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Abstract 

Lennart Schön var en ekonom-historiker som ville typologisera de återkommande ekonomiska 

kriserna i en cyklisk utveckling. Denna uppsats undersöker den länsvisa spridningen av 

bostadsbyggandet i Sverige mellan 1960–1975 och förhållandet mellan produktionskostnader 

mellan 1968–1975. Med denna undersökning är förhoppningen att kunna bringa mer klarhet 

i om Schöns teori om ökade regional spridning av bostadsbyggande, och vinstpressande under 

strukturcykelns senare del stämmer. Miljonprogrammet framstår som ett tydligt 

Stockholmsprojekt och Stockholm leder periodens bostadsbyggande men efter Stockholm 

kommer mer perifera län. Produktionskostnader och hyror har ett statistiskt säkerställt 

samband men observationerna är för få för att kunna göra inferens på hela 

bostadsmarknaden. 

Keywords: Schön, region, strukturcykel, län, byggkostnader 



3 
 

  



4 
 

Inledning 

”For the time being I consider it impossible to determine with absolutely accuracy the year of 

turning points in the development of the long cycles” – Nikolai Kondratieff1 

Många ekonomer har försökt att kategorisera och typologisera olika mönster i den 

ekonomiska utvecklingen, andra har sagt att det inte finns några mönster och att sökandet 

efter sådana är lönlöst. Den kapitalistiska ekonomin upplever dock periodiska kriser, och en 

kategorisering av hur exakt någonting skedde eller vad som kommer att ske är viktigt för att 

kunna förklara historien på ett strukturerat sätt. Om vi inte bryr oss om att kartlägga den 

långsiktiga utvecklingen av ekonomin är risken stor att de ekonomiska kriserna sker två 

gånger, ”först som tragedi och sedan som fars”.2 Bara genom forskning kan vi möjligtvis förstå 

vad det är som sker eller har skett, och därför är det viktigt att inte avfärda teorier om hur 

mönster i samhällsutvecklingen kan se ut. 

Lennart Schön var en ekonom-historiker från Lund som ville periodisera och typologisera 

ekonomins kriser i cykler som hade specifika beteenden, han angav t.ex. mellan vilka årspann 

de skulle inträffa.3 Med denna uppsats hoppas jag bidra till diskussionen kring hans teorier om 

rationaliseringsfasen och byggcykelns samspel och framför allt ska utvecklingens regionala 

fördelning under denna cykels gång studeras. I slutändan bidrar uppsatsen förhoppningsvis till 

en empirisk kartläggning av en omdiskuterad periods samhällsutveckling och bidrar till att 

förklara hur väl teorierna hänger ihop med verkligheten.  

 

  

                                                           
1 Johansson, Tony. Långa vågor av tillväxt: En doktrinhistorisk studie. Lund papers in economic history. No. 97 
(2005), s. 3. Hämtad från: https://lucris.lub.lu.se/ws/files/4835891/4407078.pdf  
2 Marx, Karl. Louis Bonapartes adertonde Brumaire. Marxist Internet Archive. 2010-06-21. 
https://www.marxists.org/svenska/marx/1852/08-d028.htm#fn4 (Hämtad: 2019-01-12). 
3 Schön, Lennart. Tankar om Cykler. 2. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2014, s. 65–98. 

https://lucris.lub.lu.se/ws/files/4835891/4407078.pdf
https://www.marxists.org/svenska/marx/1852/08-d028.htm#fn4
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Syfte och frågeställningar 

Många analyser, utvärderingar och rapporter har skrivits om Sveriges bostadsbyggande, men 

lite har skrivits om byggindustrins relation till Lennart Schöns strukturcykelteori. Än mindre 

har skrivits om dess relation till cyklisk utveckling på en regional nivå.  

Genom att använda en lägre geografisk nivå än den nationella kan analysen komma närmre 

förändringen i den vardag som människorna upplever och verkar inom, och med den regionala 

analysen minskar avståndet mellan deras verklighet och siffrorna i statistiken. 

Denna uppsats binder ihop det regionalekonomiska forskningsläget och strukturcykelns 

forskningsläge genom att utföra en regional analys med Schöns strukturcykelteori som grund. 

Förhoppningsvis kan uppsatsen bringa mer klarhet i Sveriges nationella bostadsutvecklings 

sammansättning och ge en tydligare bild av Sveriges historiskt regionala bostadsutveckling.  

Enligt Schön ska företagen röra sig ut mot periferin på grund av ökad konkurrens om 

faktorpriser. För att detta skall stämma borde bostadsbyggandet öka mer i de perifera länen 

än i de tre största (Stockholm, Göteborg & Bohuslän och Malmöhus som kommer att kallas 

storstadslän).  

Perioden borde även visa tecken på vinstpressande. Om vinsterna pressades borde hyrorna 

öka långsammare än byggkostnaderna. Eftersom att om de ökar i takt innebär de att hyrorna 

höjs för att kompensera för ökande byggkostnader och då pressas inga vinster. 

Därmed ställs två frågor: 

1. Förflyttades lägenhetsbyggandet från landets storstadslän till övriga län mellan 1960–

1975? 

2. Går det att statistiskt säkerställa ett samband mellan ökande hyror och ökande 

kapitalkostnader mellan 1968–1975? 

Disposition 

Denna uppsats består av tre huvuddelar som är inledning, resultat samt analys och 

slutsatser. I inledningen presenteras ämnet och syftet med uppsatsen samt de båda 

frågeställningar som ska undersökas. I teoriavsnittet presenteras den teori som ligger bakom 

undersökningen, här presenteras och diskuteras även kritik mot cykelteorin och tidigare 

forskning på ämnet. Inledningsdelen avslutas med en diskussion av källmaterialet och 
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metodvalet, avgränsningar förklaras och slutligen ges en historisk kontext för den 

undersökta perioden. Resultatet presenteras i två delkapitel, ett för varje frågeställning och 

uppsatsen avslutas med en analys av resultatet, slutsatser och en slutdiskussion. 

Material och metod 

Statistiskt underlag 

Statistiken för det länsvisa lägenhetsbyggandet redovisas dels i SCB:s Statistiska Meddelanden 

(SM) serie BO men också i SCB:s utgivande av Sveriges Officiella Statistik (SOS). SM för 

lägenhetsbyggandet började ges ut 1966 och innan det redovisades det enbart i SOS, även fast 

båda ges ut av SCB används SOS för nästan alla år för att vara så konsekvent som möjligt. SCB 

är en statlig myndighet med uppgift att samla in statistik som sedan ska tillhandahållas 

offentligt och de har ingen anledning till att ljuga eller förvränga sin statistik för att 

tillfredsställa någon grupps ekonomiska eller övriga intressen. 

Materialet som har använts för kapitalkostnader och hyror är från SCB:s Statistiska 

Meddelanden (SM) serie BO. Materialet finns i bokform bland annat på Uppsala Universitets 

olika bibliotek men även hos SCB:s bibliotek i Stockholm. Det finns 8 år som insamlandet av 

uppgifter till hyror och byggnadskostnadsindex sammanfaller. Detta är för få observationer 

för att undersökningen ska kunna sägas vara statistiskt tillförlitlig och utan att ha fler 

observationer kan ingen inferens till resten av bostadsmarknaden göras. 

Kapitalkostnader och hyror 

Enligt Byggnadsindexkommittén ska ett byggnadskostnadsindex (BKI) definieras på följande 
sätt: 

”Byggnadskostnadsindex, enligt kommitténs definition, är på motsvarande sätt en 
index som för olika situationer mäter förhållandet mellan byggnadskostnaderna för 
en grupp av i någon mening likvärdiga byggnads- eller anläggningsarbeten.”4 

Byggkostnader kan också kallas kapitalkostnader och är kostnaderna för det kapital som 

använts i produktionen. I SCB:s byggnadskostnadsindex ingår: Betong & murmaterial, trävaror 

& snickerier, järnvaror, material till eget arbete, material till målning, underentreprenörer, 

                                                           
4 SOU 1976:13 Byggnadsindex för husbyggnader och anläggningar, slutbetänkande av 
byggnadsindexkommittén. Stockholm 1976, s. 24. 
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materialkostnad, arbetslöner ej under entreprenörer, allmänna och centrala kostnader, 

byggnadsentreprenad, vvs-installation, el-installation och byggherrens allmänna kostnader.5  

Den 15e varannan månad samlade SCB in byggmästarpriser och fraktpriser till byggnadsplats 

för medelstora byggmästare och för projekt omfattande 50 lägenheter. Prisuppgifterna 

samlades in från Stockholmsområdet med undantag för betong och trävaror som samlades 

in från Göteborg, Malmö, Umeå och Sundsvall. I huvudsak kom priserna från de större 

företagen inom varje bransch.6 Hyrorna är däremot insamlade från hela riket (för varje 

region) och är baserade på ett obundet slumpmässigt urval med hänsyn taget till slumpfel 

och eventuella svarsbortfall.7 

Här uppstår problemet att uppsatsen använder sig av hyror från hela riket men jämför de 

med ett byggnadskostnadsindex som främst är baserat på priser i Stockholm. Det är dock 

detta index och denna hyresstatistik som finns att tillgå. En studie hade kunnat gjorts för 

enbart Stockholmsregionens hyror jämfört med BKI men jag anser det ändå vara av intresse 

att använda dessa siffror för att ändå försöka finna större samband för hela rikets hyror och 

byggnadskostnader. 

Tidigare kritik mot BKI har till exempel varit att indexet har hämtat statistik från för få objekt 

samt att det inte skulle ta hänsyn till mängdrabatter som tillämpades på råvaror. 

Bostadspolitiska kommittén tyckte att indexet inte tog hänsyn till produktivitetsutvecklingen8 

men Byggnadsindexkommittén höll inte med, de menade att byggnadspris- och 

byggnadskostnadsindex till skillnad från faktorprisindex tog hänsyn till förändrad användning 

av råvaror och ny byggnadsteknik.9 

En annan nackdel med BKI är att det är ett övergivet mått och det finns inte kvar att undersöka 

efter 1975. Däremot visar den förändringar i byggteknik och ändrat utnyttjanden av råvaror 

                                                           
5 Statistiska centralbyrån (SCB). Byggnadskostnadsindex för november 1968 och entreprenadindex H 63 för 
oktober och november 1968. (Statistiskt meddelande Bo 1968:48). 
6 Statistiska centralbyrån (SCB). Byggnadskostnadsindex för januari 1970 och entreprenadindex för december 
1969 och januari 1970. (Statistiskt meddelande Bo 1970:8). 
7 Statistiska centralbyrån (SCB). Bostads- och hyresundersökningen 1969. Del 1: Lägenhetsdata. (Statistiskt 
meddelande Bo 1970:25). 
8 SOU 1971:79 Delbetänkande av byggnadsindexkommittén. Stockholm 1971, s. 65–68. 
9 SOU 1976:13, s. 24. 
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och mäter produktionskostnader så att den på ett tillfredsställande sätt borde kunna redovisa 

kapitalkostnadernas förändring. 

För att förklara förhållandet mellan kapitalkostnader och hyror används en mall av Rune 

Wigren där han förklarar bostadskostnader samt inköps- och byggkostnader.10 

Husproduktionskostnader övergår till att kallas kapitalkostnader eftersom de är kapital som 

innebär ränta, det vill säga kostnaden för kapital. Efter att driftkostnaderna inklusive 

fastighetsskatten spelat in och efter att förhandlingar sedan slutgiltigt avgjort är hyran 

bestämd. Driftskostnader och fastighetsskatt tillsammans med avdragsregler blir istället till 

kostnader för egna hem. De moment som förvränger hyrorna från att vara direkt kopplade till 

kapitalkostnaderna är alltså fastighetsskatten, driftskostnaden och förhandlingarna. Enligt 

modellen antas att det finns ett samband, hur stort det är beror på inverkan från de övriga två 

faktorerna.  

Hyrorna är SCB:s uppskattning av de genomsnittliga månadshyrorna för per lägenhet mätta 

efter region och antal rum och kök (ROK) vilka varierar mellan 1 till 5 ROK. Hyrorna är 

omräknade från löpande priser till fasta med 1968 som basår. SCB har gjort regionindelningen 

där Region A är ”Stor-Stockholm”, region B är ”Stor-Göteborg”, region C är andra kommuner 

med över 50 000 invånare och region D är övriga kommuner. 

Presentation av statistiken 

För att presentera statistiken används regressionsanalys samt linjediagram. Vid en 

regressionsanalys används minsta kvadratmetoden, denna metod går ut på att alla 

observationer först sätts ut i ett punktdiagram och sedan räknas punkternas avstånd från 

medelvärdet ut, och emellan punkterna anpassas en linje som visar sambandet.  

Regressionsanalysen har fördelen att den kan visa hur mycket av variationen i en variabel som 

förklaras av en annan och inte bara korrelationen, och det är precis ett sådant statistiskt mått 

som söks i denna uppsats.  

Hyres- och byggkostnadsstatistiken analyseras i fasta siffror, även om Schön inte direkt säger 

om nominella eller fasta priser bör användas kan fasta priser antas vara det mått som bäst 

beskriver utvecklingen. Detta eftersom att det då går att observera procentuella ökningar. 

Med fastprisberäkning erhålls även en relation till basåret vilket kan vara intressant för denna 

                                                           
10 Andersson, E, Åke. (red.). Bostadsmarknaden på 2000-talet. Stockholm: SNS Förlag, 1997, s. 208. 
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uppsats. Utvecklingen från miljonprogrammet11 går då att se tydligare och det är just detta 

bostadspolitiska program som också ska ha ”förlängt” byggcykeln. Sist men inte minst blir det 

lättare att se förändringar utan inflationens störningar.  

Avgränsningar 

På grund av bristande statistiskt underlag har undersökningen av hyror och kapitalkostnader 

varit tvungen att begränsas till perioden 1968–1975.  BKI är omräknat till 1968 som 100 så att 

indexen ska ha samma år som utgångspunkt. 

Innan 1974 redovisade inte SCB byggprisindex eller faktorprisindex, och efter 1975 försvinner 

byggnadskostnadsindexet på råd av Byggnadsindexkommitténs slutbetänkande från 1976.12 

BKI finns att tillgå i SCB:s SM från 1966-1975 men hyresundersökningarna började däremot 

1968 och därmed blev alternativet att antingen göra två studier med två olika 

kapitalkostnadsmått (där det senare skulle vara faktorprisindex) eller göra en undersökning 

på perioden 1968-1975, detta föreföll bättre då de två studierna i alla fall inte skulle vara 

jämförbara i och med att de olika statistiska måtten visar olika saker. 

Det BKI som har använts är baserat på flerfamiljshus av sten. Denna begränsning har gjorts på 

grund av utrymmesskäl. En mer omfattande studie av byggandet för denna period skulle 

kunna inkludera alla olika typer av hus men också administrativa byggnader och för att skapa 

klarhet i relationen mellan de olika formerna av byggandet skulle en längre uppsats krävas.  

För den regionala fördelningen av lägenhetsbyggandet har en begränsning gjorts till åren 

1960–1975. Genom att titta från och med 1960 hoppas jag kunna undersöka 

rationaliseringsfasen när den går över i sin andra halva då spridningen av tekniken borde ha 

gått så långt att ”laggtiden” mellan centrum och periferi bör vara minimal.13 Den övre gränsen 

beror på att en ny indelning av länens kommunala sammansättning gjordes 1976 och för att 

hålla mig till en konsekvent länsindelning har jag valt att avsluta där. För en detaljerad men 

inte allt för stor studie som möjligt har län valts istället för kommuner eller A, B, C, D-regioner. 

Under den studerade perioden byggdes även villor, vilka redovisas som ”enfamiljshus” i SOS. 

Jag har valt att fokusera på lägenheter eftersom att enfamiljshus också räknas som 

                                                           
11 Miljonprogrammet är det inofficiella namnet på målet att bygga 1 miljon lägenheter mellan 1965 och 1974. 
12 SOU 1976:13, s. 21. 
13 ”Laggtiden” innebär den tid det tar för effekten av en förändring att visa sig. Till exempel har minskade 
barnkullar effekter på bostadsmarknaden, men dessa märks inte av förens efter 20 år. 
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lägenheter.14 Begreppet lägenheter har för uppsatsen därmed inte betydelsen enbart 

”lägenhetshus” utan omfattar även villor. Det omfattar i kort alla bostäder som byggts i riket.  

Teori 

Strukturcykelteorin fokuserar på investeringar, innovationer och institutioner och kan sägas 

tillhöra ”innovationsskolan”. Nya innovationers omorganisering av produktionen i en sektor 

eller för hela ekonomin skapar också nödvändighet för institutionell förändring (med 

institutioner menas ”de regler och sedvänjor som styr människors tänkande och handlande” 

men även mer formella inrättningar). Investeringar är de viktigaste drivkrafter för 

innovationernas spridning och utveckling och investeringsmönstren blir därmed centrala för 

att förstå all samhällsekonomisk utveckling.15  

Den samhällsekonomiska utvecklingen rör sig enligt Schön i cykler och den längsta cykeln är 

en strukturcykel som varar mellan 40–50 år och börjar med en omvandlingsfas (25–30 år). 

Under omvandlingsfasen är investeringarna i nya innovationer höga och nya företag och 

branscher börjar ta form runt de nya ”utvecklingsblocken” som kommit. Utvecklingsblock 

uppstår under varje omvandlingsfas då investeringarna centrerar sig runt någon specifikt 

samhällsekonomiskt omvälvande innovation som t.ex. elektriciteten eller ångmaskinen. 

Utifrån en sådan teknik uppstår sedan nya utvecklingsblock som till exempel bilismen med alla 

sina vägar och institutioner som behöver falla på plats för att den ska få genomslag. Inom 

utvecklingsblocken finns det en eftersträvan att utveckla komplement (som till exempel 

vägarna för bilen) för de nya innovationerna, detta skapar spänning som ger upphov till ny 

innovation.16 Detta spridningsförlopp är i centrum för ekonomins omvandlingsfas och 

utvecklandet av utvecklingsblocken gör att innovationerna kan nå sin fulla potential.17. Mot 

slutet av omvandlingsfasen uppstår en kris, en kort rationaliseringsperiod där gamla företag 

rensas ut och då teknikspridningen och produktionen övergår i en ny etapp, 

rationaliseringsfasen.18 

Rationaliseringsfasen (15–20 år) är en period då nya innovationer fått fotfäste i samhället, 

bland den gamla tekniken och de gamla verksamheterna. De nya teknologiska 

                                                           
14 Se t.ex. Statistiska centralbyrån (SCB). Bostadsbyggandet. (Sveriges officiella statistik), 1966, s. 32–33. 
15 Schön. Tankar om cykler, s. 9–28. 
16 Jfr Johansson. Långa vågor av tillväxt: En doktrinhistorisk studie, s. 37 och ”strukturella obalanser” s. 38 
17 Schön. Tankar om cykler, s. 40. 
18 Ibid, s. 85. 



11 
 

utgångspunkterna har nu blivit ”allmänt kända”, de är etablerade och företag gör sig redo att 

förfina sin användning av tekniken. De ekonomiska aktörerna fokuserar nu på att agera logiskt 

och förnuftigt för att rationalisera verksamheten. Det handlar om att omorganisera för att 

skapa effektivitet och produktionsökningar.19 

Allt detta leder till att konkurrenstrycket ökar (och säger Schön ”i synnerhet inom de tunga 

industrisektorerna och … där tekniken standardiseras”20 det vill säga bland annat i 

byggsektorn). Konkurrensen driver på en prispress som minskar vinstandelarna och Schön 

säger att ”nedgången i vinstandelen har accelererat fram till strukturkrisen”21, precis innan en 

strukturkris drivs effektiviteten upp och vinstandelen ner. Produktionen standardiseras och 

effektiviseras, marknaderna vidgas, volymerna ökar, konkurrensen ökar och priserna 

pressas.22 Varje omvandlings- och rationaliseringsfas består även av flera mindre cykler, varav 

en är ”byggcykeln”. Byggcykeln som pågick mellan åren 1950–1975 menar Schön var extra 

lång eftersom att Sverige förlorat två byggcykeltoppar i och med världskrigen samt till följd av 

miljonprogrammet.23 

En byggcykel (även kallad long swings) är mellan 15–20 år och uppträder två gånger inom 

loppet av en strukturcykel. När tillväxten tilltar i ett område uppstår ett tryck på inflyttning 

vilket ökar efterfrågan på kapital och arbetskraft. Expansiva regioner får även stigande 

markpriser, räntor och löner. När lägenhetsbyggandet skapar konkurrens mellan 

produktionsfaktorerna uppstår resursbrister som dämpar den allmänna industriella 

expansionen. Effektiviteten inom produktionen ökar däremot och företagen börjar även till 

följd av konkurrensen att pressa sina priser.24 

Byggindustrin i expanderande regioner kommer därmed att utsättas för ökande faktorpriser 

på grund av tilltagande konkurrens. Priserna kommer också att pressas vilket skulle innebära 

pressade vinstmarginaler för byggföretagen.  

Byggcykeln under omvandlingsfasen kan observeras variera på både nationell och regional 

nivå, men mellan omvandlings- och rationaliseringsfasen sker en förändring i utvecklingen 

                                                           
19 Schön, Tankar om cykler, s. 87–98. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid, s. 31. 
24 Ibid, s. 86. 
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från centrum till periferi. För då rationaliseringen har standardiserat produktionen blir det 

lättare för andra att följa efter pionjärerna från storstäderna och tillväxten tilltar även i andra 

regioner.  

Kritik mot strukturcykeln 

Lindmark och Vikström angriper bland annat Schöns begreppsapparat och hans källmaterial. 

De säger att begreppet ”strukturrationalisering” inte går att undersöka på annat sätt än som 

”strukturomvandling” skulle undersökas, begreppen betyder därför enligt de samma sak. De 

menar också att fastprisindelningen av Historiska Nationalräkenskaper för Sverige (HNS) skulle 

skapa den strukturcykelindelningen som Schön gör.25 Schön motsätter sig kritiken genom att 

förklara att han inte har använt begreppet ”strukturrationalisering” sedan 1980-talet och att 

det redan är undersökt och säkerställt att inte påverkar cykelindelningen.26 

Olle Krantz menar att flera centrala variabler såsom maskininvesteringar avviker allt för 

mycket för att Schön ska kunna göra de generaliseringar han gör om 1970-talets strukturkris. 

Schön svarar att det är klart att variablerna avviker när ekonomin har förändrats så mycket 

under strukturkrisen, något Edvinsson tycker är en ”märklig hållning”.27 Krantz säger även att 

förutbestämda cykler inte kan antas då det är determinism och att det inte heller går att göra 

generaliseringar om världens ekonomiska utveckling baserat på den data som finns i Sverige 

och att Schön därmed generaliserar utöver det studerade materialet.28  

Det är inte bara Krantz som anklagar Schön för determinism, Edvinsson gör också det och 

frågar sig hur ryska revolutionen och första världskriget kunde ske under en period som skulle 

kännetecknas av ekonomisk stabilitet. Enligt Krantz gör internationella händelsers 

problematiska ställning till strukturcykeln att Schön ägnar sig åt ekonomisk reduktionism.29 

                                                           
25 Lindmark, Magnus. Vikström, Peter. På cykeltur i svensk ekonomisk historia? Strukturförändring, tillväxt och 
teknisk förändring i svensk ekonomi 1870-1990. Historisk tidskrift. 124:4 (2004). Hämtad från: 
http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2004-4/pdf/HT_2004-4_561-580_lindmark-vikstrom.pdf  
26 Schön, Lennart. Vem är det som är ute och cyklar egentligen? Genmäle till Magnus Lindmark och Peter 
Vikström. Historisk tidskrift. 125:2 (2005). Hämtad från: http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2005-
2/pdf/HT_2005-2_289-299_schon.pdf  
27 Johansson. Långa vågor av tillväxt: En doktrinhistorisk studie, s. 44. 
28 Edvinsson, Rodney. Den svenska strukturcykelmodellen. Historisk tidskrift. 130:4 (2010), s. 673. Hämtad från: 
http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2010-4/pdf/HT_2010_4_665-687_edvinsson.pdf  
29 Ibid, s. 685. 

http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2004-4/pdf/HT_2004-4_561-580_lindmark-vikstrom.pdf
http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2005-2/pdf/HT_2005-2_289-299_schon.pdf
http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2005-2/pdf/HT_2005-2_289-299_schon.pdf
http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2010-4/pdf/HT_2010_4_665-687_edvinsson.pdf
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Forskning om regional utveckling 

Regioner kan skilja sig avsevärt från varandra, inte bara genom rent geografiska skillnader som 

klimat och naturresurser utan också genom löneskillnader i form av hög och låg 

levnadsstandard.30 Under rationaliseringsperioden flyttar därför företagen ut från de mest 

expansiva regionerna i ett försök att hålla material- och lönekostnader nere. Under 

strukturcykelns gång säger Schön att ”Regional koncentration respektive spridning har gett 

olika prägel åt efterfrågan på bostäder”31, en analys av lägenhetsbyggandet borde därför 

kunna visa var denna koncentration respektive spridning har skett. 

Strukturcykelteorin används av Schön på nationell nivå, annan litteratur har använt den för 

att göra regionala analyser men lite har skrivits om just byggcykelns regionala utveckling. Den 

regionala industrins utveckling kan sägas utgöra ”karaktären” hos den nationella teknologiska 

omvandlingen32, den utgör den nationella utvecklingens anatomi och minskar avståndet 

mellan människornas ekonomiska verksamhet och vardag gentemot siffrorna i statistiken. 

Andersson och Sohlman finner att på 1960-1970talen var lönerna som högst i 

stockholmsregionen under och ökade.33 Människor flyttade till storstaden för att det fanns 

högre löner, men företag ville också flytta därifrån för att få tag på lägre löner. De finner vidare 

att stora regioners hushållsandelar och befolkningsandelar ”konvergerar”, det blir färre 

hushåll per person i de stora regionerna och på lång sikt skulle andelarna röra sig närmre 

regionernas inkomstandelar.34 

Henning, Lundquist och Olander undersöker hur arbetslöshets-, inkomst- och 

industrifördelning förändras mellan regioner under strukturcykeln.35 I enlighet med Schön 

menar de att olika regioners utveckling kan ha olika betydelse för den nationella utvecklingen 

under olika perioder i strukturcykeln. Detta beror på att regionala skillnader spelar olika roll 

under strukturcykelns olika faser, under omvandlingen är innovation viktigt och under 

rationaliseringen blir tillgång till billiga produktionsfaktorer viktigare. Därför vill de se vilka 

regionala effekter transformationen hade under perioden 1985–2008. De finner att under 

                                                           
30 Schön, Tankar om cykler, s. 96. 
31 Ibid, s. 32. 
32 Ljungberg, Jonas. (red.). Structural analysis and the process of economic development. New York: Routledge, 
2016, s. 170.  
33 Andersson. Bostadsmarknaden på 2000-talet, s. 112–113. 
34 Ibid, s. 116. 
35 Ljungberg. Structural analysis and the process of economic development, s. 149. 
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rationaliseringen minskar arbetslösheten i alla regionala grupper, men inkomstfördelningen 

blir till stark fördel för storstadsregionerna under samma period.36 

Forskning kring kostnadsutvecklingen 

I en rapport skriver Sven Wallander om förändringen för kostnader, lägenhetsstandard och 

arbetsproduktivitet mellan 1948–1965. Där förklaras att rationaliseringen under perioden har 

ökat lägenhetsstandarden men att det samtidigt skett en fördyring av byggandet med 20% 

under perioden. Denna fördyrning ska dock ha berott på ökade avgifter för konsulter och 

administration.37 Perioden ska ha upplevt en kraftig hyresökning som Wallander menar beror 

på höjda räntor. Detta skulle innebära att Schön har fel om periodens ökande faktorpriser men 

han skulle ha rätt i att ökade produktionskostnaderna inte tillåts gå ut över priserna.  

I en undersökning av standard- och kostnadsutvecklingen mellan perioden 1889–1939 finner 

Danielsson och Jacobsson att den allt dyrare byggkostnaden beror på ändrat penningvärde, 

ändrade framställningsmetoder (där löneökningen var central) och ändrad standard. Antingen 

berodde detta på ökade politiska krav om lönehöjning, eller på ökad konkurrens om arbetare, 

det framgår inte vad författarna tror.38  

                                                           
36 Ibid, s. 165–168. 
37 Wallander, Sven. Vi kan bygga fler och bättre bostäder till lägre kostnader med mindre arbetskraft. Rapport 
från Byggforskningen: Stockholm: Statens institut för byggnadsforskning, 1966, s. 7–8. Hämtad från: 
http://www.lth.se/fileadmin/byggnadsmaterial/BFR-publ/BFR_1966-9.pdf  
38 Statens kommitté för byggnadsforskning. Byggnadssätt och byggnadskostnader i Stockholm 1883–1939. 
(Meddelande 1948:11), s. 74. 

http://www.lth.se/fileadmin/byggnadsmaterial/BFR-publ/BFR_1966-9.pdf
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Kontext 

Under den av uppsatsen undersökta perioden styrdes arbetsmarknadspolitiken av ”Rehn-

Meidnermodellen”, en modell som gick ut på att ha full sysselsättning men låg inflation. 

Ekonomistyrningen mot dessa mål kom att koncentreras till marknaderna för arbete och 

kapital. En central komponent i denna modell var den solidariska lönepolitiken där lönerna för 

likvärdiga typer och mängder arbete förhandlades kollektivt så att arbetare fick lika lön för lika 

arbete. Med denna politik ville dels en lönehöjning för de lägst betalda grupperna uppnås men 

även en utslagning av olönsamma företag. Dessa företag skulle inte klara konkurrensen genom 

att betala lägre löner utan skulle slås ut till förmån för företag med bättre finanser.39 

Förslaget att bygga en miljon bostäder på tio år förbereddes till 1964 års Socialdemokratiska 

partikongress och fick officiell status som riksdagsbeslut våren 1965. Projektet fick namnet 

”miljonprogrammet” som är en populärbenämning och ingen officiell titel. Under denna 

period ville regeringen utreda byggandet i riket och mellan 1959 och 1974 tillsattes 51 

utredningar, varav de flesta gällde bostadsfrågan. Den allmännyttiga aspekten av 

bostadspolitiken var att alla skulle få ”sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt 

utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader”. Samtidigt ville en industrialisering 

av byggandet uppnås och möjligheter till olika normeringar och standardiseringar för 

materialanvändning och lägenhetsutformningar utreddes. Industrialiseringen ansåg utvecklas 

bäst genom att dess möjlighet till fri teknisk utveckling främjades, och olika former av 

priskontroll, konkurrenslagstiftning och lånemöjligheter infördes från statligt håll. Problemet 

var dock att följa Rehn-Meidnermodellen, att öka produktionen (utbudet) av bostäder utan 

att skapa överhettning på arbetsmarknaden. Genom ett sammanhållet ”miljonprogram” 

ansågs målen kunna uppnås och problemet överkommas.40 

Ökningen av bostadsbyggandet kunde genomföras genom införandet av nya villkor på 

kreditmarknaden. Krediter från banker, försäkringsbolag och allmänna pensionsfonden 

styrdes till bostadsobligationer med låg ränta vilka gav billiga krediter till bostadsbyggandet. 

                                                           
39 Schön, Lennart. En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel. 4. Uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2014, s. 350–351. 
40 Eriksson, Olof. Byggbeställare i brytningstid – bostadssektorn och statligt byggande under 
miljonprogramsperioden. Stockholm: Byggnadsforskningsrådet, 1994, s. 41–59. 
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Stora kommunala investeringar gjordes i övrig infrastruktur och för att genomföra 

bostadsproduktionsmålet var de allmännyttiga bostadsföretagen framträdande aktörer. 41 

Kommunerna fick ansvaret för bostadsförsörjningen efter den bostadssociala utredningen 

1945 och detta kan sägas vara själva ”ankaret” för den svenska bostadspolitikens 

allmännyttiga aspekt. Istället för ”social housing” som finns i många andra länder innebär det 

att kommunerna i stället har ansvar att se till att det finns bostäder åt alla i kommunen. Dessa 

bostäder tillhandahålls genom kommunala bostadsföretag som arbetar utan vinstintresse och 

spekulationssyfte. Dessa kommunala bostadsföretags roll på marknaden ökade i och med 

miljonprogrammet.42  

På 1950-talet träffades en överenskommelse mellan svenska allmännyttans bransch- och 

intresseorganisationer (SABO) och Hyresgästernas Riksförbund om att skapa en gemensam 

förhandlingsordning och att inrätta hyreskommittén, 1970 slogs en ny förhandlingsordning 

fast mellan Fastighetsägarförbundet och Hyresgästernas riksförbund samt en 

överenskommelse om att inrätta bostadsmarknadskommittén. Dessa överenskommelser 

ledde till att hela marknaden snart omfattades av kollektivt avtalade hyror. Denna form av 

hyressättning ger konsumentinflytandet en central plats för att påverka 

kostnadsutvecklingen.43 

Både principen om allmännytta och förhandlingsordningarna samverkar med 

bruksvärdesprincipen. Bruksvärdesprincipen var en lösning på den stelbenta hyressättningen 

som den tidigare hyresregleringen gav vilken bromsade nyinvesteringar och 

underhållsinvesteringar. Den uppstod och utreddes på 1950- och 1960-talet men den infördes 

på hyresmarknaden 1969. Detta hyressättningssystem har marknadsinslag då man tar hänsyn 

till lägenheternas läge och standard, men det spärrar samtidigt mot oskäliga hyror som kan 

uppkomma vid bostadsbrist.44 

Bruksvärdeshyra innebär att hyran för en lägenhet ska motsvara den hyra som andra likadana 

lägenheter har. Detta för att utvidga besittningsskyddet så att det även hindrar hyresvärden 

                                                           
41 Schön. En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel, s. 341–343. 
42 Hyresgästföreningen. Det svenska systemet – bruksvärdesprincip och förhandlade hyror. 2013. 
https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/globalt-
innehall/rapporter/programpolicies/hyressattningssystemet.pdf  
43 Ibid. 
44 Ibid. 

https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/globalt-innehall/rapporter/programpolicies/hyressattningssystemet.pdf
https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/globalt-innehall/rapporter/programpolicies/hyressattningssystemet.pdf
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från att avhysa folk genom att kräva en oskäligt hög hyra. För att vara skälig får inte hyran vara 

påtagligt högre än hyran för andra lägenheter av likvärdigt bruksvärde. ”Påtagligheten” 

bestäms efter påtaglighetsrekvisiteten som innebär att hyran är oskälig om den överstiger 5% 

av en likvärdig lägenhet i området. De lägenheter som används vid jämförelse kan ligga ”på 

orten” men om inga likvärdiga lägenheter finns kan de även hittas på andra ställen.45 

Ett försök att hålla sig till en ekonomisk modell och samtidigt genomföra en stor 

bostadspolitisk satsning för att stödja den sociala grund som bostadsmarknaden vilade på var 

den politiska situation som präglade denna period. Detta ledde också till en satsning för att 

främja rationaliseringen inom industrin i allmänhet och bostadsbyggandet i synnerhet. Lagar 

och överenskommelser för ökat skydd för hyresgäster togs fram och implementerades, 

mycket av vilket finns kvar idag. Detta politiska läge ligger även till grund för genomförandet 

av de faktiska resultat som uppsatsen undersöker.  

  

                                                           
45 Hyresgästföreningen. Det svenska systemet – bruksvärdesprincip och förhandlade hyror.  
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Resultat 
Inledning 

Hittills har redogjorts för teorin om rationaliseringsfasen och byggcykeln samt byggcykeln 

under rationaliseringsfasen. Tidigare forskning kring cykler, regional utveckling och 

byggkostnader har diskuterats, material och metod samt avgränsningarna för varför studien 

är gjord som den är har också förklarats. 

I detta kapitel kommer resultatet som ska besvara frågeställningarna redovisas. Resultatet 

tillhörande de båda frågeställningarna kommer att redovisas i två separata delkapitel. 

Frågeställningarna anges här en andra gång för att underlätta för läsaren.  

1. Förflyttades lägenhetsbyggandet från landets storstadslän till övriga län mellan 1960–

1975? 

2. Går det att statistiskt säkerställa ett samband mellan ökande hyror och ökande 

kapitalkostnader mellan 1968–1975? 
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Lägenhetsbyggandet i riket och dess länsvisa fördelning mellan 1960–1975 

Diagram 1. Visar antal nybyggda lägenheter i riket för varje år mellan 1960–1975. 

 

Källa: Sveriges Officiella Statistik 1960–1974 samt Statistiska Meddelanden år 1975. 

På nationell nivå syns ett tydligt cykliskt mönster som endast avbryts mellan 1965–1966 där 

lägenhetsbyggandet ökar mellan 1960–1970 för att sedan sjunka. Mellan 1960 och 1970 har 

det skett nästan en fördubbling av byggandet i riket, och förutom 1965–1966 ökar kurvan fram 

tills 1970. Vid slutet av perioden är lägenhetsbyggandet åter nära 1960 års siffror alltså tog 

det närmare 15 år för cykelns ökningar att avslutas.  
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Diagram 2: Diagrammet visar det länsvisa lägenhetsbyggandet i Sverige mellan 1960–1975. 

 

Källa: Sveriges Officiella Statistik 1960–1974 samt Statistiska Meddelanden år 1975. 

Stockholms kurva är högst upp och skärs inte av något annat läns. Göteborg & Bohuslän 

ligger både över och under Malmöhus kurva periodvis. Det gemensamma för dessa tre är att 

de alla är över resten av alla län. I övriga län förändras lägenhetsbyggandet, men 

tillsammans håller de sig på mer eller mindre samma nivå. De bygger mellan 0 och 5000 

bostäder där endast Östergötland överstiger 5000 under någon längre period. Stockholm 

ökar 1967 från 13 000 färdigställda lägenheter till 24 000, en nivå som Stockholm sedan 

sjunker ifrån men ingen lika hög ökning syns i något annat län. Varken Stockholm eller 

Malmöhus ligger omkring 1963 års värde förens periodens sista år, Göteborg & Bohuslän 

hamnar under sitt startvärde det sista året.   
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Diagram 3. Diagrammet visar den procentuella utvecklingen för lägenhetsbyggandet i varje 

län med varje läns egna värde år 1960 som utgångspunkt. 

 

Källa: Sveriges Officiella Statistik 1960–1974 samt Statistiska Meddelanden år 1975. 

Om varje läns ökning i lägenhetsbyggande relateras till hur många bostäder som där byggdes 

vid startåret för undersökningen46 tar inte Stockholms län den definitiva ledningen. Det län 

med störst procentuell ökning under perioden är Gotland som nästan når en ökning på 500% 

för vissa år. I övrigt är Kronobergs och Hallands län på samma nivå som Stockholm båda länen 

överstiger Stockholms kurva för vissa år.  

Tabell 1. Tabellen visar de tre största indexmedelvärdena för perioden, dessa visar hur mycket 

länen i genomsnitt ökat i procent från basåret. 

Gotland Halland Kronoberg 

391,0458 211,7506 208,1023 

Källa: Sveriges Officiella Statistik 1960–1974 samt Statistiska Meddelanden år 1975. 

                                                           
46 Varje läns index utgår ifrån värdet år 1960 som 100, varje län förhåller sig till sig självt för att illustrera hur 
dess egna lägenhetsbyggande förändrats procentuellt utan att sättas i relation till ett annat län eller hela riket. 
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Diagram 4. Diagrammet visar den procentuella utvecklingen för lägenhetsbyggandet i varje 

län med varje läns egna värde år 1965 som utgångspunkt. 

 

Källa: Sveriges Officiella Statistik 1960–1974 samt Statistiska Meddelanden år 1975. 

Få län ligger över 1965 års bostadsbyggande, efter år 1965 sker dock ökningar som gör att 

kurvorna skiljer sig allt mer från varandra. Stockholm ser en liknande ökning som i diagrammet 

för nominella förändringar och möts det sista året av en stigande procentuell ökning från 

Norrbottens län. Uppsala län har en kortvarig ökning 1970 och i övrigt ligger efter 1965 

Göteborg & Bohuslän och Älvsborgs län närmast Stockholms kurva. Västernorrlands kurva är 

svår att urskilja men har ändå periodens tredje högsta indexmedelvärde. 

Tabell 2. Tabellen visar de tre högsta indexmedelvärdena för perioden, dessa visar hur mycket 

länen i genomsnitt ökat sitt bostadsbyggande i procent från år 1965.  

Stockholm Älvsborg Västernorrland 

139,2334 116,7545 105,1647 

Källa: Sveriges Officiella Statistik 1960–1974 samt Statistiska Meddelanden år 1975.  
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Hyrorna och kapitalkostnadernas utveckling och samband 

Tabell 3. Regressionsanalys av sambandet mellan BKI och genomsnittliga hyror per lägenhet 

för hela riket räknat i fasta priser (1968=100) mellan åren 1968–1975. Hyror är oberoende 

variabel.  

Mått Värde 

Multipel R 0,99409 

R-kvadrat 0,98821 

Justerad R-

kvadrat 

0,98624 

Standardfel 2,66281 

Observationer 8 

Koefficient 0,84988 

P-värde 5,14E-07 

Källa: SCB:s Statistiska meddelanden serie BO årgångar 1968–1976 

Anmärkning: Alla hyror 1968–1975 är hämtade från december, BKI för alla år är hämtat från 

november förutom för år 1973 där BKI är hämtat från september. 

Sambandet (Multipel R) på 99% är högt, och förklaringsgraden (R-kvadrat) visar att 99% av 

variationen i hyresutvecklingen kan förklaras av variationen i byggnadskostnadernas 

utveckling. Koefficienten är nästan 0,85 vilket innebär att varje gång BKI ökar med 1 

procentenhet ökar hyrorna med 0,85 procentenheter. Koefficientens p-värde är 5,1448E-07 

vilket innebär att sambandet är signifikant och det går att statistiskt säkerställa att 

förändringen av byggkostnaderna kan förklara hyrornas förändring.  
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Tabell 4. Regressionsanalys av sambandet mellan BKI-utveckling i hela riket och den regionala 

hyresutvecklingen per lägenhet i fasta priser (1968=100) mellan åren 1968–1975, BKI är 

oberoende variabel. 

Mått Värden region A Värden region B Värden region C Värden region D 

Multipel R 0,98599 0,98584 0,98435 0,98195 

R-kvadrat 0,97219 0,97189 0,96895 0,96424 

Justerad R 0,96755 0,96721 0,96378 0,95828 

Standardfel 4,88651 5,43796 4,93999 5,80023 

Observationer 8 8 8 8 

Koefficient 1,00726 1,11473 0,96212 1,05001 

P-värde 6,79E-06 7,02E-06 9,46E-06 1,44E-05 

Källa: SCB:s statistiska meddelanden serie BO 1968–1976. 

Anmärkningar: Alla hyror 1968–1975 är hämtade från december, BKI för alla år är hämtat från 

november förutom för år 1973 där BKI är hämtat från september. 

Sambandet är nära 99% och förklaringsgraderna är mellan 96,4–97%. P-värdena är tillräckligt 

låga i alla regioner för att analyserna ska vara statistiskt signifikanta och det är därmed 

statistiskt säkerställt att variationen i BKI för hela riket förklarar cirka 97% av variationen av 

hyresutvecklingen i alla regioner. Koefficienterna är över 1 överallt utom i region C, detta 

innebär att hyresindexet ökar med mer än 1% när BKI ökar med 1%. I region C ökar 

hyresindexet något långsammare än BKI men inte långt ifrån en 1% ökning. Standardfelen 

ligger mellan 4,9 och 5,8 vilket innebär att punktskattningarna är osäkra med mellan 5–6 

procentenheter. 
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Analyser och slutsatser 
Länsvist bostadsbyggande 

Perioden 1960–1975 ska enligt Schön kännetecknas av förändringar som är karaktäristiska för 

rationaliseringsperioden som sträcker sig mellan 1950–1975. Lägenhetsbyggandet reagerar 

långsamt på förändringar och en laggeffekt skulle kunna antas göra att spridningen ut mot 

periferin inte sker förens senare under rationaliseringsperioden. Uppsatsen tar dock sin början 

redan 10 år in på perioden och byggföretagen borde redan känt av och hunnit reagera på den 

ökande konkurrensen och de därmed stigande faktorpriserna.  

Nominellt tycks länen med de tre största städerna och framför allt Stockholms län haft den 

största ökningen. Företagen tycks inte ha ”skrämts” iväg av ökande faktorpriser från de tre 

storstadslänen utan det är istället i dessa län som bostadsökningen varit störst för perioden. 

På aggregerad nationell nivå går det dock att se att bostadsbyggandet ökade överallt i riket då 

de tre storstadslänen inte själva kan förklara den nationella kurvan. Att flera län klumpas ihop 

gör ingenting då deras bidrag till den nationella utvecklingen ändå syns i kurvan för hela riket.  

Diagram 3 visar en annan bild. Här är Gotland tydligt störst och ingen av storstadslänen har 

någon av de tre högsta indexmedelvärdena. Sett över perioden 1960–1975 har Gotlands, 

Hallands och Kronobergs län ökat mest procentuellt från sitt byggande år 1960. Gotland har 

det högsta indexmedelvärdet vilket beror på att det nominellt byggdes så lite år 1960 i 

jämförelse med 1965 att det skedde en ökning på nästan 500%. I diagram 4 sätts byggandet i 

relation till året då miljonprogrammets byggande fastställdes i riksdagen. Här ligger 

Stockholms läns kurva tydligt högst efter 1967 och det är även länet med högst 

indexmedelvärde för perioden. Detta visar att Gotlands höga indexmedelvärde endast 

berodde på den stora skillnaden från basåret 1960, med ett annat basår slutar Gotland att 

dominera diagrammet. 

Den procentuella jämförelsen ger en bättre bild av förändringen i ett läns tillväxt under 

perioden. Stockholm har flest invånare och kommer alltid att ha den högsta nominella 

utvecklingen, men sett procentuellt konkurrerar flera mer ”perifera” län med 

”storstadslänen”.  

Diagram 2 och 4 visar att miljonprogrammet till största delen var ett ”stockholmsprojekt”, 

nominellt ökar Stockholms läns kurva mest och även procentuellt sett från år 1965. Även om 
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de flesta länens byggande inte översteg 1965 års värden förens efter detta år visar diagram 4 

att storstadslänen inte alltid är de med högst procentuell tillväxt, vilket stärks i diagram 3. 

Älvsborgs och Västernorrlands län kommer efter Stockholm i indexmedelvärden (för 

1965=100) och deras kurvor ligger också över de flesta andra läns. Dessa två läns 

bostadsbyggande kunde öka mer än de andra två storstadslänen, samma gällde för diagram 3 

(1960=100) där endast perifera län hade de tre högsta indexmedelvärdena. Det tycks ske en 

spridning av lägenhetsbyggandet mot periferin även om Stockholm tar den största delen av 

periodens ökningar. Ökningen i Stockholm kommer även sent i rationaliseringsperioden, och 

byggandet uppvisar en förskjutning av byggandet till huvudstadens län. Detta skulle kunna 

tyda på att rationaliseringsfasen även har en laggeffekt för tilltagande byggande i 

huvudstadslänet.   
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               Hyrornas och kapitalkostnadernas förhållande 

Under rationaliseringsperioden skall vinsterna pressas. Om detta stämmer borde hyrorna öka 

långsammare än byggkostnaderna, eftersom att en lika stor ökning i båda innebär att hyrorna 

höjs för att kompensera för ökande byggkostnader och då pressas inga vinster. 

Regressionsanalysen av hyrornas förhållande till kapitalkostnaderna visar att hyrorna i hela 

riket ökade långsammare än produktionskostnaderna, ökningen var dock inte långt ifrån att 

vara 1% för 1%. Ökningen av 1% i byggnadskostnadsindex skulle innebära en 0,85% ökning i 

hyresindexet och förändringen i hyrorna kan till nästan 99% förklaras av förändringen i 

kapitalkostnader. Det innebär att ungefär en sjundedel (cirka 0,15) av hyresindexets 

utveckling förklaras av andra variabler som till exempel driftskostnader eller förhandlingar. 

Schöns teori att vinsterna skulle pressas stämmer alltså till viss del: hyrorna ökar långsammare 

än kostnaderna, men inte anmärkningsvärt mycket långsammare. Utan fler observationer kan 

inte inferens göras till resten av bostadsmarknaden, men med det erhållna resultatet tycks 

kapitalkostnaderna ha avgjort en stor del av hyresökningarna. 

Siffrorna som erhållits kan bero på sjunkande driftskostnader, till exempel kan en 

driftstandardisering göra att hyrorna ökar långsammare än de ökande kapitalkostnaderna. 

Däremot skulle hyrorna fortfarande kunna höjas proportionerligt med de ökande 

kapitalkostnaderna så att den senare inte innebar en förlust. Den lägre hyresökningen kan 

också bero på förhandlingssystemets ingripande på marknaden, och en marknadsliberal 

slutsats skulle då kunna vara att hyresgästernas framskjutna position i förhandlingarna med 

det nya bruksvärdessystemet innebar en förlust för företagen som senare kan ha lett till 

bostadsmarknadens kollaps.  

Regionalt är hyresutvecklingen snabbare än kapitalkostnadernas utveckling (utom i region C), 

vilket motsäger analysen för hela riket. Regionalt BKI kan ha sett ut annorlunda i olika regioner 

men finns inte dokumenterat. Om hela rikets BKI dras ned av vissa regioner kan en jämförelse 

av det nationella BKI med till exempel Stockholms läns hyror (där BKI enligt Schön skulle vara 

högt till följd av konkurrens om produktionsfaktorer) få det att framstå som att hyrorna ökar 

snabbare. I förhållande till BKI har hyrorna i region C ökat långsammare än i de andra 

regionerna, om denna långsammare hyresökning beror på en för regionen långsammare BKI-

ökning går dock inte att svara på.   
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Förslag på framtida forskning och uppsatsens begränsningar 

Till den regionala forskningen skulle en analys av regionalt BKI kunna göras för att ge en ännu 

tydligare bild av hur lägenhetsproduktionen utvecklade sig regionalt för perioden. Regionalt 

BKI skulle också kunna knytas ihop med regionalt lägenhetsbyggande och hyresutveckling. 

Jämförelserna skulle bli mer korrekta om alla dessa 3 variabler hade samma regionala 

indelningar (A, B, C och D). För att erhålla dessa siffror skulle enskilda byggen kunna 

undersökas, en tillräckligt omfattande studie av många byggen skulle kunna ge stor mängd 

detaljerad statistik.  

I uppsatsen syns miljonprogrammets början som en tydlig uppgång i lägenhetsbyggandet. 

Däremot går inte att urskilja vad som beror på en ökning i villabyggande eller inte. 

Användandet av ”lägenheter” har fördelen att det blir lättare att undersöka bostadsbyggandet 

i hela riket, däremot går inte att urskilja vilken typ av hus som byggs. Genom att studera 

lägenheter byggda i olika typer av hus skulle framtida forskning tydligare kunna urskilja vilka 

förändringar som berodde på genomförandet av vilka typer av husbyggen. 

Regressionsanalysen kan säkerställa ett samband men inte ett kausalsamband, om Rune 

Wigrens diagram över sambandet mellan kapitalkostnader och hyror accepteras går det dock 

att anta att sambandet också är kausalt. I sådana fall kan också förklaringsgraden och 

koefficienten accepteras. Det finns dock som sagt många andra faktorer som kan spela in i det 

resultatet som har tagits fram. En mer detaljerad studie över sambandet skulle behöva 

genomföras, kanske skulle forskningsområdet kunna smalnas av på till exempel 

hyresförhandlingarnas inverkan eller på driftskostnadernas utveckling. En längre studie för 

perioden som fortsätter tills efter 1975 vore intressant men svår att genomföra. För detta 

behövs först en analys och utvärdering göras för i vilken mån byggnadskostnads- och 

faktorprisindexen är jämförbara. Oavsett allt detta skulle studien dock behöva inkludera fler 

observationer för att vara statistiskt relevant.  

Region B, C och D fick samband och förklaringsgrad liknande region A även fast BKI främst var 

baserat på priser från Stockholmsregionen. Kanske var priserna i hela riket så pass lika 

Stockholmsområdets att denna skevhet inte påverkade. Eller kanske beror likheterna främst 

på för få observationer, det går inte säkerhet att veta utan att en mer omfattande studie 

genomförs.  
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Slutsatser och slutdiskussion 

Första frågeställningen besvaras med att: Det sker en förflyttning av bostadsbyggandet ut till 

övriga län, men Stockholms län får ändå den största ökningen för perioden. Påbörjandet av 

miljonprogrammet kan ses som en ”laggeffekt” för periodens förflyttning ut mot 

storstadslänet Stockholm. I och med miljonprogrammet och de satsningar som gjordes för 

dess genomförande flyttade inte företagen bort från storstaden utan byggde tvärt om mer än 

någon annan stans, varför går inte att svara på men konkurrens om faktorpriser tycks inte ha 

skrämt iväg dem. 

Den andra frågeställningen besvaras med att: Sambandet på 95% signifikansnivå är statistiskt 

säkerställt, både regionalt och för hela riket mellan åren 1968–1975. Det finns dock endast 8 

observationer vilket är för få observationer för att undersökningen ska kunna sägas vara 

tillförlitlig och framtida forskning skulle behöva använda hyror och BKI för fler år. 

Uppsatsen erbjuder ny prövning av Schöns teorier och visar hur hyres- och 

kapitalkostnadssambandet såg ut för den studerade perioden. Dessutom ger uppsatsen en 

bild av hur den regionala utvecklingen såg ut och hur regionernas bostadsbestånd 

utvecklades. Förhoppningsvis banar detta väg för ny samt bidrar till gammal forskning om 

regioners bostadsutveckling.  

Det finns statistik som motsäger Schön men det är inte en anledning att förkasta varken 

strukturcykelteorin eller byggcykeln, men uppsatsen ger en kritik av hans teorier och har 

bidragit till den akademiska diskussionen kring dessa. Kanske vill någon fortsätta att analysera 

byggcykeln under olika perioder och använda nya infallsvinklar eller fortsätta på samma för 

att bringa mer klarhet i den.  
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Bilaga 1 

Tabell 1. Nominella siffror för lägenhetsbyggandet i riket och länsvist tabellen är uppdelad i 

fyra delar. 

År Hela 

riket 

Stockholms 

län 

Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping 

1960 68 293 9352 2867 2483 3136 2163 

1961 73 778 11234 2363 2969 3757 2492 

1962 75 124 11222 2110 3258 3479 2303 

1963 81 405 10269 3169 3386 4165 2911 

1964 87 167 11269 3075 3150 4825 3395 

1965 96 843 11866 3285 3578 4672 3501 

1966 89 361 12816 3789 3117 4203 3194 

1967 100 213 13112 4303 3672 4951 2794 

1968 106 234 24324 4502 3520 5373 3351 

1969 109 055 24290 3825 2892 5686 3754 

1970 109 843 23023 5373 3270 5590 3816 

1971 107 188 23775 4108 3012 5371 3815 

1972 104 046 22385 4396 3048 5015 3469 

1973 97 484 22284 3279 2325 5023 3137 

1974 85 311 17707 2165 2092 3963 2754 

1975 74 474 15415 2008 1832 4017 2613 

 

År Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Kristianstad Malmöhus 

1960 938 1783 102 1076 1596 6073 

1961 1652 2147 138 1283 1892 6327 

1962 1516 1765 153 1343 2047 7716 

1963 1355 1800 330 1921 2600 6833 

1964 2113 2150 416 1582 3158 9375 

1965 2301 2312 545 1871 3098 9985 

1966 2081 2044 412 2015 2598 10585 
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1967 2191 2433 592 1566 2483 10835 

1968 1846 2343 445 1509 2105 10716 

1969 2038 2296 442 1447 2628 11755 

1970 1916 2757 345 1792 2496 11008 

1971 2306 2788 329 1705 2778 10214 

1972 2174 2590 350 1632 2969 11955 

1973 1937 2688 592 1560 2698 10695 

1974 1481 2241 403 1205 2302 10056 

1975 1435 2174 389 1219 2250 6721 

 

År Hallands Göteborg & 

Bohuslän 

Älvsborg Skaraborg Värmland Örebro 

1960 1112 7456 2395 1489 2181 2765 

1961 1494 7237 3253 2167 1886 2630 

1962 1428 6798 2779 2145 2183 2568 

1963 1797 7421 3374 2522 3043 2900 

1964 1863 6829 3714 2774 2678 3153 

1965 2161 8778 3370 2843 2601 3689 

1966 2169 8100 3857 2227 2881 2741 

1967 2115 10 973 4423 2172 2826 3448 

1968 2440 11 874 4317 2362 2635 3346 

1969 2794 12 919 4483 2745 2629 3710 

1970 3039 13 265 4946 2695 2946 3475 

1971 2698 12 344 5131 2779 3085 3441 

1972 2650 8980 5386 2812 3164 3684 

1973 3058 6702 4452 2336 3376 2627 

1974 2317 7703 3562 2257 2677 2688 

1975 2185 6030 3512 2261 2508 2273 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 

 



35 
 

 

År Västmanland Kopparbergs Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens 

1960 2469 2561 1989 2080 750 1695 2257 

1961 2811 2257 2443 1751 924 2006 2499 

1962 3635 2542 2739 2463 773 1952 2418 

1963 2884 2574 3056 2342 957 2401 3208 

1964 3933 2673 3139 2334 720 2117 2848 

1965 4203 2669 3080 2390 1267 2637 3134 

1966 3454 1817 2733 2382 984 2172 2467 

1967 3827 2705 3393 2669 1320 2841 2700 

1968 3411 2170 3674 3256 1208 2668 2839 

1969 3967 2351 3382 2581 1293 2562 2586 

1970 3082 2536 3432 2640 1196 2851 2354 

1971 2847 2678 3453 2144 1272 3185 1930 

1972 2447 2809 2751 2817 1517 2876 2170 

1973 2161 2741 3399 3420 1687 2476 2831 

1974 1701 2900 3103 3112 1530 2111 3281 

1975 1410 2612 2590 1834 1117 2090 3979 

Källa: Sveriges Officiella Statistik 1960–1974 samt Statistiska Meddelanden år 1975. 
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Tabell 2. Genomsnittliga månadshyror för 1 till 5 ROK för varje region samt hela riket 1968–

1975. 
 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Region A 320 337 373 391,2 435 463,4 522,6 563 

Region B 296 312 353 361,6 412 433,5 499,6 548 

Region C 292 305 342 362 389 407,2 471 507 

Region D 276 288 329 344,2 381 401 463,1 494 

Hela riket 323 332 348 364,5 402 424,1 486,2 523 

Källa: Källa: SCB:s statistiska meddelanden serie BO 1968–1976. 

Tabell 3. Byggnadskostnadsindex för hela riket 1968–1975. 

År Total byggkostnad 

1950=100 

1968 225,4 

1969 229,4 

1970 241,8 

1971 258,7 

1972 271,9 

1973 311,6 

1974 352,1 

1975 387,5 

Källa: Källa: SCB:s statistiska meddelanden serie BO 1968–1976. 
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