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FÖRORD 

 

Denna uppsats i samhällsgeografi är skriven vid Uppsala universitet under höstterminen 2012. 
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enkätundersökning. Jag vill även tacka min handledare Jan Amcoff för den hjälp som han gett 

mig under uppsatsens gång.  
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1. INLEDNING 

 

Att ha tillgång till ett boende som man själv kan ha råd med är något som de flesta människor 

skulle hålla med om är viktigt. Idag finns det många grupper som har svårt att få boende, 

framförallt på de platser i Sverige där bostadsbrist råder. Kommuner har ett ansvar att följa 

lagen om bostadsförsörjning, som innebär att de måste säkra bostadsförsörjningen för alla 

grupper i samhället. Det är också kommuner som har planmonopol i Sverige och är därmed de 

som planerar för ny bebyggelse. Samtidigt kännetecknas planeringen idag av att flera privata 

aktörer har inflytande i denna process som tidigare i högre grad varit den offentliga sektorns 

ensak. Privata aktörer har idag en mer aktiv roll i planeringen bland annat till följd av 

kommuners vikande ekonomi. Detta påverkar även hur planeringen av bostäder sker idag.
1
 

Från att under årtionden ha haft en bostadspolitik med subventioner till bostadsbyggande, en 

blandning av upplåtelseformer och en bostadsmarknad som präglats av låg risk för investerare 

och hushåll så har Sverige genomgått en förändring de senaste tjugo åren. Forskare menar att 

Sverige gradvis har gått till att ha en av de mest liberala, marknadsstyrda bostadsmarknaderna 

i hela västvärlden.
2
 Detta har fått konsekvenser för flera grupper i samhället. Några som 

påverkas är de med minst ekonomiskt handlingsutrymme, däribland utgör unga en stor grupp 

som har det svårt. Detta beror mycket på att många av dem inte heller hunnit göra sitt inträde 

på bostadsmarknaden ännu. Istället tvingas många bo kvar hemma allt längre alternativt gå 

från ett osäkert andrahandskontrakt till ett annat.  

I denna kandidatuppsats undersöks hur inflytandet från privata aktörer i form av 

byggföretag påverkar vilken typ av nyproduktion som sker idag och vad detta innebär för 

möjligheten att skapa en socialt hållbar bostadsförsörjning för unga som står vid starten av sin 

bostadskarriär. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Utgångspunkten i denna uppsats är att planeringen idag är mer marknadsorienterad med ett 

större inslag av privata aktörer än tidigare. Syftet med min uppsats är att undersöka hur 

planeringen av nya bostäder i en marknadsorienterad bostadspolitik svarar mot ungas 

bostadssituation. För att belysa uppsatsens syfte har tre frågeställningar formulerats: 

 

 Hur ser samarbetet mellan kommun och byggföretag ut i praktiken vid planering av 

nya bostäder? 

 Hur ser ungas bostadssituation och förutsättningar på bostadsmarknaden ut idag och 

hur kan kommuner och byggföretag skapa en socialt hållbar bostadssituation för unga 

vid planering av nya bostäder?  

 Är byggföretag med och bidrar till en socialt hållbar utveckling av 

bostadsförsörjningen för unga och på vilket sätt sker detta i så fall?  

 

 

                                                        
1
 Cars & von Sydow 2001:136-139 

2
 Hedin, Clark, Lundholm & Malmberg, 2012:444 
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1.2 Avgränsning 

För att avgränsa mig har jag valt att fokusera på vad social hållbarhet innebär för en viss 

befolkningsgrupp. Där har jag valt att titta på unga vuxna, som är helt eller delvis nya på 

bostadsmarknaden. Denna grupp kan sägas bestå av människor i åldern 18-29 år. Någon 

definitiv avgränsning av ålder på denna befolkningsgrupp har dock inte gjorts, mycket 

beroende på varierande tillgång till data. Anledningen till att jag valt att titta på denna 

befolkningsgrupp är att de utgör en grupp som generellt sett har det svårt på 

bostadsmarknaden. 

I min undersökning har jag valt att titta på planläggning och produktion av nya bostäder 

och inte på det bostadsbestånd som redan finns. Vad för sorts nya bostäder som behövs beror 

givetvis på vad för sorts bostäder som redan finns i dagsläget, men då ett stort antal av 

Sveriges kommuner anger att det är bostadsbrist för unga
3
, väljer jag att göra antagandet att 

det behövs byggas fler bostäder för denna grupp, även om det också finns andra åtgärder och 

lösningar på detta problem. Jag väljer att avgränsa mig till att titta på åtgärder och strategier 

på kommunal nivå, snarare än på statlig nivå. Detta motiverar jag främst genom att det är 

kommuner som har planmonopol, och därmed är de som har lagförd rätt att upprätta planer 

för hur bostadsbyggandet ska se ut i kommunen. 

Frågan om bostadsförsörjningen i kommuner är en fråga som i allra högsta grad är 

politisk och olika lösningar och strategier presenteras beroende på politisk tillhörighet. Syftet 

med denna uppsats är dock inte att förmedla olika partiers syn på bostadsförsörjningen i 

Sverige, utan är snarare att titta på samarbetet mellan tjänstemän på kommunen och 

byggföretagen. 

 

1.3 Disposition 

I detta inledande kapitel har jag introducerat läsaren till den problematik jag vill angripa i 

denna uppsats, det vill säga, hur social hållbarhet skapas i en allt mer marknadsorienterad 

planering och hur detta påverkar personer som är nya på bostadsmarknaden. Jag har även 

beskrivit vilka avgränsningar jag har valt att göra för att bäst kunna besvara mitt syfte och 

mina frågeställningar. I kapitel två kommer jag att redogöra för den metod och det material 

som jag har använt mig av. Kapitel tre består av en beskrivning av den teori som jag kommer 

att jämföra mina intervju- och enkätsvar emot. Här beskrivs bland annat olika strategier för 

hur man skapar en socialt hållbar boendeplanering och vilka styrmedel kommunen har till sin 

hjälp. I kapitel fyra ges en bild av hur ungas boendesituation ser ut; vilka behov de har och 

vilka problem de möter på bostadsmarknaden idag. Resultaten från min enkätundersökning, 

min innehållsanalys av fyra byggföretags hemsidor samt intervju kommer att presenteras i 

kapitel fem. I kapitel sex kommer mina resultat att diskuteras och jämföras med vad jag har 

redogjort för i kapitel tre och fyra. Slutligen kommer jag att återkomma till mitt syfte och 

mina frågeställningar som jag kommer att besvara i en kortare slutsats i kapitel sju.  

                                                        
3
 Boverket, 2012a:22, 24 
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2. METOD OCH MATERIAL 

 

I min undersökning har jag använt mig av en blandning av en kvantitativ och kvalitativ 

metod. Den kvantitativa undersökningen består av två delar, en enkätundersökning och en 

innehållsanalys. Enkätundersökningen har genomförts för att undersöka vilket inflytande 

byggföretag anser att de har på planeringen och i fall de gör insatser för att bidra till ett mer 

socialt hållbart bostadsbyggande. Den andra delen av undersökningen som är av kvantitativ 

karaktär är en innehållsanalys av byggföretagens priser och storlek på nyproducerade 

bostäder. Undersökningens kvalitativa del består av en intervju med planchefen på en 

kommun. 

Min forskningsmetod kännetecknas främst av ett deduktivt arbetssätt där jag prövar hur 

väl mina insamlade data stämmer överens med befintliga teorier i ämnet. Detta synsätt är 

typiskt för kvantitativ forskning. Den kvantitativa metoden kännetecknas ofta av ett 

naturvetenskapligt och positivistiskt synsätt på forskningen. Att ha en alltför positivistisk och 

statisk syn på vetenskap är dock något som jag vill undvika, vilket motiverar mitt val av att 

även använda mig av en kvalitativ metod i min undersökning.
4
 En fördel med att använda sig 

av en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ metod är att det går att minska skevheter 

i en undersökning, som kan uppstå om endast en metod använts. Genom en kombination av 

metoderna öppnas även möjligheterna upp för att komma fram till ett mer fullständigt svar på 

de frågor som ställts, vilket jag upplever är fallet i min undersökning.
5
 Via den kvalitativa 

intervjun som genomfördes skapades större förståelse för det resultat som framkommit i 

enkätundersökningen och innehållsanalysen.  

 

2.1 Enkätundersökning med byggföretag 

För att kunna besvara mina frågeställningar finns flera vägar att gå när det kommer till val av 

metod. Aktuellt är antingen en kvalitativ eller kvantitativ metod. Fördelen som kvalitativa 

intervjuer har är att dessa är mer flexibla och öppnar upp för mer detaljerade svar och 

resonemang. En negativ konsekvens blir dock att intervjuerna får minskad jämförbarhet. Det 

är också svårare att generalisera resultatet, vilket kan vara problematiskt om ens 

intervjuobjekt skiljer sig mycket från varandra.
6
 Då syftet med denna undersökning är att 

undersöka hur olika byggföretag påverkar planeringen, och inte hur ett eller ett par enskilda 

byggföretag arbetar, så lämpade sig ett kvantitativt angreppssätt bättre. I och med detta 

metodval möjliggjordes också en större geografisk spridning av respondenterna.  

Det val jag därefter stod inför var att göra en strukturerad intervju eller enkät via telefon, 

mail eller post. En fördel med en enkät är att den är enklare att distribuera till fler 

intervjuobjekt och att den är billigare att administrera än strukturerade intervjuer. Vid en 

enkätundersökning minskar också risken för att jag som intervjuare skulle påverka mina 

respondenters svar. Att enkätundersökningen är anonym och utan närvaro av en intervjuare 

gör också att intervjuobjektet inte drar sig för att svara på lite känsligare frågor.
7
 Möjligheten 

                                                        
4
 Bryman 2011:40 

5
 Ibid, 564 

6
 Ibid, 413 

7
 Ibid, 228-29 



 

 
 

7 

till anonymitet kan vara en fördel i just denna undersökning, då det finns anledning att se mitt 

undersökningsämne som känsligt för byggföretagen. I en rapport från Statskontoret, vars 

metod bestod av kvalitativa intervjuer med företag vars verksamhet bland annat består av 

byggentreprenad, nämns att frågor rörande mark är känsliga på grund av ett 

beroendeförhållande mellan kommun och byggherre. I dessa intervjuer hade flera bett om att 

få vara anonyma och vissa hade helt avstått från att delta på grund av detta.
8
 Vid kvalitativa 

forskningsmetoder är det betydligt svårare att låta respondenterna vara anonyma än vid 

kvantitativa forskningsmetoder. Intervjuutskrifter och andra dokument kan göra att 

respondenter kan identifieras vilket är ett potentiellt problem även vid strukturerade 

intervjuer.
9
  

Vid genomförande av en enkätundersökning är dock risken för bortfall stor. Det finns 

också en överhängande risk att den del av respondenterna som utgör bortfallet i flera 

avseenden skiljer sig från de som faktiskt svarat på enkäten. Ett stort bortfall kan därmed 

innebära att resultatet blir snedvridet och ej representativt för hela populationen. Man bör 

också ta ställning till vilket urval som ska göras, eller om man ska göra en totalundersökning. 

Att genomföra en totalundersökning kan ofta vara mycket kostsamt och innebär inte 

nödvändigtvis att resultatet blir mer korrekt eller närmare sanningen än en 

urvalsundersökning. Om populationen man vill undersöka är väldigt liten finns det dock ingen 

anledning att göra ett urval.
10

 Med en enkätundersökning försvinner också möjligheten att 

ställa uppföljningsfrågor och vissa frågor passar inte att ställa i en enkät, exempelvis allt för 

många öppna frågor.
11

 

Webbenkäter lämpar sig ofta bra vid olika former av företagsundersökningar. När en 

enkät genomförs via webben registreras också svaren automatiskt, vilket minskar risken för 

datainmatningsfel. Med en webbaserad enkät kan svaren dessutom insamlas snabbare än vid 

en postenkät.
12

 En webbaserad enkät gör det också möjligt för respondenten att svara när hen 

har tid, istället för när jag som intervjuare kontaktar personen, vilket är fallet vid 

telefonintervjuer. Postenkäter liknar på många sätt webbenkäter och har liknande fördelar, 

men har nackdelen att den ofta tar väldigt lång tid att genomföra.
13

 

Efter att tagit ställning till olika för- och nackdelar som olika metoder har gjorde jag 

bedömningen att en webbaserad enkät lämpar sig bäst. Detta motiverar jag genom att de 

kontaktuppgifter jag funnit till respondenterna bestod av mailadresser och att postenkäter 

hade tagit för lång tid. Telefonintervjuer skulle kunna vara ett fullgott alternativ om det inte 

vore för att det inte fanns telefonnummer att tillgå till alla respondenter, vilket skulle leda till 

att undersökningen ofrånkomligen fick ett större bortfall. Webbenkäten kan också garantera 

respondenternas anonymitet på ett bättre sätt än vad telefonintervjuer kan. 

 

 

                                                        
8
 Statskontoret, 2006:35 

9
 Bryman, 2011:133-134 

10
 Dahmström, 74-76 

11
 Bryman 2011:229-30 

12
 Dahmström, 2011:89, 91, 93 

13
 Ibid, 85-87 



 

 
 

8 

 

2.1.1 Enkätens genomförande 

Den enkätundersökning som genomfördes gjordes via Googles funktion Google Forms som är 

ett verktyg för att genomföra enkätundersökningar via internet. Resultatet från enkäten samlas 

automatiskt in och sammanställs i ett kalkylblad.
14

  

Målpopulationen för enkätundersökningen, det vill säga de jag avsåg att undersöka, 

bestod av de största byggföretagen i Sverige. Ett av kriterierna för att ingå i undersökningens 

målpopulation var att husentreprenad ingår i företagets verksamhet. Intervjuobjekten valdes ut 

utifrån branschorganisationen Sveriges Byggindustriers lista över 2011 års största 

byggföretag i Sverige
15

. Denna lista utgör undersökningens rampopulation. Listan består av 

30 byggföretag, varav 18 stycken av dessa ägnade sig åt husentreprenad. De resterande tolv 

företagen uteslöts därför för att undvika att respondenter som inte var en del av min 

målpopulation kom med i undersökningen, vilket i så fall skulle innebära övertäckning. 

Fortsatt risk för övertäckning föreligger dock fortfarande om det visar sig att något av de 

resterande företagen trots allt inte ägnar sig åt husentreprenad.
16

 Enkäten skickades ut till alla 

18 byggföretag på listan som ägnade sig åt husentreprenad, därmed har inget urval gjorts 

bland dessa. 

Innan enkäten skickades ut genomfördes en provundersökning i två omgångar där ett 

antal personer fick komma med respons på enkäten och dess utformande.
17

   

Enkätundersökningen skickades sedan ut till byggföretagen via mail den tredje december. 

Enkäten var öppen att besvara av företagen fram till den 18:e december. Under denna period 

insamlades nio enkätsvar, vilket ger en svarsfrekvens på 50 procent. Denna svarsfrekvens kan 

ses som godtagbar, även om det alltid är eftersträvansvärt att få in så många svar som 

möjligt.
18

 

För att minska bortfall i undersökningen skickades ett påminnelsemail fyra vardagar efter 

att enkäten skickats ut, därefter kontaktades de som ännu inte svarat via telefon eller mail 

ytterligare fyra till fem vardagar efter att påminnelsemailet hade skickats ut. En annan strategi 

som användes för att minska bortfallet var att hålla enkäten kortfattad, även om detta inte 

automatiskt innebär att svarsfrekvensen ökar. Hela enkäten bifogades även direkt i mailet, 

detta för att göra det så smidigt som möjligt att besvara den.
19

 Att ringa och påminna om 

enkäten utgjorde det i särklass mest effektiva sättet att öka svarsfrekvensen. Antal svarande 

ökade då från två till nio insamlade enkätsvar. 

Alla förutom en av respondenterna angav vilket företag de representerade. Genom att 

studera vilka som svarat så kan jag se att det inte ser ut att vara någon snedfördelning när det 

kommer till storlek på företaget. Bland de svarande finns såväl företag som utgör några av de 

största byggföretagen i Sverige såväl som de lite mindre företagen.  

                                                        
14

 Google Support. ”Create, send, share, and edit a form”, 

http://support.google.com/drive/bin/answer.py?hl=en&answer=87809 [Hämtad den 2012-11-29] 
15

 Sveriges Byggindustrier, 2012 
16

 Dahmström, 2011:70 
17

 Ibid, 77-78 
18

 Bryman 2011:231 
19

 Bryman, 2011:231; Dahmström, 2011:355-357 

http://support.google.com/drive/bin/answer.py?hl=en&answer=87809
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2.1.2 Enkätens utformande 

Den enkät som konstruerades bestod av 14 frågor och handlade dels om vilka bostäder och till 

vilka målgrupper företagen bygger och dels vilket inflytande byggföretagen upplever att de 

har på planeringen av nya bostäder. För att kunna ta reda på hur byggföretagen kan bidra till 

socialt hållbara bostadsområden och om de anser att det är deras ansvar så krävdes det att 

begreppet social hållbarhet operationaliserades och gjordes till olika mätbara variabler.
20

 

Genom den litteratur som jag tagit del av kunde jag komma fram till vilka mer konkreta 

förutsättningar som kan skapa socialt hållbara bostadsområden. Genom att ställa frågor om 

konkreta handlingar var min förhoppning att undersökningens ytvaliditet skulle öka, det vill 

säga att undersökningen faktiskt mäter det jag avser att mäta. Att avgöra en undersöknings 

ytvaliditet är dock en intuitiv process, där jag i mitt fall fått förlita mig på de teorier och den 

litteratur jag har tagit del av innan jag utformade enkäten.
21

  

Tre olika typer av frågor kan urskiljas i enkäten. Den första typen består av frågor 

rörande bakgrundsinformation om byggföretaget och den som svarade. De svarande har bland 

annat fått ange vilken position de har på företaget. Att en av respondenterna har svarat ”Vet 

ej” på ett antal frågor har därigenom kunnat förklaras genom att respondenten angett att hen 

är nyanställd. Den andra typen består av frågor om vilket inflytande byggföretagen själva 

upplever att de har på planeringen av bostäder. Denna typ av enkätfrågor rör sig snarare om 

attitydfrågor och i dessa fall kan det vara svårt att åstadkomma en god validitet. När det gäller 

dessa frågor är det viktigt att ha i åtanke att svaren som ges är subjektiva åsikter och inte 

fakta.
22

 Trots detta har frågorna relevans för undersökningen, och genom att komplettera 

enkäten med en intervju med en kommun ges perspektiv på de svar som enkäten har givit. 

Den sista typen av frågor rör byggföretagens faktiska handlingar, exempelvis vilka 

målgrupper de har och vad för typ av bostäder som de bygger. Genom att låta enkäten bestå 

av en blandning av olika sorters frågor bedömer jag att förståelsen för svaren som insamlats 

ökar. Enkätens layout är viktig för att öka benägenheten att besvara den. Frågorna 

formulerades därför på ett sådant sätt att de hade liknande struktur. Att använda sig av olika 

sorters frågedesign hade gjort enkäten mindre enhetlig och mer svårförstådd.
23

 

Vid konstruktion av svarsalternativ formulerades dessa så att svaren är uttömmande, det 

vill säga att varje tänkbart svar finns som svarsalternativ. Exempelvis lades svarsalternativet 

”Annat” till på en fråga, där respondenten själv kunde formulera ett svar. För osäkra 

respondenter lades också svarsalternativet ”Vet ej” till. Svarsalternativen konstruerades också 

så att de var ömsesidigt uteslutande, bortsett från de fall där respondenten kunde kryssa i mer 

än ett svarsalternativ.
24

 Respondenterna gavs också möjlighet att ge en kortare kommentar 

efter varje fråga, detta för att minimera eventuella skevheter som följer med en kvantitativ 

metod med strukturerade frågor och svarsalternativ.
25

  

                                                        
20

 Dahmström, 2011:74 
21

 Bryman, 2011:162-163 
22

 Dahmström, 2011:73-74 
23

 Ibid, 167 
24

 Ibid, 159 
25

 Bryman, 2011:228-29 
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Efter att enkäten genomförts går det att konstatera att vissa frågor borde ha formuleras på ett 

annat sätt. Ett exempel på detta är frågan ”Hur stor betydelse har markpriset för er möjlighet 

att bygga billiga bostäder?”, där samtliga respondenter avgett svaret ”Stor betydelse”. Att 

utfallet blivit på detta sätt är förståeligt, då höga kostnader rimligtvis alltid påverkar 

möjligheten att producera något billigt. 

 

2.2 Intervju med kommun 

Den kvantitativa undersökningen kompletterades med en intervju med Gösta Norén, planchef 

på Upplands Väsby kommun. Detta för att få en djupare förståelse för de resultat jag erhållit i 

min kvantitativa undersökning. Fokus för intervjun låg på att få reda på hur kommunen ser på 

byggföretagens inflytande på planeringen och vilka upplevda för- och nackdelar det har. Här 

var det av stor vikt att respondenten gavs utrymme till att ge utförliga svar och utveckla längre 

resonemang, något som inte är möjligt på samma sätt i en kvantitativ intervju. 

Jag valde att genomföra en semistrukturerad intervju, då jag var ute efter den flexibilitet 

som en sådan intervju ger i jämförelse med ett kvantitativt angreppssätt. Då intervjun initialt 

hade ett tydligt fokus föredrogs en semistrukturerad intervju framför en ostrukturerad. Olika 

frågor formulerades under ett par olika teman som var av intresse för undersökningen. Detta 

gav intervjun ett visst mått av struktur, samtidigt som det fortfarande fanns för att ställa 

följdfrågor och ändra ordningsföljd på frågor om respondentens svar gled in på något av de 

andra intervjutemana.
26

  

Intervjun bestod av olika typer av frågor som formulerades på ett sådant sätt att de inte 

blev ledande. Intervjun påbörjades med ett antal inledande frågor av allmän karaktär, därefter 

följdes i stor utsträckning den intervjuguide som utformats. För att få förståelse för de svar 

som erhölls ställdes också tolkande och preciserande frågor. På så sätt styrdes respondenten 

till att ge svar som var relevanta för undersökningen. Ett antal sonderingsfrågor ställdes också 

gällande vissa ämnen som inte fanns med i intervjuguiden, men som jag under intervjuns 

gång upplevde var av värde för undersökningen.
27

 

Urvalet till min kvalitativa intervju gjordes genom ett bekvämlighetsurval eller målstyrt 

urval. Då jag till viss del är styrd av var jag befinner mig geografiskt valde jag att kontakta 

Upplands Väsby kommun, som ligger mellan Stockholm och Uppsala. För att få tag på rätt 

person redogjorde jag för mitt forskningsfokus för kommunens plankoordinator som i sin tur 

hänvisade mig till en lämplig person att intervjua.
28

 Intervjun genomfördes på respondentens 

arbetsplats och spelades in och transkriberades därefter. Innan intervjun påbörjades 

kontrollerade jag att det var okej att jag spelade in det som sades. Att spela in intervjun 

underlättade för mig som intervjuare, då jag kunde fokusera på att lyssna och ställa 

följdfrågor istället för att anteckna vad respondenten sa.
29

 

Då denna del av min undersökning är av kvalitativ karaktär är det inte möjligt att ge en 

heltäckande bild över hur det ser ut i hela Sverige, men den utgör ändock ett relevant 

exempel. För att kunna bredda perspektivet användes istället rapporter från exempelvis 

                                                        
26

 Bryman, 2011:413-416 
27

 Ibid, 419, 422-23 
28

 Ibid, 433-434 
29

 Ibid, 428-29 



 

 
 

11 

Boverket. Deras rapport Bostadsmarknadsenkäten 2012-2013 redovisar resultatet från en 

omfattande enkätundersökning av Sveriges kommuner. Viktigt att notera är också att 

respondentens svar oundvikligen är subjektiva. Genom att ha vetskap om detta är svaren 

ändock relevanta för undersökningen, då dess syfte är att ge ett annat perspektiv på 

byggföretagens inflytande på planeringen av nya bostäder.
30

 

 

2.3 Studie av byggföretagens hemsidor 

Till undersökningen har även en form av innehållsanalys genomförts genom insamlande av 

olika statistiska data. För att ge en bild av vad för typ av bostäder som några byggföretag 

producerar har information om aktuella bostadsprojekt analyserats. Data över bostäder i 

aktuella projekt har systematiskt sammanställts i ett kalkylblad utifrån listor på JM:s, NCC:s, 

Peabs och Skanskas hemsidor. Urvalet av byggföretag har begränsats till de fyra största 

byggföretagen då det är främst dessa som annonserar de bostäder de producerar på sina 

respektive hemsidor. Denna del av undersökningen är av kvantitativ karaktär där 

bostadspriser, hyresavgifter och lägenhetsstorlekar har kvantifierats och sedan analyserats.
31

 

Informationen som har funnits tillgänglig har skiljt sig något mellan de olika företagen. 

Exempelvis fanns bara information om bostäder till salu på JM:s hemsida, medan det på de 

andra företagens hemsidor fanns information om såväl sålda som osålda bostäder. Därför har 

JM:s bostäder särredovisats för att inte snedvrida resultatet. Information har insamlats från de 

projekt där uppgifter om priser och bostadsstorlekar funnits tillgängliga. 

Informationsmaterialet har rensats från snedvridande faktorer som exempelvis hustomter som 

varit till salu på företagens hemsidor. Värt att notera är att byggprojekten på hemsidorna är i 

olika skeden och att försäljning pågår kontinuerligt vilket gör att listan på bostäder ständigt 

förändras. Att genomföra jämförelser över tid har därmed varit svårt. Begränsningen i tid görs 

därigenom genom att titta på annonserade bostäder vid en fast tidpunkt, vilket i denna 

undersöknings fall var den fjärde december 2012. 

För att bilda en uppfattning av hur mycket ett boende från JM, NCC och Skanska skulle 

kosta har en presumtiv månadskostnad räknats ut genom en bolånekalkyl. Detta har gjorts via 

hemsidan Konsumenternas, som bland annat har information och vägledning om bolån. Den 

räntesats som använts är den som angetts som standard på denna hemsida, och består av en 

ränta på bottenlånet på fyra procent och en ränta på 5,75 procent på topplånet. 

Kontantinsatsen är bestämd till 15 procent av försäljningspriset. Viktigt att notera är att i den 

framräknade månadskostnaden är en amorteringskostnad för topplånet inräknat. Att ha med 

denna kostnad kan ses som missvisande då amorteringen innebär en återbetalning av det lån 

som tagits. Jag har dock valt att ha kvar amorteringskostnaden i beräkningen då låntagare 

måste amortera, vilket leder till en månatlig utgiftspost som bör beaktas. Amorteringen 

motsvarar cirka 22 procent av den månatliga lånekostnaden.
32

 

Det föreligger alltid en risk att det finns vissa felaktigheter i det datamaterial som 

insamlats. En risk är att det exempelvis saknas prisuppgifter för bostäder som redan är sålda, 
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vilket gör att lägenheter till salu är överrepresenterade. Att studera vilka bostäder som 

fortfarande är till salu är ändock av relevans för undersökningen och detta utgör därför inte ett 

större problem i denna undersökning. 

 

2.4 Litteraturkritik 

Utöver insamlandet av primärdata som beskrivits i de förgående metodavsnitten så har även 

sekundärdata använts och bearbetats. De sekundärdata som insamlats kommer främst från 

Hyresgästföreningen, Boverket, Ungdomsstyrelsen och Statistiska centralbyrån (SCB). 

Informationen från dessa organisationer och myndigheter har främst fått tjäna som en 

bakgrundsbeskrivning av hur ungas boendesituation ser ut. Från Hyresgästföreningens rapport 

har statistik hämtats, som jag själv har bearbetat och presenterat bland annat i olika diagram. 

Viss statistik har även hämtats från Statistiska centralbyrån. Vid analys av sekundärdata finns 

en risk att jag inte har samma kännedom om datamaterialet som jag har när jag själv insamlat 

data. För att råda bot på detta har jag läst på om hur materialet insamlats och kodats.
33

 Värt att 

notera om de inkomstdata som insamlats från SCB är att dessa inte visar eventuella bidrag. 

Däremot ingår arbetslöshetskassa, eventuell sjukpenning med mera i datamaterialet. Detta är 

värt att notera då det är tänkbart att många unga fortfarande är beroende av olika former av 

bidrag. 
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3. TEORI 

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för olika teorier och litteratur som är relevant för 

undersökningen. Det första stycket ger en beskrivning av olika strategier och styrmedel 

kommunen har i planeringen av bostäder följt av ett stycke som behandlar social hållbarhet 

vid planering av bostäder. Därefter kommer en beskrivning av flyttkedjor att ges och slutligen 

följer ett avsnitt som behandlar vad som kännetecknar en marknadsorienterad planering. 

 

3.1 Kommunen och dess styrmedel 

För att skapa en socialt hållbar bostadsförsörjning kan kommunen använda sig av olika 

styrmedel som följer med kommunernas planmonopol. Jag kommer här att redogöra för några 

av de planer, avtal och strategier som kommuner kan använda sig av i arbetet med att säkra en 

bostadsförsörjning för alla grupper i samhället. 

Detaljplaner är juridiskt bindande och utgör ett viktigt styrmedel för kommunen när det 

gäller bostadsplanering och övrig planering. Det är kommunen som bestämmer om ett område 

ska användas till bostäder eller annan verksamhet. Kommunen har möjlighet att reglera antal 

våningar som fastigheter i detaljplaneområdet ska ha, (minsta) antal lägenheter som planen 

ska innehålla samt vilken typ av bostadsbebyggelse som får uppföras på platsen. I viss mån 

kan kommunen även reglera vilken storlek lägenheterna ska ha. Kommunen har dock inget 

handlingsutrymme att reglera upplåtelseform genom detaljplanen.
34

 För att åstadkomma en 

socialt hållbar boendeplanering menar Lindén att lägenhetsstorlekar, i större utsträckning än 

tidigare, bör regleras i detaljplanen. Detta för att motverka en ensidig 

befolkningssammansättning som ger upphov till flyttning mellan bostadsområden.
35

 Enligt 

Boverket skiljer sig den formella detaljplaneprocessen mot hur processen ser ut i 

verkligheten. Ofta tas initiativ till en ny detaljplan av en byggherre i anslutning till ett nytt 

byggprojekt. En effekt av detta är att kommunens kontroll över planförfarandet minskar. 

I kommunens översiktsplan kan kommunen ange vilken riktning planeringen ska gå. Här 

kan kommunen ange vilka avvägningar som ska göras mellan olika intressen på en viss plats. 

Det blir allt vanligare att målsättningar kring boende presenteras i översiktsplanen. 

Översiktsplanen är däremot inte juridiskt bindande.
36

  

Något som istället kan utgöra ett viktigt styrmedel för kommunen är att äga mark på 

strategiska platser där man planerar att exploatera. Det är här viktigt att det finns politiska 

ambitioner och strategier för hur marken ska användas. Detta kan formuleras i en markpolicy. 

Vid olika former av civilrättsliga avtal med exploatörer kan kommunen som markägare styra 

bland annat utformning och upplåtelseform. När kommunen är markägare kallas denna typ av 

avtal för markanvisningsavtal. Det finns även möjligheter för en kommun att få igenom sina 

krav även om de inte är markägare, men det är svårare än när kommunen äger marken. När 

kommunen inte är markägare sluts ett så kallat exploateringsavtal med byggherren. 

Kommuners möjlighet att ställa krav beror också på hur efterfrågan på byggbar mark ser ut. 
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Ju högre efterfrågan, desto fler krav kan kommunen ha på utformning och planområdets 

innehåll.
37

 

Enligt Lag (2000:1383) om kommunens bostadsförsörjningsansvar har kommunen, som 

namnet antyder, ett ansvar att skapa förutsättningar för alla kommunens invånare att kunna 

leva i goda bostäder samt att arbeta för att ändamålsenliga bostadsförsörjningsåtgärder 

förbereds och genomförs.
38

 Lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar kan utgöra ett 

verktyg för kommunerna för att skapa en socialt hållbar stadsutveckling. Detta genom att i ett 

speciellt program, eller i översiktsplanen, ange en tydlig viljeriktning för hur man vill att 

befintliga bostäder ska förvaltas, samt skapa riktlinjer för byggandet av nya bostäder. 

Riktlinjerna är dock inte juridiskt bindande.
39

  

 

3.2 Socialt hållbar utveckling i planeringen 

Begreppet hållbarhet är väl använt och brukar sägas bestå av tre olika dimensioner – den 

ekonomiska, den sociala och den ekologiska. Hållbarhetsmål för de olika dimensionerna 

måste balanseras sinsemellan och utan en balans kan man ej hävda att utvecklingen är 

hållbar.
40

 Ett av målen för en planerare är att skapa en långsiktigt hållbar bostadskultur. Detta 

genom att planera den fysiska miljön. Støa menar att boende har stor betydelse för hållbar 

utveckling och att ett hållbart boende måste uppfylla alla tre av hållbarhetsdimensionerna. 

Enligt Støa är ett mål för ett socialt hållbart boende att det ska bidra till en ökad livskvalité. 

Här har saker som estetik, socialt och kulturellt liv, tillgänglighet, platstillhörighet, identitet 

samt kulturell och social diversitet betydelse.
41

 Lindén ger en liknande bild av social 

hållbarhet. Hon menar att ett socialt perspektiv på hållbarhet innefattar kulturella, politiska, 

socio-ekonomiska och demografiska aspekter av samhällsutveckling. Dessa saker får 

betydelse även för de andra dimensionerna av hållbarhet.
42

 

Lindén menar att en socialt hållbar bostadsplanering bör ha som målsättning att skapa en 

allsidig hushållssammansättning och åldersfördelning i ett bostadsområde.
43

 Denna 

målsättning delas också av Boverket
44

. Befolkningens åldersstruktur spelar stor roll för vilken 

typ av boende som behövs i en kommun och blir styrande vid planering av utbudet av olika 

lägenhetsstorlekar. Unga hushåll utgör tillsammans med äldre hushåll den kategori som är i 

behov av mindre lägenhetsyta. Hushållens val av upplåtelseform är också beroende av ålder. 

Unga, mindre hushåll föredrar främst att sin första bostad är en hyresrätt.
45

 Boverket 

förespråkar också en blandning av olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper 

inom ett och samma bostadsområde, vilket går emot ideal i äldre bostadsområden som varit 

betydligt mer uppdelade efter främst upplåtelseform, men även efter bostadstyp och storlek.
46
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Genom att blanda olika upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar i ett och samma 

bostadsområde kan man åstadkomma den sociala diversitet och blandning som såväl Støa, 

Lindén och Boverket talar om. 

Lindén menar också att det är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv att motverka att 

omfattande demografiska förändringar sker i ett bostadsområde. Unga hushåll genererar ofta 

höga omflyttningstal i ett bostadsområde. Detta på grund av att det är i åldern 19 till 29 år 

som många flyttar hemifrån till små lägenheter och därefter flyttar till medelstora lägenheter 

som sambo. Områden med en mycket hög andel av små lägenheter har därmed ofta höga 

flyttningstal. Upplåtelseform har också betydelse för flyttfrekvensen i ett område. Hyresrätter 

genererar högst flyttningstal, följt av bostadsrätter. Höga omflyttningstal i ett bostadsområde 

kan ge ringar på vattnet och generera höga flyttningstal för hushåll i lägenhetstyper som 

vanligtvis karaktäriseras av låga omflyttningstal. En hög omsättning av grannar minskar 

trivseln och tryggheten i ett bostadsområde. Detta beror på att man inte känner igen sina 

grannar på samma sätt och inte kan urskilja vilka som endast är besökare.
47

 Detta skulle 

kunna göra att boendes känsla av platstillhörighet och identitet som Støa talar om skulle 

minska. 

För att åstadkomma en mer allsidig hushållssammansättning har en strategi varit att skapa 

en större blandning av upplåtelseformer inom ett område. Ofta handlar det om att 

åstadkomma fler bostadsrätter i områden som domineras av hyresrätter, vilket har lösts genom 

ombildning till bostadsrätter. När det gäller nya bostadsområden handlar det om att redan från 

början bygga bostäder med olika upplåtelseformer. Ett problem som inte sällan uppstår i 

nyproducerade områden är att kostnaden för att bo i en nyproducerad lägenhet är högre i 

förhållande till den äldre delen av bostadsbeståndet. Av denna anledning kan det vara svårt att 

skapa en blandning av människor från olika inkomstklasser i ett nytt bostadsområde. För att 

skapa social hållbarhet i nyproducerade områden är det därmed av betydelse att bygga 

bostäder i olika storlekar och med olika standard. Det är också av vikt att skapa en blandning 

av olika hustyper i såväl befintliga som nya bostadsområden. Detta för att människor i olika 

åldrar eller skeden i livet efterfrågar olika typer av hus. Många bostadsområden idag består 

ofta av enbart en hustyp, exempelvis bara småhus eller bara flerbostadshus.
48

  

Vidare menar Boverket att det är viktigt att ha en helhetssyn på staden för att kunna skapa 

en socialt hållbar stadsutveckling. Det är viktigt att veta att insatser i en stadsdel får effekter 

även på andra delar av staden. Som exempel kan nämnas att en stads segregering av olika 

befolkningsgrupper kan förstärkas genom att attraktiva bostadsprojekt och nyproduktion 

sällan lokaliseras till perifera bostadsområden.
49

  

 

3.3 Flyttkedjor 

För att skapa en hållbar bostadsförsörjning i en kommun är det viktigt att det finns en 

rörlighet på bostadsmarknaden och om denna inte finns är det av vikt för kommuner att 

stimulera fram denna. Genom rörlighet skapas flyttkedjor som öppnar upp möjligheterna för 

fler att förbättra sitt boende. När ett hushåll flyttar till en nyproducerad bostad innebär detta 
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att en annan bostad blir vakant. På detta sätt orsakar nyproducerade bostäder kedjeeffekter 

som berör även det befintliga bostadsbeståndet. Nyproduktion av bostäder innebär därmed att 

fler hushåll kan förbättra sitt boende, även om vissa hushåll inte flyttar till just de 

nyproducerade bostäderna.  

Flyttkedjans längd beror ofta på vilken typ av bostäder som produceras. Vid produktion 

av stora och dyra bostäder blir flyttkedjorna längre än vid produktion av mindre, billigare 

bostäder. Boverket menar dock att det inte går att förlita sig på att allas bostadsbehov 

tillgodoses genom att endast bygga stora bostäder. En anledning till detta är att långa 

flyttkedjor tenderar att endast uppfylla bostadsbehovet för de som redan har ett boende. Enligt 

Boverkets erfarenheter så uppstår sällan flyttkedjor mellan olika segment av 

bostadsmarknaden. Det är mycket mer vanligt att människor som bor i små och medelstora 

lägenheter flyttar till en lägenhet av samma storlek. För att skapa fler tillgängliga bostäder 

som är billigare och mindre till storleken är det därmed mer strategiskt att satsa på små och 

medelstora lägenheter vid nyproduktion. Flyttkedjornas mekanismer fungerar olika på olika 

platser beroende på om det råder bostadsbrist eller ej. I Örebro gjordes en studie där det 

framkom att produktion av större bostäder generade fler lediga bostäder än vid produktion av 

mindre bostäder. Samtidigt är det inte säkert att produktion av dyra och stora bostäder gör att 

de som är i störst behov av en bättre boendesituation faktiskt får det bättre. Kortare flyttkedjor 

beror ofta på att man producerat för en målgrupp som inte redan har en bostad, exempelvis 

ungdomar som flyttar hemifrån.
50

 

 

3.4 Marknadsorienterad planering 

Lind pekar ut fem typer av en mer marknadsorienterad planering, varav två är förekommande 

i Sverige. Dessa två är: 

 Planering genom kompromisser med privata fastighetsinvesterare för att locka privat 

kapital (Typ 1) 

 Planering genom samarbeten för att öka stadens konkurrenskraft (Typ 5) 

I planeringstyp 1 är kommunen den aktör som formulerar visionen om hur kommunen ska 

utvecklas i framtiden och har en stark rättslig ställning. Genom att ha lagförd rätt att 

bestämma över markanvändning har kommunen en fortsatt stark ställning i förhandlingar med 

privata aktörer. Vad som dock gör denna planeringstyp mer marknadsorienterad är att 

kommunens ekonomiska ställning är försvagad, vilket gör kommunen beroende av privata 

investeringar för att kunna finansiera stadsbyggnadsprojekt. Kommunens vikande ekonomi 

gör att de går med på investerares krav och byggintressen förutsatt att dessa bistår med 

pengar. Investerarnas stärkta ställning gör också att planeringsprocessen påverkas. Många 

detaljer i planerna, gällande exempelvis fysisk gestaltning kan inte bestämmas förrän 

investerarna har gått med på dem. Det ligger också i investerarnas intresse att bygga vad som 

blir så lönsamt som möjligt, vilket gör att kommunen får gå med på krav om att bygga 

exempelvis hotell och köpcentrum. Den här typen av planering karaktäriseras av att den sker 

bakom stängda dörrar med en liten grupp av tjänstemän och politiker.
51
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I planeringstyp 5 menar Lind att det finns ett ökat tryck på kommuner att samarbeta med olika 

aktörer. Detta beror i stor utsträckning på den allt mer globaliserade ekonomin som gör 

människor och företag mer rörliga, och det blir därmed av vikt för kommunen att samarbeta 

och få dem att stanna, istället för att lokalisera sig någon annanstans. Detta gör att det inte 

längre är kommunen som skapar visionen för ortens utveckling, utan det görs istället i 

samarbete med aktörer bland annat i den privata sektorn. I och med en ökande konkurrens 

från andra platser är det av större vikt att kommunen har attraktionskraft. Lind menar att ett 

socialt kriterium spelar större roll i denna planeringstyp, vilket innebär att man jobbar för att 

minimera sociala problem och ser till att ha välfungerande sociala institutioner. Skillnaden är 

här att man får förlita sig på att den globala marknaden tillgodoser dessa behov.
52

  

Även Cars och von Sydow diskuterar hur människor och företag har blivit mer rörliga 

vilket har gjort att en stads attraktivitet fått allt större betydelse. Detta ställer nya krav på 

planeringen, som idag har fler aktörer och intressen att ta hänsyn till. Cars och von Sydow 

talar om ett skifte som ändrat balansen mellan den offentliga och den privata sektorn, där den 

privata sektorn får allt större makt och inflytande. Fokus har ändrats från politik till 

marknaden. I och med att den offentliga sektorn har fått minskade möjligheter till att styra, så 

har behovet av att koordinera olika åtgärder ökat. Den strukturförändring som skett har gjort 

att ansvarsroller i planeringen måste omdefinieras. Kommuners vikande ekonomi som varit 

ett faktum sedan tidigt 90-tal har gjort att flera kommunala ansvar idag är beroende av privata 

investeringar. Detta har gjort att kommunernas planmonopol blivit ett allt viktigare 

maktmedel för dem. Skiftet mot en mer marknadsinriktad planering har även inneburit att den 

offentliga och privata sektorn delar på uppdrag och ansvar. Flera aktörer utanför den 

offentliga sfären vill ha en mer aktiv roll i planeringen, implementeringen och finansieringen 

av samhällelig utveckling. Olika former av partnerskap mellan privata och offentliga aktörer 

är numera vanligt förekommande där alla parter sitter i en beroendeställning gentemot den 

eller de andra. Den offentlig-privata samverkan som idag är vanligt förekommande har både 

för- och nackdelar. En fördel är att partnerskap kan ge upphov till ökat budgetutrymme då 

viljan från offentliga och privata aktörer att samarbeta kan locka kapital från andra aktörer. 

Partnerskap innehåller ett stort mått av kommunikation och förhandling mellan aktörer, vilket 

kan ge upphov till kreativa lösningar då de olika aktörerna kan bidra med olika erfarenheter 

och perspektiv. Slutligen innebär också partnerskapen en spridning av risk aktörer emellan. 

De nackdelar som Cars och von Sydow menar att partnerskapen har rör främst frågan om 

demokrati och ansvarstagande. Med andra aktörer än de offentliga blir det svårare att avgöra 

vem som är ansvarig för planeringens utfall. I Sverige är medborgardeltagande en viktig del 

av planeringen och är reglerat i lag. Samarbetet mellan privata och offentliga aktörer är en 

sluten process och kritiker menar att dessa partnerskap begränsar deltagandet till ett mindre 

antal personer med framstående positioner. Vidare menar kritiker att detta gör att ett 

transparent offentligt ansvarstagande ersätts av privat styrning. En annan nackdel är att 

partnerskapen kan bli mycket ineffektiva. Viljan att komma överens blir då överordnade de 
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prioriteringar som den offentliga sektorn har. Detta innebär att man genomför de projekt där 

man kommer överens, istället för att genomföra de projekt som orten är i störst behov av.
53

 

I detta kapitel har olika planeringsstrategier för social hållbarhet presenterats. Jag har 

även beskrivit hur en marknadsorienterad planering kan se ut. I nästa kapitel följer en 

beskrivning av unga vuxnas bostadssituation, som i allra högsta grad påverkas av en 

marknadsorienterad planering. 
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4. UNGAS BOENDESITUATION 

 

I detta avsnitt följer en redogörelse för hur ungas boendesituation ser ut. Jag kommer att 

beskriva hur unga bor idag och hur detta förändrats över tid. Avsnittet kommer även att 

redogöra för hur ungdomar vill bo. Ungdomars ekonomiska handlingsutrymme är något som 

har betydelse för deras möjligheter på bostadsmarknaden. Därför kommer ett stycke även att 

behandla unga vuxnas ekonomiska förutsättningar. De fakta som presenteras är hämtade från 

olika rapporter om ungas boende samt statistik från SCB. 

 

4.1 Hur bor unga idag? 

Det finns flera grupper i samhället som har en mer utsatt situation på bostadsmarknaden än 

andra. Unga, studenter och stora barnfamiljer pekas ut som några av dessa grupper. 

Svårigheterna för dessa grupper förekommer inte bara i storstadsregioner utan även i andra 

delar av landet, även om bristen är störst i storstadsregioner och de större högskoleorterna. 

Unga utgör den grupp som har svårt att få bostad i flest kommuner. I kommuner där det är 

särskilt svårt för unga att hitta bostad, finns ofta också ett bristande utbud av hyresrätter.
54

 

Enligt Ungdomsstyrelsen är andelen 18 till 25-åringar som flyttat hemifrån lägst i 

storstadsområden
55

. Enligt Ungdomsstyrelsen så har drygt hälften av alla 20-åringar hunnit 

flytta hemifrån
56

.  

Bland ungdomar i 

åldern 20 till 27 år har 

hyresrätten utgjort den 

vanligaste boendeformen 

under de senaste 15 åren 

(se Figur 4.1). 

Hyresrätten är än idag 

den vanligaste 

boendeformen, men 

bostadsrätten har blivit 

vanligare, elva procent 

bodde i bostadsrätt år 

1997, idag (2011) är den 

siffran 16 procent.
57

 

Dessa förändringar är 

statistiskt säkerställda. Mellan år 1997 och 2011 har andelen 20 till 27-åringar med egen 

bostad minskat från 62 till 52 procent, en skillnad som är statistiskt säkerställd enligt 

Hyresgästföringen
58

. Andelen 20 till 27-åringar som bor hemma hos sina föräldrar har ökat 

från 15 procent år 1997 till 22 procent år 2011. Störst är ökningen för gruppen 20 till 23-

                                                        
54

 Boverket, 2012a:22, 24 
55

 Ungdomsstyrelsen, 2011:25 
56

 Ibid, 31-32 
57

 Hyresgästföreningen, 2011b:1 
58

 Hyresgästföreningen, 2011a:3 

 
   Figur 4.1 Andel 20 till 27-åringar i olika boendeformer, år 1997- 

   2011. Källa: Hyresgästföreningen 2011b:1 
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åringar. Där har andelen hemmaboende ökat från 25 procent till 35 procent mellan år 1997 till 

2011. De främsta anledningarna till att unga väljer att bo kvar hos sina föräldrar är att det är 

billigt och praktiskt, att man inte har råd med ett eget boende samt att man inte kan få bostad 

där man vill bo.
59

 

 

4.2 Hur vill unga bo? 

När det kommer till val av upplåtelseform vill unga i åldern 20 till 27 år helst bo i hyresrätt, 

även om denna siffra har minskat från 46 procent år 1997 till 39 procent år 2011. 

Bostadsrätten har ökat i popularitet. Idag (2011) anger 23 procent av 20 till 27-åringarna att 

bostadsrätten utgör den bäst 

passande boendeformen för 

dem, jämfört med 14 procent år 

1997. Efterfrågan på att bo i 

äganderätt har minskat. År 1997 

ville 22 procent bo i egna hem 

jämfört med femton procent år 

2011.
60

 

Som man kan se i figur 4.2 

så efterfrågar störst andel av de 

tillfrågade i Hyresgäst-

föreningens enkät ett boende 

med två rum och kök (36 

procent). 21 procent vill bo i en 

bostad med tre rum och kök och 18 procent efterfrågar en bostad med ett rum och kök. De 

flesta (54 procent) i åldern 20 till 27 år vill bo två personer i sitt efterfrågade boende. 37 

procent önskar att bo själva i sitt efterfrågade boende.
61 

 

4.3 Ungas ekonomi 

Unga som befolkningsgrupp har ofta ett mindre ekonomiskt handlingsutrymme än andra 

grupper, vilket är problematiskt när de ska konkurrera med andra om mindre lägenheter
62

. 

Som figur 4.3 visar är det ett mycket stort antal personer i åldern 20 till 25 i de lägre 

inkomstklasserna. Som exempel kan nämnas att av de personer vars bruttolön är mellan 1 000 

och 39 000 kr per år så är över 125 000 personer i åldern 20 till 24 år, strax över 57 000 

personer är i åldern 25 till 29 år och ca 35 000 personer är mellan 30 till 34 år. 

Åldersgrupperna 20 till 24 år samt 25 till 29 år fortsätter att vara väl representerade i de lägre 

inkomstklasserna, även om ett större antal av 25 till 29-åringarna tjänar över 200 000 per år. 

Det finns mycket få unga i de högre inkomstklasserna.  

                                                        
59

 Hyresgästföreningen, 2011b:1, 5 
60

 Ibid, 5 
61

 Ibid, 6 
62

 Boverket, 2012a:24 

 
Figur 4.2 Efterfrågad bostadsstorlek bland personer i 

åldern 20-27 år (andel). Källa: Hyresgästföreningen 

2011b:6 
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Enligt Hyresgästföreningens undersökning av unga vuxnas boende så anger 18 procent av de 

20 till 27-åringar som flyttat hemifrån att de nätt och jämt klarar sina boendekostnader. 

Ytterligare tre procent av de som flyttat hemifrån anger att de inte klarar samma kostnader så 

bra eller mycket dåligt. Svårast är det för de 

personer som inte har ett eget boende, som hyr i 

andrahand eller bor i en studentkorridor etcetera. De 

som bor själva har generellt sett svårare att klara 

sina kostnader än de som bor tillsammans med 

någon annan. 19 procent av de som flyttat hemifrån 

uppger att de får hjälp med sina boendekostnader av 

föräldrar eller andra anhöriga, vilket är högre än 

tidigare mätningar (år 2003).
63

 

Ungas möjlighet till att skaffa sig ett eget 

boende är väldigt beroende av vilka inkomster och 

boendeutgifter de har. Personer i åldern 20 till 25 år 

lägger i snitt en högre andel av sin disponibla 

inkomst på boende än vad personer i åldern 26 till 

64 år gör. Personer i åldern 65 till 84 år är den enda grupp som lägger en större andel av sin 

inkomst på boende. I snitt la 20 till 25-åringar 29 procent av sin disponibla inkomst på boende 

år 2010, jämfört med 25 procent år 2008. Samma siffra för personer i åldern 26 till 64 år var 

24 procent år 2010.
64
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Figur 4.3. Kontant bruttolön i olika åldrar, år 2010. Källa: Statistiska centralbyrån. ”Inkomst 

av tjänst (antal personer, medelvärden och totalsumma) i riket efter kön, ålder och 

inkomstklass. År 2000-2010” 
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Bland unga i åldern 20 till 23 år har 39 procent möjlighet att betala mer än 4 000 kronor i 

månaden för sitt boende. För personer i 24 till 27 års ålder kan 58 procent betala mer än 4 000 

kronor för sitt boende. De personer i åldern 20 till 27 år som flyttat hemifrån och bor i en egen 

bostad har en bättre betalningsförmåga än de som fortfarande bor hemma eller flyttat 

hemifrån, men som inte har en egen bostad.
65

 49 procent av personer i åldern 20 till 27 år kan 

betala över 4 500 kronor i månaden för sitt boende. Betalningsförmågan minskar sedan 

succesivt, 22 procent kan betala upp till 6 600 kronor per månad för boende. Andelen som kan 

betala 6 600 eller mer i månaden för sitt boende är tio procent.
66

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att unga vuxna är en grupp med mindre ekonomiskt 

handlingsutrymme än de flesta andra befolkningsgrupper. Vanligast är att unga vill bo i en 

bostad med två rum och kök, följt av en bostad med tre eller ett rum och kök. Andelen unga 

med egen bostad är färre idag än för några år sedan. Störst är andelen som bor i hyresrätt men 

bostadsrätten blir allt vanligare. Trenden ser likadan ut för vilken typ av boende som unga vill 

ha. Drygt hälften av unga vuxna i åldern 20 till 27 år kan betala högst 4 500 kronor i månaden 

för sitt boende. I nästa kapitel kommer jag att redogöra för hur byggföretagens och 

kommunens arbete ser ut för att sedan kunna ta reda på hur detta svarar mot ungas behov på 

bostadsmarknaden som definierats i detta kapitel. 
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5. PRIVATA AKTÖRERS ROLL I PLANERINGEN 

 

I detta kapitel presenteras de resultat som erhållits från den enkätundersökning som 

genomförts, information från fyra byggföretags hemsidor om vilken typ av bostäder de 

bygger, samt resultatet från den intervju som genomförts med en planchef på Upplands Väsby 

kommun. Det första avsnittet behandlar resultaten från enkätundersökningen. För en mer 

översiktlig bild av de enkätsvar som har insamlats, se Bilaga 2.  

 

5.1 Byggföretagens inflytande på planeringen av bostäder 

Företagen som besvarat enkäten är främst verksamma i en eller flera storstadsregioner. En 

respondent anger att företaget är verksamt i mellanstora städer och en respondent har angett 

att företaget är verksamt i såväl storstadsregioner, mellanstora städer samt mindre städer och 

landsbygd. Anledningen till att så pass många har angett att de är verksamma i 

storstadsregioner kan bero på att det är på dessa platser som den största delen av 

nyproduktionen av bostäder sker. 

Bland de tillfrågade byggföretagen uppger samtliga att man främst riktar sig till personer 

i åldern 30 till 39 år. Utöver denna grupp utgör 40 till 49-åringar och 60 till 69-åringar de 

vanligast förekommande målgrupperna som byggföretagen menar att man riktar sig till. Sex 

av nio byggföretag riktar sig till dessa grupper. Tre av byggföretagen har angett att 18 till 24-

åringar utgör en av deras främsta målgrupper, dessa har dock angett samtliga åldersgrupper 

som sin främsta målgrupp. Dessa tre byggföretag är också de enda som angett att de har 

personer över 70 år som en av sina främsta målgrupper. En rimlig förklaring till att få riktar 

sig till en yngre respektive äldre målgrupp är att dessa grupper utgör de minst resursstarka 

grupperna. En av respondenterna anger att de främst riktar sig till ”Alla som vill investera i 

sitt boende, Bostadsrätt, Äganderätt, Hyresrätt” och en respondent anger att företagets 

främsta målgrupp ”varierar”.  

Två av nio byggföretag har byggt studentbostäder, en boendeform som kan sägas delvis 

riktar sig till en yngre målgrupp. Ett företag anger att de byggt bostadshus med små 

lägenheter och ytterligare ett företag anger att de i nuläget ”Är i planeringsfasen för 

kommande projekt som riktar sig till en yngre målgrupp”. Inget av byggföretagen har byggt 

ungdomsbostäder (bostäder särskilt riktade till personer under 25 år) och inget företag har 

byggt bostäder med en lägre produktionskostnad än deras andra projekt. Fem av nio 

byggföretag anger att de inte genomfört något av de i enkäten angivna bostadsprojekt som 

riktar sig till en yngre målgrupp. 

Sju av nio av de svarande anger att de har mycket inflytande över val av storlek och antal 

rum på de bostäder som de planerar. En av respondenterna anger att de nästan inte har något 

inflytande och en respondent har svarat ”Vet ej”. Fyra av nio av de svarande anger att de 

brukar komma överens med kommunen under processens gång om vilken storlek och antal 

rum som bostäderna ska ha. Lika många anger att det endast är ibland som de brukar komma 

överens med kommunen om storlek och antal rum, vilket skulle kunna indikera att det är 

relativt vanligt att intressekonflikter uppstår mellan byggföretag och kommun. En av de 

svarande har angett svarsalternativet ”Vet ej”. 
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Åtta av nio byggföretag anger att de arbetar för att skapa en blandning av olika 

lägenhetsstorlekar vid planering av nya bostäder och bostadsområden. Av dessa tillägger 

också en respondent att de arbetar för en blandning då det är viktigt att nå olika målgrupper. 

En respondent av nio anger att de enbart arbetar för en blandning om kommunen vill det. 

Av nio svarande byggföretag anger fem att det är viktigt att bygga bostäder till alla 

sorters hushåll, två anger att det är ganska viktigt. De resterande två respondenterna anger att 

det inte är speciellt viktigt. En av dessa tillägger att de analyserar och bygger för målgruppen i 

det aktuella projektet, och den andra skriver ”Att få ekonomi i projektet styr våra val av 

sammansättning”. 

Hur stort inflytande byggföretagen anser att de har på detaljplanens utformande varierar. 

Två av nio anger att de har mycket 

inflytande över detaljplanen, medan 

fem av nio anger att de har en del 

inflytande. Två respondenter svarar att 

de nästan inte har något inflytande på 

detaljplanen, se figur 5.1. Genom att 

jämföra med de bakgrundsvariabler 

som under-sökningen hade (antal 

anställda och var företaget är 

verksamt) så går det inte att konstatera 

att exempelvis ett större företag skulle 

ha mer inflytande än ett mindre. 

Samtliga byggföretag svarar att 

markpriset har stor betydelse för deras 

möjlighet att bygga billiga bostäder. 

När det gäller val av upplåtelseform anger sju av nio att de har en del eller mycket 

inflytande i detta val. Fyra av nio anger att de har en del inflytande och tre av nio anger att de 

har mycket inflytande på val av upplåtelseform.  En av de som svarat att de har mycket 

inflytande tillägger att de enbart bygger bostadsrätter och äganderätter. Ingen av 

respondenterna har angett de inte har något eller knappt något inflytande i valet av 

upplåtelseform. Två av respondenterna har 

angett svaret ”Vet ej”. 

Nästan alla företag anger att de bygger 

bostäder med olika upplåtelseformer. Ett 

företag anger att de bara bygger 

bostadsrätter. Företaget som svarat ”Vet ej” 

på denna fråga tillägger att man enbart 

bygger bostadsrätter äganderätter. Inget 

företag har angett att de bygger enbart 

hyresrätter eller enbart äganderätter.  

Sju av nio byggföretag som har svarat 

på enkäten anger att de anser att de har ett 

ansvar att titta på sociala frågor i de 

 
Figur 5.1. Fråga 10: Hur stort inflytande upplever 

ni att ni vanligtvis har på detaljplanens 

utformande?  
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områden som de planerar bostäder i, se figur 5.2. En av de respondenter som svarat ”Ja” 

tillägger också att detta är ”för att områden där vi bygger ska bli bra för våra kunder”. Två 

av nio svarande har svarat att de inte anser att de har ett ansvar att titta på sociala frågor i de 

områden som de planerar bostäder i. En gemensam nämnare för dessa två respondenter är att 

de båda har angett att de upplever att de nästan inte har något inflytande på detaljplanens 

utformande, till skillnad från de andra svarande som har angett att de har en del eller mycket 

inflytande på detaljplanens utformning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att byggföretagen främst riktar sig till personer i åldern 30 

till 39 år. Byggföretagen anser sig ha stort inflytande över storlek på bostäder och menar att 

det är viktigt att skapa en blandning av olika lägenhetsstorlekar till olika sorters hushåll. 

Vilket inflytande man anser att man har över detaljplanen varierar och en majoritet av de 

svarande anser att man har ett ansvar att titta på sociala frågor i de områden man verkar i. 

 

5.2 Vad för bostäder byggs? 

Då de som planerar bostäderna på byggföretagen sällan är de som senare bestämmer avgiften 

på bostäderna utformades ingen fråga om bostädernas kostnader i enkäten som skickades till 

byggföretagen. För att ändå få en 

uppfattning om vad för typ av bostäder 

som produceras har en studie av de fyra 

största byggföretagens hemsidor 

genomförts. I Sverige finns fyra stycken 

byggföretag som är i särklass störst och 

som dominerar marknaden. Dessa är JM, 

NCC, Peab och Skanska. Dessa företag 

sysslar inte enbart med att bygga 

bostäder och fastigheter, utan arbetar 

även med projekt- och 

fastighetsutveckling. De som 

konkurrerar med dessa företag är ett 

antal mindre byggföretag som är 

verksamma på en mer lokal nivå. JM, 

NCC, Peab och Skanska äger mycket 

mark och har därmed stort inflytande 

över vad som byggs. I detta avsnitt följer 

information som rör vilken typ av 

bostäder som annonseras på dessa 

företags respektive hemsidor.
67

 

Figur 5.3 visar andelen av 

respektive bostadsstorlek mätt i antal 

rum av de bostadsrätter och äganderätter 

som ligger ute på NCC:s, Peabs och 
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Figur 5.3. Fördelning av lägenhetsstorlekar (antal 

rum) för NCC, Peab och Skanska (procent), 

december 2012. Källa: NCC. ”Sök bostad”, Peab. 

”Alla bostadsprojekt” och Skanska. ”Sök bostad”. 

 

 
Figur 5.4. Fördelning av lägenhetsstorlekar (antal 

rum) för JM:s bostäder till salu (procent), 

december 2012. Källa: JM. ”Sök bostad”. 
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Skanskas hemsidor. Materialet utgörs av såväl sålda som osålda bostäder. Lägenheterna på 

JM:s hemsida redovisas separat då de endast visar lägenheter som är till salu och det finns en 

risk att de osålda bostäderna skiljer sig från de som är sålda (se figur 5.4).  34,1 procent av 

bostäderna i de tre byggföretagens aktuella bostadsprojekt utgörs av bostäder med tre rum och 

kök, 25,2 procent av bostäderna har två rum och kök. JM skiljer sig från de andra 

byggföretagen genom att de har en mycket lägre andel lägenheter med ett rum och kök (0,9 

procent). 

Peab var det enda företaget som hade 

prisuppgifter för aktuella byggprojekt med 

hyresrätter. Den genomsnittliga avgiften för 

en hyresrätt med ett rum och kök var i Peabs 

fall 4711 kronor per månad. För lägenheter 

med två och tre rum och kök var den 

genomsnittliga månadsavgiften 7791 

respektive 8719 kronor per månad (se tabell 

5.1).  

JM, NCC och Skanska hade fullständiga uppgifter om pris och avgift för bostadsrätter 

och äganderätter i aktuella byggprojekt. Det genomsnittliga priset för en lägenhet med ett rum 

och kök var som lägst 1 360 000 kr (JM) och som högst 1 506 242 (Skanska). Den 

genomsnittliga månadsavgiften låg mellan 2444 och 2735 kronor per månad. Via en 

bolånekalkyl kunde en presumtiv lånekostnad fastställas till mellan 5150 till 5680 kronor per 

månad. Detta gav en total månadskostnad på runt 8000 kronor för en bostad med ett rum och 

kök. 

1 rum och kök Snittpris Snittavgift Lånekostnad* Månadskostnad 

Skanska 1 506 242 kr 2 444 kr 5 680 kr 8 124 kr/månad 

NCC 1 447 500 kr 2 461 kr 5 450 kr 7 911 kr/månad 

JM 1 360 000 kr 2 735 kr 5 150 kr 7 885 kr/månad 

2 rum och kök     

Skanska 2 045 463 kr 3 311 kr 7 730 kr 11 041 kr/månad 

NCC 1 929 596 kr 3 423 kr 7 270 kr 10 693 kr/månad 

JM 2 148 107 kr 3 558 kr 8 100 kr 11 658 kr/månad 

3 rum och kök     

Skanska 2 460 388 kr 4 411 kr 9 320 kr 13 731 kr/månad 

NCC 2 947 514 kr 4 863 kr 11 140 kr 16 003 kr/månad 

JM 3 075 730 kr 4 496 kr 11 660 kr 16 156 kr/månad 

Tabell 5.2 Genomsnittliga kostnader för bostadsrätter i JM:s, NCC:s och Skanskas aktuella 

bostadsprojekt. Källa: JM. ”Sök bostad”, NCC. ”Sök bostad” och Skanska. ”Sök bostad”. 

*Lånekostnaden baseras på en lånekalkyl med 15 procents kontantinsats, en ränta på 

bottenlånet på fyra procent respektive topplån med 5,75 procents ränta. 

 

Peab (Hyresrätter) Snittavgift 

1 rum och kök 4 711 kr/månad 

2 rum och kök 7 791 kr/månad 

3 rum och kök 8 719 kr/månad 

 

Tabell 5.1. Genomsnittlig hyra för Peabs 

hyresrätter i aktuella byggprojekt, 

december 2012. Källa: Peab. ”Alla 

bostadsprojekt”. 
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Snittpriset för en bostad med två rum och kök var cirka två miljoner kronor, med en avgift på 

cirka 3 400 kronor per månad. Med tillkommande kostnader för lån ger detta en genomsnittlig 

månadskostnad på mellan 10 693 och 11 658 kronor. För ett hushåll med två personer skulle 

detta innebära en månadskostnad på cirka 5600 kronor per person. 

Bostäder med tre rum och kök hade ett genomsnittligt pris på 2 460 388 kronor för 

Skanska, 2 947 514 kronor för NCC och 3 075 730 kronor för JM:s bostäder. Avgiften på 

bostäderna med tre rum låg på i genomsnitt 4411 till 4863 kronor i månaden. Vid tillkomst av 

lånekostnader innebär detta en total månadskostnad på 13 731 kronor för Skanskas bostäder. I 

NCC:s och JM:s fall låg samma siffra på strax över 16 000 kronor i månaden. Kostnaden för 

en person i ett hushåll bestående av två vuxna skulle hamna på mellan 6866 och 8078 kronor 

per månad. 

Vad som går att utläsa av informationen hämtad från de fyra byggföretagens hemsidor är 

att byggföretagen har flest bostäder med tre rum och kök annonserade. Näst vanligast är 

bostäder med två samt fyra rum och kök. Cirka sju procent av bostäderna har ett rum och kök 

och cirka 14 procent består av bostäder med fem eller fler rum. Vidare har konstaterats att 

nyproducerade hyresrätter har en betydligt lägre månadskostnad än vad en bostads- eller 

äganderätt har med tillkommande kostnader för bostadslån med fyra procents ränta på 

bottenlånet och 5,75 procents ränta på topplånet. Räntor kan givetvis variera mycket, men de 

räntesatser som använts är de som angivits som standard i den bolånekalkyl som har använts. 

Avgiften för en nyproducerad bostadsrätt motsvarar ungefär hälften av avgiften för en 

nyproducerad hyresrätt. 

 

5.3 Kommunala perspektiv på marknadens inflytande 

Enligt Gösta Norén, planchef på Upplands Väsby kommun, så sker kommunens 

bostadsplanering genom översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Vid 

större projekt är det ofta kommunstyrelsen som ger i uppdrag att planlägga ett visst område, 

och kommunen har en politisk prioritetslista över vilka projekt som ska genomföras först. 

Norén menar dock att detta endast är en schematisk bild över hur planeringen går till och att 

det alltid är mer komplext i verkligheten. Planeringen som kommunen genomför sker ofta på 

en övergripande nivå, exempelvis om man ska bygga flerbostadshus eller något annat. Enligt 

Norén styr kommunen sällan vilken upplåtelseform bostäderna ska ha, men kommunen vill se 

till att ha en blandning i varje bostadsområde.
68

 Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät är det 

endast 25 procent av kommunerna som anger att de styrt upplåtelseform i samband med 

markanvisning (under de senaste två åren).
69

 På Upplands Väsby kommun styr man i princip 

aldrig vilken storlek som bostäderna ska ha, utan detta är helt byggföretagens beslut. 

Kommunen kan ha idéer och önskemål, men i slutändan är det företaget som ska genomföra 

byggnationen som bestämmer. För byggföretagen handlar det om att göra mer kortsiktiga 

marknadsundersökningar för att ta reda på vilka typer av bostäder kan sälja i det här läget, här 

och nu. Detta är extra viktigt för byggföretagen när de bygger bostadsrätter då de inte vill 

riskera att hälften står osålt, menar Norén. När det gäller hyresrätter står byggföretagen inför 

                                                        
68

 Norén. Muntlig intervju. 2012-12-11 
69

 Boverket, 2012:38 



 

 
 

28 

andra svårigheter som att det ofta är svårt att få ihop ekonomin till sådana bostäder. Norén 

håller med om att det är flera som har intressen i planeringen och byggandet av nya bostäder. 

Vidare menar han att både kommunen och byggföretagen styrs av marknadsförutsättningar – 

vad för typ av bostäder som efterfrågas och till vilket pris de kan produceras. I den 

marknadssituation som råder idag menar Norén att vid byggandet av bostadsrätter eller villor 

så vill byggföretagen ta ut maximalt marknadsvärde. Oavsett hur många bostäder som 

produceras och vad produktionskostnaden blir så vill byggföretagen inte sälja bostäderna för 

billigt. Därför är det viktigt för kommunen, som har planmonopol, att se till det långsiktiga 

intresset. Kommunen gör inga egna marknadsundersökningar utan förser endast 

byggföretagen med exempelvis siffror över befolkningsutvecklingen i kommunen. Enligt 

Norén blir det sällan bra att reglera för mycket i detaljplanen, då mycket kan hända från att en 

planläggning inleds tills att den faktiskt genomförs. Detta gäller framförallt om det handlar 

om en större plan. Det kan gå många år och det går helt enkelt inte att veta i förväg vad som 

behövs om tio år. Har man då gjort en dålig plan måste man göra en helt ny. ”Om man var 

tillräckligt flexibel i planen och avtalen så kan man ändå genomföra det man vill”, menar 

Norén.
70

  

Detaljplanen används mer för att reglera när kommunen själv inte är markägare och den 

utgör då ett viktigt instrument, även om en del beslut kan styras genom exploateringsavtal, 

menar Norén. När kommunen är markägare har kommunen en starkare förhandlingsställning, 

då de både har planmonopol samt rollen som markägare. Byggherren är intresserad av att 

köpa den mark som kommunen äger, förvisso på rimliga villkor, men kommunen kan ändå 

styra mer i dessa fall. Vid planläggning av nya bostäder görs det oftast genom en dialog 

mellan byggherren och kommunen. En stor del i arbetet handlar om att skriva avtal och 

försöka komma överens.
71

 Norén menar att: 

 

”Jag tror att det är ganska mycket dialog när man gör planer, mellan 

byggherren och kommunen. Så att det blir liksom ett spel fram och 

tillbaks när man försöker tillgodose… vi ska ju försöka ta ett ansvar 

för det långsiktiga, det gör inte byggherren, så det är inte alltid vi har 

samma syn.”
72

 

 

I just Upplands Väsby upplever inte Gösta Norén att det råder någon särskild brist på bostäder 

för unga, men att det är brist i hela Stockholmsregionen och att det då är klart att det är de 

som har sämst inkomster som har det svårast att få bostad. Han tror att en del av den 

nyproduktion av bostäder som sker passar unga storleksmässigt, sen återstår det att se om 

produktionen passar kostnadsmässigt. Vidare menar han att mindre lägenheter generellt är 

lättare att bli av med, men det är viktigt att bygga större lägenheter eftersom det är dem som 

genererar längre flyttkedjor. Att bygga billiga hyresrätter ser Gösta Norén som något som kan 

vara svårt att åstadkomma, men det är inte omöjligt att bygga hyresrätter som är prisvärda. 

Där tror han att det handlar om att släppa in olika aktörer, inte bara de fyra stora byggherrarna 
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(JM, NCC, Peab och Skanska). Mindre aktörer är ofta snabbare på att komma till produktion 

då de inte har råd att ha marken utan att bygga på den. En annan svårighet med att få till 

prisvärda hyresrätter är att staten inte längre ger billigare lån till allmännyttan vilket gjordes 

förr i tiden.  

Det kan vara svårt att åstadkomma en blandning av olika upplåtelseformer, speciellt 

under en tid då inget byggföretag ville bygga hyresrätter, då de menade att detta inte var 

ekonomiskt. Enligt Norén har detta dock börjat ändra sig, då efterfrågan på dyra bostadsrätter 

ej är obegränsad, vilket gör att hyresrätten kommer att få en liten renässans under några år. 

Han upplever inte heller att kommunen måste kämpa lika mycket för att få till byggande av 

hyresrätter idag, jämfört med tre år sedan. Att åtgärda homogena bostadsområden, som 

exempelvis innehåller enbart lägenheter med två och tre rum är något som tar tid, menar 

Norén. Vid planering av nya bostadsområden försöker man nu se till att skapa en blandning 

av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar redan från början. Detta försöker man hålla hårt 

vid i Upplands Väsby kommun. Byggföretagen kan ofta ha åsikter om krav från kommunens 

sida, framförallt när det innebär ökade kostnader för byggföretagen. Medan kommunen och 

framtida fastighetsförvaltare kan se de långsiktiga värdena som skapas genom att bygga på ett 

visst sätt, så har byggföretagen ett mycket kortare perspektiv, då dessa inte kan ta del av dessa 

värden när projektet är genomfört och alla bostäder är överlåtna – då finns det inte längre 

någon möjlighet för byggföretagen att göra en vinst. Här bildas det en intressekonflikt på lång 

och på kort sikt, menar Norén.
73

 

Avslutningsvis kan konstateras att det enligt Norén oftast sker en form av förhandling 

mellan kommun och byggföretag, där parterna ofta har olika intressen och tidsperspektiv. 

Båda aktörer styrs av vad marknaden efterfrågar. Det finns flera problem med reglering i 

detaljplan och planeringsprocessen skiljer sig ofta från hur den formellt ser ut. I nästa kapitel 

kommer jag att analysera de resultat som avhandlats i kapitel fyra och fem genom att jämföra 

dem mot den teori som avhandlats i kapitel tre. 
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6. AVSLUTANDE ANALYS OCH DISKUSSION 

 

I detta kapitel kommer jag att analysera de resultat som framkommit i min undersökning. Jag 

kommer här att jämföra de teorier som framlagts med det som framkommit i den intervju, 

enkät och innehållsanalys som genomförts. Detta för att senare kunna återgå till och besvara 

mina frågeställningar och mitt syfte i en slutsats. 

 

6.1 Byggföretagens inflytande på kommunal planering 

Översiktsplaner och detaljplaner utgör fortfarande viktiga medel för kommunen när det gäller 

planering av bostadsförsörjningen i kommunen. Norén menar dock, liksom Boverket, att det 

är mer komplicerat i verkligheten. Planerna får större betydelse som styrmedel när kommunen 

själva inte är markägare, vilket visar på markägandet som ett viktigt styrmedel för kommuner. 

I de fall när kommunen äger mark kan mer regleras i de markanvisningsavtal som sluts. För 

att skapa hållbar boendeplanering menar Lindén att man måste reglera mer i detaljplanen. 

Samtidigt finns det fall, som i Upplands Väsby, där det inte ses som helt oproblematiskt att 

reglera mycket i detaljplanen. Oviljan att reglera i detaljplanen grundar sig i den osäkerhet 

som finns kring planer och dess genomförande. Om ett planförfarande drar ut på tiden riskerar 

planen att bli sämre om kommunen har reglerat för mycket, vilket gjort att den inte 

överensstämmer med de behov som uppkommit under tiden. Istället tas beslutet att inte 

reglera för mycket, vilket gör att många beslut hamnar hos byggföretagen. Kommunen får 

istället nöja sig med att endast komma med idéer och förslag på vilka sorters bostäder som ska 

produceras. Detta är ett tydligt exempel på hur planeringen är marknadsorienterad idag. De 

resultat som har framkommit i enkäten visar också på det inflytande som byggföretagen har, 

där sju av nio företag anger att de har mycket inflytande över vilken storlek och antal rum 

som bostäderna ska ha. I och med detta förskjuts ansvaret att skapa en hållbar 

bostadsförsörjning, med en blandning av olika storlekar på bostäder, från det offentliga till det 

privata. Liksom Cars och von Sydow menar så blir det här mycket svårt att avgöra vem som 

är ansvarig för planeringens utfall, och valet av bostäders utformande blir då inte längre en 

transparent och demokratisk process utan en sluten process med få aktörer, något som 

kännetecknar en mer marknadsorienterad planering. Detta kan liknas vid planeringstyp 1 som 

Lind beskriver, där många förhandlingar inte längre sker i det offentliga. 

Norén menar att planeringen oftast sker i dialog med byggherren när man förhandlar med 

varandra. Detta överensstämmer med den bild som ges av enkätresultatet där fyra av nio 

företag anger att de brukar komma överens med kommunen under processens gång alternativt 

att de kommer överens ibland, som fyra av nio svarande anger. Detta mått av förhandling som 

förekommer kan liknas vid en av de planeringstyper som Lind pratar om, där samarbete med 

privata aktörer är en viktig del av arbetet (planeringstyp 5). Vad som är problematiskt med 

dessa förhandlingar är enligt Cars och von Sydow att de kan dra ut på tiden och därmed bli 

mycket ineffektiva. Konsekvensen av detta blir att man endast genomför de projekt som 

kommunen och byggföretagen är överens i, istället för de som samhället är i störst behov av. 

Det är tänkbart att det är extra svårt att komma överens vid byggandet av billiga bostäder för 

en resurssvag grupp som unga, som inte heller utgör byggföretagens främsta målgrupp.  
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Vilket inflytande byggföretagen anser att de har på detaljplanen varierar. En majoritet anger 

att de har en del inflytande. Vad som ses som lite respektive mycket inflytande på en 

detaljplan är givetvis subjektivt och är även beroende av vilket inflytande byggföretagen 

förväntar sig att de ska ha. Vad som dock står klart är att ingen av de svarande angett att de 

inte har något inflytande, vilket ändå visar på hur de privata aktörerna har en betydande roll i 

planeringen idag. Norén menar också att såväl kommunen som byggföretagen styrs av 

marknadsförutsättningar, vilket går helt i linje med Cars och von Sydow som menar att fokus 

har gått från politik till marknaden. Enligt Boverket tar oftast byggherren initiativ till en ny 

detaljplan i anslutning till ett nytt byggprojekt, detta har dock inte kunnat bekräftas utifrån 

intervjun med Norén på Upplands Väsby kommun. 

En anledning till att de olika parterna inte alltid kommer överens kan bero på de olika 

tidsperspektiv som parterna har. Medan kommunen kan se de långsiktiga värden som skapas 

genom att bygga på ett visst sätt så vill byggföretagen bygga det som är mest lönsamt för dem 

här och nu. Detta är förståeligt då byggföretagen aldrig kan göra någon vinst på att långsiktiga 

värden skapas, då deras möjlighet att göra vinst slutar så fort byggprojektet är färdigsålt. På så 

sätt saknas ett viktigt incitament för byggföretagen att ha ett långsiktigt perspektiv som skapar 

social hållbarhet.  

 

6.2 Byggföretagen och social hållbarhet 

Vad som har framkommit i enkätundersökningen är att nästan alla svarande byggföretag 

anger att de arbetar för att skapa en blandning av olika lägenhetsstorlekar, något som enligt 

Lindén är viktigt för att skapa en allsidig hushållssammansättning och åldersfördelning i ett 

bostadsområde. En majoritet av de svarande byggföretagen menar också att de har ett ansvar 

att titta på sociala frågor i de områden som de planerar bostäder i och att det är viktigt eller 

ganska viktigt att bygga för alla sorters hushåll. Dessa svar visar på att det finns en vilja hos 

byggföretagen att bygga på ett sådant sätt som enligt Lindén och Støa är socialt hållbart. 

Vid en granskning av vad byggföretagen faktiskt konkret gör så framkommer att de 

bygger bostäder i olika storlekar, även om andelen små lägenheter är relativt liten. Få av 

respondenterna anger att de har byggt mindre lägenheter, studentbostäder eller liknande till 

unga. Det största problemet ligger dock i att priserna för de nyproducerade bostäderna är 

väldigt höga. Med tanke på detta så kan det konstateras att det i realiteten inte finns speciellt 

många alternativ för mer resurssvaga hushåll, däribland unga hushåll. För att ta det ansvar 

som byggföretagen menar att de har skulle det behövas att det byggdes fler bostäder som 

passade ungas ekonomi och bostadsbehov. Det är dock tydligt att byggföretagen har ett 

kundfokus och att unga inte utgör deras främsta målgrupp. En annan anledning till att en så 

liten andel små, billiga bostäder byggs skulle som tidigare nämnts kunna bero på det är i just 

dessa projekt som man inte kommer överens, vilket gör att de inte blir av. Att ha en tydlig 

politisk viljeriktning och prioritetslista som Norén menar att man har i Upplands Väsby kan 

därför vara mycket viktigt i dessa svårgenomförda projekt. 

En konsekvens som följer av att byggföretagens priser är så pass höga som de är, är att 

detta kan ge upphov till ökad segregation vilket Boverket skriver om i sin rapport om hållbar 

stadsutveckling. En liknande bild ges av Lindén som menar att det är svårt att skapa en 

blandning av människor från olika inkomstklasser när kostnaderna för en nyproducerad 



 

 
 

32 

bostad är mycket högre jämfört med kostnaden för äldre bostäder. Här kan det vara av vikt att 

se de nya bostadsområdena i förhållande till det lite äldre bostadsbeståndet. Om man bygger i 

befintliga bostadsområden kan det vara enklare att skapa en blandning av olika 

befolkningsgrupper eftersom det då skapas en blandning av lite äldre, billigare bostäder och 

nyare, något dyrare bostäder. Svårare blir det vid planering av helt nya bostadsområden, där 

det blir svårt för unga att etablera sig om det inte också byggs bostäder med ett lägre pris eller 

hyra. En lösning skulle kunna vara att kommunen ser till att nyproduktionen lokaliseras till 

något mer perifera områden, för att på så sätt motverka ytterligare segregation och att 

områdena blir ännu mer perifera. På så sätt skulle kommunen och byggföretagen kunna skapa 

en hållbar boendesituation i kommunens alla delar och ha den helhetssyn på staden som 

Boverket förordar.  

Som tidigare har nämnts så anger en majoritet av byggföretagen att de har ett ansvar att 

titta på sociala frågor i de områden som de planerar bostäder i. Man kan dock diskutera vad 

innebörden av att ta socialt ansvar innebär för olika aktörer i planeringsprocessen. För 

byggföretagen handlar ett socialt ansvarstagande kanske snarare om att, som en av 

respondenterna svarar i enkäten, göra det bra för sina kunder som främst består av personer i 

30-årsåldern. Detta snarare än att se till att de skapar bostäder för personer i alla åldrar, vilket 

mer svarar mot vad kommunen har för syn på socialt ansvarstagande. För att skapa en socialt 

hållbar bostadsförsörjning i kommunen krävs det dock att man har det helhetsperspektiv på 

staden som Boverket nämner. I förlängningen skulle byggföretagens goda vilja i de områden 

de verkar i möjligen innebära problem för andra områden runt i kring. Genom att 

byggföretagen tar ansvar i de områden som de planerar skulle flera värden stärkas på dessa 

platser och ge upphov till den platsidentitet och tillhörighet som Støa pratar om. Trots att 

vissa aspekter av en socialt hållbar boendesituation finns i området så saknar den viktiga 

aspekter så som social och kulturell diversitet, då det bara finns bostäder i en hög prisklass. 

Om man inte heller lyckas få hushåll i olika åldrar till området, däribland unga, så riskerar 

denna mycket lokala bostadsmarknad att stagnera då det är för få personer i åldern 19 till 29 

som flyttar runt och skapar rörlighet. 

Vidare kan det utifrån enkätens resultat konstateras att byggföretagen har en del eller 

mycket inflytande på val av upplåtelseform. De flesta byggföretagen bygger bostäder med 

olika upplåtelseformer, men resultatet antyder att hyresrätten är den minst vanligt 

förekommande upplåtelseformen. Detta är ett potentiellt problem för unga som i stor 

utsträckning efterfrågar just hyresrätter. Å andra sidan har efterfrågan på hyresrätter minskat 

delvis till förmån för bostadsrätter, vilket möjligtvis skulle kunna visa på att byggföretagen 

följer en rådande trend. Tänkbart är dock att avsaknaden av hyresrättsbyggnation snarare 

beror på den bristande lönsamheten som den ger för byggföretagen, vilket Norén på Upplands 

Väsby kommun talat om. Om byggföretagen inte vill bygga hyresrätter kan det vara svårt att 

åstadkomma en blandning av upplåtelseformer i ett bostadsområde. Om kommunen inte är 

markägare blir det extra svårt för dem att ställa krav på detta, då de inte kan reglera 

upplåtelseformen i detaljplanen. Norén menar att Upplands Väsby kommun mycket sällan 

styr upplåtelseform och bland Sveriges alla kommuner så är det bara en fjärdedel som har 

reglerat upplåtelseform någon gång de senaste två åren. Detta visar att kommuner saknar viss 

makt och att byggföretag har ett stort inflytande över vad för typ bostäder som byggs. 
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6.3 Ungas bostadssituation 

Vid en jämförelse av vad unga efterfrågar för boende och vad för boende som de fyra största 

byggföretagen producerar framgår att dessa bygger något större bostäder än vad unga 

efterfrågar; unga efterfrågar främst bostäder med två rum och kök medan byggföretagen 

främst producerar bostäder med tre rum och kök. Byggföretagen producerar dock flertalet 

mindre lägenheter vilket ändå tyder på att de producerar bostäder som passar unga i alla fall 

när det kommer till storlek. Detta överensstämmer också med vad Norén på Upplands Väsby 

kommun säger. Problemet ligger snarare i att de bostäder som produceras ligger på en sådan 

prisnivå att det för en majoritet av unga är omöjligt att bo i ett nyproducerat boende. Det är 

dock något lättare att ha råd med sina boendekostnader i en nyproducerad hyresrätt än vad det 

är att ha råd med en nyproducerad bostadsrätt eller äganderätt. Hur stor andel som är 

hyresrätter av det som byggs har inte kunnat fastslås, däremot är det inget av byggföretagen 

som angett att de enbart bygger hyresrätter. De hyresrätter som annonserats på Peabs hemsida 

har en hyra som bättre skulle passa unga än vad bostadsrätterna med tillkommande 

lånekostnader skulle innebära för bostadsrättsinnehavaren. Med en snitthyra på 4711 kronor i 

månaden som Peabs hyresrätter med ett rum och kök har så har dock mindre än hälften av 

unga i åldern 20 till 27 år råd med denna, om de skulle bo själva. Genom att bo flera personer 

i en lägenhet skulle kostnaden per person dock kunna minskas och många unga anger också 

att de helst bor två i hushållet.  

En konsekvens av att byggföretagen har stort inflytande på val av bostadsstorlek och 

upplåtelseform är att det som byggs inte passar unga i första hand. Norén på Upplands Väsby 

kommun menar att det under en tid funnits ett motstånd mot att bygga hyresrätter, något han 

dock tror håller på att ändras. Fortsättningsvis är det bostadsrätter som byggföretagen 

snabbast kan göra vinst på. Bostadsrättens popularitet innebär att marknaden bestämmer priset 

vilket blir problematiskt för unga som generellt sett har sämre ekonomi än de flesta andra 

åldersgrupper, vilket innebär att de inte kan konkurrera om det boende som de efterfrågar. 

Detta skiljer sig från fallet med hyresrätter där avgiften inte är marknadsstyrd. 

En intressant iakttagelse är att andelen bostäder med ett rum och kök är väldigt låg för JM 

jämfört med de andra analyserade företagen, 0,9 procent jämfört med 7,1 procent för NCC, 

Peab och Skanska tillsammans. Detta är intressant då bostäderna på JM:s hemsida endast 

består av lägenheter till salu medan de andra företagen visar både sålda och osålda bostäder. 

Om man gör antagandet att de fyra största byggföretagen producerar ungefär lika stor andel 

av varje lägenhetsstorlek så skulle detta kunna vara en indikation på att det är bostäder med 

ett rum och kök som säljs snabbast, och därmed utgör de bostäder som det är störst 

konkurrens om. Norén på Upplands Väsby kommun menar att mindre lägenheter alltid är 

lättast att bli av med, vilket ytterligare stödjer denna analys. Att det ser ut på detta vis utgör ett 

potentiellt problem för unga som är de som i stor utsträckning efterfrågar mindre lägenheter 

samtidigt som de endast har ekonomiskt utrymme till att köpa en mindre bostad. 

För unga på bostadsmarknaden är det viktigt att det finns en rörlighet i marknaden. 

Samtidigt bör man undvika att omflyttningstalen blir för höga i ett bostadsområde, då det 

minskar områdets trivsel och trygghet. Lösningen sägs idag vara att bygga med blandade 

upplåtelseformer. Hyresrätter behövs för att skapa den rörlighet som bostadsmarknaden 
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kräver för att vara socialt hållbar. Samtidigt är det viktigt att hyresrätterna som byggs 

lokaliseras till områden med andra upplåtelseformer. För att bostadsförsörjningen i en 

kommun ska vara socialt hållbar kräver det därför att inblandade aktörer klarar den 

balansgång som finns mellan en rörlig bostadsmarknad som öppnar upp för unga att göra sitt 

inträde på bostadsmarknaden samtidigt som man måste undvika allt för stora omflyttningar 

som skapar otrygghet och mindre trivsel i områden.  

Viktigt att notera är dock att lösningen på ungas bostadsbrist inte nödvändigtvis är att 

denna grupp flyttar till de nyproducerade lägenheterna. Om kommunen lyckas stimulera 

flyttkedjor så kan detta ge upphov till vakanta lägenheter för unga. Vilken sorts 

bostadsproduktion som bäst ger upphov till att olika gruppers bostadsbehov tillgodoses är 

omdiskuterat. Då Boverket menar att flyttkedjor sällan rör sig mellan olika marknadssegment 

skulle lösningen för att förbättra ungas bostadssituation vara att bygga fler ettor och tvåor. 

Produktionen av treor är redan så pass hög att det ur ungas synvinkel inte skulle behöva 

byggas en större andel av denna lägenhetsstorlek. Unga i åldern 24 till 27 år har större 

ekonomiskt handlingsutrymme än de i åldern 20 till 23 år. En lösning skulle här vara att 24 till 

27-åringar är de som flyttar till en nyproducerad lägenhet, vilket öppnar upp möjligheten för 

den lite yngre målgruppen att förvärva sitt första boende i det befintliga bostadsbeståndet. För 

att detta ska kunna betraktas som en socialt hållbar bostadsmarknad krävs dock att dessa 

bostäder ligger just inom ett och samma bostadsområde. På så sätt minskas inte områdets 

trivsel av en hög omflyttning. Det är dock klart att olika sorters flyttkedjors effekter ej är 

entydigt positiva vilket antyder att kommuner och byggföretag ej bör förlita sig på dem fullt 

ut. Att en mycket liten andel av byggföretagen bygger bostäder särskilt riktade till unga utgör 

därför ett problem. Att sju av nio byggföretag anger att de tycker det är viktigt eller ganska 

viktigt att bygga bostäder till alla sorters hushåll blir därför motsägelsefullt. Å andra sidan är 

det kanske absolut svårast att bygga till en målgrupp med så begränsad ekonomi att det helt 

enkelt blir lättare sagt än gjort. Ambitionen kanske finns bara det att projekten inte lyckas 

genomföras. Drivkraften att bygga till en ekonomiskt svag grupp kan också vara mindre då 

det kan finnas ett mindre utrymme för att göra vinst. 
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7. SLUTSATS 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur planeringen av nya bostäder i en 

marknadsorienterad bostadspolitik svarar mot ungas bostadssituation. För att kunna ge svar på 

detta syfte formulerades tre frågeställningar. Den första frågeställningen var ”Hur ser 

samarbetet mellan kommun och byggföretag ut i praktiken vid planering av nya bostäder?”. 

Empiriska data från såväl offentliga som privata aktörer visar på att planeringen skiljer sig i 

praktiken från hur den teoretiskt ska ske. Trots att kommunen har planmonopol så har 

byggföretagen inflytande över flera delar av planeringen, främst gällande vilken typ av 

bostäder som ska produceras och vilken upplåtelseform som bostäderna ska ha. Planeringen 

idag kännetecknas av en dialog mellan offentliga och privata aktörer där parterna har olika 

perspektiv och olika tidshorisonter, vilket kan leda till ineffektivitet. Vad som framkommit i 

undersökningen stämmer överens med de teorier och den litteratur som behandlar hur en mer 

marknadsorienterad planering ser ut. 

Den andra frågeställningen löd ”Hur ser ungas bostadssituation och förutsättningar på 

bostadsmarknaden ut idag och hur kan kommuner och byggföretag skapa en socialt hållbar 

bostadssituation för unga vid planering av nya bostäder?”. I Hyresgästföreningens 

undersökning har det framkommit att unga i allt större utsträckning än förut bor hemma och 

att de har ett mer begränsat ekonomiskt handlingsutrymme än andra åldersgrupper. Därför 

efterfrågar unga ett billigare boende och när det kommer till upplåtelseform vill unga främst 

bo i en hyresrätt. För att bostadssituationen i en kommun ska kunna ses som socialt hållbar 

krävs det att kommunen och byggföretagen arbetar för att skapa en blandning av 

upplåtelseformer, bostadsstorlekar och prisnivåer på boende i ett och samma område. Det är 

därför av vikt att se till att unga kan etablera sig i områden som präglas av en hög prisnivå. Ett 

sätt är att stimulera flyttkedjor och skapa en rörlighet på bostadsmarknaden, som på så sätt 

frigör bostäder för unga. Dessa bostäder måste inte nödvändigtvis vara nyproducerade. 

Kommunen har flera styrmedel som kan användas i arbetet för att skapa en socialt hållbar 

bostadsförsörjning, som används i olika stor utsträckning enligt de empiriska data som 

insamlats. Ett exempel är detaljplaner som möjliggör styrning av exempelvis storlek på de 

bostäder som planeras. Här har det dock framkommit att en alltför strikt reglering i detaljplan 

kan leda till minskad flexibilitet och problem beroende på hur långdragen 

planeringsprocessen blir. 

Den sista frågeställningen löd ”Är byggföretag med och bidrar till en socialt hållbar 

utveckling av bostadsförsörjningen för unga och på vilket sätt sker detta i så fall?”. 

Byggföretagen menar att det är viktigt med flera saker som i denna uppsats pekats ut som en 

socialt hållbar bostadsförsörjning, exempelvis byggnation av bostäder i olika storlekar för 

olika typer av hushåll. Byggföretagen menar också att de har ett ansvar att titta på sociala 

frågor i de områden som man planerar bostäder i, vilket kan definieras som socialt hållbart. 

Dessa saker är viktiga för såväl gruppen unga som för andra befolkningsgrupper. Tittar man 

dock på vad som konkret görs så ser det lite annorlunda ut. Få byggföretag bygger mindre, 

billigare bostäder. Resurssvaga hushåll, där unga hushåll tagits som exempel, har svårt att ha 

råd med någon av de bostäder som JM, NCC, Peab och Skanska annonserar på sina hemsidor. 

Därmed skulle man kunna säga att byggföretagen i vissa avseenden inte är med och bidrar till 
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en socialt hållbar bostadsförsörjning. Det är i och med detta inte sagt att de inte vill göra det. 

Att få till byggnation av billiga bostäder är en komplicerad process och påverkas av en rad 

faktorer. Ser man flyttkedjor som en fullgod lösning så bidrar dock företagen till att minska 

bostadsbrist och skapa en bättre bostadsförsörjning. 
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BILAGA 1: ENKÄT TILL BYGGFÖRETAG 
 

Hej,  

 

Mitt namn är Katarina Steijer och jag är student vid Uppsala universitet där jag läser på 

samhällsplaneringsprogrammet. Just nu håller jag på att skriva min uppsats på c-nivå om 

byggföretagens roll i förhållande till kommunen vid projektering för nya bostäder. En del av 

mitt uppsatsskrivande består i att genomföra en enkätundersökning med byggföretag om deras 

syn på socialt ansvar i planeringen.  

 

Jag skulle vara mycket tacksam om Ni skulle vilja hjälpa mig genom att svara på en kortare 

enkät om hur Ni ser på er roll i planeringen av nya bostäder/bostadsområden. Enkäten består 

av 14 frågor och tar ca 5-10 minuter att genomföra. Enkäten genomförs anonymt vilket 

innebär att inga uppgifter om ett enskilt företag kommer att redovisas.  

 

Om ni har några frågor om enkäten kan ni kontakta mig via mail: katarinasteijer@gmail.com 

eller telefon: 0768-77 68 61.  

 

Om du som fått enkätundersökningen upplever att det finns någon annan på företaget som 

bättre kan besvara enkätfrågorna så går det bra att vidarebefordra enkäten till den personen.  

 

Tack på förhand!  

 

 

*Obligatorisk 

 

Vilket företag representerar du som svarar på enkäten?  

Denna fråga är frivillig och är endast till för att kunna utesluta er från eventuella 

påminnelsemail som kommer att skickas ut. Uppgiften kommer ej att sparas eller användas i 

undersökningen.  

 

1. Vilken position/titel har du som svarar på enkäten på företaget?  

 

_____________________________ 

 

2. Hur många anställda har ni inom företaget/koncernen? *  

Ange det alternativ du tror stämmer in bäst om du inte vet.  

 

 1-199 anställda 

 200-999 anställda 

 Över 1000 anställda 

 

3. Var i Sverige är ert företag verksamma? *  

Kryssa i ett eller flera av de alternativ som stämmer in bäst.  

 

 I en eller flera storstadsregioner 

 Mellanstora städer 

mailto:katarinasteijer@gmail.com
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 Mindre städer och landsbygd 

 

4. Vilken ålder har de målgrupper som ni främst producerar bostäder för? *  

Kryssa i ett eller flera av de alternativ som stämmer in bäst.  

 

 18-24 år 

 25-29 år 

 30-39 år 

 40-49 år 

 50-59 år 

 60-69 år 

 70+ år 

 

Kommentar (frivillig)  

 

_________________________ 

 

5. Har ni genomfört något bostadsprojekt som riktar sig till en yngre målgrupp (18-25 

år)? *  

Kryssa i ett eller flera av de alternativ som stämmer in bäst.  

 

 Ja, vi har byggt studentbostäder 

 Ja, vi har byggt ungdomsbostäder 

 Ja, vi har byggt bostäder med lägre produktionskostnad än våra andra projekt 

 Ja, vi har byggt bostadshus med små lägenheter 

 Inget av ovanstående 

 Övrigt: ___________________ 

 

Kommentar (frivillig)  

 

_________________________ 

 

6. Hur stort inflytande upplever ni att ni har på val av storlek/antal rum på bostäderna 

ni planerar? *  

 

 Inget inflytande 

 Nästan inget inflytande 

 En del inflytande 

 Mycket inflytande 

 Vet ej 

 

 

Kommentar (frivillig)  
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________________________ 

 

7. Brukar ni vara överens med kommunen om vilken storlek och antal rum som 

bostäderna ska ha? *  

 

 Ja, vi brukar vara överens från början 

 Ja, vi brukar komma överens under processens gång 

 Ibland 

 Nej, sällan 

 Vet ej 

 

Kommentar (frivillig)  

 

_________________________ 

 

8. Arbetar ni för att skapa en blandning av olika lägenhetsstorlekar vid planering av 

nya bostäder/bostadsområden? *  

 

 Ja 

 Nej 

 Bara om kommunen vill det 

 Vet ej 

 

Kommentar (frivillig)  

 

_________________________ 

 

9. Anser ni som byggföretag att det är viktigt att bygga bostäder till alla sorters 

hushåll?*  

Låg- och höginkomsttagare, unga och gamla etc.  

 

 Ja, det är viktigt 

 Ja, det är ganska viktigt 

 Nej, det är inte speciellt viktigt 

 Nej, det är oviktigt 

 Vet ej 

 

Kommentar (frivillig)  

 

_________________________ 
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10. Hur stort inflytande upplever ni att ni vanligtvis har på detaljplanens utformande? *  

 

 Inget inflytande 

 Nästan inget inflytande 

 En del inflytande 

 Mycket inflytande 

 Vet ej 

 

Kommentar (frivillig)  

 

_________________________ 

 

11. I de fall som kommunen är markägare: Hur stor betydelse har markpriset för er 

möjlighet att bygga billiga bostäder? *  

 

 Ingen betydelse 

 Viss betydelse 

 Ganska stor betydelse 

 Stor betydelse 

 Vet ej 

 

Kommentar (frivillig)  

 

_________________________ 

 

12. I egenskap av byggherre: Hur stort inflytande upplever ni att ni vanligtvis har i val 

av upplåtelseform? *  

 

 Inget inflytande 

 Nästan inget inflytande 

 En del inflytande 

 Mycket inflytande 

 Vårt företag är sällan eller aldrig byggherre 

 Vet ej 

 

Kommentar (frivillig)  

 

_________________________ 
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13. Vilken upplåtelseform har de bostäder som ni bygger? *  

 

 Vi bygger enbart bostadsrätter 

 Vi bygger enbart hyresrätter 

 Vi bygger enbart äganderätter 

 Vi bygger bostäder med olika upplåtelseformer 

 Vet ej 

 

Kommentar (frivillig)  

 

_________________________ 

 

14. Upplever ni som byggföretag att ni har ett ansvar att titta på sociala frågor i de 

områden ni planerar bostäder i? *  

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Kommentar (frivillig) 

 

_________________________ 
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BILAGA 2: SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAR 
 

1. Vilken position/titel har du som svarar på enkäten på företaget? 

”Div chef”, ”Projektchef”, ”Projektutvecklare”, ”Arbetschef”, ”Projektchef”, ”Avd Chef”, 

”AVD Chef”, ”Affärsutvecklingschef”, ”Projektledare” 

 

 

2. Hur många anställda har ni inom företaget/koncernen? 

 
 Antal svar Andel 

1-199 anställda 4 44 % 

200-999 anställda 4 44 % 

Över 1000 anställda 1 11 % 

 

 

3. Var i Sverige är ert företag verksamma? 

Här fanns möjlighet att ange mer än ett svarsalternativ.  

 
 Antal svar Andel 

I en eller flera storstadsregioner 8 89 % 

Mellanstora städer 2 22 % 

Mindre städer och landsbygd 1 11 % 
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4. Vilken ålder har de målgrupper som ni främst producerar bostäder för? 

Här fanns möjlighet att ange mer än ett svarsalternativ.  

 
 Antal svar Andel 

18-24 år 3 33 % 

25-29 år 4 44 % 

30-39 år 9 100 % 

40-49 år 6 67 % 

50-59 år 5 56 % 

60-69 år 6 67 % 

70+ år 3 33 % 

 

Kommentarer: 

”Alla som vill investera i sitt boende, Bostadsrätt, Äganderätt, Hyresrätt” 

”Varierar” 
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5. Har ni genomfört något bostadsprojekt som riktar sig till en yngre målgrupp (18-25 

år)? 

Här fanns möjlighet att ange mer än ett svarsalternativ.  

 
 Antal svar Andel 

Ja, vi har byggt studentbostäder 2 22 % 

Ja, vi har byggt ungdomsbostäder 0 0 % 

Ja, vi har byggt bostäder med lägre produktionskostnad 

än våra andra projekt 

0 0 % 

Ja, vi har byggt bostadshus med små lägenheter 1 11 % 

Inget av ovanstående 5 56 % 

Annat 2 22 % 

 

Annat: ”Är i planeringsfasen för kommande projekt som riktar sig till en yngre målgrupp”, 

”Vet ej” 

 

6. Hur stort inflytande upplever ni att ni har på val av storlek/antal rum på bostäderna 

ni planerar? *  

 
 Antal svar Andel 

Inget inflytande 0 0 % 

Nästan inget inflytande 1 11 % 

En del inflytande 0 0 % 

Mycket inflytande 7 78 % 

Vet ej 1 11 % 

0 1 2 3 4 5 6

Ja, vi har byggt studentbostäder

Ja, vi har byggt ungdomsbostäder

Ja, vi har byggt bostäder med lägre
produktionskostnad än våra andra projekt

Ja, vi har byggt bostadshus med små lägenheter

Inget av ovanstående

Annat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Inget
inflytande

Nästan
inget

inflytande

En del
inflytande

Mycket
inflytande

Vet ej



 

 
 

47 

 

 

7. Brukar ni vara överens med kommunen om vilken storlek och antal rum som 

bostäderna ska ha? *  

 
 Antal svar Andel 

Ja, vi brukar vara överens från början 0 0 % 

Ja, vi brukar komma överens under processens gång 4 44 % 

Ibland 4 44 % 

Nej, sällan 0 0 % 

Vet ej 1 11 % 

 

 

8. Arbetar ni för att skapa en blandning av olika lägenhetsstorlekar vid planering av 

nya bostäder/bostadsområden? *  

 
 Antal svar Andel 

Ja 8 89 % 

Nej 0 0 % 

Bara om kommunen vill det 1 11 % 

Vet ej 0 0 % 

 

Kommentarer: 

”Ja, det är viktigt att nå olika målgrupper” (Respondenten svarade ”Ja” på frågan) 
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9. Anser ni som byggföretag att det är viktigt att bygga bostäder till alla sorters hushåll? 

 
 Antal svar Andel 

Ja, det är viktigt 5 56 % 

Ja, det är ganska viktigt 2 22 % 

Nej, det är inte speciellt viktigt 2 22 % 

Nej, det är oviktigt 0 0 % 

Vet ej 0 0 % 

 

Kommentarer: 

”Vi analyserar och bygger för målgruppen för det aktuella projektet.” 

”Att få ekonomi i projektetn styr våra val av sammansättning” 

Båda dessa har angett svaret ”Nej, det är inte speciellt viktigt”. 

 

 

10. Hur stort inflytande upplever ni att ni vanligtvis har på detaljplanens utformande?  

 
 Antal svar Andel 

Inget inflytande 0 0 % 

Nästan inget inflytande 2 22 % 

En del inflytande 5 56 % 

Mycket inflytande 2 22 % 

Vet ej 0 0 % 

 

  

Ja, det är viktigt (56 %)

Ja, det är ganska viktigt (22 %)

Nej, det är inte speciellt viktigt (22 %)

Nej, det är oviktigt (0 %)

Vet ej (0 %)

0

1

2

3

4

5

6

Inget
inflytande

Nästan inget
inflytande

En del
inflytande

Mycket
inflytande

Vet ej



 

 
 

49 

11. I de fall som kommunen är markägare: Hur stor betydelse har markpriset för er 

möjlighet att bygga billiga bostäder? *  

 Antal svar Andel 

Ingen betydelse 0 0 % 

Viss betydelse 0 0 % 

Ganska stor betydelse 0 0 % 

Stor betydelse 9 100 % 

Vet ej 0 0 % 

 

 

 

12. I egenskap av byggherre: Hur stort inflytande upplever ni att ni vanligtvis har i val 

av upplåtelseform? 

 
 Antal svar Andel 

Inget inflytande 0 0 % 

Nästan inget inflytande 0 0 % 

En del inflytande 4 44 % 

Mycket inflytande 3 33 % 

Vårt företag är sällan eller aldrig byggherre 0 0 % 

Vet ej 2 22 % 

 

Kommentarer: 

”Vi bygger bara bostadsrätter/äganderätter” (personen har svarat ”Mycket inflytande” på 

frågan) 
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13. Vilken upplåtelseform har de bostäder som ni bygger? 

 
 

 Antal svar Andel 

Vi bygger bostäder med olika upplåtelseformer 7 78 % 

Vi bygger enbart bostadsrätter 1 11 % 

Vi bygger enbart hyresrätter 0 0 % 

Vi bygger enbart äganderätter 0 0 % 

Vet ej 1 11 % 

 

Kommentarer: 

”vi bygger bara bostadsrätter och äganderätter” (personen har svarat ”Vet ej” på frågan) 

 

 

14. Upplever ni som byggföretag att ni har ett ansvar att titta på sociala frågor i de 

områden ni planerar bostäder i? 

 
 Antal svar Andel 

Ja 7 78 % 

Nej 2 22 % 

Vet ej 0 0 % 

 

Kommentarer: 

”För att områden där vi bygger ska bli bra för våra kunder.” (Respondenten har svarat ”Ja” 

på frågan). 
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BILAGA 3: INTERVJUFRÅGOR 

Frågor till Gösta Norén, Upplands Väsby kommun  

 Okej att spela in intervjun? 

 Hur går processen till när ni planerar nya bostäder i kommunen? 

 Hur bestämmer ni vilken typ av bostäder som ska byggas? Bestämmer ni storlek? 

 Är det brist på bostäder för just unga eller är det någon annan grupp som det är brist 

för? 

 Är det brist på någon viss typ av boende i kommunen? Hyres-/bostadsrätt, små/stora 

bostäder? 

 Äger ni mycket mark? Hur förenklar detta för er/Hur försvårar detta för er? 

 Upplever ni att ni är beroende av investeringar på privata aktörer för att genomföra 

byggprojekt? 

 

Byggföretagens inflytande 

 Är det vanligast att en byggherre inkommer med ett planförslag eller sker detta oftast 

på kommunens initiativ? 

 Hur skiljer sig detaljplaneprocessen för er när en byggherre inkommer med ett redan 

färdigt förslag, jämfört med om de inte gör det? 

 Upplever du att det är fler aktörer än enbart kommunen som är med och formulerar 

mål för bostadsbyggandet/planeringen idag? 

 Upplever ni på kommunen att ni kan tjäna på ett ökat inflytande från byggföretag? 

 Vilka svårigheter ser ni med samarbetet med privata aktörer i planeringen? 

 Framförallt när det gäller vilken typ av bostäder som skall byggas? Svårt att komma 

överens? Intressekonflikter mellan er och byggherren/företaget?  

 Hur påverkas er möjlighet att ha en helhetssyn på bostadsförsörjningen/planeringen 

när enskilda byggherrar inkommer med egna planförslag som kanske inte alltid 

överensstämmer med den bostadsstrategi som kommunen har? 

 

Bostädernas utformande och upplåtelseform 

 Hur ser ni till att ni följer lagen om bostadsförsörjning i planeringen? 

 Reglerar ni lägenhetsstorlek (area samt antal rum) i de detaljplaner som ni tar fram? 

 Vilken upplåtelseform som bostäderna ska ha går ej att reglera i detaljplanen. Gör ni 

något för att påverka hur sammansättningen av upplåtelseformer ser ut? Hur/på vilka 

grunder bestäms detta? Bestäms detta ofta av byggherren/markägaren? Blir detta 

lättare om kommunen är markägare? 

 Hur fördelas lägenhetsstorlekar vid planeringen av ett nytt bostadsområde? 

Bestämmer ni eller byggföretaget? 

 Upplever ni att det finns en blandning av upplåtelseformer och bostadsstorlekar i 

kommunens olika bostadsområden? blandning av människor? 

 Om inte, hur försöker ni ändra på detta? Utgör nyproduktionen en del i detta? 

 

Ungdomar/personer som har svårt att få boende 

 Finns det någon speciell befolkningsgrupp som har det extra svårt att få boende? 
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 Gör ni några speciella insatser för dessa? 

 Gör ni några speciella insatser för att underlätta för unga på bostadsmarknaden? 

 Upplever ni att en del av den nyproduktion som sker passar ungdomar? - 

kostnadsmässigt och storleksmässigt? 

 Är det större konkurrens om vissa typer av bostäder? 

 Har ni en skriftlig (el. muntlig…) markanvisningspolicy? Vilka svårigheter ser ni med 

att inte ha en sådan? På vilket sätt är den till hjälp för kommunen? 


