delta aktivt. Hansen och Hårsman (2009) har dock uppmärksammat att samarbetet inte har 
fungerat optimalt. De olika rollerna för respektive myndighet har varit otydlig och flera av 
deltagarna i processen har tyckt att den andra parten kunde ha presterat bättre. 

 

4.7	  Regional	  planering	  i	  Norden	  
 
Till skillnad från Sverige har Danmark, Finland och Norge en tydlig hierarkisk indelning i hur 
staten och regionerna aktivt deltar i, påverkar och i viss mån styr den kommunala planeringen, 
vilket uttrycks i formella plan- och strategidokument. I grannländerna har skapats system där 
den statliga och regionala nivån får en tydligare plats i den kommunala 
planeringsverksamheten genom att man samlar viktiga frågeställningar i formella dokument 
och strategier (Boverket, 2011a). 

Nationell planeringsnivå starkast i Danmark och Norge 
I Danmark tar Folketinget efter varje val fram ett övergripande ramverk för planeringen där 
miljöministern redogör för vilka parametrar som den regionala och kommunala planeringen 
ska förhålla sig till. Specifika bestämmelser om den kommunala planeringens innehåll kan 
föreskrivas av staten, vilket möjliggör en nationell styrning av den kommunala planeringen 
inom specifika ämnen och geografiska områden (Ibid). 

I Norge sammanställs statens förväntningar på efterföljande planering i statliga riktlinjer som 
ligger till grund för statliga myndigheters och regionala och kommunala planeringsorgans 
planläggning. Likaså är riktlinjerna vägledande i beslut om överklagade planer. Den norska 
staten kan också ta fram statliga planbestämmelser och arealplan (Ibid). 

Regionplaneringen ligger till grund för kommunernas planering i våra grannländer  
I Danmark ska de fem regionerna och Bornholms kommun ta fram en rumslig 
utvecklingsplan. Den efterföljande kommunala planeringen i form av kommunplan och 
lokalplan ska överensstämma med den regionala utvecklingsplanen. (Ibid) 

I Finland tar landskapsförbunden fram landskapsplaner som fastställs av miljöministeriet. 
Planen styr kommunernas planläggning och myndigheternas övriga planering. Särskilt 
Helsingforsregionen har ett tydligt regionalt perspektiv på de stora 
bostadsförsörjningsfrågorna. Kommunerna i huvudstadsregionen måste upprätta en 
gemensam generalplan grundad på bestämmelser i markanvändnings- och bygglagen, vilket 
innebär en vidareutveckling av samarbetsformerna mellan kommunerna. För att öka 
bostadsproduktionen så snabbt som möjligt utreder också samarbetsdelegationen vilka av de i 
generalplanerna för regionen anvisade bostadsproduktionsdistrikten som mest effektivt och 
snabbt kan användas för lösning av bostadsfrågorna, till exempel infrastrukturunderstöd, 
servicefinansiering och andra åtgärder. (Ibid) 

Den norska regionala planstrategin är ett verktyg för att ta ställning till vilka regionala frågor 
som är viktiga att arbeta med för fylkesting och kommunestyrer. Arbetet med regional 
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planstrategi ska leda fram till beslut om vilka planer som ska tas fram. Fylket kan även ta 
fram regionala planbestämmelser om det behövs för att tydligare främja genomförandet av de 
strategiska målen. (Ibid) 

 

Våra grannländer har någon form av bindande kommunövergripande plan som är stöd för 
planeringen på lokal nivå 
Boverket (2011) beskriver att till skillnad från Sverige har våra tre grannländer någon form av 
bindande kommunövergripande plan. De svenska översiktsplanerna är endast rådgivande. Det 
innebär inte någon tvingande koppling mellan översiktsplanerna och det slutliga 
byggtillståndet även om dessa väger tungt vid behandling av bygglovsansökan. 

I Danmark finns två kommunövergripande dokument: planstrategi och kommunplan. Den 
kommunala planeringsstrategin beskriver den politiska målsättningen, kommunplanen 
innehåller en redogörelse för hur planen uppfyller den lokala planeringsstrategin och hur 
konkreta förslag i planen kronologiskt ska genomföras. Planen utgör grund för den mer 
detaljerade planeringen och styr kommunens beslut vid individuella bygglovsprövningar eller 
beslut om ändrad markanvändning. (Boverket, 2011a) 

I Finland tas det fram kommunövergripande generalplaner. I dessa presenteras principerna för 
den eftersträvade utvecklingen och områdesanvändningen i allmänna drag. Generalplaner kan 
indelas i olika typer med olika rättsverkningar. Generalplanen kan också ligga till grund för 
inlösning av ett visst område. Flera kommuner kan också utarbeta en gemensam generalplan. 
(Ibid) 

I Norge ska den kommunala planeringen ta till vara både kommunala, regionala och 
nationella intressen och följa de mål som har antagits på nationell nivå och ska också 
överensstämma med den regionala planeringsstrategin och eventuella regionala planer. 
Liksom i Danmark finns det både kommunal planstrategi och kommunalplan. Strategin är inte 
en planform i sig utan ett hjälpmedel att identifiera behovet av konkret planläggning liksom 
ett ramverk som fastställer principerna för efterföljande planering och utgör en första 
referenspunkt för privata planinitiativ. Kommuneplanen är uppdelad i två delar, en 
samfunnsdel och en arealdel. Samfunnsdelen anger en generell inriktning för kommunens 
utveckling och fortsatta planarbete; handlingsprogrammet prioriteringsordningen för till 
exempel planläggning, medan arealdelen är rättsligt bindande för framtida markanvändning 
för myndigheter och enskilda. (Boverket, 2011a) 
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5. Empiri 
	  

Uppsatsens empiriska data grundar sig främst på de intervjuer jag genomfört med Fredrik 
Arpe på NCC, Zdravko Markovski på JM, Elisabeth Martin från Sveriges Byggindustrier, 
Douglas Lindström på Danderyd kommun, Sune Ericsson och Ander Ekegren på Solna stad, 
Sophie Ahlstrand på Socialdepartementets bygg- och bostadsenhet samt Maria Pleiborn på 
WSP. I vissa fall har informationen från intervjuerna kompletterats med sekundärdata av 
relevans för studiens syfte att undersöka sambandet mellan bostadsbrist och tillväxt. Som 
tidigare beskrivits i uppsatsens metoddiskussion används intervjupersonernas svar till stor del 
som fakta. I de fall svaren dock strider mot exempelvis tidigare forskning eller där det på 
annat sätt finns utrymme för olika tolkningar kommer jag att uppmärksamma detta redan här i 
uppsatsens empiriska kapitel. 

Värt att notera är att Lindström på Danderyds kommun är ny på sin post som 
stadsbyggnadschef, och har tidigare varit verksam endast utanför Stockholmsregionen. Vad 
gäller intervjun med Martin på Sveriges Byggindustrier gick dessvärre inspelningen förlorad. 
Därav refereras dessa två relativt bristfälligt i relation till övriga intervjupersoner.  

Jag har i denna studie intervjuat samtliga respondenter i egenskap av deras professionella 
yrkesroll. Mitt syfte med detta har varit att svaren ska vara representativa för den organisation 
de företräder och därmed stärka graden av reliabilitet i min undersökning. Det vill säga att 
mina resultat till stor del skulle ha blivit detsamma även om jag hade intervjuat andra 
medarbetare från samma organisationer och myndigheter. Ändå är mitt intryck att svaren på 
frågorna i vissa fall har speglats av respondenternas egna åsikter och reflektioner. Dock har 
samtliga intervjupersoner varit noggranna med att påpeka i vilka avseenden de talar för sin 
arbetsgivares officiella uppfattning respektive när de resonerar utifrån personliga erfarenheter 
och föreställningar. Skillnaderna har jag också försökt förmedla i presentationen av studiens 
empiriska data. Även om det på förhand planerade syftet var att förhöra mig om 
organisationernas generella uppfattning, har jag valt i vissa fall även presentera de personliga 
åsikter som framkom under intervjuerna i de fall jag har gjort bedömningen att dessa har varit 
relevanta för att skapa en större förståelse och bredda resonemangen.  

Jag ser ingen etisk problematik med att förmedla de personliga reflektionerna, då 
respondenterna var införstådda med att samtalen spelades in och att mitt syfte med 
intervjuerna var att producera en offentlig handling som, enligt offentlighetsprincipen, kan 
lämnas ut till den medborgare som så önskar. Inte i något avseende förmedlade 
respondenterna att deras svar gavs i förtroende och det uttrycktes heller aldrig önskemål om 
att svaren inte bör offentliggöras eller publiceras.  

Kritisk granskning och värdering av studiens källor är givetvis av högsta vikt vid akademiskt 
skrivande. Genom att som forskare inta ett källkritiskt förhållningssätt innebär att man vågar 
ifrågasätta källornas påståenden i källor, och visar också på att denne är insatt i det aktuella 
forskningsområdet. Jag har i denna studie inte haft anledning att rikta misstro respondenternas 
sanningsenlighet. Då jag medvetet har valt att träffa representanter på höga positioner inom 
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organisationerna, har samtliga respondenter lång yrkeserfarenhet och stor kompetens inom 
sina områden. Med bakgrund av att de intervjuades i sin tjänsteroll, och dessutom var 
medvetna om att samtalen spelades in med syfte att publiceras enligt offentlighetsprincipen, 
har jag ingen som helst anledning att tro att de skulle förvränga information eller inte svara 
uppriktigt på mina frågor. Då jag även har fått väldigt liknande svar från flera av 
intervjupersonerna, stärker det graden av reliabilitet. Mina frågor var utformade på så sätt att 
det inte fanns något ”rätt eller fel”, utan var istället designade med syfte att ta del av de 
resonemang som förs av de olika aktörerna gällande bostadsbrist, tillväxt ökat 
bostadsbyggande och regionalt inflytande. I de fall respondenterna delgav svar baserat på 
siffror, statistik och andra ”hårda” fakta, har jag i efterhand dubbelkollat informationen mot 
skriftliga källor.  

	  

5.1	  Läget	  på	  bostadsmarknaden	  	  
	  
Det finns och har under flera år funnits ett ackumulerat bostadsunderskott där efterfrågan 
under en längre tidsperiod har kraftigt överstigit utbudet (Markovski 2012, Lindström 2012, 
Arpe 2012). Regeringen mål för samhällsplaneringen, bostadsmarknaden och byggandet är att 
ge alla medborgare en från social synpunkt god livsmiljö främjas samt där bostadsbyggande 
och ekonomiskt och demografisk tillväxt underlättas. Målet är väl fungerande 
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot 
behoven. Det råder idag politisk enighet om att Stockholms bostadsmarknad lider av ett 
bristande utbud. (Ahlstrand, 2012) 

 

Lågt bostadsbyggande även framöver 
Bostadsproduktionen i länet är minimal i förhållande till befolkningsökningen. Med 
utgångspunkt i Sveriges trångboddhetsnorm och statistiken över svenska hushålls 
sammansättning görs bedömningen att bostadsutbudet bör motsvara 0,6 bostäder per invånare, 
vilket för Stockholmsregionens del skulle motsvara minst 18 000 nya bostäder per år. Trots 
detta ligger nivån för Stockholms bostadsproduktion på i genomsnitt strax under 10 000 
bostäder per år sett över en 20 års period. Det finns heller inga några direkta tecken på att ett 
markant ökat bostadsbyggande är på gång (Martin, 2012).  

Samtliga intervjupersoner uppger att trenden i Stockholm går mot ökad bostadsbrist i 
regionen, både baserat på prognoser om ett fortsatt lågt byggande men även på grund av en 
stillastående andrahandsmarknad.  

Med tanke på att det har byggt mycket mer under tidigare perioder så skulle det vara möjligt 
att komma upp i samma nivåer rent byggnadstekniskt. Däremot skulle detta kräva en total 
reformering av det system vi har idag (Arpe, 2012). Fram till 1990-talet drevs 
bostadsbyggandet av en enorm subventionering och det byggdes mycket även i regioner med 
negativ befolkningstillväxt. Med statliga och kommunala medel kunde byggbolagen driva 
projekt utan att vara säker på att bostäderna skulle komma att efterfrågas. 1991 orsakade en 
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väldigt ogenomtänkt reform blodbad i hela byggbranschen (Markovski, 2012). Det 
ekonomiska systemet gjordes om, Sverige gick från höginflationsekonomi till 
låginflationsekonomi, de statliga bostadssubventionerna drogs in och systemet för 
bostadsproduktion gick från planekonomi till marknadsekonomi (Pleiborn, 2012). Detta 
sammanföll dessutom med en av landets kraftigaste lågkonjunkturer sedan den stora 
depressionen på 1930-talet. Markovski (2012) menar att reformen i sig var inte dålig, men 
branschen hann inte ställa om sig och bostadsbyggandet gick från 80 000-90 000 bostäder per 
år till i princip ingenting över en natt. 
 
Detta innebär att rent praktiskt är det inte troligt att byggandet kommer att återgå till de höga 
nivåer som fanns innan 1990-talet (Markovski, 2012). Förutsatt att nyproduktionen sker i rätt 
geografiska lägen, det vill säga där befolkningstillväxten är stark, är det inte heller nödvändigt 
med lika hög bostadsproduktion som på 1960-, 1970- och 1980-talet menar Ahlstrand. 
Regeringens vision och bedömning av marknadsläget är att storleksordningen 40 000 bostäder 
per år är en rimlig och effektiv målsättning (Ahlstrand, 2012). Målet sammanfaller med de 
nyckeltal som krävs för att det befintliga beståndet ska upprätthållas. Sverige har idag ett 
bostadsbestånd på cirka 4,5 miljoner bostäder. En bostad poneras enligt svensk byggstandard 
vara möjlig att hålla i bruk i cirka 100 år med hjälp av grundläggande underhåll och 
renovering. För att beståndet inte ska minska krävs därmed att det årligen produceras en 
procent av befintligt utbud, vilket i Sveriges fall skulle betyda 45 000 bostäder per år. Vid 
överblick av OECD-ländernas årliga bostadsbyggande, ligger Sverige tillsammans med 
Albanien i botten. I en nordisk kontext bygger våra grannländer Norge och Finland ungefär 
lika mycket som Sverige, men har ungefär hälften så stor befolkning (Markovski, 2012).  

Ericsson prognostiserar att man troligtvis aldrig kommer få en perfekt matchning mellan 
utbud och efterfrågan, och påpekar genom personlig reflektion att det kanske inte ska vara det 
heller. Om alla var säkra på att alltid få exakt den bostad de behöver då måste det finnas ett 
överskott, och då skulle byggarna vara tvungen att ta en alldeles för stor risk. Ericsson gör en 
jämförelse med arbetsmarknaden där det råder konsensus inom nationalekonomi om att i det 
fall arbetslösheten är noll procent då skulle arbetsmarknaden stagnera i brist på rotation 
(Ericsson, 2012). 
 

Trångboddheten ökar 
Ekvationen går än så länge ihop så till vida att vi har blivit mer trångbodda. Fram till år 1990 
ökade bostadsyta per person, men efter 1990 har ytan per person minskat igen. Sverige har 
under en längre tid kunnat föra statistik över trångboddhet med hjälp av de nationella folk- 
och bostadsräkningarna. Räkningarna upphörde dock i början av 1990-talet till följd av den 
integritetsdebatt som dessa kom att utlösa. Under de senaste 20 åren har det därför varit svårt 
att ställa prognoser över hur många som bor i en genomsnittlig bostad. I ett försök att 
återupprätta statistiken infördes 2010 ett lägenhetsregister. Lägenhetsregistret är ett nationellt 
register över Sveriges alla bostadslägenheter, innehåller grundläggande information om bland 
annat area, antal rum och kökstyp. Om några år borde det därför återigen vara möjligt att 
skapa sig en statistik uppfattning (Pleiborn, 2012).  
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Brist på billiga bostäder 
Arpe (2012) belyser det faktum att det inte är bostadsbrist totalt sett så till vida att det finns 
bostäder i Stockholm att köpa, vilket också påpekas av Martin (2012) och Pleiborn (2012). 
Problemet menar Arpe är att det i Stockholm saknas bostäder som den genomsnittliga 
stockholmaren har råd att efterfråga (Arpe, 2012). Mycket av det som produceras idag är bara 
tillgängligt för kapitalstarka medborgare, vilket gör det svårt för exempelvis 
förstagångsköpare att ta sig in på marknaden (Pleiborn, 2012). Således måste 
bostadsmarknadens aktörer samverka för att kunna erbjuda flera personer ett prisvärt boende 
(Arpe, 2012). Dock kommer inte ökad nyproduktion ensamt kunna lösa bostadsbristen (Arpe, 
2012). Stränga uthyrningsregler, avsaknaden av marknadshyror och hög beskattning vid 
försäljning har lett till att bostadsmarknaden i Stockholm brister i flexibilitet, vilket i sin tur 
hämmar rörligheten. Pleiborn (2012) menar att hyresmarknaden i Sverige egentligen inte är 
någon marknad utan står förhållandevis stilla. 

 

5.2	  Förutsättningarna	  för	  ökat	  bostadsbyggande	  
	  
Långsiktighet och transparens 
För att säkerställa och underlätta för en bostadsmarknad i balans krävs långsiktigt ställda 
befolkningsprognoser. Markovski (2012) och Arpe (2012) beskriver att för deras 
verksamheter är ledtiden från förfrågan om markanvisning till färdigt bygglov i genomsnitt 6-
7 år. För att som bolag ha möjlighet att investera hundratals miljoner i projekt med så långa 
ledtider är det helt avgörande för bolagets överlevnad att tillgång finns till prognostiserade 
tillväxttrender. Det krävs även långsiktiga och transparanta spelregler för att underlätta ett 
ökad byggande. Nya subventioner och regler in och ut skapar inte stabilitet och långsiktighet 
för branschen. Det är omöjligt att ”chansa igång” mångmiljon-projekt för företag med över 
2000 anställda som ska ha lön. Politiken bör förtydliga de lagar och bestämmelser som 
påverkar bostadsbyggandet. Det finns exempelvis lagar som ibland är direkt motsägande 
(Arpe, 2012, Markovski, 2012). Plan- och bygglagen reglerar den fysiska planeringen och 
kontrollen av bebyggelse medan Miljöbalken är den centrala lagstiftningen inom 
miljöområdet. Dessa gäller parallellt och det uppstår konflikter dem emellan. Och även om de 
rent juridiska är korrekta så tillämpas lagarna på olika sätt i olika kommuner (Markovski, 
2012, Martin, 2012).  
 

Ökad samverkan 
För att komma tillrätta med bland annat tillämpningsproblematiken efterfrågar byggbranschen 
en större samverkan mellan byggbolag och kommun, men även mellan kommunerna. Det är 
inte bara tillämpningen av lagar som skiljer sig åt mellan kommunerna. Oftast har 
kommunerna också specifika önskemål eller inriktningar på den bostadsproduktion som 
beviljas. Dessa kommunala särkrav innebär till exempel att byggbolaget måste anpassa sina 
bostäder efter nya specifikationer varje gång de kommer till en ny kommun och bygger. 
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Kommun X har särskilda miljökrav, kommun Y har krav på unik design och kommun Z har 
ett tredje krav. På grund av särkraven kan byggbolagen inte använda sig av samma teknik och 
byggklossar i olika kommuner, vilket skulle vara mer effektivt och billigare (Arpe, 2012, 
Pleiborn, 2012).  
 

Snabbare planprocess 
Stora byggprojekt är till sin natur en process som tar lång tid. Dock finns det enligt 
byggbranschens representanter flera orsaker till att projekten tar onödigt lång tid, vilket kostar 
pengar och orsakar dyrare bostäder för slutkunden. Den främsta orsaken är en långsam 
planprocess med långa handläggnings- och överklagningstider. Att besluten ska prövas 
politiskt och i demokratisk anda menar byggbranschen är helt rätt då nya bostäder ofta 
påverkar många personers befintliga miljö. Däremot är handläggningstiderna hos exempelvis 
Länsstyrelserna ibland så långa att projekt måste skjutas upp i väntan på beslut (Markovski, 
2012, Martin, 2012).  

Ett ökat bostadsbyggande har av Länsstyrelsen i Stockholm identifierats som ett av fem 
områden med stor betydelse för Stockholmsregionens tillväxt och utveckling. Länsstyrelsen 
beklagar därför de långa handläggningstiderna, och prioriterar sedan 2011 att förkorta dessa 
för planer som gäller bostadsbyggande. Utgångspunkten för Länsstyrelsens arbete är att 
halvera tiden från idé till färdig bostad. Dock påpekas att planärendena blir både allt fler och 
alltmer komplexa, vilket bidrar till trögheten (Länsstyrelsen i Stockholm, 2012). Markovski 
föreslår att det som i exempelvis Norge borde införas tidsregler för hur lång tid varje del i 
processen får ta, med syfte att underlätta budgetering och projektering (Markovski, 2012). 
NCC har verksamhet i Tyskland där de använder sig av en väldigt strikt planprocess. Kortare 
ledtider ger en billigare bostadsproduktion, och där skulle Sverige kunna ta efter i vissa 
avseenden (Arpe, 2012). 

 

Bevilja fler tidsbegränsade bygglov 
Ahlstrand (2012) och Pleiborn (2012) menar att ett annat förslag för att få igång fler projekt 
snabbare är att utöka beviljandet av tidsbegränsade bygglov. Byggnadsnämnden får bevilja 
tidsbegränsat bygglov om en åtgärd förväntas pågå under en begränsad tid, och då något eller 
några men inte alla förutsättningar för permanent bygglov är uppfyllda. Den totala tiden får 
inte överstiga tio år. Huvudregeln är att permanent bygglov ska ges i första hand. Men om ett 
sådant bygglov inte kan ges kan ett tidsbegränsat bygglov bli aktuellt. Det krävs att ett antal 
av kraven (men inte alla) för permanent bygglov är uppfyllda. Vilka krav och i vilken grad de 
ska vara uppfyllda får bedömas av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Eventuella 
olägenheter av åtgärden får vägas mot nyttan av åtgärden. Tidsbegränsat bygglov kan ges för 
alla slags bygglovspliktiga åtgärder. (Boverket, 2011b) 

Från Regeringens sida har man länge påpekat behovet av tidsbegränsade bygglov för 
exempelvis studentbostäder. Bland annat i Bredäng i södra Stockholm finns ett sådant projekt 
med 250-400 studentbostäder. Stockholm stad har angett hur de dammsugit all mark i jakt på 
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mark som är lämplig för tidsbegränsade bygglov för exempelvis studentbostäder. Det är ett 
jättebra sätt att utnyttja mark där man inte vill ”låsa” upp marken på 100 år, menar Ahlstrand 
(2012). 

Billigare produktion 
En annan förutsättning för ökad byggande är att det ska vara ekonomiskt lönsamt (Lindström, 
2012, Pleiborn, 2012). Byggbolagen måste få ihop sina kalkyler, och med stor sannolikhet 
veta att bostäderna kommer att efterfrågas (Markovski, 2012, Arpe, 2012). Som beskrivits 
tidigare i denna studie efterfrågas så gott som alla nyproducerade bostäder av en kapitalstark 
kundkrets. Som ett steg i ledet att bättre matcha utbudet mot den generella Stockholmarens 
efterfrågan är att kunna erbjuda billigare bostäder till lägre kvalitet. Det skulle leda till större 
valmöjligheter på bostadsmarknaden genom att kunna välja en billig bostad med lägre kvalitet 
eller dyrare bostad till högre kvalitet. Ett sätt att bygga billigare och därmed sälja billigare till 
slutkund, skulle vara att på vissa typer av bostäder sänka de krav som finns gällande 
bullernormer, 100 procentig handikappanpassning och dylikt. Studentbostäder skulle kunna 
vara ett sådant exempel (Arpe, 2012). Att medvetet sänka standardkraven och bygga till lägre 
kvalitet är ingenting det pratas högt om. Däremot kan vi fråga oss hur länge vi har råd att 
bygga allt till högsta standard, menar Ericsson (2012) och Arpe (2012). Arpe menar att 
självklart ska det som byggs inte byggas dåligt, men idag är allt som tillförs marknaden 100 
procent funktionshinderanpassat, buller skyddat och kvalitetssäkrat efter höga krav. Det måste 
även i Stockholm finnas alternativ för den som vill bo lite billigare. Om det billigare 
alternativet fanns, skulle det dessutom inte längre finnas en marknad för ockerhyror och 
svarta kontakt (Arpe, 2012). 

 Redan på 1980-talet ville JM belysa debatten om ett normfriare och billigare 
bostadsbyggande. Projektet Fribygget i Uppsala innebar billiga bostäder med bland annat 
lägre takhöjder, och syftade främst till att påverka diskussionen och släppa debatten fri genom 
att gå ifrån byggnormerna. Markovski (2012) föreslår hur man skulle kunna tänka sig att 
bygga studentlägenheter där kanske inte 100 procent utan 10 procent kan vara 
funktionshinderanpassade, en på varje våning till exempel. Han påpekar att det dock är en 
väldigt känslig fråga, och inte helt lätt att stå i direktsändning och få frågan om byggbolaget 
inte tycker att handikappade ska ha samma rättigheter som alla andra. Det gör att politikerna 
inte heller vill ta i frågan. Om politiska beslut skulle möjliggöra för billigare projekt skulle 
byggbranschen absolut vara intresserade (Arpe, 2012, Martin, 2012, Markovski, 2012). 
 

Ökad flexibilitet och rörlighet 
Arpe (2012) och Pleiborn (2012) påpekar att ökad nyproduktion på egen hand inte kommer att 
kunna lösa Stockholms bristande bostadsutbud. Det krävs också en ökad rörlighet i det 
befintliga beståndet. Stockholms bostadsmarknad brister i flexibilitet och rörlighet på grund 
av bland annat stränga uthyrnings- och skatteregler. Samtidigt som det råder bostadsbrist 
totalt sett, så finns en överkonsumtion inom vissa grupper. Det finns exempelvis många äldre 
som väljer att bo kvar i sina överdimensionerade hus och lägenheter på grund av att 
vinstskatten slår hårt. En betydelsefull faktor för rörligheten på bostadsmarknaden är att 
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transaktionskostnaderna i samband med en flytt är låga (Pleiborn, 2012, Markovski, 2012).  
Stockholms Handelskammare har beräknat hur stora kostnaderna för ett hushåll som flyttar 
inom det ägda beståndet blir och hur stora merkostnader skattesystemet skapar. Resultatet 
visar att skattekostnaden för en flytt i Stockholms län i genomsnitt uppgår till mellan 450 000 
och 750 000 kronor. Därtill kan läggas mäklararvodet som ökar flyttkostnaden ytterligare, till 
mellan 600 000 och 900 000 kronor. Detta är betydligt högre kostnader än vad som gäller i 
andra delar av Sverige (Riksdagens motion 2011/12:Sk231). Det här skapar en inlåsning på 
bostadsmarknaden, då de flyttkedjor som försäljningen av en stor bostad ger upphov till 
uteblir, vilket ger en negativ effekt på rörligheten (Pleiborn, 2012, Markovski, 2012). Enligt 
en konsultrapport för JMs räkning har det visat sig att för varje bostad som JM säljer skapas 
en flyttkedja på 4-7 bostäder beroende på bostadens storlek och pris. Ju större/dyrare bostad 
som säljs, desto längre flyttkedja (Markovski, 2012).  

Jag vill här påpeka att det dock har uppmärksammats från flera håll att det finns för lite 
forskning om flyttkedjor för att basera bostadspolitik på den. Den forskning som ändå finns 
har kommit fram till andra slutsatser än de som brukar presenterad i konsultföretagens 
rapporter till byggbranschen. Ett flertal rapporter menar att i tillväxtregioner som Stockholm 
är det inte alltid lätt att uppnå långa flyttkedjor eftersom hushåll från andra delar av landet 
flyttar in och bryter kedjan. Hushållen som kniper dessa bostäder är sällan unga debutanter, 
vilket är något som konsulternas rapporter till byggbranschen gärna påtalar 
(Jagvillhabostad.nu 2011). Magnusson Turner säger i Dagens Nyheter (2006-08-03) att det 
”är allvarligt att konsultrapporterna tas för sanning. När kommunerna räknar med att 
flyttkedjorna ska ge ungdomarna bostad, byggs det färre billiga bostäder.” I City Malmö 
(2010-12-10) säger hon ”Att tro att långa flyttkedjor gör att de som behöver bostad får en är 
en ful och förhastad slutsats”, och i Hallands Nyheter (2010-04-16) påpekas av Magnussson 
Turner att ”Flyttkedjorna hinner aldrig nå vissa grupper i samhället, såsom exempelvis 
ungdomar”. Även länsstyrelser runt om i landet har börjat ifrågasätta de stora effekter som 
under många år tillskrivits flyttkedjorna (Länsstyrelsen i Stockholm 2010, Länsstyrelsen i 
Skåne 2010). 

Pleiborn föreslår hur ett alternativ till att släppa uthyrningen fri och därigenom föra in ett 
spekulationsmoment i bostadsuthyrningen, skulle kunna vara att införa ett system där 
nyproducerande hyresrätter och ägandelägenheter får mer marknadsmässig hyressättning. Det 
skulle också göra det mer attraktivt att bygga sådana typer av bostäder. Pleiborn menar dock 
att ett troligt scenario är att detta inte kommer att genomföras eftersom det faktiskt är att 
införa marknadshyror, om än på en delmarknad. Sverige är här ett undantag, då 
marknadshyror tillämpas i de flesta andra länder (Pleiborn, 2012). (Här kan vara värt att 
påpeka att flera länder använder sig av social housing systemet vilket innefattar billiga 
bostäder där hyran inte är marknadsstyrd (se Whitehead, 2007). Å andra sidan berättar 
Ahlstrand att det från regeringsnivå jobbas på att få en flexiblare andrahandsuthyrning. Bland 
annat är allmännyttan är inte längre hyresledande, lagen om uthyrning har setts över och 
bruksvärdessystemet ska noggranna beaktas vilket är en reformering av hyressättningen. När 
hyran sätts ska närhet till service, geografisk läge och så vidare räknas in och således bör 
hyrorna i innerstan i framtiden vara högre än i ytterstaden (Ahlstrand 2012). 
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Ge bostadsbyggandet högre politisk prioritet 
I de flesta Stockholmskommuner finns en politisk vilja att växa, och från statlig nivå finns det 
en stark vilja att öka bostadsbyggandet (Ekegren 2012, Ericsson 2012, Lindström 2012, 
Ahlstrand 2012). Markovski (2012) hävdar att om politiken vill att det ska byggas flera 
bostäder så är det bara flöda marknaden med byggrätter, vilket till exempel gjorts i Bryssel. 
Där finns billiga bostäder till låg kvalitet och dyra bostäder till hög kvalitet. Det är även fri 
andrahandsuthyrning, och många har bostadsägande (privat hyresvärd) som sparform. Det gör 
att det finns många bostäder i omlopp, vilket gör att det inte finns någon marknad för 
ockerhyror och svarta kontrakt. Byggbolagen kan inte råda över kommunernas planmonopol 
och stiftar inte heller lagarna. Därav menar Markovski (2012) att det är fel att kritisera 
byggbranschen för det låga bostadsbyggandet. 
 

Se över lagtexten 
Från Regeringen och bostadsminister Stefan Attefalls sida har förslag kommit om att se över 
och skärpa den lagstiftning som reglerar kommunernas bostadsförsörjningsansvar (Ahlstrand 
2012). Ekegren (2012) konstaterar att förslaget är föga förvånande, då det är en åtgärd som 
lägger hela ansvaret för bostadsbristen på kommunerna. Det är lätt att från statens sida fatta 
beslut i frågan då det befriar den statliga politiken från allt ansvar. Ekegren (2012) fortsätter 
genom peka på hur detta är den enda förslag till åtgärd som bostadsministern har presenterat 
efter att statens egen utredare Sören Häggroth kartlagt och analyserat läget på Stockholms 
bostadsmarknad. ”Sedan början av 1990-talet då bostadssubventionerna avskaffades har alla 
regeringar, oavsett om de varit socialdemokratiska eller borgerliga, abdikerat från 
bostadspolitiken och lagt över ansvaret på marknaden, och på kommunerna när marknaden 
inte klarade av bygga tillräckligt med bostäder. Skall staten vara trovärdig, måste staten som 
har tillsatt 11 utredningar inom bostadsområdet, leverera ett antal åtgärder som påverkar 
bostadsbyggandet positivt” (Ekegren, 2012).  

Ahlstrand påpekar dock hur Sören Häggroths analys faktiskt har lett till flera olika förslag 
från regeringens sida, varav att se över lagtexten på ett antal punkter är ett. För att öka 
möjligheterna för privatpersoner att hyra ut en bostad i andra hand har riksdagen på förslag 
från regeringen beslutat om ändringar i 12 kap. jordabalken (prop. 2008/09:27, bet. 
2008/09:CU8, rskr. 2008/09:73). Sedan den 1 maj 2009 är det också möjligt att bilda 
ägarlägenheter vid nyproduktion eller nytillskott av bostäder genom viss ombyggnad (prop. 
2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170). Detta innebär att bostadsinnehavaren 
själv äger bostaden och får lagfart på den fastighet som bostaden utgör (regeringen prop 
2011/12:1 utgiftsområde 18 2012:31). 
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5.3	  Tillväxt	  
	  
De tre senaste åren har Stockholms befolkningstillväxt varit den största sedan andra 
världskriget. På världsnivå är Stockholm en av världens starkast växande regioner. 
Urbaniseringen som vi ser i Sverige och globalt kommer med största sannolikhet bara att 
fortsätta. Stockholm har fortsatt att växa oavsett vad politikerna och tjänstemännen har velat. 
Nu har politiken insett att regionen kommer att fortsätta växa oavsett, och kommit på att det 
kan vara smart att vara med och påverka/styra den här tillväxten politiskt, menar Markovski 
(2012). 
 

Högre befolkningstillväxt än prognostiserat 
Stockholmsregionens inflyttningsnetto är betydande, och dessutom mycket högre än de 
prognoser som tidigare ställts (Martin 2012). I RUFS 2001 presenterades två scenarier – Bas 
och Hög – för befolkningstillväxten, där båda alternativen stod som utgångspunkt för 
utformningen av Stockholms regionala utvecklingsplan. Scenario Hög innebar fortsatt snabb 
tillväxt i ungefär den takt som hade gällt under 1990-talet, vilket motsvarade cirka 20 000 
personer per år. Scenario Bas innebar en mindre hög ökningstakt om 13 000–14 000 personer 
per år, ungefär motsvarande den som gällde under 1980-talet. Idag kan konstateras att den 
reella utvecklingen inte stämde överens med något av alternativen, utan istället landade i en 
befolkningstillväxt på över 30 000 personer per år (Ekegren, 2012).  
 

Logiskt samband mellan bostadsutbud och tillväxt 
Ekegren, Ahlstrand och Lindström pekar på att det logiskt sett bör finnas ett samband mellan 
bostadsutbud och tillväxt. På lång sikt går befolkningstillväxt och konstant eftersatt byggande 
inte hand i hand. Någon gång kommer en gräns där Stockholmarna inte kan tränga ihop sig 
mer i det bostadsbestånd som finns. Då kommer det dels att ske en utträngningseffekt och dels 
kommer det finnas folk som aktivt väljer bort regionen, hävdar Pleiborn (2012). Det kommer i 
sin tur påverka den ekonomiska tillväxten när företagen får svårt att rekrytera eftersom folk 
inte har någonstans att bo (Markovski, 2012). Många företag i Stockholm säger att det redan 
är svårt att rekrytera arbetskraft från utlandet med tanke på bostadssituationen, det finns 
nästan ingenting att efterfråga på hyresmarknaden för en person som kommer utifrån och inte 
har stått i bostadskö. Att företagen påpekar detta för Socialdepartementet kan ses som ett 
tydligt tecken på att bostadsbristen påverkar tillväxten negativt (Ahlstrand 2012). 
Tillväxthämmandet kommer troligtvis också att synas redan i tidigare stadier, till exempel 
genom att inte alla som vill kan utbilda sig i Stockholm. Detta leder till att urvalet av 
studenter blir mindre och chansen att Stockholm får de bästa studenterna minskar (Markovski, 
2012). 
 

Minskad tillväxt eller minskad bostadsbrist? 
Om Stockholms tillväxt planar ut kommer det innebära ett jätteproblem för hela landet 
påpekar Arpe (2012) och Ericsson (2012). Genom det kommunala skatteutjämningssystemet 
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försörjer Stockholms kommuner många andra orter i Sverige. Därför kommer en minskad 
tillväxt i Stockholm påverka hela landet. Från Regeringens sida vill man givetvis undvika att 
tillväxten hämmas, bland annat genom att arbeta för att alla kommuner ska sitt regionala 
ansvar och bidrar till bostadsförsörjningen (Ahlstrand, 2012). 
 
De som har ansvaret för bostadsförsörjningen (kommunerna) är inte de som bygger 
(byggbolagen), och det skulle krävas mycket radikala politiska förändringar för att ändra på 
detta. Som det ser ut nu tänker man inte ta ifrån kommunerna deras självbestämmande eller 
bostadsförsörjningsansvar, man kommer troligtvis inte förändra skattesystemet med 
fastighetsskatt, flyttskatt och så vidare. Ingen vill heller ta marknadshyror upp till diskussion, 
men å andra sidan börjar man höra från hyresgäster i ytterstan att de inte vill betala lika mkt 
som hyresgäster i innerstan. Ovanstående är döda politiska frågor, och man ser inte heller så 
stor skillnad i bostadspolitiken mellan de politiska blocken. Därför är det svårt att se att det 
inom överskådlig framtid kommer att börja byggas mycket mer (Pleiborn, 2012). 

Bostadspolitiken har visserligen fått större fokus sedan återinförandet av posten 
bostadsminister återinfördes efter valet 2010. Det kommer lite mera förslag på åtgärder än 
innan, men det beror också på att det finns så tydliga problem på Stockholms bostadsmarknad 
att de inte går att ignorera. Problemen har å andra sidan funnits länge, och politiken har sedan 
ekonomin tog fart igen på slutet av 1990-talet velat få igång bostadsbyggandet, vilket man 
alltså inte har lyckats med. Pleiborn menar att på det sättet är den politik som har förts 
värdelös med tanke på att Sveriges bostadsbyggande är av löjeväckande nivåer jämfört med 
”alla andra”. Att under så lång period ha ett så lågt byggande som Sverige har haft är inte 
hållbart (Pleiborn, 2012). I Sverige har bostadsinvesteringarnas andel av BNP varit betydligt 
lägre än i de övriga länderna ända sedan recessionen i början av 1990-talet. Sedan 1990 har 
Sveriges investeringar i bostadssektorn som lägst legat på 1,5 procent och som högst på 5,9 
procent av BNP. Detta är att jämföra med Finlands 4,5 procent som minst och 7,0 som högst. 
I Danmark har motsvarande siffror varit 3,3 respektive 6,6. Endast Norge har haft en lägre 
max nivå än Sverige på 4,4 procent som högst, vilket å andra sidan kan förklaras av att Norge 
har en av världens högst BNP per capita. Dock har även Norge en högre lägsta nivå än 
Sverige på 2,3 procent (Boverket 2010). Som kan utläsas av Tabell 1 är dessutom 
Regeringens ambition att minska den offentliga finansieringen för utgiftsområde 
Samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet. 
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Tabell 1. Regeringens förslag till budget 2012: utgiftsområde Samhällsplanering, 
bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet. 

År: Avser: Miljoner 
kronor: 

2010 utfall 1 215 

2011 budget 1 106 

2011 prognos  955 

2012  förslag  959 

2013 beräknat  959 

2014 beräknat  967 

2015 beräknat  962 

Källa: Regeringens prop 2011/12:1 utgiftsområde 18 

Sverige har sedan de politiska krafttag som gjordes på bostadsmarknaden under 1960- och 
1970-talet haft en hög kvalitet på de bostäder som finns, men om det fortsätter såhär kommer 
Sverige hamna på efterkälken. Pleiborn (2012) tror inte att Sverige idag ligger efter 
internationellt sett, då Sverige har haft mycket högre bostadsstandard och kvalitet än i många 
andra länder. Det är långt ifrån alla som haft ett miljonprogram som Sverige har haft, där 
standarden förbättrades avsevärt och beståndet kraftigt ökade (Pleiborn, 2012). 

Arpe (2012) konstaterar att ”Sverige inte har något naturlig placering i världen. Vad är det 
som ska locka internationella företag att placera sitt europakontor i Sverige, en avkrok i 
Norden, istället för i London eller Paris?” För att attrahera företagare måste alla tillsammans 
arbeta för en attraktiv Stockholmsregion, där en fungerande och effektiv bostadsmarknad är 
en viktig del. Det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft att Stockholm fortsätter att växa. 
Därför att det viktigt att göra krafttag för att komma åt fler bostäder. En del är att bygga mer 
och på fler platser, men även att öka rörligheten för att bättre nyttja det bestånd som redan 
finns. Byggbolagen kommer att fortsätta bygga i den mängd och på de platser där det går att 
driva vinstgivande projekt. Finns det inga vinster att göra kommer inga privata aktörer att 
bygga och då får samhället i sådana fall stå för bostadsförsörjningen, men då är det att gå 
tillbaka till den planekonomi som rådde innan 1990-talet, förklarar Arpe (2012). Markovski 
menar att det är svårt att föreställa sig att något nytt typ av miljonprogram kommer att 
tillsättas. Det var unikt då, och det skulle vara ännu mer unikt idag eftersom staten inte längre 
styr marknaden med så stora medel (Markovski, 2012).  
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5.4	  Regional	  planering	  
	  
Alla kommuner har inte ökat byggande och befolkningstillväxt som målsättning. Exempel 
hade Täby tidigare som vision bevara halva Täby grönt genom att inte bli fler 60 000 
invånare. Nu har kommunen dock ändrat sig till förmån för ett regionalt ansvarstagande för 
Stockholms tillväxt (Pleiborn, 2012). Arpe påpekar också problematiken med att vissa små 
kommuner kan dra nytta av att andra kommuner bygger mycket genom att exempelvis få del 
av infrastruktur- och serviceutbyggnad utan att själv ta något direkt regionalt ansvar. 
Bostadsmarknaden i Stockholm är regional snarare än kommunal, då det i de allra flesta fall 
inte är kommungränserna som avgör var folk inom regionen väljer att bosätta sig. Eftersom 
alla kommuner i Stockholm gynnas av regionens tillväxt, är det också rimligt att alla är med 
och bidrar till regionens bostadsförsörjning och tillväxt. Å ena sidan måste politiken se till att 
förutsättningarna finns för att alla ska vara med och bidra, men å andra sidan är det i 
slutändan ändå marknaden som bygger det som marknaden vill ha (Arpe, 2012). 

 I vissa kommuner opponerar sig medborgarna mot förtätning, exploatering av grönytor med 
mera och kommunpolitikerna har den lokala opinionen att ta hänsyn till när kommunens mål 
och visioner ska fastställas. Lindström (2012) förklarar att det i Danderyd exempelvis bedrivs 
en politik som går ut på att man vill bevara det som är unikt för kommunen, bland annat 
kulturhistoriska miljöer och öppna grönytor. Danderyds medborgarkrets är dessutom väldigt 
aktiva, pålästa och engagerade, och driver stark opinion i frågan (Lindström, 2012). 

Även om politikerna går emot den allmänna åsikten och godkänner nya detaljplaner, så stöter 
de ändå på den lokala opinionen genom överklaganden som drar ut på och försvårar 
planprocessen. En överklagandeprocess kan i vissa fall ta så långt tid att 
marknadsförutsättningarna hinner ändras på grund av förändrat konjunkturläge, konkurrens 
och så vidare. Det finns därför dåliga incitament för kommunerna att bygga enligt målet i 
RUFS om dessa står i kontrast till invånarnas önskemål. Därför kanske det skulle vara så att 
planmonopolen på något sätt togs ifrån kommunerna för att istället läggas på regional nivå. 
Ett regionalt planmonopol skulle slippa binda den lokala opinionen till de beslutande 
politikerna, menar Pleiborn (2012). 

Vad som talar emot ett ökat regionalt inflytande är Sveriges starka tradition av kommunalt 
självstyre. Ericsson (2012) beskriver kommunernas självbestämmande som något ”heligt”. 
Diskussionen om större regionalt inflytande är därför väldigt känslig, och kommunerna och 
deras intresseorganisation Sveriges kommuner och landsting är starkt emot ett sådant förslag 
(Ahlstrand, 2012, Markovski, 2012). Lindström (2012) tillägger att ett införande av regionala 
bindande planer skulle sätta hela det kommunala planmonopolet och det demokratiska 
systemet ur spel. Makten skulle på så vis komma längre bort från medborgarna. Medborgarna 
har valt att bosätta sig och betala skatt till en viss kommun, och det skulle således vara 
odemokratiskt att frångå det kommunala självstyret (Lindström, 2012). 

Av Ekegren (2012) påpekas att även om det är uppenbart att kommunerna på något sätt måste 
ta ett större regionalt ansvar totalt sett, så är det svårt att se hur det rent praktiskt skulle 
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fungera med ett införande av bindande regionala planer. Det kommunala 
skatteutjämningssystemet som det ser ut idag kan göra att det för vissa kommuner inte är 
gynnsamt att ta emot fler invånare, då de extra intäkterna ändå går vidare till andra kommuner 
med sämre ekonomi. Arpe (2012) föreslår hur ett alternativ därför skulle kunna vara att se 
över reglerna för utjämningssystemet och införa bonusar för de som tar sitt ansvar genom att 
se till att pengarna stannar kvar i kommunen. Skatteutjämningssystemet skulle på så sätt 
kunna uppmuntra kommunerna att ta större ansvar för den regionala tillväxten. Det skulle 
också leda till att kommunerna då inte längre kan använda sig av ekonomiska argument för att 
inte öka sitt byggande (Ekegren, 2012). 

Markovski (2012) påpekar att en fråga som måste diskuteras i det fall regionala planer var 
bindande är vad som händer om kommunerna inte följer planen. För att regler och lagar ska 
vara verksamma måste det finnas en påföljd för den som bryter mot bestämmelserna. Vilka 
påföljder ska utdelas, och vilken instans ska följa upp att alla kommuner har följt de regionala 
planbestämmelserna? Är det Länsstyrelsen som ska ha koll på kommunerna? En annan aspekt 
är att om det införs bindande regler, innebär det då att allt annat är förbjudet? Och under 
vilken tidsperiod ska den regionala planen gälla? En detaljplan gäller ofta 15 år och 
översiktsplaner upp mot 30 år. Många förändringar kan ske över så långa tidsperioder och hur 
ska detta hanteras om planerna är bindande? Med utgångspunkt i ovanstående frågeställningar 
drar Markovski slutsatsen att det kanske är bäst att inte genomföra bindande planer. 
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6.	  Diskussion	  
	  

Resultaten från studiens empiriska underökning analyseras här i relation till uppsatsens 
teoretiska utgångspunkter. Resonemanget om elasticitet på bostadsmarknaden följs upp 
genom att jag belyser mina hypoteser angående vilka följder en god elasticitet kan ha för 
samhällsekonomin. Barkers sammanfattning av den brittiska rapport som genomförts 
angående bostadsutbudets inverkan på Storbritanniens BNP försöker jag applicera på en 
svensk kontext (även om det är svårt att dra några slutsatser rent vetenskapligt utan mer 
omfattande studier). Vidare länkas de svenska rapporter av Lind et al (2007) och 
NUTEK/Tillväxtverket (2006) som presenterats i teorikapitlet samman med denna studies 
empiriska resultat om samband mellan bostadsbrist och tillväxt samt hur ett ökat 
bostadsbyggande kan underlättas. Det teoretiska resonemanget om nyregionalism och dess 
kritik utgör utgångspunkt för diskussionen om huruvida ett ökad regionalt inflytande skulle ha 
positiv inverkan på bostadsmarknaden. Diskussion om en regional maktnivå sammankopplas 
även med Kalbro et als argument om att kommunernas roll bör tänkas igenom från grunden 
samt Strömboms resonemang om regionalismens drivkrafter. 

 
 

6.	  1	  Bostadsbristens	  inverkan	  på	  tillväxten	  
	  
Generellt är det svårt att inom den svenska litteraturen hitta vetenskapliga samband mellan 
bostadsbrist och tillväxt i allmänhet. Det finns visserligen en uppsjö artiklar, debattinlägg och 
rapporter på ämnet, men alltför ofta verkar slutsatserna i dessa baseras på författarnas 
tyckande och tänkande snarare än empirisk data. Från svenskt regeringshåll har exempelvis 
uttalats att bristen på bostäder kan bromsa ekonomisk expansion i tillväxtområdena, vilket 
skulle leda till minskad ekonomisk tillväxt i landet totalt sett. Det finns även ett antal 
rapporter från bland andra Boverket och vetenskapliga artiklar som belyser diskussionen om 
att det skulle finnas ett samband. Exempelvis menar Lundström och Wilhemsson ”It is 
obvious that an increasing and long lasting housing shortage in the Stockholm area can have 
a huge effect on economic growth in Sweden.... A well functioning housing market is regarded 
as key for further economic growth and prosperity.” (Lundström och Wilhelssson 2007:325). 
Några mer ingående empiriska studier har dock inte genomförts, vilket hittills har gjort det 
svårt att vetenskapligt bevisa några samband mellan bostadsbrist och hämmad tillväxt i en 
svensk kontext.  

Som Lind et al (2007) beskriver bestäms en stads eller regions utveckling av många olika 
faktorer och varje stad/region har en rad mer eller mindre unika egenskaper. Både vilka 
egenskaper som spelar roll och hur sambanden mellan respektive egenskap och tillväxt ser ut 
förändras över tiden. Detta gör det svårt att rent statistiskt identifiera några mellan i detta fall 
bostadsbrist och tillväxt i Stockholmsregionen. Uppsatsens samtliga informanter hävdar 
(mestadels baserat på spekulation) att bostadsbristen har en negativ påverkan på tillväxten. 
Ahlstrand berättar exempelvis att företag med jämna mellanrum kontaktar 



45	  
	  

Socialdepartementet för att berätta om deras svårigheter med att rekrytera internationell 
kompetens på grund av Stockholms bostadsmarknad, då det nästan inte finns någonting att 
efterfråga på hyresmarknaden för en person som kommer utifrån och inte har stått i bostadskö. 
Exemplet visar att Stockholms bostadsmarknad i vissa fall alltså har en negativ inverkan på 
tillväxt. I Sverige har dock inte hypotetisk tillväxt studerats, som i exempelvis Storbritannien 
och USA, därför menar jag att det inte är möjligt att dra några generella slutsatser baserat på 
Ahlstrands berättelse. Med hänvisning till att Storbritanniens bristande bostadsutbud har visas 
sig inverka negativt på BNP (se Barker, 2004), vill jag hävda att det är möjligt att liknande 
förhållande råder i Sverige. Innan empiriska studier undersöker detta vetenskapligt går det 
dock inte att konstatera huruvida det brittiska förhållandet gäller även i en svensk kontext. 

Internationellt har bostadsmarknadens betydelse för tillväxten uppmärksammats på ett helt 
annat sätt än i Sverige. I uppsatsens teoriavsnitt har jag beskrivit det teoretiska resonemanget 
om elasticitet på bostadsmarknaden, vilket innebär att en ökad efterfrågan på bostäder i hög 
grad också motsvaras av ett ökat bostadsbyggande. Teorin går ut på att om bostadsutbudet är 
elastiskt leder en ökad produktion till ökad sysselsättning och befolkning, medan 
boendekostnaderna/lönerna endast ökar måttligt. Om elasticiteten däremot är låg stiger 
bostadspriserna, vilket måste kompenseras med ökade löner. Ett för lågt bostadsbyggande kan 
med andra ord få konsekvenser för samhället och innebära att en stadsregion tappar i 
konkurrenskraft till följd av att både företagens produktionskostnader och priser stiger. Som 
Ahlstrand berättelse visar blir det även svårare att rekrytera ny kompetens. Som Englund 
(2011) belyser visar svensk statistik att de kraftigt stigande huspriserna under senare år inte 
alls har mötts av motsvarande byggaktivitet. Jag vågar därmed konstatera att i Sverige har 
utbudet inte ökat tillräckligt för att hålla jämna steg med efterfrågan. 

Med utgångspunkt i det ovan beskriva resonemanget om elasticitet på bostadsmarknaden vill 
jag hävda att om bostadsbyggandet följer efterfrågan, så får det flera goda följder för 
samhällsekonomin. Troliga exempel på detta skulle kunna vara att: 

§ Bostadslösningar som är bättre anpassade till hushållets behov gör att 
förutsättningarna för att delta i arbetslivet blir bättre. Hushållen behöver lägga mindre 
tid och kraft på att försöka lösa sina bostadsproblem, utan kan ägna sig åt produktivare 
verksamhet.  
 

§ Det skapas större förutsättningar för företagen att tillgodose sina rekryteringsbehov då 
de inte längre behöver se bostadsbristen som ett hinder.  
 

§ Arbetskraften kan bli mer rörlig, vilket gör det lättare för rätt person att vara på rätt 
plats vid rätt tillfälle. Detta ger en flexiblare arbetsmarknad, och därmed en ökad 
rörlighet på bostadsmarknaden. Som Arpe (2012), Markovski (2012), Martin (2012 
och Pleiborn (2012) påpekar är det viktigt att människor vågar och har möjlighet att 
flytta på sig då det leder till flyttkedjor och därmed god cirkulation på 
bostadsmarknaden.   
 

§ Även icke kapitalstarka medborgare, exempelvis förstagångsköpare, får det lättare att 
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efterfråga bostäder. Detta är intressant att koppla till Markovskis resonemang om att 
bostadsbristen i Stockholm på sikt kan leda till att studenter väljer bort Stockholm som 
studieort, vilket minskar chansen att Stockholm får de bästa studenterna och i det 
längre loppet, den mest kompetenta arbetskraften.  
 
 

6.	  2	  Bostadsbyggandets	  hinder	  och	  förslag	  på	  åtgärder	  
	  
Som tidigare presenterats är Regeringens mål för samhällsplaneringen, bostadsmarknaden och 
byggandet att ge alla medborgare en från social synpunkt god livsmiljö samt där 
bostadsbyggande och ekonomiskt och demografisk tillväxt främjas. Målet är väl fungerande 
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot 
behoven. Som Ahlstrand (2012) påpekade råder det idag politisk enighet om att Stockholms 
bostadsmarknad lider av ett bristande utbud. Däremot vill jag påstå att det saknas en 
sammanhållen och långsiktig bostadspolitik, vilket också har påpekats av Lind et al (2006), 
för att förverkliga målen om väl fungerade bostadsmarknader. Med stöd från flertalet 
rapporter, utredningar, vetenskapliga artiklar och den information som framkom i mina 
genomförda intervjuer kan konstateras att det fortfarande finns ett stort antal hinder innan ett 
ökat bostadsbyggande kan förverkligas.  

Därmed vill jag påstå att Regeringens mål om en planering där bostadsbyggande främjas, inte 
har uppfyllts. Med tanke på att bostadsbyggandet i Sverige har legat på bottennivåer under 20 
års tid oavsett politisk majoritet och dessutom har varit lågt i såväl hög- som lågkonjunktur, 
tycker jag det går att definiera det undermåliga utbudet som ett varaktigt tillstånd snarare än 
tillfälligt. Det faktum att den sittande Regeringen har varit vid makten i snart sex år utan att 
uppfylla målet om ett främjat bostadsbyggande, vill jag påstå indikerar en misslyckad 
bostadspolitik. Bostadsbyggandet har å andra sidan varit lågt sedan 1990-talet oavsett politisk 
majoritet, så jag menar inte att dagens Regering ensam bär skulden för bostadsbristen. Dock 
är det viktigt att påpeka att det inte är politiken, utan marknaden, som bygger bostäder.  Å 
andra sidan har våra nordiska grannländer som även de tillämpar marknadsekonomi, lyckats 
producera betydligt fler bostäder per 1000 invånare. Bevisligen är det alltså möjligt att 
upprätthålla ett högt bostadsbyggande trots det faktum att det är marknaden och inte politiken 
som styr produktionen, och därmed anser jag min kritik vara befogad.  

 

Resultaten av den empiriska data som framkommit genom min studie gällande vilka hinder 
bostadsmarknadens aktörer ser för ett ökat bostadsbyggande, kan sammanfattas enligt 
följande punkter: 

Identifierade hinder på kommunal nivå: 

• Höga produktionskostnader 
Att det är dyrt att producera bostäder gör att det blir dyrt att efterfråga bostäder. I 
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ytterstaden där marknadspriset för en bostad är längre, blir det svårt för byggbolagen 
att få ihop sina kalkyler och det blir rent företagsekonomiskt inte möjligt att bygga 
överallt i regionen.  

 
• Långa handläggningstider vid överklagande av detaljplaner 

Överklagandeprocesserna drar ut på tiden, vilket leder till färre färdiga detaljplaner 
och ökade omkostnader för såväl kommunerna som för byggbolagen. Som åtgärd 
skulle det kunna införas juridiska tidsangivelser för hur lång tid varje steg i 
planprocessen får ta. Som Markovski (2012) påtalade så finns ett sådant system i 
exempelvis Norge.  
 

• Det kommunala skatteutjämningssystemet 
Informanter från både kommun och byggbransch (Ericsson 2012, Arpe 2012) påpekar 
att utjämningssystemet innebär att det för vissa välbärgade Stockholmskommuner inte 
lönar sig ekonomiskt att öka sitt invånarantal. De ökade skatteintäkter som fler goda 
skattebetalare innebär slussas i många fall vidare ut i landet på grund av systemet. (Är 
de nya medborgarna å andra sidan antingen arbetslösa eller låginkomsttagare slår inte 
systemet negativt, men det är i först hand inte medborgare med svaga resurser 
kommunerna har som ambition att växa med). Mitt förslag på åtgärd är att reformerna 
skatteutjämningssystemet på ett sådant sätt att intäkterna som nya arbetsföra 
medborgare medför stannar kvar i kommunens egen ekonomi. Ett exempel skulle 
kunna vara att införa ekonomiska bonusar till de kommuner som ställer upp för 
Stockholmstillväxt genom att ta ett regionalt ansvar för bostadsförsörjningen, ett 
förslag som ursprungligen kommer från Ekegren (2012). 

 
• Stränga byggnormer gällande bland annat buller- och tillgänglighetskrav 

Sveriges höga standardkrav på all nyproduktion av bostäder har visserligen lett till en 
är världens högsta bostadsstandard, men bidrar också till höga produktionskostnader 
samt begränsar antalet stället för bostadsbyggande. Som beskrivs i uppsatsens 
bakgrundskapitel härstammar byggnormerna från 1940-talet, och jag anser att det nu 
är dags att se över dessa med syfte att kunna bygga både mer och billigare. Som flera 
av denna studies informanter och även NUTEK/Tillväxtsverket (2006) har tagit upp 
måste det finnas valmöjligheter på bostadsmarknaden. Det bör finnas billigare 
alternativ med lägre kvalitet, och dyrare alternativ med högre kvalitet. Det vill säga 
samma valmöjligheter som det finns gällande alla andra varor i samhället. Ett sätt att 
kunna kapa kostnader är att inte handikappanpassa 100 procent av lägenheterna i ett 
nytt flerbostadshus, då de flesta invånare ändå inte kommer vara beroende av att det 
går att vända med rullstol i badrummet och så vidare. Ett sätt att möjliggöra 
bostadsbyggande på fler platser skulle vara att i större utsträckning bygga även där det 
förekommer visst buller. Exempelvis skulle man kunna acceptera en något högre 
ljudnivå i bostäder i och nära innerstan. Som Martin (2012) har påpekat är troligtvis de 
flesta som efterfrågar bostäder i centrala lägen redan införstådda med att det bullrar 
lite. Ett annat argument är det faktum att äldre bostäder i innerstan som byggdes utan 
samma bullerkravsnivåer som det som byggs idag, ändå är väldigt attraktiva vilket 
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måste betyda att många människor inte avskräcks av sämre ljudisolering.   
 

• Brist på mark som är möjlig att detaljplanelägga 
Bostadsbyggande hamnar på grund av PBLs och Miljöbalkens utformning ofta i 
konflikt med riksintressen. Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken gäller områden med 
natur- och kulturvärden. Dessa områden anges direkt i lagen och har alltså beslutats av 
Riksdagen. Riksintressen som finns angivna i 3 kap. miljöbalken kan gälla både 
bevarande och exploatering (Riksdagen, 2012). I många kommuner är stor andel av 
marken riksintresseskyddad. Att ökat bostadsbyggande får stå tillbaka till förmån för 
bevarande av kulturhistoriska miljöer, grönytor med olika juridisk status och så vidare 
anser jag är ett stort problem för Stockholmregionens tillväxt. Kommuner som inte har 
ambitionen att växa använder bland riksintressena som ett sätt att förhindra ny 
bebyggelse genom att exempelvis göra stora markpartier till naturreservat. Med 
bakgrund av studiens teoretiska och empiriska diskussion om bostadsbristens negativa 
inverkan på Stockholms tillväxt, skulle jag vilja väcka en debatt om att göra 
bostadsbyggande till riksintresse, och därigenom ge ökad bostadsförsörjning en högre 
politisk prioritet. 

 
• Komplex plan- och bygglagstiftning 

Kommunerna och byggbolagen efterfrågade en förenklad plan- och bygglag där 
planeringen skulle bli enklare, snabbare och mer effektiv. Med bakgrund av detta kom 
2011 nya PBL. Vid införandet av den nya lagen framhöll Regeringen särskilt sina 
ambitioner om ökat bostadsbyggande. Både kommunerna och byggbranschen ställer 
sig dock frågande till vilka förbättringar den nya lagen har lett till, och man kan 
konstatera att det i alla fall hittills inte ledd till ökat bostadsbyggande. Många 
bedömare menar nu att den nya Plan- och bygglagen inte håller vad Regeringen 
lovade. Jag föreslår att PBL bör reformeras från grunden om det ska ge några verkliga 
effekter. Som påpekas av såväl kommuner som byggbolag står PBL ofta också i 
konflikt med exempelvis Miljöbalken. Med tanke på att nya PBL kom för bara ett år 
sedan kan förslaget såklart ses som ganska kontroversiellt, men jag anser att 
passiviteten på sikt kommer att kosta mer i utebliven tillväxt. Vi har inte råd i Sverige 
att försitta våra möjligheter till jobb och tillväxt. Att ta ansvar och på allvar reformera 
Plan- och bygglagen är ett viktigt steg för ökat bostadsbyggande. 
 

§ Bostadspolitiken underlättar inte för ökad byggande 
Regeringen, med bostadsminister Stefan Attefall i spetsen, har bland annat i media 
beskyllt det låga bostadsbyggandet på kommunerna. Det stämmer visserligen att 
kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen men det betyder inte att staten står 
utan ansvar. Statens uppgift är att se till att lagstiftning och regelverk fungerar för 
marknaden och att kommunerna har rätt förutsättningar att ta sitt bostadsansvar. 
Sverige befinner sig i ett läge där kommunernas möjligheter till planering och 
bostadsbyggande behöver moderniseras, förenklas och förtydligas samtidigt som plan- 
och byggprocessen behöver effektiviseras och byråkratin minska. Det måste gå 
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snabbare mellan idé till spaden i marken. Kortas tiden minskar kostnaderna och 
konkurrensens på byggmarknaden ökar. 

 

Byggbranschens identifierade hinder: 

• Brist på byggrätter där folk vill bo 
Nyproduktion kräver en betalningsvilja som överstiger byggkostnaden, och 
betalningsviljan för bostäderna är mycket starkt kopplade till läget. Ett exempel är 
sjönära lägen som naturligtvis är uppskattade, men det strikta strandskyddet 
omöjliggör ofta nyproduktion i dessa lägen. Det finns dock exempel på sjönära 
områden som tidigare var övergivna gamla industriområden, men som nu förvandlats 
till attraktiva stadsdelar. Martin (2012) och Markovski (2012) pekar på Hammarby 
sjöstad och Liljeholmskajen som två exempel på områden som gått denna utveckling 
till mötes. Då det finns önskemål från såväl kommunerna som byggbolagen att 
möjliggöra för fler byggrätter i attraktiva lägen, skulle jag vilja föreslå att vissa delar 
av strandskyddsreglerna ses över. Exempelvis skulle man kunna tänka sig att 
godkänna sjönära exploatering på det villkoret att exploatören åtar sig att samtidigt 
rusta upp och tillgängliggöra allmänna promenadstråk längs kajerna och dylikt.  
 
Ett annat sätt att skapa attraktiva byggrätter är att underlätta godkännandet av bygglov 
i centrala lägen. I Stockholms mest centrala delar finns inte jättemycket ledig mark att 
dra igång nya stora projekt på. Ett förslag skulle här kunna vara att kommunerna i 
större utsträckning använder sig av tidsbegränsade bygglov för exempelvis centralt 
utplacerade studentbostäder. Holland använder sig exempelvis av konceptet 
”spaceboxes”, där små modulbyggda bostäder ställs ut i attraktiva lägen för att agera 
hem åt exempelvis studenter eller andra som efterfrågan små, billiga och centrala 
bostäder (jagvillhabostad.nu 2009). Här kan vara lämpligt att använda sig av 
tidsbegränsade bygglov, då man kanske inte har för avsikt att för all framtid ha dessa 
moduler utställda på samma plats, utan istället anpassar utbud av dessa efter 
efterfrågan vad gäller antal och geografisk placering. 
 

• Ineffektiv planprocess 
Planberedskapen och tidsplaneringen vid detaljplanearbete måste effektiviseras. Ett 
lägre krav på detaljeringsnivå i planerna minskar plantiden men ger också en 
flexibilitet över tiden att möta nya krav och önskemål från såväl myndigheter som 
kunder. 
 

• Kommunala särkrav 
Vid sidan av de krav som ställs av Boverket genom nationella byggnadsregler, är 
kommunernas egna krav fördyrande och motverkar en effektivisering av 
byggprocessen. Exempel på sådana krav är skärpta krav på energiförbrukning, 
speciella krav vid utformning för tillgänglighet, icke enhetliga normer på bullernivån 
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med mera. Kommunernas ambition att vara bäst i klassen när det gäller standard och 
utformning på byggandet blir ett byggnadstekniskt hinder och bromsar utvecklingen 
mot industriellt byggande som annars skulle kunna pressa ner byggkostnaderna. 

 

 Identifierade hinder på statlig nivå: 
 

• Dyra exploateringsavtal 
De exploateringsavtal som upprättas mellan kommunerna och byggbolagen vid 
nyproduktion är i vissa fall förknippade med höga kostnader för exploatören. Utöver 
omkostnaderna för nyproduktionen i sig, kräver kommunerna ofta att det aktuella 
byggbolaget ska vara med och finansiera den övriga samhällsutbyggnad som ett nytt 
bostadsområde innebär. Vatten- och avloppsutbyggnad, infrastruktur, skol- och 
förskoleverksamhet är exempel på utgiftsposter som exploatören kan åka på (Martin 
2012, Markovski 2012). Markovski förklarar att det givetvis är rätt att den som bygger 
ska vara med och till viss del bekosta områdets utveckling, men påpekar den bristande 
rimligheten i att byggbolagen förväntas bekosta exempelvis utbyggnad av skolor som 
sedan kommer att nyttjas en av majoritet som inte är bosatta i det nybyggda området.  
 

• Brist på byggrätter 
Se tidigare beskrivning 
 

• Kommunala särkrav 
Se tidigare beskrivning 

 
 

6.	  3	  Regional	  planering	  
	  
I uppsatsens teoriavsnitt har resonemanget om nyregionalism och dess kritik presenterats.  
Planeringsteoretiker och praktiker använder ofta globaliseringen och den ökande regionala 
konkurrensen som argument för att regionala perspektiv blir allt viktigare i planeringen, och 
att strategisk planering på regional nivå får allt större betydelse. Förespråkare för regionens 
betydelse lyfter ofta fram regionens roll i den nutida globala ekonomin, där storstadsregioner, 
snarare än länder, konkurrerar med varandra om att locka företag och arbetskraft och därmed 
ekonomisk utveckling. (Keating, 1998) Resonemangen kan kopplas till den problematik om 
kommunala särkrav som byggbranschen menar försvårar ett ökat bostadsbyggande. I 
egenskap av regionchefer för NCC, JM och Sveriges Byggindustrier pekar Arpe, Markovski 
och Martin på det faktum att kommunernas unika krav på standard och utformning vid 
nyproduktion leder till en ineffektiv och onödigt kostsam byggprocess. I rollen som 
bostadsmarknadsanalytiker belyser Pleiborn att byggbranschen vid ett flertal tidigare 
utredning har påtalat de problem som kommunernas särkrav ger upphov till. Under 
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intervjuerna med de kommunala representanterna påtalades istället bland annat problem med 
att det kommunala skatteutjämningssystemet i vissa fall gör att välmående 
Stockholmskommuner inte alltid gynnas av nya skattestarka invånare. Detta visar på att 
Sverige i det här avseendet håller kvar vid den gamla idén om regionalism som istället för att 
skapa konkurrenskraftiga regioner gick ut på att föra en solidarisk utjämningspolitik mellan 
rika och fattiga regioner (se Keating, 1998).  

Jag har i uppsatsen undersökt förutsättningarna och attityderna gentemot ett större regionalt 
inflytande i frågan om bostadsförsörjning. Responsen har varit av varierande karaktär. I 
egenskap av stadsbyggnadschef på Danderyd kommun har Lindström påtalat hur ett ökat 
regionalt inflytande skulle innebära stora problem för Sveriges demokratiska utgångspunkt att 
makten ska utövas så nära medborgarna som möjligt. Detta knyter an till Purcells (2007) 
kritik mot nyregionalism som demokratihämmande. För medborgarna innebär det kommunala 
självstyret att de kan påverka kommunens beslut genom att bland annat lämna 
medborgarförslag eller rösta i folkomröstningar, samt ytterst rätten att överklaga kommunala 
beslut. Förslaget om ökat regionalt inflytande föranleder därmed en stor politisk, men även 
juridisk, diskussion då det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är 
inskriven i regeringsformen som är en av våra grundlagar. Under intervjuerna med framför 
allt de kommunala representanterna men även från byggbranschen belyses det faktum att 
frågan är oerhört känslig då Sverige har en stark tradition av kommunalt självstyre. En av 
intervjupersonerna beskrev kommunernas självbestämmande som ”något heligt”. Å andra 
sidan har samtliga för denna uppsats intervjuade personer påpekat vikten av ett ökat regionalt 
ansvar för Stockholms fortsatta tillväxt. Samtliga intervjupersoner har beskrivits hur allvarligt 
det är att inte alla kommuner är villiga att ställa upp på Stockholms tillväxt genom att ta ett 
regionalt ansvar för regionens bostadsförsörjning. Mitt intryck är dock att frågan om ett ökat 
regionalt inflytande inte är helt främmande, och av informanterna från NCC, JM och WSP 
framgår att frågan faktiskt har varit uppe för intern diskussion.  

Som beskrivits i uppsatsens tidigare avsnitt har våra nordiska grannländer varit mer 
framgångsrika vad gäller bostadsbyggandet trots att Sverige, Finland, Norge och Danmark har 
liknande marknadsförutsättningar och politiska system. Det som särskiljer Sverige från övriga 
tre länder är det faktum att Sveriges regionala utvecklingsplaner inte har något juridiskt 
inflytande, och det är därmed relativt enkelt att frångå de regionala direktiven i 
samhällsplaneringen. Det finns dock flera svårigheter vid ett införande av bindande regionala 
planer. Förutom de uppenbara diskussionerna om demokrati och kommunalt självstyre, är det 
som Arpe, Markovski, Martin och Ekegren framhåller ett flertal praktikaliteter som kan vara 
svårlösta. Vilka påföljder ska drabba de kommuner som inte följer planen? Vem ska 
kontrollera att kommunerna följer planen? Vilken giltighets- och genomförandetid ska planen 
ha?  

Jag vill påstå att vad gäller det praktiska utförandet finns flera alternativ. I ett 
bestraffningssystem skulle de kommuner som bryter mot de regionala planerna exempelvis 
kunna påföras ekonomiska sanktioner. I ett belöningssystem kan man istället tänka sig att 
erbjuda bonusar till de kommuner som tar ett aktivt ansvar för regionens tillväxt och 
bostadsförsörjning. Jag väljer dock att förespråka ett tredje och kanske mer radikalt alternativ: 
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Jag vill föreslå att ett sätt att undvika ovanstående problematik skulle vara att göra om 
Stockholm till en enhetlig administrativ region i likhet med exempelvis Västra 
Götalandsregionen och Region Skåne. Dessa regioner kan beskrivas som en hybrid av 
kommun och landsting, då regionerna ansvarar för både hälso- och sjukvård och frågor som 
påverkar tillväxten och utvecklingen (Västra Götalandsregionen 2012). Mitt förslag får bland 
annat stöd av Kalbro et al (2009) som menar att kommunernas roll bör ser över från grunden. 
De föreslår att beslut gällande bygglov och detaljplaner som innefattar nya bostäder bör lyftas 
till högre nivåer för att kunna hanteras på ett sätt som leder till mer konkurrenskraftiga 
Svenska storstadsregioner.  
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7.	  Slutsatser	  
	  

Uppsatsen syfte har alltså varit att med utgångspunkt i tidigare forskning och prognoser 
undersöka sambandet mellan bostadsbrist och tillväxt. Resultatet av min studie visar att 
representanter från såväl kommunerna och Regeringen som byggbolagen och privat 
konsultbolag anser Stockholmsregionen lida av ett ackumulerat underskott på bostäder. 
Parallellt med detta har Stockholmsregionen tillsammans med bland andra Dallas och 
Houston pekats ut som en av världens snabbast växande regioner.  

Samtidigt som det verkar råda konsensus om att Stockholm har ett ackumulerat underskott på 
bostäder, har regionen under de senaste åren alltså legat i topp internationellt vad gäller urban 
tillväxt. På kort sikt falsifierar därmed min fallstudie på Stockholm de teorier som menar att 
det finns samband mellan bostadsbrist och minskad tillväxt. Rent matematiskt är det dock inte 
möjligt med obegränsad befolkningstillväxt i det fall bostadsbyggandet ligger kvar på samma 
bottennivå som idag, eftersom det någonstans finns ett tak för hur mycket vi kan tränga ihop 
oss. Dessutom har företag börjat belysa svårigheterna med att rekrytera från utlandet på grund 
av Stockholms bostadsmarknad. Jag har inte kunnat hitta några svenska studier som rent 
empiriskt belägger ett samband mellan bostadsutbud och tillväxt. Det finns däremot 
internationella studier som kommit fram till att ett bristande bostadsutbud har en negativ 
inverkan på den ekonomiska tillväxten. Med utgångspunkt i ovanstående påståenden är min 
slutsats att rimligtvis kommer situationen på Stockholms bostadsmarknad på längre sikt att 
inverka negativt på tillväxten, i det fall ett ökat byggande inte möjliggörs.  
 

 

7.	  1	  Åtgärder	  för	  ett	  ökad	  bostadsbyggande	  
	  
Som bidrag till den praktiska samhällsplaneringen ämnar uppsatsen föreslå åtgärder som 
syftar till att underlätta ett ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen. Efter att ha analyserat 
den empiriska data som framkommit under studien, vill jag föreslå följande åtgärder för att 
underlätta ett ökat byggande: 

 
- Ett slopande av de kommunala särkraven skulle bidra till att kapa byggbolagens 
produktionskostnader, vilket skapar incitament för ökad bostadsproduktion För att 
åstadkomma detta krävs bättre samverkan och kommunikation kommunerna emellan 
samt mellan kommunerna och byggbolagen. 

- PBL bör ses över för att göra det enklare att få fram detaljplaner och godkänna 
bygglov. (Jag är medveten om att nya PBL endast varit i bruk i drygt ett år, så det 
kan vara idé att vänta och därefter utvärdera denna. Dock menar flera av uppsatsens 
informanter att flera av problemen med gamla PLB har flyttats med till den nya.) 
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- Kravet på att alla nyproducerade bostäder ska byggas till högsta kvalitet måste ses 
över. Genom att exempelvis sänka kraven på högsta tillåtna buller nivå, kraven på att 
all nyproduktion måste vara handikappanpassad leder till att det i princip inte finns 
några billigare bostäder att efterfråga i Stockholm.  

- Strandskyddsbestämmelserna bör ses även för att möjliggöra fler byggrätter i 
attraktiva lägen. 

 
- Planprocessens olika steg bör tidsbegränsas som i exempelvis Norge. Det skulle 
leda till effektivare och billigare planering och byggande. 

 
- Andrahandsmarknaden måste effektiviseras för att tillgängliggöra det existerande 
bostadsbeståndet. Enklare och friare regler för uthyrning, möjlighet till 
marknadsanpassade hyror och lägre flyttskatter är exempel på sådant som bör 
diskuteras med syfte att skapa en rörligare bostadsmarknad. 

 
 

- Tidsbegränsade bygglov bör tillämpas i större utsträckning. På så sätt kan mark 
som inte uppfyller samtliga krav på permanent bygglov ändå utnyttjas. 
 
- Det kommunala skatteutjämningssystemet bör utnyttjas på ett sådant sätt att det 
lönar sig för Stockholmskommunerna att ta en regionalt ansvar för regionens 
bostadsförsörjning. 

 
- Det behövs ett större regionalt perspektiv på bostadsförsörjningen, och ett ökat 
regionalt inflytande på i bostadsplaneringen. 
 
 
 

7.	  2	  Ett	  ökat	  regionalt	  inflytande	  
 
Som ett steg i uppsatsens ambition att föreslå åtgärder för ett ökat bostadsbyggande har jag 
undersökt förutsättningarna för ett ökat regionalt inflytande på bostadsförsörjningen i 
Stockholms län. Mina slutsatser gällande regionalt inflytande är att trots att mellankommunalt 
samarbete och arbetspendling över allt större arbetsmarknadsregioner blir viktigare 
förekommer fysisk regionplanering fortfarande i liten omfattning. Regionplaneringen behöver 
förbättras. En kommun ska inte kunna gömma sig bakom en annan mer ansvarstagande 
kommun i regionen. Detta har bevisligen varit framgångsrikt i exempelvis Danmark, Norge 
och Finland som har byggt ungefär dubbel så många bostäder per 1000 invånare än vad 
Sverige har gjort. 
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Redan 2001 var ett av målen i RUFS att bostadsbyggandet skulle öka i samtliga 
Stockholmskommuner samt att det skulle byggas fler studentbostäder. Trots att det är nästan 
tre mandatperioder sedan dessa mål presenterades har inget av dem uppfyllts. Med hänvisning 
till detta, samt den information som framkommit under intervjuerna, vågar jag påstå att den 
befintliga regionala utvecklingsplanen för Stockholms län är i hög grad verkningslös när det 
gäller att få till ett ökad bostadsbyggande. Den, om än relativt svaga, regionala planering som 
bedrivs i Sverige är strategisk och syftar till att formulera långsiktiga mål för 
Stockholmsregionens utveckling. För att öka det regionala ansvarstagandet för Stockholms 
bostadsförsörjning är mitt förslag att skapa en enhetlig administrativ Stockholmsregion i 
likhet med Västragötalandsregionen och Region Skåne, med ansvar för bland annat 
bostadsförsörjningen. Studiens empiriska undersökning visar dessutom att majoriteten av 
respondenterna ansåg att ett ökat regionalt inflytande med stor sannolikhet skulle gynna 
regionens bostadsförsörjning.   
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8.	  Sammanfattning	  
	  

Med utgångspunkt i den aktuella debatten om Stockholms ökande bostadsbrist och 
bostadsbristens hot mot Stockholmsregionens tillväxt har denna uppsats syftat till att 
undersöka huruvida det finns ett vetenskapligt samband mellan bristande bostadsutbud och 
tillväxt. Uppsatsen har också haft för avsikt att bidra till den praktiska samhällsplaneringen 
genom att föreslå åtgärder för att underlätta ett ökad bostadsbyggande, bland annat genom att 
undersöka förutsättningarna för ökat regionalt perspektiv och inflytande på regionens 
bostadsförsörjning. Som grund för studiens empiri har jag genomfört semistrukturerade 
intervjuer med representanter från politiken, kommuner, byggbranschen och privat 
konsultbolag med syfte att belysa bostadsmarknadens problematik från flera olika perspektiv.  

Studiens teoretiska utgångspunkt baseras på tidigare forsknings resonemang om 
bostadsutbudets inverkan på tillväxten. Uppsatsen har bland annat presenterat den akademiska 
diskussionen om betydelsen av elasticitet på bostadsmarknaden. I Sverige råder brist på 
empiriska studier om sambandet mellan bostadsutbud och tillväxt. Dock har frågan 
uppmärksammats utomlands, ibland annat USA och Storbritannien. Glaeser et al (2005), och 
Barker (2004) presenterar hur ett ackumulerat underskott på bostäder i storstadsregioner har 
innebär en negativ påverkan på landets bruttonationalprodukt och således ekonomiska tillväxt. 
Som sagt har inga kända studier gjort i Sverige gällande detta, men jag vågar påstå att det inte 
skulle vara orimligt att en liknande korrelation mellan Stockholms bostadsunderskott och 
Sveriges nationalräkenskaper existerar.  

Vad gäller förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande visar denna studie att kommunerna, 
politiken och byggbranschen till viss del upplever skilda problem vad gäller ökad 
bostadsproduktion. Kommunala särkrav, komplex planprocess, långa handläggningstider och 
höga produktionskostnader är några av de hinder som identifieras i studien. Jag har i 
uppsatsen föreslagit hur bland annat planprocessen bör tidsbegränsas, vilket exempelvis 
implementerats i Norge. Ett sätt att bygga billigare och därmed fler bostäder som kan 
efterfrågas av fler medborgare skulle vara att se över de höga bostadsstandardkrav som lever 
vidare sedan 1940-talet. För att skapa en bostadsmarknad som gynnar en högre andel av 
befolkningen är min slutsats att det måste finnas fler alternativ än på dagens bostadsmarknad. 
Utan att det ska byggas dåliga bostäder bör det finnas möjlighet att bo lite billigare till lite 
lägre kvalitet (exempelvis inte lika bullerskyddat eller 100 procent funktionshinderanpassat). 
Jag föreslår även att tidsbegränsade bygglov bör godkännas i högre utsträckning med syfte att 
skapa effektivare markanvändning. Det finns många platser där det inte är lämpligt att 
godkänna permanenta bygglov och därmed låsa marken under lång tid. På sådana platser 
skulle tidsbegränsade bygglov vara användbara för att exempelvis uppföra modulbostäder 
under perioder med högt bostadstryck.  

Inom forskarsamhället diskuteras teorier om vad ett ökat regionalt inflytande i 
samhällsplaneringen skulle innebära, bland annat genom begreppen nyregionalism och 
traditionell regionalism. Då Sverige har en stark tradition av kommunalt självstyre skulle ett 
ökat regionalt inflytande betyda en centralisering av makten vilken föranleder en politisk 
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diskussion av demokrati och svenska politiska traditioner. Efter genomförd studie vill jag 
hävda att en regional samordning och ökat regionalt inflytande vad gäller 
bostadsförsörjningen skulle verka som ett steg på vägen mot en Stockholmsregion med en 
bostadsmarknad i bättre balans.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många åtgärder som skulle kunna vidtas för att 
skapa bättre balans på Stockholms bostadsmarknad. För att dessa ska vara möjliga att 
genomföra krävs dock en bättre samverkan mellan bostadsmarknadens olika aktörer. 
Kommunerna bör i högre grad samverka för att motverka det hinder som de kommunala 
särkraven utgör. Det faktum att inte alla Stockholmskommuner har ambitionen att växa skulle 
kunna lösas av ett ökat regionalt inflytande som inte ger utrymme att frångå ett regionalt 
ansvar för regionens bostadsförsörjning.  
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Bilaga 1.  

Intervjuguide 

(Frågorna varierade något beroende på den aktuelle respondenten yrkesroll.) 

1. Lider Stockholms län av bostadsbrist?  
 

2. Har Du förslag på hur bostadsbrist kan definieras?  
 

3. Kan Du se någon trend mot ökad/minskad bostadsbrist i regionen?  
 

4. Under 1990-talet sjönk bostadsbyggandet och har varit lågt sedan dess.  
   - Tror Du att det är möjligt att komma upp i samma nivåer som innan 90-talet?  
   - Vad skulle krävas för att komma upp i de nivåerna? 
   - Vilka är de största hindren för ökat bostadsbyggande? 
 

5. I början av 1990-talet avskaffades de statliga bostadssubventionerna. 
   - Bör något liknande statligt stöd återinföras för att öka byggandet? 
 

6. Produktionskostnaderna är en viktig faktor för hur mycket det går att bygga. 
   - Har Sverige höga produktionskostnader jämfört med t.ex. övriga Norden? 
    

7. Bostadsministern menar att endast 6 av 26 kommuner i Stockholms län når upp till den 
bostadsförsörjningsnivå som finns angiven i RUFS:en.  Tex. Upplands Väsby har som 
målsättning att erbjuda 300 nya bostäder/år, men deras kommunala Väsbyhem klarar endast 
att producera 70-100 bostäder och det är enligt kommunen svårt att få de större byggbolagen 
att bygga övriga 200 bostäder. 
   - Har Ni något råd ge en kommun som exempelvis Upplands Väsby för att göra det     
attraktivt för de stora byggbolaget att bygga flera bostäder i deras kommun? 
 

8. Förslag om tillfälliga bygglov med lägre krav gällande buller etc. diskuteras ibland. 
   - Hur ser Ni på förslag som dessa? 
 

9.  RUFS förespråkar utbyggnad av regionala stadskärnor.  
   - Kan Du se indikationer på sådan utveckling i praktiken?  
 

10. I övriga nordiska länder finns någon form av bindande regionala översiktsplaner. I Sverige 
har kommunerna ansvaret för sin bostadsförsörjning, medan RUFS och andra regionala 
utvecklingsprogram agerar rådgivande.   
   - Vem/vilka bör ha det huvudsakliga ansvaret för bostadsförsörjningen?  
   - Bör exempelvis regionala utvecklingsprogram ges större makt?  
 

11. Bör bostadsproduktionen styras av marknaden eller av statliga/kommunala politiska direktiv?  
 

12. Bostadsutbud och tillväxt. Framtidsscenario 
Avstannad inflyttning till Stockholm eller politiska krafttag mot ökat bostadsutbud? 

 


