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Sammanfattning 

Ju mer den svenska bostadsbristen breder ut sig desto hetare blir debatten om dess orsaker och 

lösningar i frågan. Bostadsbristen är inte längre ett storstadsproblem och när flera 

tillväxtkommuner, som exempelvis Karlstad, bekräftar brist på framförallt 

hyresrättslägenheter handlar debatten till stor del om hur byggandet av dessa ska öka.  

Kommunerna har flera gånger pekats ut som hinder i bostadsbyggandet men när SKL (2014) 

visar på höga planreserver som möjliggör bostadsbyggande i flera svenska tillväxtkommuner 

med bostadsbrist ändrar debatten riktning. Varför byggs det inte? 

Efter en genomgång av publicerade rapporter, debattinlägg och annan relevant litteratur har en 

fallstudie på Karlstad genomförts. Med hjälp av intervjuer av verksamma byggherrar, 

politiker och allmännyttigt bostadsbolag kan det konstateras att bostadspolitiken har skapat en 

bostadsmarknad som inte klarar av att fylla de bostadsbehov Sverige idag har. Det är omöjligt 

att peka ut en skyldig aktör till det låga bostadsbyggandet eftersom ansvaret idag är fördelat 

på stat, finansinstitut, kommuner och byggherrar. Även om kommunen har ett 

bostadsförsörjningsansvar så sitter marknaden och byggherrarna på självaste verktygen. 

Finansinstitut, lagar och regler har också avgörande roller i bostadsbyggandet och den höga 

planreserven beror till stor del på den allt friare marknaden som ger upphov till spekulation 

och ackumulation. Även om varje outnyttjad detaljplan har sina särpräglade förutsättningar så 

påverkas alla planer av marknadens och fastighetsbranschens vinstsökande.  

Resultaten i intervjuerna pekar på att hyresrättslägenheten är missgynnad på bekostnad av 

bostadsrätten, vilket är en anledning till att vi idag har en bostadsbrist i kombination med hög 

planreserv. Hyresrätter är det som allt fler efterfrågar men när det är mer fördelaktigt att 

bygga bostadsrätter är det svårt att hitta tillräckligt med byggherrar som investerar i 

nybyggnation av denna upplåtelseform. Många av de hyresrätter som byggs idag har höga 

kostnader som speglar sig i hyran, vilket tillsammans med låga räntor resulterar i att det i 

regel blir mer lönsamt att bo i bostadsrätt. Något som också på kan tänkas påverka efterfrågan 

av bostäder. 

Utfasningen av allmännyttan och indragningen av kommunernas bostadsförsörjningsansvar är 

också bidragande orsaker till det låga byggandet av hyresrätter. För att lösa problemet med 

bostadsbristen, utan segregering och ojämn geografisk utveckling som resultat, kan det 

förutsättas att breda insatser i både skatte- och finanspolitik och kommunpolitik behövs. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Den bostadspolitiska debatten har under senaste tiden legat i hetluften och det råder idag inga 

större tvivel om att bostadsbristen är både utbredd och akut i det svenska samhället. Boverket 

jämför dagens debatt och bostadsbrist med miljonprogrammets dagar, 1965-1975, då den 

snabba urbaniseringen ledde till massproduktion av lägenheter.  Återigen har urbaniseringen 

tagit fart och bostadsbristen är påtaglig, men bostadsbyggandet förblir lågt (Boverket, 2013a). 

Regeringen, tillsammans med Boverket och SKL har initierat till ett flertal rapporter och 

analyser kring orsaker och samband till bostadsbristen. Bostadsfrågan är både komplex och 

mångfacitterad, då bostäder inte endast handlar om det fysiska boendet utan också om 

förutsättningarna för rörlighet och samhällsbyggande. Bostadsfrågan i sig både formas och 

bottnar i statens och kommunernas gemensamma föreställning om tillväxt. SKL menar att en 

låg bostadsproduktion ”är ett hot mot kommuners möjligheter att utvecklas”, och ”att inte 

bostadsbeståndet förnyas är både ett hinder för ekonomins tillväxt och den långsiktigt hållbara 

utvecklingen av hela samhället” (SKL 2012). En gemensam föreställning om att tillväxt är 

receptet till en hållbar samhällsutveckling verkar eliminera debatten om tillväxtperspektivet 

som fenomen.  

Parallellt i sökandet efter orsakerna till bostadsbristen handlar debatten främst om att hitta 

orsaker och lösningar på dagens låga bostadsbyggande. Att bostadsbristen beror på ett lågt 

bostadsbyggande är en klar och tydlig inriktning i debatten och vid ett flertal gånger har 

strålkastarna riktas mot kommunerna och plan- och bygglagen. Kommunerna har idag ett 

bostadsförsörjningsansvar som innebär att kommunens ska skapa förutsättningar för alla att 

leva i goda bostäder. Via det kommunala planmonopolet ska kommunen ta fram tillräckligt 

med detaljplaner för att ge förutsättningar för bostadsbyggandet men vid ett flertal gånger har 

kommunerna kritiserats för att allmänintresset dragit för långt eller att de inte planlägger för 

bostäder på ”rätt” ställen.  

SKL har försökt att peka på att alla orsaker till den nationellt sett låga och dyra 

bostadsbyggandet i Sverige kanske inte enbart går att finna i landets 290 kommuner. 

Kommunerna har goda incitament och skäl till att vilja se ett ökat bostadsbyggande och via en 

översiktlig studie från 2014 (SKL) av den planlagda markreserven för bostäder visade det sig 

att många kommuner, stora som små, har stora planlagda markreserver för bostadsbyggande 

som av något skäl aldrig exploaterats. SKL:s studieresultat tyder på en reserv motsvarande 
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tiotusentals bostadslägenheter eller flera års uppskattade behov av bostadsbyggande. Studien 

visade även på att många av de outnyttjade detaljplaner som tagits fram är framtagna på 

exploatörers begäran, så att argumentet om att kommunerna skulle vara den enda och största 

boven till det låga bostadsbyggandet faller då platt. Med en avsaknad av systemperspektiv, 

sökande efter snabba lösningar och en tendens till viljan att frånta eget ansvar kan det 

förutsättas att djupare granskning av bostadsbristen och det låga bostadsbyggandet behövs. 

Vart ligger problemet egentligen?  

1.1.1 Karlstad som exempel 

Karlstad kommun är med sina ca 87 000 invånare Sveriges 21:a största kommun och som en 

växande residensstad har kommunen behov av fler bostäder. Trots behovet och en ökad 

efterfrågan på bostäder innehar kommunen en stor planreserv för bostäder. När kommunen 

bedömt att ca 450 bostäder årligen behöver byggas för att uppnå visionen Livskvalité Karlstad 

100 000 har kommunen som mål att alltid ha en planlagd markreserv på minst 500 bostäder, 

vilket innebär att det ska finnas detaljplaner som vunnit laga kraft och som möjliggör 

byggnation av minst 500 bostäder. I den senaste mätningen (Karlstad, 2013) överskrider 

planberedskapen det uppsatta målet och möjliggör nu bostadsbyggande för minst sex år 

framöver. Utöver det finns planarbeten i olika stadier som pågår, som kan resultera i att 

bostäder kan byggas för ytterligare ca 10 års behov. Trots detta är trycket stort från 

exploatörernas sida på att ytterligare nya detaljplaner för bostäder ska tas fram. 

1.2 Problemformulering 

Sveriges kommuner har planmonopol genom plan- och bygglagen och det är, som tidigare 

nämnts, kommunernas ansvar att genom framtagandet av detaljplaner ge förutsättningar för 

ett tillräckligt och hållbart bostadsbyggande. Mot bakgrund av SKL:s studieresultat och 

Karlstad som exempel finns det därför anledning att ifrågasätta kommunernas resurser i 

förhållande till ansvar och dessutom undersöka om planläggningsresurserna används på bästa 

sätt. Särskilt med tanke på, som i fallet med Karlstads kommun, att efterfrågan på nya 

detaljplaner för bostäder är stor från exploatörernas sida. Vad beror detta på? Kan det vara så 

att marknaden svänger snabbare än vad både kommun och byggbranschen kan förutse? Utförs 

marknadsanalyser innan exploatörer begär plan och hur görs de i så fall? Finns det en 

möjlighet att dessa marknadsanalyser kan förändras och bli mer träffsäkra? Eller är det så att 

planarbeten begärs med syftet att höja värdet på markinnehav och inte primärt för att bygga 

bostäder? Eller finns det anledning att tro att den översiktliga styrningen av 
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markanvändningen som anges av översiktsplanen utgör ett problem i sammanhanget? Spelar 

kommunala särkrav en roll i detaljplaneringen? 

För att kunna besvara dessa frågor finns det behov av fler djupgående analyser och ett ökat 

helhetsperspektiv kring orsakerna till det låga utnyttjandet av detaljplaner för bostäder.  

1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att identifiera och diskutera de bakomliggande orsakerna till 

varför det är ett så lågt bostadsbyggande i de tillväxtkommuner som har en stor planlagd 

markreserv för bostäder. Med Karlstad kommun som exempel syftar uppsatsen till att skapa 

förutsättningar för en djupare förståelse på lokal nivå som sedan kan vara användbart för 

vidare diskussion kring det låga utnyttjandet av detaljplaner för bostäder på nationell nivå.  

1.4 Frågeställningar 
För att hitta de bakomliggande orsakerna till det låga bostadsbyggandet i de kommunerna med 

hög planreserv utgår uppsatsarbetet från följande frågor: 

 Vilka diskurser förs kring det låga bostadsbyggandet i Sverige idag?  

 Vilka tänkbara bakomliggande orsaker till bostadsbristen och det låga 

bostadsbyggandet ser vi i Sverige idag? 

 Vad är de främsta orsakerna till att så många detaljplaner för bostäder inte exploateras 

idag? 

 Hur förhåller sig Karlstads kommun och verksamma byggherrar i Karlstad till dagens 

låga bostadsbyggande? 

1.5 Avgränsning 
Med anledning av uppsatsens tidsram finns inte utrymme eller resurser för att undersöka alla 

tillväxtkommuner med låg nyttjandegrad av detaljplaner för bostäder. Därför avgränsas 

uppsatsarbetet till en fallstudie på Karlstad kommun som komplettering till teori och 

litteraturgenomgång. Även om en generalisering för samtliga kommuner med samma 

problematik inte är möjlig så utgör studien trots allt ett underlag för vidare diskussion och 

djupare förståelse även på nationell nivå.  

Den empiriska undersökningen, fallstudien på Karlstad kommun, avgränsas också då det inte 

finns utrymme för granskning av alla outnyttjade detaljplaner för bostäder i kommunen. För 

att få en bild av den höga planerserven avgränsas därför studien till att intervjua endast 

markägare och byggherrar som verkar i Karlstad Kommun, då det är dessa aktörers perspektiv 

på det låga bostadsbyggandet som saknas i flera nyare rapporter idag. 
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Det är också relevant att undersöka hur man från politiskt håll i Karlstad Kommun ser på 

problemet med den höga planreserven. 

1.6 Disposition  

Kapitel 2 beskrivs uppsatsens tillvägagångsätt och metodvalen presenteras och motiveras. 

Kapitel 3 redovisas den svenska bostadsdebatten och olika teorier kring det nationellt sett 

låga bostadsbyggandet. För att problematisera bostadsbristen och det låga bostadsbyggandet 

på bästa sätt problematiseras bostadspolitiken utifrån en nyliberalistisk kontext. Ett kritiskt 

förhållningsätt till nyliberalismen skapar en djupare insikt i bostadspolitiken. 

I kapitel 4 presenteras resultatet av intervjuerna från fallstudien på Karlstad kommun.  

I kapitel 5 vävs teori och empiri ihop i en analys. Den nationella bostadsdebatten och dess 

diskurs sätts i relation till resultatet av intervjuerna.  

I kapitel 6 återkopplas resultatet till syftet och frågeställningarna på ett sammanfattande sätt. 

Kapitel 7 innehåller några avslutande ord.  
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2. Metod och material 
För att besvara frågeställningarna och nå syftet har både teoretiska och empiriska 

undersökningar varit nödvändiga i denna kvalitativa studie. Litteraturgenomgång av debatter, 

teorier och rapporter, tillsammans med intervjuer av insatta i frågan, har gett ett 

helhetsperspektiv och djupare förståelse för den debatt och diskurs som förs kring 

bostadsbristen och det låga bostadsbyggandet i Sverige idag.  

I valet av litteratur har publicerade rapporter och undersökningar varit underlag tillsammans 

med debattartiklar från sakkunniga i branschen. För att kunna förstå politiken och marknaden 

har teorier om tid, pengar och rum varit till hjälp. David Harveys (2006, 2009) teorier kring 

kapitalets ackumulationsprocesser har också skapat en djupare förståelse för hur politik och 

marknad är uppbyggd och varför bostadsbyggandet förblir lågt trots ett ökat behov av 

bostäder.  

2.1 Fallstudie 
För att hitta tänkbara orsaker till den höga planreserven har en fallstudie på Karlstad 

genomförts. Kommunen har, liksom flera andra tillväxtkommuner, flera detaljplaner som 

möjliggör bostadsbyggande, som trots bostadsbrist inte bebyggs. För att få en inblick i 

Karlstads bostadsbyggande och marknad har semistrukturerade intervjuer genomförts med 

insatta och sakkunniga i bostadsfrågor. Sju stycken har blivit tillfrågade men endast fyra 

kunde delta. De som inte deltog ursäktade sig med tidsbrist eller okunskap. De fyra 

intervjuerna som genomfördes var med två byggherrar, en politiker och Karlstads 

Allmännyttiga Bostadsbolags AB:s vd. Intervjuerna har varit i samtalsform där 

intervjupersonerna, respondenterna, har fått styra samtalet så mycket som möjligt. Detta för 

att få så stor förståelse för deras syn på bostadspolitiken och det låga bostadsbyggandet som 

möjligt (Halvorsen, 1992). Alla intervjuer har spelats in och ingen har valt att vara anonym. 

Resultatet från intervjuerna har analyserats och kategoriserats efter samtalens teman. I kapitlet 

Intervjuanalys presenteras intervjuernas resultat efter tolkning av respondenternas åsikter och 

synpunkter.  

2.2 Bortfall 
Resultatet av studien på Karlstad kan inte besvara frågan om varför så många detaljplaner för 

bostäder inte exploateras idag. Karlstad är endast en av alla de tillväxtkommuner med likande 

problematik och för högre reliabilitet skulle både fler kommuner och fler intervjuer behöva 

göras, något som inte ryms inom tiden för denna kandidatuppsats (Halvorsen, 1992). 
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Dessutom kan studien endast svara för tänkbara orsaker till den höga planreserven för 

bostäder i Karlstads kommun, eftersom endast fyra intervjuer genomförts.  

2.3 Mina val 
Valet av en kvalitativ undersökning och semistrukturerade intervjuer bedömer jag vara den 

metod som bäst besvarar mina frågeställningar och syfte. Det är inte tillräckligt för att kunna 

generalisera resultatet på Sveriges samtliga tillväxtkommuner men förhoppningen är att det 

ska skapa en djupare förståelse för den höga planreserven för bostäder.  

Valet av intervjupersoner grundar sig på Karlstad som exempel, verksamma byggherrar och 

politikers perspektiv på det låga bostadsbyggandet.  
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3. Den svenska bostadsmarknaden – en teoretisk genomgång 
Bostadsfrågan är en grundläggande välfärdsfråga och idag ett hett politiskt debattämne. Inte 

sällan mot bakgrunden av att en god tillgång på bostäder är viktigt utifrån ett 

tillväxtperspektiv. Under de senaste årtiondena har den svenska bostadsmarknadens kraftigt 

liberaliserats och bostadsbyggandet styrs till största del av marknaden. Samtidigt är bostäder 

en grundläggande rättighet och kommunerna innehar fortfarande det yttersta ansvaret att 

verka att alla medborgare har en bostad. 

3.1 Bostadsbristen  
Miljonprogrammet är idag ett allmänt känt begrepp på den bostadspolitik som fördes mellan 

åren 1965-1975, då den svenska bostadsbristen skulle åtgärdas med ”en miljon bostäder på tio 

år”. Mot bakgrund av utredningarna Bostadsbyggnadsutredningen (1959) och Höjd 

Boendestandard (SOU 1965:32) identifierades bostadsbristen och dess behov. En kraftig 

urbanisering motiverade den stora bostadssatsningen men när urbaniseringen avstannade, trots 

noggranna uträkningar, fick den rationella bostadspolitiken kritik för dess positivistiska 

förhållningsätt. Kritiken till miljonprogrammet bottnar ofta i att besluten som togs var alltför 

industriell och avhumaniserade, eftersom kvantitativa modeller inte ensamt avspeglar 

samhällets utformning. Statistiken skapar generell och allmän kunskap men är inte 

kontextualiserad (Nayak & Jeffrey, 2011). Ofta känner vi igen ett miljonprogramsområde, 

oavsett var vi befinner oss i Sverige, vilket till stor del beror på att bedömning av behov och 

dess utformning av lösningen inte sattes i sitt sammanhang. Kritiken till 

miljonprogramsbyggena grundar sig i många fall på att platsers förutsättningar och 

människors verkliga behov föll bort (Forsberg m fl. 2005). Många gånger avspeglas 

miljonprogrammet som ett misslyckande i svensk bostadspolitik trots att det faktiskt löste det 

grundläggande problemet – trångboddheten (Arnstberg & Bergström, 2010). Om 

miljonprogrammet var ett lyckat eller misslyckat projekt kan diskuteras utifrån flera 

perspektiv men onekligen har det påverkat den svenska bostadspolitikens utveckling.  

 

Trångboddheten i mitten på 1900-talet orsakades av urbanisering i och med övergången från 

jordbrukssamhället till industrisamhället. Dagens bostadsbrist beror också på urbanisering, 

men denna gång orsakas den av övergången från industrisamhället till kunskapssamhället, 

som sätter helt nya krav på boendeformer (Arnstberg & Bergström, 2010). Vår tids 

individualism har gett hemmet och bostaden en ny betydelse och användandet av rummet, 

både det privata och offentliga, ser helt annorlunda ut idag än för hundra år sedan. 
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Singelhushållen har ökat vilket ställer andra krav på staden, rummet och inte minst bostaden 

(Berg m fl, 2013). 

 

Bristen på bostäder berör idag framförallt unga, då de urbana bostadspriserna sällan matchar 

deras inkomst (Arnstberg & Bergström, 2010). Samtidigt som unga ofta är beroende av de 

arbetsmöjligheter staden erbjuder, så är staden beroende av de ungas skatteintäkter. En 

minskad sysselsättning skapar minskad tillväxt, både ekonomiskt och befolkningsmässigt 

(Boverket, 2013a). Minskande födelsetal är något som känns igen tidigare i historien då 

makarna Myrdal (1934) beskrev nativitetsproblematiken som sedan blev en av drivkrafterna 

bakom miljonprogrammet. Att återigen bygga nytt och billigt är en väg att lösa dagens 

bostadsbrist. Men med dagens nyliberala bostadspolitik är billigt byggande efter 

miljonprogrammets modell inte en möjlighet. Själva byggande under denna tid kostade 

väsentligt mycket mer än vad som avspeglade sig i hyran. Statlig finansiering av bland annat 

utbyggd infrastruktur och färdig byggbar mark möjliggjorde nytt och billigt boende på ett sätt 

som inte är möjligt med dagens bostadspolitik (Arnstberg & Bergström, 2010). 

3.2 Marknaden 
Marknaden och ekonomin anses vara den enskilt största beroendefaktorn i dagens 

bostadsbyggande (SKL, 2014). Liberaliseringen av den svenska bostadsmarknaden har mer 

eller mindre automatiskt gett marknaden ansvaret för bostadsförsörjningen. När det är mer 

logiskt för byggherren att sitta på mark och avvakta än att bygga på den blir det en sorts 

måttstock på vilken marknadsstyrning av bostadsbyggandet vi har idag. Höga markpriser, 

höga byggkostnader och byråkratiska regelsystem pekas ofta ut som orsaker, när de i själva 

verket är symtom av dagens marknadsliberala förhållningsätt i bostadspolitiken.  

Med det är det inte sagt att marknaden har misslyckats utan snarare om att politiken 

missförstått både sin och marknaden roll. De politiska spelreglerna spelar inte i samma liga 

som marknaden, vilket gör att många bostadspolitiska beslut slår knut på sig själv (Jeansson, 

L. 2013). I Boverkets marknads rapport Bostäder, rörlighet och ekonomisk tillväxt (2013a) 

bekräftas det hur den ekonomiska rörligheten och regioners dragningskraft påverkar 

bostadsmarknaden och dess byggande i Sverige. Boverket (2013a) visar på att svårigheten att 

hitta en bostad kan minska den ekonomiska tillväxten eftersom det hämmar människors 

rörlighet. Minskad flyttbenägenhet leder till sämre matchning på arbetsmarknaden vilket höjer 

arbetslöshet och därmed försämrar den ekonomiska tillväxten (Boverket, 2013a). Om det ska 

byggas för tillväxten och den ökade rörlighetens skull så är det framför allt hyresrätter som 
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behövs och i en bostadsmarknadsenkät uppgav 85 % av kommunerna en brist på hyresrätter, 

oftast billiga sådana (Boverket, 2013b). Trots ett starkt behov och hög efterfrågan på billiga 

hyresrätter verkar marknaden inte förstå detta behov. SABO, med flera, (2010) menar att detta 

framförallt beror på dagens bostadspolitiska medel och att hyresrätterna har en missgynnad 

ställning. För att stimulera bostadsbyggandet hävdas det flera gånger att Sverige måste gå 

längre i marknadsanpassningen, framförallt när det kommer till hyressättningssystemet. 

Opinionen menar tvärtom och att det krävs bredare politiska krafttag än så (HSB, 2014). 

3.3 Politiken 
Sverige är ett av de länder i västvärlden som snabbast, och i störst utsträckning, har avreglerat 

och liberaliserat sin bostadspolitik (Mukhtar-Landgren m fl., 2013) och den negativa bild 

miljonprogrammet fått kan tänkas ligga bakom en del av liberaliseringen. I början av 90-talet 

ansåg sig regeringen inte kunna ta samma aktiva ekonomiska ansvar för bostadsbyggandet 

och när den borgliga regeringen trädde i kraft 1991 påskyndades förändringsprocessen och det 

talades om ett systemskifte i bostadspolitiken (Sahlin, 2013). Bostadsdepartementet 

avskaffades och det beslutet har senare förklarats med motivet att man ville ändra inriktningen 

från subventioner till att främja konkurrensen för att pressa priserna. Lagarna om 

bostadsanvisning och bostadsförsörjning
1
 upphävdes och de statliga bostadssubventionerna 

fasades ut. De allmännyttiga bostadsbolagen kom dessutom att få en annorlunda roll då de 

skulle agera mer ”affärsmässigt” (Mukhtar-Landgren m fl, 2013). Omvandling av hyresrätter 

till bostadsrätter har stimulerats tack vare skatteregler och avreglering under 2000-talet. 

Bostadspolitikens avreglering och liberalisering har ”befriat” staten från ansvaret för 

bostadsförsörjningen och därmed en stor del av välfärden. Tidigare ansågs bostadslöshet ha 

orsakats av marknaden och vinstintressen, som skulle lösas av stat och kommun genom 

regleringar och subventioner. Idag när bostadsbristen och bostadslösheten återigen är stor och 

bostadslösa betraktas som en grupp som marknaden inte kan hantera rationellt, har 

bostadssociala lösningar inte återkommit på dagordningen. Staten agerar fortfarande, men det 

handlar snarare om att fasa ut ytterligare ansvar på marknaden genom friare hyressättning, 

presumtionshyror och avreglering av stadsplanering (Sahlin, 2013). Sveriges bostadspolitik 

har inneburit att privata aktörer fått ett allt större inflytande på den fysiska planeringen och 

                                                           
1
 1997:s formulerades det bostadspolitiska målet: ”Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken skall 

skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö 

[…]” 2007 ändrades formuleringen till ”Målet för bostadsfrågor är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader 

där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.”  

Den nya formuleringen innebar att rättighetsbegreppet försvann och istället för medborgare med rättigheter talas 

det om konsumenter och utbud. En inriktning mot en mer marknadsstyrt byggande. 
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liberaliseringen har öppnat upp för nya områden för kapitalackumulation (Mukhtar-Landgren 

m fl, 2013). Kapitalets fria rörlighet betraktas som avgörande för att öka vinstnivån och 

många av dessa hinder måste undanröjas, som exempelvis byggnadsregleringar. Konkurrens 

och flexibilitet, som ofta är mottot bakom statliga avregleringar, ska skapa 

kapitalackumulation som i sin tur ska skapa tillväxt. I själva verket har det snarare lett till 

kapital- och monopolmakt (Harvey, 2006). Som exempel på detta talas idag om de ”fyra 

stora” byggherrarna på den svenska bostadsmarknaden; PEAB, NCC, Skanska och JM 

(Mukhtar-Landgren m fl, 2013). I 1981 års kampanj Bygg Sverige ur krisen – mer valuta för 

byggkronan krävde svenska byggentreprenörer friare och mindre reglerad byggverksamhet. 

Enligt byggbolagen skulle detta leda till effektivitet, kreativitet och innovation då det svenska 

regelverket ansågs sätta käppar i hjulet för många byggen (Ibid.). En stor del av den kritik 

som då fördes fram har fått genomslag idag och 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft 

som bland annat syftade till att snabba på planprocessen. Trots regleringar via ytterligare 

avpolitisering av bostadsfrågan pekas plan- och bygglag och kommunerna oftast ut som 

hinder till ett ökat bostadsbyggande och en stor orsak till bostadsbristen (Ibid.).  

3.3.1  Den nyliberala politiken och staden 

Under de senaste åren har marknaden fått en allt starkare ställning och inflytande över 

bostadsbyggandet i Sverige. Det är något som inte endast gäller bostadsmarknaden och inte 

heller enbart Sverige. Neo-liberalismen återfinns på nästan alla nivåer i samhället och 

förklarar en stor del av den politik som förs. Harvey (2006), Massey (2009) och Sager (2011) 

menar att avpolitiseringen av bland annat bostadspolitiken är ett resultat, eller symtom, av det 

neo-liberalistiska förhållningsättet och har automatiskt gett marknaden ansvar för flera av 

samhällets uppgifter och utmaningar – bostäder är en utav dem. En stark tro på marknaden 

(Jeansson, 2013) och en ökad fri konkurrens kan pressa kostnader och därmed öka byggandet 

men när de territoriella gränserna och den materiella världen har gjorts foglig och hanterbar 

för kapitalets flöde och ackumulation blir tillväxt både nödvändigt och önskvärt på samma 

gång. Den ursprungliga ackumulationen av pengar, tid och rum har nämligen redan skett och 

omfördelning av resurser blir oundvikligt i jakten på tillväxt. När tillväxt anses vara ett 

fundament till den välfärd samhället eftersträvar menar Harvey (2006) och Massey (2009) att 

marknaden också själv orsakat de problem som den nu försöker lösa genom ytterligare 

avregleringar och liberalisering. När reformer, som exempelvis utförsäljning av allmännyttan, 

väl är genomförda tar spekulationen över som i sin tur ger upphov till geografisk ojämlikhet. 

Harvey kallar detta för ”ackumulation genom fråntagande”, då tillväxt och vinst skapas på 
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bekostnad av andra någon annanstans. En nyliberal politik som understöder och främjar fri 

konkurrens genom att överföra makten till marknaden, i hopp om individuell frihet och 

jämlikhet, skjuter sig själv i foten menar Harvey (2006). Att privatiseringar, offentlig-privata 

verksamheter och fri konkurrens leder till kostnadseffektivitet kan kortsiktigt vara gynnsamt, 

särskilt för underklassen, men på lång sikt kan konsekvenserna vara negativa. Margret 

Thatchers privatiseringar av de kommunalt ägda bostäderna i Storbritannien är exemplet på 

detta. Privatiseringen möjliggjorde köp av sin egen fastighet till relativt låg kostnad och gav 

därigenom kontroll över en värdefull tillgång som skulle öka välstånd. När reformen var 

genomförd tog bostadsspekulationen över, vilket resulterade i att låginkomsttagarna nu 

mutades eller tvingades att flytta ut till periferin i städer som London. Bostadsområden som 

tidigare dominerats av arbetarklass utsattes för intensiv gentrifiering och förlusten av billiga 

bostäder i de centrala delarna orsakade hemlöshet eller långa pendlingsavstånd till och från 

arbeten (Harvey 2006). Det som hände i Storbritannien händer även i Sverige menar både 

Harvey (2006) och flera svenska bostadspolitiska debattörer (Lindqvist, 2013 & Helldén, 

2012 m fl.). Sedan kommunerna mer eller mindre övergivits av staten, och hamnat i friare 

konkurrens sinsemellan, har de allt mer också befriat sig från sitt allmännyttiga ansvar. 

Kommunernas kamp om tillväxt via ökade skatteintäkter har gjort att de kommunala 

bostadsbolagen blivit hårt pressade att verka på marknadsmässiga villkor. Införandet av 

presumtionshyror är ytterligare ett exempel på hur bostadspolitikens gav upphov till 

konsekvenser som inte stämde överens med syftet. Fri hyressättning leder troligtvis till ett 

ökat byggande av hyresrätter men när hyrorna blir satta efter marknadsvärdet blir det 

grundläggande syftet inte uppnått; att jämna ut geografiska ojämlikheter och segregation 

(Berg, Thörn, Lindblom, Törnquist, 2013). När Harvey (2006, 2009) menar att en av 

nyliberalismens effekter ligger i omfördelning snarare än nyskapande blir betoningen på 

frihet, ansvar och individualism nödvändigt för kapitalackumulation och resultatet blir därför 

ojämn social och geografisk utveckling. 

 

Den ”fria” marknaden och det ”fria” kapitalflödet resulterar i att geografiska platser, så som 

boendet, blir föremål för spekulation och ackumulation. Kapitalet blir därför beroende av 

både tid och rum och pengar och människors fria rörlighet sätts därför i relation till detta 

tidrums-perspektiv. Konkurrens blir därför nödvändigt för tillväxten men det skapar också en 

geografisk instabilitet enligt Harvey (2006). Konkurrens tvingar kapital och produktion att 

flytta till mer fördelaktiga platser för att skapa tillväxt och vinst och på så sätt blir fysiska rum 

och tid både medel och hinder för kapitalackumulation. Det förklarar den cirkulära och 



15 
 

kumulativa kausaliteten inom ekonomin som gör att kapitalstarka regioner blir rikare medan 

fattigare regioner blir fattigare. I urbana regioner ökar kapitalets centralisering och mäktiga 

ackumulationskrafter samlas här som i sin tur lockar till sig ytterligare kapital. Den ökade fria 

rörligheten, i form av t ex minskade transportkostnader och snabbare kommunikation, 

minskar avståndsfriktion som skapar möjligheter till ökad kapitalackumulation samtidigt som 

det gör rummet mer känsligt och sårbart för den geografiska utvecklingen (Harvey, 2006). 

Samtidigt som kapitalet är beroende av risk söker det efter riskminimering. Att kontrollera 

rummet kan vara ett sätt att minimera risken och därmed skapa kontroll över kapital. Den som 

kontrollerar rummet, exempelvis byggbar mark, kan med andra ord skaffa sig kontroll över 

pengar, likväl som pengar kan skaffa kontroll över rummet. Den tredje dimensionen tid spelar 

också en stor roll och både pengar, tid och rum är starkt sammanlänkande och beroende av 

varandra. (Harvey, 2006) Harvey skriver:  

 

Abstraktioner som pengar, tid och rum kan inte definieras oberoende av varandra och de 

maktrelationer som existerar mellan individer, grupper och klasser, och de möjligheter att 

förändra dessa maktrelationer, kan definieras genom sammanlänkandet av monetära, 

rumsliga och kronologiska nät som utgör gränserna för våra handlingsmöjligheter. (Harvey, 

2005, s.73) 

 

Den svenska bostadsmarknaden är ett bra exempel på detta då Harveys teori förklarar varför 

det idag kan vara mer taktiskt att sitta på byggbar mark utan att bebygga den. Den 

fastighetsspekulant som har pengar, har därmed tid att vänta, samt dessutom möjligheten att 

påverka exploateringen av kringliggande mark, befinner sig i en gynnsammare situation än 

den som saknar makt över någon av dessa dimensioner (Jaensson, L. 2013). I detta fall skapar 

kontroll över rummet också kontroll över tid och pengar, liksom hur makten över pengar 

skapar kontrollen över tid och rum. En sådan beroendeställning ger upphov till den monopol-, 

oligopol- och kapitalmakt vi idag kan se, inte minst inom byggbranschen (Harvey, 2006). 

 

Den nyliberala marknadsideologin har format den postmoderna tid vi lever i idag och som 

tidigare nämnts är kapitalackumulation ett medel för tillväxt, som idag ses som ett fundament 

för ökad välfärd. När staten har fasat ut makt och medel till marknaden så får kommunerna 

skapa välfärd med konkurrens som verktyg, fortfarande efter självkostnadsprincipen. Detta 

har resulterat i att kommunerna sinsemellan måste tävla om skatteintäkter för tillväxtens skull 

och platsmarknadsföring blir ett allt vanligare inslag i kommunala arbetsmodeller. Genom att 
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lyfta fram en kommun eller regions unika värden, inte sällan exklusiva och unika boenden, 

ska resursstarka personer lockas till platsen (Sager, T 2011). Markkapital, och byggkapital, får 

ofta störst betydelse i resursstarka regioner eftersom investeringar i den redan byggda miljön i 

praktiken definierar regionala rum för kapitalackumulation. Att stärka en regions varumärke, 

medvetenhet och identitet, kan vara avgörande för att rummet ska utvecklas till en territoriell 

enhet som fungerar som ett avgränsat rum för konsumtion och produktion såväl som politiska 

handlingar (Harvey, 2006). På så sätt blir territoriella administrations- och maktstrukturer en 

nödvändighet för kapitalets förutsättningar. Harvey (2006) menar att när en kommun har som 

uppgift att jämna ut sociala skillnader och arbeta mot segregation och gentrifiering blir 

arbetsmetoderna paradoxala när de gynnar de redan resursstarka grupperna. Kommunerna ska 

bibehålla eller utvidga sin makt gentemot andra kommuner, likt entreprenörer och företag på 

den fria marknaden. Problemet är att medan företagen varken behöver ta ett stort kollektivt 

ansvar eller agera i absoluta och territoriella rum, så måste kommunerna göra det. Konkurrens 

och minimering av statlig inblandning gör att en ojämn geografisk utveckling blir oundviklig 

(Harvey, 2006 & Sager, 2011). Politiska åtgärder, så som fri hyressättning på hyresrätter och 

utfasning av allmännyttan, skapar ytterligare konkurrens som skapar ökade geografiska och 

sociala skillnader istället för att jämna ut dem (Clark, 2013). Den svenska bostadspolitiken är 

ett bra exempel på hur en av de viktigaste välfärdsfrågorna skapat ökade klyftor mellan 

klasser och individer. När politikens mål är att underlätta för resurssvaga att ta sig in på 

bostadsmarknaden resulterar deras ageranden till det motsatta. När bostaden blev ett 

investeringsobjekt och handelsvara blev många traditionella fördelningsinstitutioner som 

bostadsförmedlingar istället en marknadsplats (Jeansson, L, 2013).  

3.3.1 Finans- och skattepolitiken 

Att bygga och bo i bostäder kräver idag ett stort kapital, för både byggherrar och 

konsumenter. Införandet av bolånetak, som gör att femton procent av insatsen till en bostad 

måste komma från eget sparande, påstås ofta vara en bidragande orsak till låg rörlighet på 

bostadsmarknaden (Boverket, 2013a & Weiss, L, 2013), liksom den så kallade ”flyttskatten” 

och införandet av ROT-avdraget (Berg, Thörn, Lindblom, Törnquist, 2013). Samtidigt som 

rörligheten på bostadsmarknaden har stannat av får byggherrar det allt svårare att få kapital 

till nybyggnation. Bostadsbyggandet under miljonprogrammets dagar kännetecknades av en 

riskreduktion och ibland riskeliminering via stat och kommun. Begreppet privat riskkapital 

förekom knappt då den kommunala borgen, produktionskostnadsbelåning, investeringsbidrag 

och räntebidrag ofta möjliggjorde byggandet (Lundström, 2014). Idag ser det annorlunda ut. 
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Stellan Lundström, professor i nationalekonomi på KTH, skriver i en debattartikel ”Det 

offentliga har klivit av som riskbärare och det privata riskkapitalet har svårt att finna 

acceptabla relationer mellan avkastning och risk. Samtidigt blir bankernas kreditbedömningar 

stramare av ökade krav på kapitaltäckning.” (Ibid.). Även för byggbolagen är kravet på eget 

kapital nu högre, trots vissa lättnader under 2013. Bankerna behöver en sorts 

”fullgörandegaranti” även om byggbolaget redan lyckats sälja femtio procent på en ritning. 

För de resterande femtio procenten, som inte är sålda, krävs en garanti, antingen i from av 

eget kapital eller av en koncerngaranti. Större byggbolag kan i regel hantera detta, men för 

mindre entreprenörer blir finansieringen ett hinder (Weiss, L. 2013).  

 

Sedan 2006 tillämpas presumtionshyror - ett nytt sätt att fastställa hyran vid nyproduktion på 

hyresrätter, som gäller i tio år. Genom förhandlingar mellan parterna kan hyror sättas efter 

marknadsmässiga mått, dvs. efter efterfrågan, istället för bruksvärdesmåttet. Möjligheten att 

sätta presumtionshyror ökar attraktiviteten för byggherrar att producera hyresrätter men 

särskilt billiga blir de inte, vilket gör att hyresrätterna fortfarande blir en bristvara för 

låginkomsttagare (Weiss, L. 2013). Bostäder produceras, men inte för dem som verkligen 

efterfrågar dem. När Boverket (2013c) menar att byggandet av hyresrätter skulle sätta fart om 

hyresregleringen avskaffades, visar flera studier på motsatt effekt. I en rapport från London 

School of Economics (Whitehead, C 2012), där 11 västeuropeiska länder studerats, dras 

slutsatsen att där hyresmarknaden avreglerats har den privata hyressektorn tvärtom minskat 

eller möjligen behållit sin storlek. Dessutom, enligt SABO (2014), har länder med 

marknadshyror också socialbostäder, så kallat social housing. Införande av marknadshyror i 

Sverige skulle med stor sannolikhet leda till ökade bostadsbidrag där de ökade kostnaderna 

skulle bäras av skattebetalarna och vinsterna landa hos hyresvärdarna. Istället är det 

helhetssystemet som avgör: skattesystemet, avskrivningsregler och subventioner och inte 

främst hyreslagen. I två examensuppsatser från KTH (Forsell, m.fl. 2000, Nordgren m.fl. 

2001) som studerat konsekvenser av hyresavregleringen i de nordiska huvudstäderna, 

Spanien, Finland och Storbritannien konstateras också att en avreglering inte ökar byggandet 

av hyresrätter.  Påståendet om att en friare hyressättning leder till ökad konkurrens och 

därmed lägre hyror faller också i en av studierna. ”Generellt sett kan man säga att en kraftig 

höjning av hyresnivån i Sverige är ett troligt resultat av avregleringen.” (Forsell, m.fl. 2000 s. 

89). Detta beror främst på att hyresrätter idag är trippelskattade med fastighetsskatt, 

bolagsskatt och vinstskatt, vilket ger hyresrätter en högre skattebelastning än andra 

upplåtelseformer som missgynnar byggandet av billigare hyresrätter (Karlsson J, 2011). Sven 
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Bergenstråhle, ordförande i Internationella Hyresgästalliansen, skriver i två debattartiklar att 

så länge som det är mer gynnsamt att bygga bostadsrätter än hyresrätter i Sverige ökar inte 

hyresbeståndet, särskilt inte billiga sådana, med fria marknadshyror (Bergenstråhle 2013a,b). 

Även SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, menar att marknadshyror inte löser 

problemen med bostadsbrist som beror på kraftig befolkningsökning, stark urbanisering och 

fler singelhushåll (SABO 2014). Istället krävs bland annat lägre moms på bostadshyror, 

avskaffa fastighetsskatten för hyresrätter och ändra skattereglerna för att underlätta underhåll 

av hyreshus. Sådana reformer skulle förbättra jämställdheten mellan egna hem, bostadsrätter 

och hyresrätter (SABO m fl 2010). När regeringen år 2012 tillsatte 

Bostadsbeskattningskommittén kom de med förslag som att fastighetsskatten för 

hyresbostäder bör avskaffas och att skattesatsen för stämpelskatt vid kooperativa 

hyresrättsföreningar förvärv av fast egendom och tomträtter ska sänkas till samma nivå som 

gäller för bostadsrättsföreningar, dvs. från 4,25 % till 1,5 % (SOU 2014:01). SABO, 

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen menar dock att det inte är tillräckligt för att jämna 

de ojämna villkoren (SABO 2014). 

3.3.2 Kommunpolitiken 

Med dagens bostadspolitik innehar kommunen fortfarande ett bostadsförsörjningsansvar 

gentemot sina invånare. Kommunen ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa 

förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Dessutom ska 

kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen under varje mandatperiod (SFS 

2013:866). När lagen om att allmännyttiga bostadsbolag skulle drivas affärsmässigt kom 

2011, förlorande kommunerna ytterligare ett verktyg för att uppfylla 

bostadsförsörjningsansvaret. Att bygga bostäder för de som verkligen behöver dem har blivit 

betydligt svårare. När allmännyttiga bostadsbolag måste kunna räkna hem sina projekt rent 

affärsmässigt blir det svårare att bygga bostäder ”när och där det behövs” (Boverket, 2008).  

Markpolitiken och de kommunala markpriserna har också en betydande roll för 

bostadsbyggandet. Enligt lag måste kommunerna sätta ett marknadsmässigt pris på mark till 

försäljning och taxeringsvärdet blir en måttstock på detta (Boverket, 2005). I Boverkets 

rapport Markpolitik och kommunala markpriser (2005) menar man att en möjlig konsekvens 

av ren marknadsprissättning på mark är att bostadsbyggandet inte når upp till den nivå som 

kommunen önskar, vilket kan leda till obalanser på bostadsmarknaden. Om kommunerna 

däremot tar ut lägre markpriser än det högsta marknadspriset (försiktigt marknadspris), i syfte 

att säkerställa bostäder för olika hushållsinkomster, påverkas sannolikt inriktningen på 
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byggandet och därmed det totala utbudet av bostäder. Det kan då leda till bättre balans på 

bostadsmarknaden. I de kommuner man sätter ett betydligt lägre markpris i förhållande till 

marknaden (40-50% lägre), ett så kallat självkostnadspris, menar Boverket att kommunerna 

går med finansiell förlust. I de fall självkostnadspriset är lägre än marknadspriset, innebär det 

i princip att kommunen subventionerar byggandet av bostäder på det lokala planet. Även om 

ett lågt markpris sannolikt leder till att byggandet stimuleras så skapas en 

förmögenhetsöverföring från det allmänna till det privata. I en studie har Boverkets 

Byggkostnadsforum också studerat hur markkostnaderna påverkar det slutgiltiga priset på 

hyresbostäder och sammanställningen visar på stora svårigheter att producera bostäder för 

hushåll med vanliga inkomster om det ingående markpriset väsentligt överstiger nivån 

1500kr/kvm BOA (utrymningsbar bostadsarea). När Boverket i senare studie visar att det 

genomsnittliga markpriset i de undersökta kommunerna ligger i intervallet 1000 – 2000 

kr/kvm BTA (bruttoarea) visar det på en förklaring till varför det byggs för lite hyresbostäder 

i flera av de större tillväxtkommunerna. Boverket skriver:  

 

Här har kommunerna ett stort ansvar att inom ramen för sitt bostadsförsörjningsansvar 

medverka till en prisbild på mark för bostadsbyggande som tillåter en bostadsproduktion 

även för ”de mindre bemedlade” hushållen i kommunen. Kommunen kan i det arbetet söka 

stöd i en genomtänkt markpolitik, planmonopol, strategisk markförvärv och en långsiktig 

bostadsförsörjningsplanering.” (Boverket, 2005 s. 18) 

 

Även HSB menar att kommunernas markpriser är ett stort problem som driver upp 

kostnaderna i bostadsproduktionen och genom att pröva kommunernas markhantering skapas 

förutsättningar för en ökad kontroll över markpriser och boendekostnader. HSB menar att det 

är viktigt att kommunerna tillhandahåller mark till rätt pris utan att sätta konkurrensreglerna 

ur spel. ”Istället för att konkurrera om högsta pris borde man kunna konkurrera med villkor 

om tak för boendekostnaderna.” (HSB, 2014 s. 4) 

 

Det låga bostadsbyggandet skylls också många gånger på tröga planprocesser och kommunala 

särkrav. Inom ramen för Plan- och bygglagen (PBL) måste kommunerna följa vissa 

bestämmelser i processen från markanvisning till bygglov och det har flera gånger hävdats att 

extra utredningar och den byråkratiska trögheten medför onödiga kostnader för byggherrarna 

(Nybyggarkommissionen, 2014). I Nybyggarkommissionens rapport ”63 förslag för ökat 

byggande” (2014), finansierad av NCC, Nordea och Tyréns, syftar många förlag till att 



20 
 

underlätta för byggherrarna genom att sänka riskerna för bostadsbyggandet. Med förslag som 

att förenkla planprocessen, öka den fria konkurrensen och slopa kommunala särkrav så menar 

rapporten att en stor del av problemet ligger hos myndigheter, kommuner och plan- och 

bygglag. Kommunala särkrav har länge varit ett hett debattämne, då dessa anses skapar 

trögare och dyrare plan- och byggprocesser. Det hämmar också en mer industrialiserad 

byggprocess som skulle vara till fördel för snabbt och billigt bostadsbyggande. Regeringen 

föreslår därför att, från och med 1 januari 2015, slopa möjligheten för kommunerna att ställa 

egna energi- eller miljökrav i samband med byggandet (Regeringen, Socialdepartementet 

2013). SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag, svarar att ett införande av en 

”stoppbestämmelse” i PBL kan beskrivas som en konflikt mellan två viktiga samhällsmål – å 

ena sidan målet att öka bostadsbyggandet och å andra sidan främst målet att minska 

energianvändningen. SABO menar att det är en självklarhet för kommunerna, som har i 

uppgift att ta ett samhällsansvar, att reducera energianvändningen, minska utsläppen av 

växthusgaser och öka andelen av förnybar elförbrukning för att kunna bidra till en hållbar 

utveckling och att nå de nationella energi- och klimatmålen för 2020 och 2050. Kommunala 

särkrav är då ett viktigt verktyg även om det försvårar en rationell och industrialiserad 

byggprocess, som leder till en ökad byggkostnad. Däremot menar SABO att utredningen i 

frågan har sina brister. Exempelvis har livscykelkostnaden inte räknats in, vilket borde vara en 

självklarhet i perspektivet att främja en långsiktig hållbar utveckling. Man har heller inte tagit 

hänsyn till att krav på ökad tillgänglighet bidrar till att minska det allmännas kostnader för 

kvarboende och bostadsanpassningsåtgärder. Även om byggkostnaderna skulle sänkas menar 

SABO att detta långt ifrån självklart skulle leda till sänkta byggpriser. Dessa sätts på en 

marknad där konkurrensförhållandena är minst lika betydelsefulla som kostnaderna. 

Sammanfattningsvis menar SABO att ” […] införandet av dessa ”stoppbestämmelser” är en 

reform som rimmar illa med samhällsutvecklingen.” och att ”[…] en inskränkning i den 

kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de 

ändamål som har föranlett den” (SABO, 2013) Detta eftersom utredningen inte kan visa på att 

förslaget leder till ett ökad bostadsbyggande.  

3.3.3 Ett helhetsperspektiv 

Kommunerna och plan- och bygglagen har länge pekats ut som hinder till ett ökad 

bostadsbyggande men när SKL (2014) presenterar att många stora och mellanstora 

tillväxtkommuner innehar en stor planreserv för bostäder riktas fokus tillbaka på marknaden 

och byggbranschen. Argumentet att bostadsbyggandet inte möjliggörs för att kommunerna 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/44/21/c8a5cae4.pdf
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inte tar fram tillräckligt med detaljplaner faller platt i studien Hänger det ihop? (SKL, 2014). 

Istället måste orsakerna kring det låga bostadsbyggandet ses utifrån ett helhetsperspektiv. 

Kommunernas planmonopol innebär ett ansvar för att möjliggöra byggande men eftersom 

kommunerna inte har tillgång till alla de verktyg som krävs för att genomföra själva 

byggandet spelar därför byggherrar, finansinstitut, lagstiftning, konjunktur, byggindustrin, 

hyresregleringar och bostadskonsumenterna avgörande roller. Det låga bostadsbyggandet och 

den höga outnyttjade planreserven för bostäder är omöjlig att skylla på en aktör. 

Bostadsmarknaden är komplex och både offentliga och privata aktörer har ett delat ansvar. 

Sammanfattningsvis menar SKL att om staten på flera sätt ansvarar för den kontext inom 

vilken bostadsmarknaden verkar, så sitter kommunerna på arenan och byggherrarna på 

verktygen (SKL, 2014). För att hitta en långsiktigt hållbar lösning på det låga 

bostadsbyggandet och för att skapa balans på bostadsmarknaden krävs en blocköverskridande 

politik. En politisk kommission över de svenska partierna är en förutsättning för att kunna 

driva igenom en konkret politik och hitta de helhetslösningar som saknats de senaste 

decennierna (HSB, 2014). 
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4. Karlstads bostadsmarknad  

4.1 Karlstad Kommun 
Karlstad kommun är med sina 87 000 invånare Sveriges 21:a största kommun. Enligt 

Boverket (2013b) kategoriseras Karlstad som ”en större högskoleort” som visat på ett positivt 

inflyttningsnetto mellan åren 2011-2012 och som universitetsstad är det inte förvånande att 

flyttningsbruttot är bland de högre i landet. När Karlstad kommun samtidigt har som mål att 

2020 nå en befolkning på 100 000 invånare ställer det särskilda krav på Karlstads 

bostadsmarknad (Karlstad, 2014).  

För att nå kommunens gemensamma vision Karlstad Livskvalité 100 000 har bland annat Mål 

och riktlinjer för bostadsplanering 2007-2011 (Karlstad, 2007a) tagits fram. Genom en 

Analys av bostadsmarknaden (Karlstad, 2007b) har kommunen identifierat det nuvarande och 

kommande bostadsbehovet i kommunen. Analysen visar att unga (19-24 år) och yngre 

pensionärer (65-79 år) är de grupper som ökar mest i kommunen under perioden 2006-2016. 

och att ”… andelen ensamhushåll ökar och återfinns i alla samhällsgrupper och åldrar.” 

(Karlstad, 2007) I analysen, från 2007, skrivs även: ”Det råder ingen större bostadsbrist för de 

unga i Karlstad idag men risken finns att det kan bli ett problem.” (Karlstad, 2007). Samtidigt 

anger fjorton lokala fastighetsförvaltare i en enkätundersökning 2007 att det inte finns brist på 

mindre villor och radhus. Villor och hyresrätter är dock de boendeformer som efterfrågas 

mest. Hyresrätten efterfrågas av samtliga åldersgrupper och det handlar främst om små (1-2 

rum och kök) eller större (fyra rum och kök) lägenheter (Karlstad, 2007).  Analysen pekar 

också på oron över det indragna investeringsbidraget för byggandet av hyresrätter och att 

effekten blir att färre hyresrätter kommer byggas på sikt.  

Trots att marknadens aktörer inte såg någon uttalad brist på någon typ av boendeform år 2007 

prioriterades inte alla de boendeformer som de i framtiden ansåg bli brist på. I Mål och 

riktlinjer för bostadsplanering 2007-2011 (Karlstad, 2007) prioriteras främst byggklara 

villatomter, förtätning, stimulera tillkomsten av senior- och trygghetsboende samt att skapa 

förutsättningar för att det kan produceras minst 500 bostäder årligen.  

4.1.1 Lågt byggande – hög planreserv 

I Boverkets Bostadsmarknaden 2013-2014 (2013) anger Karlstad en brist på hyresrätter i 

kommunen. Samtidigt visar SKL på att den genomsnittliga bostadsproduktionen legat runt 

220, d.v.s. ca 230 bostäder färre mot det uppsatta målet (SKL, 2014). Samtidigt visar den 

senaste mätningen (Karlstad, 2013) att planberedskapen för bostäder överskrider det uppsatta 
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målet och möjliggör nu bostadsbyggande för minst sex år framöver. Utöver det finns 

planarbeten i olika stadier som pågår, som kan resultera i att bostäder kan byggas för 

ytterligare ca 10 års behov. Trots detta är trycket stort från exploatörernas sida på att 

ytterligare nya detaljplaner för bostäder ska tas fram. Det kan nämnas i sammanhanget att ca 

50 % av de detaljplanearbeten som genomförts de senaste åren har begärts av privata 

markägare genom att en så kallad planbegäran lämnats in till stadsbyggnadsförvaltningen. 

Räknas även planläggningen av kommunal mark med, där markanvisningsavtal mellan 

kommun och exploatör upprättats, blir istället ca 80 % av detaljplanearbetena initierade från 

privata exploatörer och byggherrar (Karlstad, 2014). 

4.2 Intervjuanalys 
För att hitta tänkbara orsaker till det låga bostadsbyggandet och den höga planreserven i 

Karlstads så har Stadsbyggnadsnämnds ordförande och verksamma byggherrar intervjuats. 

Alla intervjuade är eniga om att orsakerna är flera och lösningarna komplexa. Ingen har heller 

undgått att se utifrån ett helhetsperspektiv där både lokal, nationell och internationell politik 

och marknad diskuterats. Förklaringen till den höga planreserven i Karlstad går inte att isolera 

från omvärldens påverkan, då många olika faktorer spelar roll enligt de intervjuade.  

4.2.1  Bostadsbristen 

Även om både byggherrar och politiker i Karlstad är eniga om att marknadssituationen är den 

faktor som påverkar bostadsbyggandet mest så ger alla intervjuade uttryck för att det i grund 

och botten handlar om den politik som gett marknaden den starka ställningen. Utfasning av 

allmännyttan, indragningen av statliga subventioner och olika skatte- och finansreformer har 

bidragit till liberalisering och ett allt mer marknadsstyrt bostadsbyggande. Att bristen på 

hyresrätter är den mest akuta är alla intervjuade eniga om och orsaken till det beror på 

olönsamhet i byggandet av den upplåtelseformen
2
.  

Statliga subventioner och allmännyttans bostadsförsörjningsansvar har tidigare möjliggjort 

byggandet av billiga hyresrätter men både Mats Enmark, vd på KBAB, och Jan-Ove 

Gustafsson på Karlstadhus AB, menar att den politiska omställningen gjort att detta inte 

längre är möjligt på dagens bostadsmarknad. Miljonprogrammets ”misslyckande” är en orsak 

till att staten nu är rädd för att återinföra subventioner, menar Gustafsson. Enmark förklarar 

                                                           
2
 Intervjuer: 

Sture Emanuelsson, Prepart AB, 2014-04-29 

Mats Enmark, KBAB, 2014-04-23 

Maria Frisk (MP), Karlstad Kommun: Stadsbyggnadsnämnden, 2014-04-30 

Jan-Ove Gustafsson, Karlstadhus AB, 2014-04-15 
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också hur 90-talets finansiella statskris omvandlade en tidigare stor statlig utgift till inkomst. 

Indragningen av subventionerna omvandlade allmännyttan från en kostsam utgift till rena 

”kassakon” för staten. Istället för att kosta staten flera miljarder gav reformen nu istället en 

gynnsam avkastning – både på gott och ont, förklarar han. De tidigare subventionerna 

möjliggjorde byggandet av hyresrätter men inte alltid på rätt ställen, något som avspeglas i 

flera miljonprogramsområden idag. Samtidigt minskade byggandet av hyresrätter drastiskt 

och bostadsrättsbyggandet fick ett uppsving och svarade för bostadsförsörjningen under en 

lång tid. Nyliberaliseringen blev i det korta perspektivet en framgångssaga på många sätt och 

vis och det är först nu vi ser de negativa konsekvenserna, menar Enmark.  

Hög planreserv för bostäder 

Att bygga hyresrätter går och i Karlstad byggs det relativt mycket i relation till många andra 

kommuner. Dock är det en bit kvar till vad som egentligen behövs och orsakerna till den höga 

planberedskapen tror både Gustafsson och Sture Emanuelsson, vd på Prepart Ab, beror på att 

planerna ofta ligger på ”fel ställen”. I många fall är byggherrar själva initiativtagare till 

planläggning för bostäder men trots det byggs det inte.  Det tror Emanuelsson beror på 

marknaden och att syftet ibland är att höja markvärdet vid en försäljning. I den stora 

omfattande detaljplaneringen av Inre Hamn och Varvet var särskilt en fastighetsägare den 

pådrivande aktören. Idag, snart ett år efter planen vunnit laga kraft är en byggstart ännu inte 

planerad
3
. Gustafsson menar att när planläggningen innebar en så pass stor resursåtgång på 

Stadsbyggnadsavdelningen borde kommunen inte ha tagit den risken och att hela Inre Hamn 

nu hänger på att en viss fastighetsägare sätter igång och bygger, vilket de fortfarande inte har 

gjort. Hur planläggningen av Inre Hamn motiverades vågar Maria Frisk (MP), 

Stadsbyggnadsnämndens ordförande, inte riktigt svara på då hon inte var ordförande i 

nämnden när planarbetet startades.  

Bostadsbyggandet, liksom övrigt byggande, är otroligt lägeskänsligt idag men trots det finns 

det obebyggda planlagda tomter även i de mest attraktiva områdena. Både Sture Emanuelsson 

och Mats Enmark menar att när det finns snabb och säker avkastning att hämta i 

fastighetsaffärer blir många tomter utsatta för spekulation. Karlstads innerstadstomt 

Mercurius 16 är en typisk sådan tomt. Emanuelsson förklarar att fastigheten har haft många 

ägare och att värdet har stigit och stigit trots att ingen byggt på den.  

                                                           
3
 Information från anonym fastighetägare, 2014-04-02 
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Ofta kan det vara så att en sådan tomt åkt med vid större fastighetsaffärer och ingen har haft 

riktigt koll på den. Tillslut sitter någon där med Svarte Petter när värdet sjunker. 

(Emanuelsson, 2014) 

Idag är Emanuelsson själv ägare av Mercurius 16 och byggstart för handel och bostäder är 

inte långt bort menar han.  

4.2.2 Politiken och marknaden 

Marknaden anses vara den största orsaken till det låga bostadsbyggandet och samtliga 

intervjuade menar att det är politiken som i grund och botten har gett marknaden den starka 

ställningen. Även om det finns en debatt om vad som egentligen orsakar bostadsbristen så 

anser de intervjuade att fler hyresrätter behövs. Hur dessa ska komma till stånd råder det dock 

delade meningar om. 

Bostadsrätter och hyresrätter 

Både Mats Enmark och Jan-Ove Gustafsson anser att det idag råder stora skillnader mellan 

hyresrätter och bostadsrätter, där byggandet och ägandet av bostadsrätter är betydligt mer 

fördelaktigt i jämförelse med hyresrätterna. De anser att hyresrätten är missgynnad och 

orättvist beskattad och för en långsiktig och hållbar lösning krävs det att hela skattesystemet 

ses över. Fastighetsavgiften, ROT-avdraget och skattelättnader för bostadsrätten skapar 

orättvisa förhållanden mellan de olika upplåtelseformerna. Enmark tar ROT-avdraget som 

exempel:  

 

Motivet sades vara att hämma den svarta marknaden och få fler i arbete men det blir ändå ett 

gynnande av det egna ägandet i förhållande till den som hyr, och det är då pengar som 

kommer ur stadskassan […] det får inte vara så att den ena upplåtelseformen är mer gynnad 

än den andra. (Enmark, 2014) 

Även om det har fungerat ett tag så lider nu samhället av det, menar han. Ränteavdrag och den 

avkastning som bostadsrättsägandet ger är farligt för samhällets utveckling anser både 

Enmark och Gustafsson. Utfasningen av allmännyttan var nödvändig men hade villkoren för 

de olika upplåtelseformerna samtidigt jämnats ut tror Enmark att vi inte haft den akuta kris på 

bostäder som vi ser idag. Dessutom anser han att det är nu vi ska passa på att ändra 

skattereformerna för hyresrätten och jämna ut skillnaderna mellan upplåtelseformerna, 

eftersom räntan fortfarande är låg. ”Då svider det inte lika mycket”, säger han. Fega politiker 
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verkar både Enmark och Gustafsson anse ligga bakom uteblivna skattereformer. Enmark 

berättar: 

Inför valet 2006, uttryckte Anders Borg att de skulle se över bolåneräntorna med syftet att 

avveckla ränteavdraget. Men efter stor uppståndelse drog de tillbaka sitt uttalande dagen 

efter (Enmark, 2014). 

Emanuelsson tror däremot inte på att ta tillbaka möjligheterna för ränteavdrag på 

bostadsrätter. ”Jag är inte säker på att gå in där är den rätta vägen att gå” säger han. När 

bostadsbristen främst innebär en brist på hyresrätter menar Emanuelsson att det i första hand 

handlar om att förbättra möjligheterna för byggandet av dessa, snarare än att skapa hinder för 

bostadsrätter.  

Kanske man kan hitta en lösning i någon form av investeringsstöd till hyresrätten, dock inte i 

form av subventioner. Det har vi haft och lärt oss mycket av, jag är inte för det. 

(Emanuelsson, 2014) 

Dessutom menar Emanuelsson att den bostadskarriär vi idag talar om inte går att undgå och 

för att råda bot på bostadsbristen handlar det till stor del om att skapa en rörlighet på 

bostadsmarknaden. 

Karlstadhus AB och KBAB står tillsammans för den största delen av byggandet av hyresrätter 

vilket Gustafsson och Enmark tror beror på ett starkt allmännyttigt bostadsbolag och en sund 

konkurrens. Gustafsson menar att han egentligen inte har någon konkurrens eftersom de stora 

byggbolagen, som PEAB, NCC och JM, endast bygger i storstäderna – där de får mest 

avkastning. Han säger att en avkastning på ca 4,5 %, som han får i Karlstad, är på tok för lite 

för byggjättarna. Samtidigt menar Enmark att det måste snålas i varje led för att ens 

möjliggöra byggandet av hyresrätter. Båda är överens om att det inte går att bygga billiga 

hyresrätter idag men Enmark menar också att politiken och marknaden har gjort att 

byggherrarna idag inte behöver anstränga sig mer än nödvändigt vid bostadsbyggandet, då 

lagar och skattepolitik skapat en ökad lönsamhet i byggandet och ägandet av exklusivare 

bostadsrätter. Skattepolitiken och finansieringsreglerna har gjort att byggandet av 

bostadsrätter möjliggör snabb och säker avkastning.  

Om man kan få en bra avkastning genom att bygga exklusiva boenden i vattennära lägen är 

det är klart att byggherrarna väljer det, inte bara för att de själva vill, utan också för att 

kommunerna i många fall uppmuntrar till ett sådant byggande. (Enmark, 2014)  
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Även om det är dyrast att bygga i innerstadens A-lägen så ger det ändå den säkraste 

avkastningen och därför är det ingen tillfällighet att samma sorts bostäder byggs och utbudet 

inte varieras efter den verkliga efterfrågan. Byggherrar vet att det är billiga hyresrätter som 

behövs men eftersom det inte enbart är konsumenterna som styr marknad och efterfrågan så 

blir marknadsanalyserna vilseledande. Gustafsson menar att han inte gör marknadsanalyser, 

utan går på sin lokala kännedom. Han har byggt många hyresrätter i Karlstad men många utav 

dem har också senare sålts vidare och blivit bostadsrätter. ”Kommunen ger en viss förtur när 

man säger att man vill bygga hyresrätter.” säger han. Dessutom anser han att kommunen inte 

är tillräckligt bra på att ta hand om sina byggherrar och att många av hans projekt hamnar i 

förhandlingssituationer.  

Bankernas roll 

Bostadsbristen har gjort att stora grupper idag hamnat utanför bostadsmarknaden och Sture 

Emanuelsson tror det främst beror på bankernas höga belåningskrav. Mats Enmark och Jan-

Olof Gustafsson ser mer att bostadsbristen snarare orsakats av obalanser i bostadsbeståndet. 

Bankernas hårdare belåningskrav är snarare ett försök att minska befolkningens skuldsättning 

– en skuldsättning som bland annat höga boendekostnader och för litet hyresbestånd har 

orsakat. För att råda bot på bostadsbristen menar samtliga intervjuade att bankernas främsta 

ansvar ligger i att sänka utlåningskraven och höja risktagandet vid bostadsbyggandet. ”Det är 

idag omöjligt för nya byggherrar att slå sig in på bostadsmarknaden och bankerna har en stor 

del i det.” menar Gustafsson. Alla intervjuade, även politikern Maria Frisk (MP), är eniga om 

att bankerna borde kunna gå in med större risk i bostadsbyggandet så att det möjliggjorde ett 

byggande även i de mindre attraktiva lägena. Frisk berättar hur man i Karlstad årligen bjuder 

in bankerna till det årliga seminariet för bostadsbyggandet men om det gett något resultat 

vågar hon inte svara på. Emanuelsson, som själv sitter med i Swedbanks styrelse, anser sig 

kunna svara för både bankernas och byggherrarnas perspektiv i frågan: 

Självklart kan bankerna gå in med större risk utan att det blir en bubbla.” säger han. ”För 

att vi ska få fart på bostadsbyggandet och bostadsbristen krävs det att alla gör lite avkall och 

drar sitt strå till stacken, även bankerna. (Emanuelsson, 2014) 

Samtliga intervjuade håller med Emanuelsson i frågan kring bankernas roll. 

Marknadshyror 

I ena änden av debatten kring det låga bostadsbyggandet hävdas det att liberaliseringen inte 

gått tillräckligt långt och att reglerade hyror förhindrar byggandet av hyresrätter. Sture 
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Emanuelsson, som också bygger mycket hyresrätter, menar att bostadspolitiken bidragit till ett 

stort uppsving för hyresrätterna idag. Presumtionshyrorna har möjliggjort ett byggande av 

hyresrätter även i innerstaden och på attraktiva lägen och friare hyror krävs för att skapa ett 

flöde av hyresrätter. ”Det ställer då effektiviserande krav på själva bostaden som gör att man 

får en effektiv bostad med en bra hyra som man kan klara av.” säger han. Även Enmark på 

KBAB bekräftar detta uppsving av hyresrätternas ”status” men menar samtidigt att kravet på 

avkastning på allmännyttiga bostadsbolag bidragit till en mer marknadsstyrd arbetsmodell och 

minskad möjlighet att bygga ”när och där det behövs”. När Emanuelsson menar att 

marknadshyror skulle möjliggöra bättre åtkomst av det gamla bostadsbeståndet, tror både 

Enmark och Gustafsson att en ytterligare avreglering i hyressättningssystemet skulle leda till 

segregation och dess baksidor. Enmark säger:  

Det ska absolut finnas en komponent som speglar intresset för att hyra, men det får inte tippa 

till en överkant. Jag tror inte på ett system där den som betalar mest får lägenheten – i varje 

enskild lägenhet. Jag tror att det skulle falla ut olyckligt om vi fick ett sådant system. I 

Karlstad finns det många byggherrar som satt maxbelopp på både insats och hyror, helt efter 

marknadens mått, trots det står lägenheter ändå tomma... Tillslut når betalningsviljan sin 

topp. (Enmark, 2014) 

Ytterligare en avreglering i hyressättningssystemet skulle kunna bidra till ett ökat byggande 

av hyresrätter i storregioner som Stockholm och Göteborg, då betalningsviljan och marknaden 

tillåter det, menar Enmark. Men när bostadsbristen numera är ett nationellt problem tror 

varken Enmark eller Gustafsson att marknadshyror skulle lösa problemet i övriga landet. 

Även om Emanuelsson anser att en friare hyressättning är viktig för möjliggörandet av 

bostadsbyggandet inser han att det finns problem med ett sådant system också: 

 

När produktionskostnaderna fortfarande är höga i förhållande till vad man kan ta ut i hyra i 

mindre orter kvarstår problemet… Vem ska kunna bygga om du inte får råd till det? [...] Jag 

tror inte på subventioner, nej, men i slutet av dagen kan man fundera på vilka åtgärder man 

måste vidta trots allt. Ibland kan det vara lockande att tänka så. Även om jag inte vill det. 

Men hur annars ska vi lösa problemet? (Emanuelsson, 2014) 

4.2.3 Höga kostnader 

Höga kostnader anses vara en bidragande orsak till de höga hyrorna och det låga 

bostadsbyggandet. För att pressa kostnaderna anser samtliga intervjuade att byggprocessen 
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behöver industrialiseras. Vart dessa kostnader ska skalas av råder det dock delade meningar 

om. När Enmark, Gustafsson och Frisk talar om en effektivare byggprocess, kommunala 

särkrav och framtagning av koncepthus tror Emanuelsson också att en enklare planprocess 

och öppnare marknad måste till för ett mer industriellt byggande.  

Markpriset 

Enligt plan- och bygglag måste markpriset sättas efter marknadsmässigt mått. I Karlstads 

kommunfullmäktige har markpriset fastställts efter attraktivitet och etableringstryck, något 

som tar uttryck i en zonindelning där det i princip blir billigare ju längre från stadskärnan man 

kommer. Jan-Ove Gustafsson tycker att markpriserna är alldeles för höga och att 

zonindelningen ytterligare bidrar till marknadsstyrning av bostadsbyggandet och till den 

segregation den skapar. Även om markpriset, enligt Maria Frisk, är satt i relation till övriga 

kommuners markpris menar Gustafsson att det inte legitimerar priset.  

Det innebär automatiskt inte att priset är rätt – alla kommuner ligger för högt. När 

kommunen i regel är den största markägaren borde de sätta riktlinjerna på marknaden. 

(Gustafsson, 2014) 

Enmark och Emanuelsson håller inte med även om de också önskade att priset på marken 

sänktes något. Emanuelsson säger: 

Markpriset är inte den största utgiften och oftast är det i regel inte det bygget hänger på. Det 

är de övriga kostnaderna, som utredningar och anslutningsavgifter, som brukar dra iväg. 

(Emanuelsson, 2014) 

Även om Frisk kan förstå att byggherrar tycker att priset är högt så poängterar hon också att 

dess kostnader måste täcka andra utgifter i staden som exploatörerna inte står för. Kommunen 

ska bygga staden och kostnader för bland annat infrastruktur, torg och allmänna ytor måste 

täckas upp, då skattepengarna inte räcker till.  

Även om kommunen kan styra sin markprissättning måste de hänga med i pris- och 

marknadsutveckling och det är olagligt att sälja mark under marknadsvärdet. Enmark 

förklarar att markpriset, liksom övriga omkostnader, är satta efter bostadsrättsmarknaden, som 

gör att kostnaderna för hyresrättsbyggandet ofta saknar teckning för alla de kostnader som ska 

till innan bygglov kan ges. Troligtvis är det en anledning till att många kommuner idag valt att 

rabattera markpriset vid byggandet av hyresrätter. I Karlstad finns förslag på en rabatt på 50 
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% av den egentliga avgälden i nytecknade tomträttsavtal under de tio första åren då 

byggherren avser att bygga hyresrätter. (Karlstad, 2014) 

Även om markprissättningens zonindelning är bejakande och ytterligare uppmuntrar en 

marknadsstyrning på bostadsmarknaden är det svårt att undvika denna form av prissättning 

menar både Enmark och Frisk. Zonindelningen är en förutsättning för att ens möjliggöra 

byggnation i stadens ytterkanter och genom att ta mer betalt i innerstaden kan kommunen ge 

lägre pris i mer perifera lägen. Med andra ord verkar zonindelningen motiveras med en slags 

utjämningspolitik men Emanuelsson menar att oavsett hur lågt markpriset är går det inte 

bygga i kommunernas ytterkanter: 

 

Den slutgiltiga hyran måste sättas i relation till övrigt bestånd för att skapa en efterfråga, 

men samtidigt ska hyran täcka upp för alla plan- och byggkostnader. Den ekvationen blir 

väldigt svår att lösa (Emanuelsson, 2014). 

Kommunala särkrav 

Idag har kommuner möjlighet att sätta kommunala särkrav när de säljer sin mark. Både 

Gustafsson och Emanuelsson menar att dessa i regel driver upp kostnaderna som i slutändan 

betalas av hyresgästen, samt att det förhindrar en industrialiserad byggprocess. I Karlstad 

kommun har man varit sparsam med att sätta generalla kommunala krav. Maria Frisk menar 

att dock att när man ska bygga stad är det viktigt att det görs på ett bra sätt och därför kan 

kommunen ibland ställa lite högre krav i specifika fall. När kommunen innehar rollen som 

ansvarig för att skapa en attraktiv och hållbar stad samtidigt som de har ett 

bostadsförsörjningsansvar kan intressena ibland krocka. Frisk menar att det därför bör jobbas 

mer med att få in ett industriellt byggande även i innerstaden, samt att hitta lösningar där man 

möjliggör för blandade upplåtelseformer.  

 

En stor spridning på boytorna och en blandning mellan bostadsrätter och hyresrätter i 

samma hus är en väg att gå. (Frisk, 2014) 

Planprocessen 

Tröga planprocesser och långa ledtider är också föremål i bostadsdebatten och anses ofta vara 

ett hinder för bostadsbyggandet. Sture Emanuelsson säger: 

Vi har en demokratisk process i detaljplaner. Jag har inget emot att det är demokratiskt men 

jag kan se att det inte är demokrati idag. Det är oftast några få som egentligen tycker 
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någonting om ett projekt som kan fördröja och dra ut tidsaxeln. Då är den demokratiska 

processen, som är viktig i sig, så att säga förfelad som den är idag. (Emanuelsson, 2014) 

Från att ett planarbete tar vid tar det i regel 12-18 månader innan ett bygge kan starta, enligt 

Emanuelsson. Han menar att det är ett jätteproblem då det tvingar byggherrar att binda kapital 

under en lång tid. Ibland utgör planmonopolet ett hinder i bostadsbyggandet men han se inte 

någon annan lösning på det. Däremot tror Emanuelsson att det är viktigt att korta ner plan- 

och genomförandeprocessen eftersom den demokratiska processen i denna oftast handlar om 

några fåtal som ”tycker något om något”. När de som ”skriker högst som hörs bäst” anser han 

att det kan utgöra ett hot mot allmänviljan. ”Möjligheterna till insyn och påverkan måste ses 

över”, säger Emanuelsson. 

Karlstad kommun har tidigare fått kritik för trög planhandläggning och därför har en ny plan- 

och genomförandeprocess nyligen antagit. Maria Frisk menar att en bättre service är viktig för 

att byggherrarna ska kunna planera sina byggen bättre. Men kraven på byggherrarna kommer 

också bli hårdare tror hon:  

Samtidigt som vi lovar att skynda på och handlägga bättre så är det mer krav på motpartnern 

så han/hon levererar in det underlaget som krävs vid planläggning och att en byggstart 

utlovas. (Frisk, 2014) 

4.2.4  Kommunernas uppgift och ansvar 

I debatten kring det låga bostadsbyggandet har kommunerna ofta angetts vara den stora 

boven. Planprocessen, planmonopolet och kommunernas prissättning på mark har i debatten 

framställts som de avgörande hindren för bostadsbyggandet. Samtidigt är det viktigt att 

konstatera att dessa är de enda verktyg som kommunerna har för att hantera 

bostadsförsörjningsansvaret. Maria Frisk menar att kommunerna idag inte har alla de verktyg 

som behövs för att kunna uppfylla det ansvar de har inom bostadsförsörjningen. Genom 

bostadsförsörjningsprogram, som är ett av verktygen, ska kommunerna planera och prioritera 

bostadsbyggandet. I Karlstad Kommuns senaste bostadsförsörjningsprogram, Mål och 

riktlinjer för bostadsplanering 2007-2011 (2007), planeras och prioriteras inte 

hyresrättsbyggandet. Den nu stora bristen på hyresrätter menar Frisk kom lite som en chock: 

 

 

När analysen gjordes fanns en stor efterfrågan, eller i alla fall marknad, för dyrare 

bostadsrätter. Den marknaden mättades ganska snabbt och det väldiga trycket på hyresrätter 
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som vi nu har kom nästan som ett överraskande besked, vilket förvånar mig eftersom de som 

bygger borde ha bättre beredskap eller känsla för vad som efterfrågas. (Frisk, 2014) 

Bostadsplaneringen, en god planberedskap och en god service är otillräckliga verktyg för det 

bostadsförsörjningsansvar kommunerna har. Det verktyg som gör själva byggandet möjligt är 

allmännyttan och kommunalägda bostadsbolag. Genom ägardirektiv kan kommunen styra och 

prioritera arbetet inom bolaget och i Karlstad Kommun har man satt målet: 100 nya 

lägenheter årligen under en femårsperiod (Frisk, 2014). Med de avkastningskrav som 

allmännyttan idag har blir det inte någon garanti för att det byggs de hyresrätter som 

efterfrågas och behövs men Frisk menar att det nya direktivet har bidragit till att KBAB nu 

söker mark på ett aktivt sätt som möjliggör exempelvis koncepthus och att 

bostadsförsörjningsansvaret väger något tyngre än kravet på avkastning. Tidigare satsade man 

stort och i de exklusiva lägenheterna på Sjögången i Karlstad gick miljöklassificeringen före 

byggandet av billiga hyresrätter, menar Frisk. Höga ambitioner i miljöbyggandet och hårda 

krav på energieffektivitet är ett typiskt sådant exempel som idag, när behovet på billiga 

hyresrätter är stort, ofta krockar med bostadsförsörjningsansvaret. Många politiska 

prioriteringar grundar sig på ambitionerna om kommunens ansvar att skapa en attraktiv och 

hållbar stad. I Karlstads Strategiska plan 2014-2016 (Karlstad 2013), som utgår från visionen 

Livskvalité Karlstad 100 000, är tillväxt, folkhälsa och miljö- och klimat tre fokusområden 

inom hållbarhetsstrategin. Strategierna, som är antagna i kommunfullmäktige, är vägledande i 

kommunens arbete och även en grund till bostadsplaneringen. När alla olika intressen och 

prioritetsområden ska vägas mot varandra blir bostadsförsörjningsansvaret svårt att alltid 

tillgodose, särskilt i kombination med de lagar och regler som hindrar ett billigt byggande. 

Stadsbyggandet är komplext och när både kommunens vision och flera riktlinjer talar för 

tillväxt blir det ofta de ekonomiska intressena övervägande. Frisk berättar:  

Det är ett ständigt vägande mellan intressen och ibland har Karlstad kommun tagit av sig 

mössan och bara varit tacksamma för att personer och företag kommit hit och byggt. Frågan 

är om och när det slår över till att vi ser mer långsiktigt och för stadens bästa. Kanske är det 

när vi når 100 000 invånare? (Frisk, 2014) 

KBAB och allmännyttan 

Allmännyttan är kommunernas viktigaste verktyg till bostadsförsörjningen och flera 

byggherrar anser att det är kommunen, med deras bostadsbolag, som ska svara för 

försörjningen av de bostäder som andra byggherrar inte kan bygga idag. Sture Emanuelsson 
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anser att Karlstad Kommun borde ställa hårdare krav på KBAB. Även lägre avkastningskrav 

skulle vara nödvändigt för att det även ska byggas i stadens ytterkanter anser han. 

”Kommunen får kanske avstå från de avkastningskrav de vill ha eftersom ingen annan vill 

bygga där.”, säger Emanuelsson. Samtidigt anser både Emanuelsson och Gustafsson att det är 

rätt att bolagen drivs affärsmässigt eftersom konkurrensen gentemot andra byggherrar är 

viktig. Balansen mellan kommunens bostadsförsörjningsansvar och de avkastningskrav 

bolagen har enligt lag (2010:879) är ofta svår menar Mats Enmark, vd på KBAB. 

Omställningen från 2010 har påverkat arbetssättet drastiskt berättar han och det är hela tiden 

en process där man prövar sig fram i bostadsbyggandet. Flythusen i Viken, som exempel, har 

både hyllats för sin kreativitet och miljöcertifiering men samtidigt fått kritik för sin 

exklusivitet och höga hyra.  

 

Allmännyttan ska inte bygga på det sättet. Det är ett kommunalt skrytprojekt som drabbar 

byggandet av de billigare hyresrätterna. (Gustafsson, 2014) 

 

Enmark, vd på KBAB, försvarar med att flythusen blev ett lyckat projekt men om det vore 

idag skulle de kanske inte byggas. ”Nu har pendeln slagit över en aning: från avkastningskrav 

till bostadsförsörjningsansvar.”, säger han. Dock kommer KBAB aldrig ifrån kravet på 

avkastning helt och överklagandet av Vännerhem på Kronoparken blir det första fallet i 

Sverige där man nu prövar allmännyttans uppdrag och ansvar. Vännerhem, som riktar sig till 

studenter, ska prövas för huruvida investeringen är laglig eller inte. När projektet inte kan 

räknas hem rent affärsmässigt och kostnadsmässigt försvarar sig KBAB med att projektet är 

av samhällsnytta som bidrar till långsiktig hållbarhet och därmed avkastning. Enmark tror och 

hoppas att projektet får fortsätta eftersom han menar att det börjar bli farligt när allmännyttan 

inte längre kan förklara varför de inte kan bygga de bostäder som behövs och efterfrågas.  
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5. Analys 
Bostadsbristen, det låga bostadsbyggandet och den höga planreserven verkar inte ha någon 

enkel förklaring och av både forskning och studiens intervjuer kan det konstateras att politik, 

marknad och ekonomi spelar avgörande roller. Att marknaden är den enskilt största faktorn 

till det låga bostadsbyggandet är sant men samtidigt en förenklad förklaring med frånvaro av 

ett bredare perspektiv. Ekonomi och dess konjunkturer är ”naturliga” faktorer som direkt 

påverkar bostadsbyggandet men det är skatte- och finanspolitik, kommuner, byggherrar och 

lagar och regler som utgör marknadens förutsättningar. När Boverket (2013a) menar att det 

låga byggandet av hyresrätter hämmar rörlighet och därmed ekonomisk tillväxt, håller alla 

intervjuade med om att det är hyresrätter som saknas idag. Vad som orsakat bristen råder det 

dock delade meningar om. 

I intervjuerna märks det tydligt i en början hur de olika personerna ser på frågan kring 

politiken och det låga bostadsbyggandet. När Sture Emanuelsson
4
 först fick frågan om vad 

han trodde var orsaken till bostadsbristen pekade han framförallt på bankernas hårda 

belåningsgrad till bostadskonsumenterna. Kravet på egen insats stänger ute många på 

bostadsmarknaden och Emanuelsson menar att det är ”… ett stort underliggande problem”. 

När Jan-Ove Gustafsson
5
 och Mats Enmark

6
 fick samma fråga kom de snabbt in på hur 

dagens problem var orsakade av en rad olika politiska beslut genom åren. Även om alla menar 

att bankerna har en stor roll i bostadspolitiken menar Gustafsson, Enmark och Frisk
7
 att det 

snarare handlar om problem med utlåning till bostadsbyggandet än om utlåningen till de 

enskilda konsumenterna. Till en början ser Emanuelsson, liksom många andra i den nationella 

debatten, orsakerna till bostadsbristen inom den egna marknaden utan att se till 

omkringliggande faktorer som orsakat själva problemet. Flera av Emanuelssons förslag 

innebär en ökad marknadsstyrning men ju längre intervjun pågår desto bredare blir 

perspektivet. Anblicken går från att marknaden skulle vara orsaken, till att se vad som orsakat 

själva marknaden, något som Gustafsson och Enmark särskilt intresserar sig för. Enligt dem 

handlar det om att hitta en långsiktig lösning som innebär att jämna ut skillnaderna för 

bostadsrätterna och hyresrätterna. Att upprepa ett ”nytt” miljonprogram tror ingen av de 

intervjuade på, men till skillnad från Emanuelsson menar Enmark och Gustafsson, liksom 

flera andra forskare (Arnsberg & Bergström 2010, Forsberg m fl, 2005), att 

                                                           
4
 Intervju med Sture Emanuelsson, Prepart AB, 2014-04-29 

5
 Intervju med Jan-Ove Gustafsson, Karlstadhus AB, 2014-04-15 

6
 Intervju med Mats Enmark, KBAB, 2014-04-23 

7
 Intervju med Maria Frisk (MP), 2014-04-30 
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miljonprogrammet faktiskt löste dess syfte – att bota bostadsbristen och trångboddheten. 

Miljonprogrammets ”misslyckande” ligger inte i de politiska beslut som togs under 60- och 

70-talet, utan snarare i den positivistska, rationella ansatsen i projektet och dess utformning 

(Nayak & Jeffery, 2011). Något som Enmark och Gustafsson håller med om.  

Komplexiteten i bostadsbristen och bostadspolitiken ligger inte bara i olika perspektiv och 

systemsyn, utan begreppen innebär också olika problem beroende på vart i landet vi befinner 

oss. Det kan dock vara orsak till olika syn på bostadsbristen och dess lösningar i sig. Debatten 

kring bostadsbristen verkar länge varit ägd av fastighetsägarna och byggbranschen och när 

problemen till en början främst berörde storstadsregionerna är det inte förvånande att en 

fortsatt liberalisering av bostadspolitiken från 90-talet och framåt fått det gehör 

byggbranschen önskat (Mukhtar-Landgren m fl, 2013). Alla intervjuade är enliga om att 

Stockholms bostadsbrist och problem inte går att jämföra med exempelvis Karlstads situation. 

En gemensam problemlösning skulle därför logiskt nog inte falla ut lika i alla landets 

kommuner. Enmark förklarar att en fortsatt liberalisering och införande av marknadshyror 

troligtvis skulle fungera i Stockholm och Göteborg, där betalningsviljan finns, men inte i de 

flesta andra svenska kommuner. 

Även om marknaden spelar en avgörande roll i bostadsbyggandet så menar Enmark, med 

flera, att den nyliberala bostadspolitiken tillåtit en sådan marknadsstyrning av byggandet och 

att det är själva grundorsaken till den bostadsbrist vi ser idag. Harveys (2006), Masseys 

(2009) och Sagers (2011) teorier om att en ökad marknadsstyrning ger upphov till spekulation 

och direkt påverkan på rummet bekräftas med byggandets ökade risker och byggbranschens 

ökade krav på pressade planprocesser. Att låsa kapital under längre tid ser bland annat 

Emanuelsson som ett problem eftersom det ökar risktagandet i bostadsbyggandet. Enligt 

Harvey (2006) och Jaensson (2013) är ett ökat risktagande inte en orsak till lågt byggande, 

utan ett symtom av den spekulation och ackumulation som nyliberalismens 

omfördelningspolitik kräver för tillväxt. Även om både byggherrar och fastighetsbransch vet 

att efterfrågan på billigare hyresrätter är stor så talar marknaden för annat. Svårigheten att 

hitta lönsamhet i hyresrättsbyggandet beror på lagar, regler och politik som gör byggandet av 

bostadsrätter mer lönsamt. Föreställningen om att byggherrarnas marknadsanalyser inte är 

kongruent med behoven både stämmer och stämmer inte eftersom bostadsmarknaden inte är 

helt styrd av det verkliga behovet och efterfrågan.  
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När bindning av kapital ses som ett hinder anses lösningen många gånger ligga i att förkorta 

kommunernas plan- och genomförandeprocesser. Alla intervjuade är eniga om att byggandet 

av bostäder kan underlättas om kommunernas handläggningstider och processer 

effektiviseras, men att minska möjligheterna till inflytande, insyn och rätten till överklagan 

skulle utgöra ett hot mot demokratin. Emanuelsson menar dock att den demokratiska 

processen är ”förfelad” och fungerar inte som det ska idag då ”tyckandet” ofta i slutändan 

drabbar allmänviljan. Även om Harvey (2006) menar att en minskad insynsmöjlighet i syfte 

att korta planprocessen kan vara kostnadseffektivt och lönsamt så skulle det på lång sikt 

gynna varken medborgare eller byggherrar. Om marknaden har den avgörande makten över 

markanvändning, utformning och byggandet hotas inte bara den sammanhängande 

stadsmiljön utan även stadens attraktivitet – som anses vara ett fundament för både en 

fungerande marknad och hållbar tillväxt. Ytterligare avpolitiseringar öppnar med sannolikhet 

upp för nya möjligheter men det skapar också ett ökat ansvar på marknaden och när det 

kommer till bostadsmarknaden blir det direkt påtagligt hur viktigt inflytandemöjligheterna är. 

Även om bostäder många gånger byggs av privata aktörer så är det för medborgarna, eller 

konsumenterna, som bostäderna byggs för. Omkringliggande miljö kan tänkas vara minst lika 

viktig som själva boendet och även om de olika inflytandemöjligheterna kan hota den 

allmänna viljan i enskilda fall, så skulle en nedskärning på sådan rättighet med stor 

sannolikhet hota allmänviljan ännu mer (Mukhtar-Landgren m fl, 2013). Dessutom är ett av 

planprocessens obligatoriska moment, samrådet, inte bara verktyg för medborgarnas 

inflytande, utan också ett verktyg för politiken och marknadens output. Demokratin hjälper 

till att skapa förståelse och legitimitet till de beslut som tas och ju tidigare allmänningen 

involveras i planeringen desto större blir möjligheterna till ett allmänt lyckat projekt.   

Kommunerna och dess regler har flera gånger pekats ut som syndabockar till det låga 

bostadsbyggandet (Mukhtar-Landgren mfl 2013, SKL 2014), men med ökad konkurrens och 

krav på affärsmässighet blir lagen om bostadsförsörjningsansvaret svårare att tillgodose. 

KBAB:s lägenhetssatsning i Karlstad exemplifierar svårigheten i att hitta balans mellan 

avkastning och bostadsförsörjningsansvar. Att fallet Vännerhem överklagades på grund av 

bristande affärsmässighet förstärker Sahlins (2013), Lundströms (2014) och Sagers (2011) 

teorier om politikens rationalitet och jakt på snabba lösningar. Samtidigt talar det för hur 

viktig den långsiktiga och hållbara planeringen är, som bland annat SABO (2013) menar är en 

förutsättning för en hållbar och attraktiv stad. Att alltid sätta ekonomin i första hand kan få 

konsekvenser på lång sikt och hållbarhet innebär en balans mellan ekonomi, miljö och sociala 
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faktorer. När ekonomin - oundvikligt - alltid styr valen riskerar vinsten att bli kortsiktig 

(Harvey 2006). 

Hållbarhet är även en viktig grund till kommunernas krav på bostadsförsörjningsprogram, 

som har som uppgift att peka ut nuvarande och framtida bostadsbehov. Karlstads Analys för 

bostadsmarknaden 2007-2011 (Karlstad 2007b) pekar på en förväntad framtida yngre 

befolkning och att ensamhushållen blir fler. Trots det prioriteras inte utbygganden av den 

sortens bostäder som dessa grupper efterfrågar i bostadsplaneringsprogrammet för denna 

tidsperiod (Karlstad 2007a). När det motiveras med att det är viktigt att prioritera dessa 

bostäder först längre fram i tiden planerades det istället för de bostäder de lokala aktörerna 

ansåg ha störst efterfrågan på just då, år 2007. Även om Karlstads 

bostadsförsörjningsprogram inte är uppdaterat, visar det ändå på att bostadsplaneringen inte 

sträcker sig så längt fram i tiden som kanske är nödvändigt. Särskilt med tanke på att Karlstad 

nu har en mer akut brist på billiga hyresrättslägenheter. Bostadsförsörjningsprogrammet blir 

på så sätt åsidosatt när planeringen och byggandet syftar till att släcka de värsta eldarna. När 

dessutom kommunen sätter mål och riktlinjer efter fastighetsförvaltarnas och byggherrarnas 

analyser, istället för de demografiska och nationella, blir risken större att den verkliga 

efterfrågan på bostäder inte speglas i bostadsplaneringen. Fastighetsspekulation och marknad 

understöds och bostadsbyggandet härleds därmed av fastighetsägares och byggherrars 

lönsamhet snarare än medborgarnas efterfrågan (Harvey 2006). Genom 

bostadsförsörjningsprogram sätts kommunens önskvärda bebyggelseutveckling och 

bostadsmarknadens aktörer bör styras av dessa analyser – inte tvärs om. 

Kommunernas markpriser är också föremål i bostadsdebatten och även om priset på marken 

sällan verkar vara en avgörande faktor så visar Boverkets (2005) undersökning att kommuners 

hantering av markpris ändå har stor betydelse för bostadsbyggandet. Markpriset är ett känsligt 

ämne och en optimal lösning verkar vara svåråtkomlig. För att öka bostadsbyggandet ser HSB 

(2014) att kommunernas markpriser omprövas, då de idag är med och driver upp kostnaderna 

i bostadsproduktionen. När både Boverket (2005) och Maria Frisk
8
 menar att en lägre 

prissättning på mark, dvs under marknadsvärdet, troligtvis skulle uppmuntra 

bostadsbyggandet så skulle det samtidigt bidra till en förmögenhetsöverföring från det 

allmänna till fastighetsägarna. En sådan lösning saknar legitimitet eftersom kommunerna, 

enligt lag, inte får sälja mark under marknadsvärdet. I Karlstad har kommunen valt att sätta 

                                                           
8
 Intervju med Maria Frisk (MP), 2014-04-30 
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markpris efter olika zoners attraktivitet, vilket kan tänkas både ha orsakat och orsakats av 

marknaden, då Jan-Ove Gustafsson
9
 menar att det bidrar till och bejakar spekulation 

ytterligare samtidigt som Frisk påpekar att det är en förutsättning för att möjliggöra 

byggnation i alla stadens delar. Även om markprissättningen sätter den markspekulation som 

marknaden själv skapat i realitet, så kan kommunernas markpolitik ifrågasättas. Särskilt med 

tanke på att kommunen många gånger själv är den största markägaren och därmed även 

marknadsägaren. Att marknaden skulle vara den största orsaken till den markspekulation 

Harvey (2006) och Jaensson (2013) talar om stämmer troligtvis. I de fall kommunerna är en 

stor del av marknaden, bland annat genom sitt markägande, så blir det svårt att motivera en 

särskiljning mellan marknad och det offentliga. Att det i huvudsak finns två poler i 

bostadsdebatten är tydligt, men att de sitter i samma båt verkar ibland glömmas bort. 

Bostadsbristens orsaker skylls ofta på den fria marknaden, men det handlar snarare som den 

politik som tillåtit marknadens övertag (Jaensson, 2013). Vad som bäst skulle lösa 

bostadsbristen råder det delade meningar om, vilket det förmodligen alltid kommer att göra, 

men att det krävs ett breddat perspektiv och involvering av alla de faktorer som påverkar allt 

från byggmaterial till den enskildes lånevillkor, verkar bli mer införstått ju länge debatten 

pågår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Intervju med Jan-Ove Gustafsson, Karlstadhus AB, 2014-04-15 
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6. Slutsats 
Många av de bostadspolitiska beslut som tagits från och med 90-talet och framåt har stärkt 

marknadens roll i bostadsbyggandet. På marknaden styr i regel efterfrågan men när 

bostadsbristen nu är påtaglig på flera håll i landet kan det förutsättas att marknaden inte lyckas 

svara för de behov som finns. Kommunernas arbetsmetoder för ökad tillväxt och 

byggbranschens sökande efter vinst skapar tillsammans en snedvriden bild av den verkliga 

efterfrågan på bostäder. 

Idag anger de flesta svenska kommuner en brist på hyresrätter och det är också med stor 

sannolikhet den största anledningen till det låga bostadsbyggandet, då det är svårare att få 

lönsamhet i hyresrättsbyggandet än byggandet av bostadsrätter. Bostadsrättsbyggandet ger 

snabbare avkastning och när banken har låga boräntor höjs efterfrågan på bostadsrätten på 

bekostnad av hyresrätten. Rätten till ränteavdrag och möjligheten till att sätta marknadshyror 

på nybyggda hyresrätter skapar en ojämn situation mellan upplåtelseformerna och i många 

fall lönar det sig att köpa bostad istället för att hyra. I takt med ökade bostadsrättspriser ökar 

också efterfrågan på hyresrätter och bristen blir mer påtaglig. Trots det är det fortfarande svårt 

att bygga hyresrätter och det låga bostadsbyggandet blir därmed lågt. Marknaden klarar inte 

av att svara för den verkliga efterfrågan på bostäder.  

Debatten och diskurserna kring det låga bostadsbyggandet har till en början handlat om hur 

krångliga byggregler och reglerade hyror förhindrat bostadsbyggandet. Fastighetsägarna och 

byggbranschen har varit de pådrivande aktörerna i debatten och från deras sida har det snarare 

handlat om att hitta lösningar inom själva problemet, än att lösa grundproblematiken. Att 

jämna ut skillnaderna mellan hyresrätten och bostadsrätten skulle troligtvis öka 

hyresbeståndet men samtidigt skapa en värdeminskning på bostadsrätten, vilket sannolikt inte 

ligger i varken fastighetsägarnas eller byggbranschens intressen. När de istället kommer med 

förslag som innebär marknadshyror och uppluckring av planprocesser kan byggandet öka 

samtidigt som fastighetsvärdet hålls uppe. Lösningen låter bra och enkel men när marknaden 

styr över priser på något som vi ”måste” ha hamnar bostadskonsumenterna i underläge och 

efterfrågan på bostäderna ägs av marknaden. Ojämn geografisk utveckling och ökad 

segregering är något vi kan vänta oss av sådana reformer.  

Byggbranschens marknadsanalyser och kommunens bostadsförsörjningsprogram ska 

egentligen spegla nuvarande och framtida bostadsbehov men den höga planreserven bevisar 

på något sätt att ”marknaden” inte har lösningen. När ansvaret ligger fördelat på stat, 
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kommun, finansinstitut och byggbransch blir marknaden ägd av både det offentliga och 

privata tillsammans. Det gör att kommunerna och byggbranschen endast analyserar förbi sig 

själva och ger upphov till den spekulativa situationen som antas ligga bakom många 

outnyttjade detaljplaner. Att påstå att efterfrågan styr bostadsmarknaden både stämmer och 

inte stämmer, eftersom det är regleringen av utlåningskrav, bostadsbyggande och 

bostadsbestånd som påverkar bostadskonsumenternas efterfrågan. Boendet är i grund och 

botten en välfärdsfråga och uttalad rättighet vilket gör att vi inte ska behöva välja om vi vill 

bo, utan bara hur vi vill bo. Låga räntor och rätten till avdrag på boenderäntorna bidrar till 

ökad efterfrågan på bostadsrätter på bekostnad av efterfrågan och byggandet av hyresrätterna.  

En hög planreserv för bostäder går inte att förklara utan att involvera alla de faktorer som 

spelar roll i bostadspolitiken. Varje obebyggd detaljplan har dessutom sina specifika 

förutsättningar och orsaker till varför den inte är bebyggd men alla detaljplaner är mer eller 

mindre påverkade av de regleringar som skapat och påverkat bostadsmarknaden. Om 

bostadsbristen ska lösas kan det förutsättas att bredare politiska krafttag behövs, där alla 

regelverk som påverkar bostadsmarknaden ses över. Att undanröja hinder på marknaden och 

avpolitisera bostadsbyggandet ytterligare skulle kanske kortsiktigt öka byggandet men när 

rapporter och undersökningar visar på segregering och geografisk ojämlikhet som resultat blir 

både människor, stad och marknad i slutändan missgynnade av ett sådant ställningstagande.  

Att just Karlstad innehar en hög planreserv beror med stor sannolikhet på att många 

detaljplaner inte längre anses vara attraktiva. Byggandet av villor och bostadsrätter är mättat 

men fortfarande råder det bostadsbrist, vilket med stor sannolikhet beror på det stora 

flyttningsbruttot och inflyttningen av yngre. Stadens växande universitetet ställer särskilda 

krav på staden och bostadsbeståndet. Studenter efterfrågar i regel billiga hyresrätter men när 

marknaden inte tillåter ett gynnsamt byggande av hyresrättslägenheter blir det svårt att skapa 

dem. Bostadsbehovet stämmer därmed inte överens med efterfrågan. En bidragande orsak till 

detta kan också vara Karlstads kommuns tillit till privata aktörers syn på bostadsmarknaden 

och valen av bostadsprioriteringar i Mål och riktlinjer för bostadsplanering 2007-2011. 
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7. Avslutande ord 
Ju närmare det svenska riksdagsvalet 2014 vi kommer desto hetare verkar bostadsfrågan bli. 

Debatten har ändrat riktning och byggbranschen och fastighetsägarna har fått opinion men 

fortfarande handlar många förslag om att minska den offentliga inblandningen. För att få till 

de bostäder som det råder störst brist på, de billigare hyresrätterna, verkar det råda koncensus 

om att en industrialisering av bostadsbyggandet är nödvändig. Genom att slopa särkraven blir 

reglerna likvärdiga i alla kommuner och byggandet av koncepthus möjliggörs. Husen, som 

ska kunna placeras oavsett kommun, möjliggör för billigare produktion och därmed också 

lägre hyror. Lösningen är rationell men det industriella byggandet är något vi tidigare känner 

igen i historien. När varken marknaden och politiken vill tala om miljonprogramspolitik och 

statliga subventioner rimmar nutidens lösning ändå väldigt bra med 60- och 70-talets. Att de 

statliga subventionerna skulle vara själva orsaken till miljonprogrammets ”misslyckande” är 

en förenkling och frånvaro av ett bredare perspektiv. Den negativa bilden av 

miljonprogrammet och segregeringen den gav upphov till har i efterhand visat sig bero på ett 

allt för rationellt och industriellt förhållningssätt till människors boende- och 

beteendemönster. Trots det är vi där igen, men denna gång handlar det om att subventionera 

ut friare plan- och byggprocess snarare än finansiellt stöd. Frågan är hur en sådan lösning 

bättre undkommer segregering som resultat än tidigare. Kanske är det så att historien upprepar 

sig trots allt. För att undvika att falla i samma grop två gånger blir stads- och 

samhällsplaneringen högst aktuell. 
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Författarens ord 
 

Mitt examensarbete har pågått parallellt med valkampanjer och heta debatter under våren 

2014. Varje dag kunde jag läsa om nya orsaker till det låga byggandet och nya förslag till ett 

ökat byggande på debattsidor, bloggar och i tidningar. När jag, i februari, startade upp mitt 

examensarbete verkade bostadsfrågan inte bli någon het valfråga – till bostadsbolag, 

fastighetsägare och byggherrars förtret. Idag, bara två månader senare, har flera rapporter 

publicerats och debatten, som från början ägdes av fastighetsägarna själva, har fått opinion 

och vind i seglen. I årets första maj-tal lanserade Stefan Löfven ett nytt förslag till ett ökat 

bostadsbyggande. Genom att tillföra den statligt ägda banken SBAB tre miljarder kronor ska 

bostadsbyggandets kapitalförsörjning stimuleras. Pengarna är tänkta att användas till 

långsiktiga investeringar och lånas ut för stimulering av både bostadsrätter och hyresrätter 

med långsiktig avkastning. Om förslaget nu i slutändan skulle mynna ut i en utformning som 

har stora likheter med de subventionslösningar vi tidigare sett, blir det extra viktigt att 

involvera alla aktörer som påverkar bostadsmarknaden. För att hus ska bli till behövs både 

stat, kommun, banker och byggherrar – men i byggandet av stad behövs också medborgarnas 

inflytande och önskemål! 
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