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ABSTRACT 

Edman, J. 2014. Bostadsbyggande i Malmö. Kulturgeografiska Institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala 

Universitet 

Bostadsbyggande i Malmö är en uppsats som behandlar bostadsbrist problematiken med hjälp av en analys av 

lägesrapporter som berör bostadsbyggandet i Malmö. Arbetet är strukturerat kring den aktuella problematiken 

med bostadsbyggandet i Malmö som inte anpassat sig efter urbaniseringen och den ökade efterfrågan på 

bostäder. Samtidigt diskuteras bostadsbyggandet under olika tidsepoker som varit präglade av skilda politiska 

synsätt för hur bostadsbyggandet bör se ut och vem som bör ansvara för utformningen och planeringen i staden. 

Vidare diskuteras förslag på hur man ska gå tillväga för att öka byggandet. Baksidan med den fria marknaden 

diskuteras eftersom denna diskurs präglar Sveriges bostadsbyggande idag samtidigt som kritik mot den 

kommunala regleringen även behandlas. 

Keywords: Bostadsbyggande, Bostadsbrist, Neoliberal planering, Riktade satsningar mot ett ökat 

bostadsbyggande, Effektivare byggprocess. 

Handledare: Sofia Cele 
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1. INLEDNING 

Jag har valt Malmös bostadspolitik och bostadsbristproblematiken i staden som ämne för min 

C-uppsats. Ämnet är intressant ur ett planerarperspektiv på grund av de starka 

urbaniseringsprocesser som präglar Malmö men även på grund av den regionsatsning som 

förs i Öresundsregionen som gett upphov till en ökad inflyttning.  

 Tjänstesektorn erbjuder attraktiva arbetsmöjligheter i Öresundsregionen som Malmö är 

en del av medan landsbygden fortsätter att förlora ekonomiskt underlag och intresse. 

Arbetsmöjligheterna har i takt med den tekniska utvecklingen huvudsakligen skapats i kärnan 

medan periferin förlorar på kärnans bekostnad. Att bostadsbehovet därför genomgår 

förändringar nationellt där behovet av bostäder i vissa regioner förändras är därför naturligt 

(Magnusson: 2012: s 1).  

 Enligt Marshall har städerna agglomerationsfördelar vilket ökar kunskapsöverföringen 

samt specialiseringsgraden inom en mängd olika företagsverksamheter som i sin tur leder till 

högre tillväxt och välstånd. Detta sker som en effekt av att den ekonomiska verksamheten 

övergår i en mer kunskapsintensiv riktning och globaliseringen i sin tur bidrar till en större 

marknad. Detta ökar i sin tur möjligheterna och behoven av stora regionala tillväxtzoner som 

fungerar som motorer för den nationella tillväxten (Marshall: 2006: s 7-8). 

 Malmö som är en viktig del av Öresundsregionen hör till en av Sveriges mest växande 

regioner där strukturomvandlingar och ekonomisk utveckling driver på urbaniseringen. Dessa 

processer formar och omformar rummet men för att staden ska kunna nå en balanserad tillväxt 

menar jag att det är av stor vikt att bostadsplaneringen anpassar sig till den framtida 

befolkningsökningen. Inte minst för att Malmö ska kunna ta tillvara på de möjligheter det kan 

innebära att vara en storstad med ett kunskapsnav i Lund och med Sveriges närmaste 

förbindelse till Europa. För att nå dessa mål krävs dock en reaktiv planering och en reaktiv 

marknad.  

 Malmö har en stor bostadsbrist på grund av ett positivt födelsenetto, en positiv invandring 

och en stark attraktionskraft på unga. Detta spär ytterligare på bostadsproblematiken men 

byggbolag har trots den ökade efterfrågan inte lyckats stävja bostadsbristen som blivit 

symptomatiskt i Malmö och många av Sveriges andra storstäder (Stadsbyggnadskontoret: 

2013: s 3-7). 

 Att läget på bostadsmarknaden är svårt vittnade inte minst Swedbanks rapport om som 

har beräknat kostnaden för Malmös bostadsbrist som med uteblivna investeringar och tillväxt 
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beräknas uppgå till fem miljarder kronor. Bostadsbristen har även ett annat pris, analytiker 

spår en framtid där företag kan ha svårt att nyrekrytera den personal de behöver om det inte 

finns tillräckligt med bostäder i staden (Lindhe: 2014: s 1). 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Mitt syfte med denna uppsats är att analysera bostadsbristproblematiken, framförallt med 

fokus på Malmö vilket jag gjort genom att behandla och diskutera olika teorier som pekar på 

de bakomliggande orsakerna till bostadsbristen och hur Malmö Stad arbetar för att stimulera 

nyproduktionen. Eftersom priset på bostäder är av stor betydelse för nyproduktionen då den 

påverkar både utbud och efterfrågan är det viktigt att väga in prisbilden för de nyproducerade 

bostäderna i analysen. 

  Mitt mål är även att undersöka hur bostadsbyggandet skulle kunna effektiviseras för att 

underlätta för nyproduktionen.  Jag vill nå en förståelse av hur bostadsbyggandet borde 

utformas för att på bästa sätt stimulera till ett ökat nybyggande. 

 Jag fokuserar framförallt på att behandla beskattning, planläggningen av mark, de 

kommunala instanser som handlägger ärendena och hur man med dessa medel skulle kunna 

stimulera den privata bostadsmarknaden till ett ökat bostadsbyggande. Av denna anledning 

vill jag att fånga en bredd i forskningen för att belysa hur marknadskrafter, planmonopolet 

men även de lagar som byggprocessen omgärdar för att utreda deras effekt på 

bostadsbyggandet. Eftersom min studie behandlar Malmö är syftet att fånga de strategier som 

Malmö kommun använder sig av för att få fart på byggandet.  

 Vidare är jag intresserad av hur det systemskifte i stads- och bostadsplaneringen som 

regeringsskiftet gett upphov till har påverkat bostadsbyggandet. Det är därför viktigt att utreda 

vad som händer när de ekonomiska intressena sätter agendan för vad som ska byggas och hur 

man bör gå till väga för att stimulera nyproduktionen av bostäder. Frågorna som ställdes var 

följande: 

 

Vad är de bakomliggande orsakerna till bostadsbristen och hur kan man stimulera till ett ökat 

bostadsbyggandet? 

 

Vilka effekter medför det ökade inflytandet av privata bostadsbolag/exploatörer för 

samhällsplaneringen när det gäller byggandet av bostäder?  
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Hur arbetar Malmö politiskt för att göra utrymme för en större befolkning och på vilka sätt 

arbetar man mot de grupper som har det svårast att hitta in på bostadsmarknaden? 

 

1.2 Disposition                                              
I första kapitlet presenterar jag den politiska dragkamp som skett mellan blocken för att 

belysa de ideologiska positioneringarna i ämnet som omgärdat bostadsbyggandet. I nästa 

kapitel beskriver jag den bostadspolitik som i folkmun senare kom att kallas bostadssocialism 

som präglades av statlig och kommunal inblandning. I tredje kapitlet diskuterar jag 

marknadskrafterna och de planeringsideal som idag skiljer sig från det statligt 

subventionerade bostadsbyggandet som utmärkte efterkrigstidens Sverige. I fjärde kapitlet 

behandlar jag teorier för bostadsbristens orsaker och möjliga lösningar för att i sista kapitlet 

behandla hur Malmö stad arbetar politiskt för att stimulera nyproduktionen.  I diskussionen 

knyter jag an till tidigare behandlat material och ger mig själv utrymme att diskutera 

problematiken och väga in mina egna synpunkter. 

                                                       

1.3 Metod                                                                                                            
Jag har valt att göra en analys av bostadsbyggandet i Malmö stad genom att granska artiklar, 

bostadsrapporter och litteratur som behandlar ämnet bostadsbyggande. Jag fick en intervju 

från stadsbyggnadskontoret i Malmö som gav mig en större inblick i hur man från 

kommunens sida arbetar för att planlägga marken som ska understödja bostadsbyggandet. 

 I litteraturen använde jag mig av böcker och vetenskapliga forskning men även en mängd 

tidningsartiklar eftersom dessa haft en aktualitet som många böcker och vetenskapliga artiklar 

saknat. Delvis beror detta på att ämnet är relativt färskt och att problemen och konsekvenserna 

av bostadsbristen först den senaste tiden diskuterats i media. Trots detta bör jag understryka 

att vetenskapliga artiklar har en bättre tillförlitlighet än debattartiklar och nyhetsartiklar. 

  Jag har använt mig av artiklar från erkända dagstidningar och debattartiklar från personer 

med relevant bakgrund som har kunnat öka legitimiteten för min studie eftersom detta gav en 

inblick i, på vilket sätt den allmänna diskussionen förs. Även stadsbyggnadskontorets 

handlingsprogram som är officiell dokumentation har använts. Enligt Bryman kan det finnas 

skevheter i offentlig dokumentation då dessa kan skildra en tolkning av verkligheten som på 

ett bättre sätt rimmar med deras intensioner. Av denna anledning var jag uppmärksam på att 

de offentliga dokumentationerna kunde ge en partisk information (Bryman: 2011: s 495-499). 
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Den offentliga dokumentationen gav mig även underlag för den statistik jag redovisade i min 

uppsats och innehöll därför mycket av mitt empiriska material. 

 Jag har i övrigt använt mig av böcker och vetenskapliga artiklar som berör ämnet. För att 

nå en bred och övergripande förståelse för hur Malmös samlade bostadsaktörer agerar när de 

planerar och genomför bebyggelsen var det viktigt att utgå både från publicerad forskning, 

böcker och muntliga källor. Publicerade artiklar och böcker gav en god insyn i 

bostadsproblematiken medan intervjun gav mig en direkt insyn i hur kommunen arbetar för att 

stimulera nyproduktionen. 

  Den teoretiska forskningen som är baserad på vetenskapliga artiklar och böcker hjälpte 

mig att förstå hur marknaden opererar från planläggning till försäljning för att identifiera 

processer, institutioner och regelverk som inverkar på bostadsbristen. Nedan följer en 

genomgång av de metoder som använts vid studier av de olika källorna.  

 

Skriftliga Forskningen 

Jag valde att i min skrift inrikta mig på både den kvalitativa och kvantitativa forskningen. Den 

kvalitativa forskningen är till fördel i situationer när man vill problematisera en fråga medan 

kvantitativ forskning är av större vikt när man använder sig av siffror och statistik. Då jag 

presenterade statistik kopplad till teoribildningen valde jag därför att växla mellan kvalitativ 

och kvantitativ forskning. Jag intog vidare en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket innebar att 

jag sökte en förståelse av verkligheten på grundval av hur bostadsbristen uppkommit som ett 

problem (Bryman: 2011: s 341).  

 Givetvis finns det olika teorier om varför det råder bostadsbrist men dessa åsikter innebar 

oftast att skribenten intog en partipolitisk positionering och att kritiken var relativt ensidigt 

riktad mot antingen privata bostadsbolag eller den kommunala styrningen. Vid en första 

anblick kan bostadsbristen vara ett fenomen som kan tyckas vara en lätt fråga att besvara men 

den är så intimt sammankopplad med ekonomi, regelverk och migrationsprocesser och därför 

ansåg jag att angreppssättet borde vara kvalitativt. 

  Ur en kritisk synvinkel använde jag mig av Guy Baetens bok, Contradictions of 

neoliberal planning (2012) eftersom den på ett bra sätt beskrev problemen med dagens 

neoliberala bostadsmarknad samtidigt som Brett Christophers A mounstrous hybrid (2013) 

gav mig en annan tolkning av samma fenomen. Även Roger Anderssons, Contextualising 

etnic residential segregation in Sweden, housing and migration-related policies (2010) 
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behandlade denna problematik. Dessa författare bidrog till att nyansera problematiken genom 

att ge mig en förståelse för de marknadskrafter som styr bostadsbyggandet i Malmö.  

Bostäder på marknadens villkor (2009) av Hans Lind gav mig en ökad inblick i de 

socialmoraliska och filosofiska idéerna som kom att forma efterkrigstidens byggnadsmodell. 

 Boken Bortom bostadssocialismen (2013) av Maria Eriksson användes för att diskutera 

baksidan med den kommunala regleringen medan Den nya Bostadspolitiken (2001) av Anders 

Lindbom fungerade som antites då den på många sätt kritiserade Maria Erikssons bok. De 

politiska målsättningarna och marknadsanalysen över bostadssituationen och de framtida 

prognoserna över byggandet i Malmö inhämtade jag från Stadsbyggnadskontorets 

försörjningsrapport (2013) men även Boverkets Bostadsbyggande i planeringen (2002) 

användes för att förstå hur den kommunala planläggningen skulle kunna utformas för att 

underlätta för en effektiv planerings- och tillståndsprocess. Bostadsbyggandet i ide och 

praktik (2003) av Birgitta Ericson hjälpte mig att förstå hur problem kan uppstå i 

planprocessen från byggbolags synvinkel. 

 Markus Näslunds kandidatuppsats Överklaganden och dess roll inom bostadsbyggandet 

(2013) samt Regeringskansliets Betänkande av plangenomförande utredning (2012) kom att 

hjälpa mig att förstå hur tillståndsprocessen skulle kunna effektiviseras för att underlätta för 

nybyggnationer.  

 Statistiken som presenteras under arbetets gång lånade jag från Stadsbyggnadskontoret. 

Den del av forskningen som handlar om att hitta lösningar på snabbare och effektivare 

tillstånds och byggnadsprocess hämtade jag från Boverkets rapport Ökat bostadsbyggande 

och samordnade miljökrav (2002). Att presentera statistik innebär att man använder sig av 

kvantitativ forskning och eftersom jag presenterade statistik kopplad till demografin i arbetet, 

valde jag som tidigare behandlats att växla mellan kvalitativ och kvantitativt studie (Bryman: 

2011: s 150-152). 

 Nyhetsartiklar som diskuterade bostadsbristen användes vid flera tillfällen. Dessa var ofta 

politiskt färgade och därför försökte jag nå en balans i uppsatsen av olika åsikter för att utreda 

vilka motsättningar det fanns i frågan. Genom att jag själv utgick från författares åsikter och 

slutsatser var det inte nödvändigt att formulera nya teorier för fenomenet och jag undvek 

därför som Bryman utrycker det, att slippa uppfinna hjulet igen (Bryman: 2011: s 97-102). 

 Teorin kom att byggas kring det deduktiva sättet att härleda forskning. Till skillnad från 

det induktiva tillvägagångssättet där man formulerar forskningen utifrån realiteten valde jag 

istället eftersträva att formulera forskningen utifrån teorin. Det deduktiva tillvägagångssättet 
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ansåg jag vara nödvändigt när jag kom att behandla marknadskrafter som var alltför 

omfattande för att jag på ett rättvist sätt skulle kunna dra egna slutsatser utifrån empiri. Vidare 

skulle ett induktivt tillvägagångssätt innebära att teorin skulle bli underkastad en empirisk 

studie vilket jag tror skulle vara svårt då många faktorer som har inverkan på 

bostadsbyggandet där konjunkturer, urbaniseringsprocesser och teknisk utveckling genomgått 

stora förändringar som i sin tur inverkat på bostadsbyggandet och därför kunnat belysa en 

felaktig kausalitet. Därför ansåg jag att samband mellan bostadspolitik och bostadsbrist som 

empirisk studie skulle ha tveksam reliabilitet. 

  Genom att jag förhöll mig till andra akademikers och tjänstemäns skrifter och åsikter var 

min förhoppning att arbetet till slut skulle rama in problematiken. Samtidigt var där 

människor som var väl insatta i hur bostadsmarknaden fungerade och genom sin erfarenhet 

kunde formulera trovärdiga slutsatser utifrån teorin (Bryman: 2011: 26-29). 

 

Muntlig källa 

Jag kontaktade Stadsbyggnadskontoret och fick en intervju med planarkitekt Malin Nilsson. 

Stadsbyggnadskontoret är ett kommunalt kontor som i många avseenden bestämmer över 

bebyggelsen i staden genom att de skapar detaljplanerna och översiktsplanerna. Genom en 

intervju med Stadsbyggnadskontorets planarkitekt fick jag en insyn i den politiska styrningen 

och hur detta organ arbetar för en bra planering (Bryman: 2011: s 350). 

 Stadsbyggnadskontorets planarkitekt intervjuades med hjälp av en semistrukturerad 

intervju. Målet var att tjänsteman på ett informellt sätt skulle kunna redogöra för konkreta 

problem, reflektera över möjliga lösningar och ställa sig opartisk i frågan. Därför var 

förhoppningen att hon skulle redogöra för hur bostadsbyggandet går till idag utan att känna 

sig låst av sin position.  

 Jag kontaktade även NCC, Skanska nya Hem och Peab men de avböjde intervjun på 

grund av tidsbrist och ibland på grund av att mitt arbete i högre grad relaterar till det politiska 

arbetet än till genomförandet av byggprojekten. Detta har inneburit att mitt arbete inte kunnat 

belysa deras synvinkel på ett direkt sätt. 

  För att eftersträva en nyanserad förståelse av problematiken kring bostadsbrist i Malmö 

var det viktigt för mig att utgå från den semistrukturerade intervjun då jag hade en tydlig 

fokus och samtidigt ville behålla det kvalitativa innehållet. (Bryman: 2011: s 416). 

   Hur bostadsbristen uppstått och hur man bäst bör gå tillväga för att öka byggandet är 

åsikter som skiljer sig åt. Det var därför i den semistrukturerade intervjun viktigt att formulera 
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frågorna öppet då jag initialt planerat att intervjua både den privata och offentliga sektorn och 

ta till vara på de fördelarna som det hade kunnat innebära att komma i kontakt med olika 

aktörer. Det var därför viktigt att undvika ledande innehåll och slå vakt om respondentens 

frihet att bilda sin egen åsikt. Den semistrukturerade intervjun bidrog till att skapa en struktur 

i frågeformuläret samtidigt som den gav respondenten möjligheten att tolka frågorna på ett 

öppet sätt. På så sätt understödjer de semistrukturerade frågorna det kvalitativa formatet 

(Bryman: 2011: s 206-213). 

 Nackdelen med detta angreppssätt är att, det analysen vinner i sitt djup kan den förlora i 

precision, då svårigheter med tolkningen av svaren men även att förhoppningen av 

respondenten av olika anledningar inte blir uppfyllda (Bryman: 2011: s 242-247). 

 De semistrukturerade frågorna innebar att mina frågor inte hindrade respondenten att gå 

in på spår, som för mig inte är omedelbart synliga. Frågeställningarna var därför inte alltför 

specifika eller politiskt färgade att det hindrar olika synsätt. Det var i intervjun viktigt i att 

ställa frågor som gav respondenten möjligheten att tolka dessa öppet. Detta gjorde jag genom 

att ställa få, öppna och relativt breda frågeställningar, utan inverkan av den intervjuande eller 

dennas önskan av att vilja styra innehållet (Bryman: 2011: s 242-245). 

 

1.4 Avgränsning                                                                                        
Jag kom att avgränsa min undersökning till Malmö Stad och andra områden berörs enbart 

övergripande. Jag behandlade bland annat tillstånds och planprocessen som inte var direkt 

kopplade till Malmö utan var generella riktlinjer för bostadsbyggandet nationellt. Jag 

återkopplade dock enbart till Malmö när jag presenterade min statistik. Detta var av stor vikt 

för att avgränsa arbetet, då min c-uppsats innebar en begränsad mängd tid, budget och 

material (Bryman: 2011: s 88). 

 Jag kom att bygga min ansatts kring andra personers åsikter. Detta krävde en djupare 

förståelse för marknaden samt processerna och drivkraften från olika aktörer av 

bostadsbyggare. Jag kom således att exkludera andra problem med bostadsmarknaden i 

Malmö som kunde röra sig mellan allt från problem med byggnadsfusk till miljöproblem 

(Ehnevid: 2006: s 1).  
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2. DEN POLITISKA SPÄNNVIDDEN 
  
Enligt Hans Lind, professor i fastighetsekonomi har det historiskt i Sverige och övriga Europa 

funnits en hög grad av statlig och kommunal inblandning på bostadsmarknaden. En av 

hörnstenarna för välfärdsstaten var också att denna skulle ta ett ökat ansvar för 

bostadsbyggandet. För det första bottnar detta enligt Lind, i våra socialmoraliska 

uppfattningar om att alla medborgare i ett land ska ha tillgång till en bostad. Bostaden 

betraktades som något av en rättighet av socialmoraliska skäl enligt Lind som menade att 

denna syn kring bostaden inte var densamma för andra varor. Att samtliga medborgare på 

samma sätt skulle ha tillgång till en bil var inte lika självklart, varför statligt och kommunalt 

ingripande inte utövades för dessa mindre ”livsviktiga” varor. För det andra var bostaden 

kopplad till en rad värden som var av allmännyttig karaktär. Så har exempelvis företagen och 

kommuner varit beroende av att det i snabb takt producerats bostäder för att arbetare ska ha 

kunnat etablera sig på tillväxtmarknader som delvis kan förklara kommunernas intresse av att 

driva bostadsbolag. 

 För det tredje är bostaden kopplad till en del externaliteter, där den hygieniska bostaden 

var lösningen på de smittburna sjukdomarna som härjat i innerstadens gamla slumområde och 

riskerade att spridas till befolkningen om inte alla medborgare bereddes sunda bostadsmiljöer. 

För det fjärde ansåg man att bostäder präglades av höga transaktionskostnader och som en 

konsekvens innebar att konsumentens insyn, förmåga att byta ”produkt” och höga kostnader 

för flytt innebar att marknaden för bostäder inte fungerade lika bra som andra och att 

konsumenten av denna anledning borde skyddas (Lind: 2007: s 17-23). 

 Samtidigt menar Atmer att det fanns en vision om att demokratin skulle gynnas av att det 

offentliga tog ansvaret att formge en stadsmodell som bäst skulle understödja detta syfte. I 

vissa avseenden skulle man även kunna gå så långt som att påstå att där fanns en teknokratisk 

syn på stadsarkitekturen som präglades av en ”brist på tilltro till människors egen förmåga att 

ordna sin tillvaro till det bästa” varför det var samhällets ansvar att som (2007: s 11) Hirdman 

uttrycker det att lägga livet till rätta (Eriksson: 2007: s 10- 11).  

 Boendemiljön kom till en följd av detta att genomgå övergripande samhällsplanering och 

marknadsstyrning under 1950- och 60 talet i Sverige. Hyresregleringar och 

bostadssubventioner styrde bostadsmarknaden och stadsplaneringen men även människors 

tillvaro och möjligheter menar Timbroförfattarna som skrivit boken Bortom 

Bostadssocialismen. Henrik Lethin ställer sig frågan varför en kommun ska äga bostäder när 
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det redan finns en fungerade marknad? Jerker Söderlind skriver (2013 a: s 16) Om kommuner 

och myndigheter slutar att reglera allt ifrån byggnaders användning till färgen på stuprören 

kommer planerna att ge utrymme för en större mångfald och som lättare kan förändras 

utifrån olika behov.  

 I den rapport som gjordes av SAP-LO: s arbetsgrupp på 60- talet i samförstånd med 

ordförande Alva Myrdal kom man fram till att (2013 b: s 15) Socialdemokratin måste förbli 

kritisk mot de inslag av marknadsekonomi, som fortfarande utövar inflytande på bostädernas 

planering och fördelning utan direkt koppling till människans behov. Målet var att bostaden 

skulle betraktas som sociala nyttigheter och inte som en marknadsvara. Ett inslag av statlig 

styrning som inte sågs med blida ögon av oppositionens partisympatisörer (Eriksson: 2013 b: 

s 15-17).  

 Timbroförfattarna är kritiska till den statliga och kommunala inblandningen i 

bostadsbyggandet. En politisk era som de menar präglades av storslagna visioner men en naiv 

tro på att det goda livet skulle kunna planeras uppifrån. Det fanns på vid 70-talet en stark 

uppfattning bland många debattörer att bostaden var en slags social rättighet menar Lindbäck 

och ett vanligt argument för hyresregleringen var just tanken på att man på så vis skulle kunna 

fördela ut bostaden efter sociala kriterier eller behov snarare än ekonomisk kriterier 

(Lindbäck: 2013 c: s27) 

  Assar Lindbäck (2013: s 16) menar vidare att hyresregleringen är en 70 år lång 

katastrof, bostadsbristen enligt en del ekonomer som verkade på 60-talet var ett resultat av 

hyresregleringen som infördes 1942, som sedan ersattes av bruksvärdesprincipen. 

Bruksvärdesprincipen är dock lika mycket en form av en hyreskontroll. Lindbäck som delar 

ekonomernas åsikter är starkt kritiskt till hyresregleringarna och de statliga 

bostadssubventionerna. Lindbäck menar att hyresregleringen skapar ett normaltillstånd av 

byteshandel med hyreskontrakt och en svart marknad som uppstår som en konsekvens. 

 Lindbäck menar att den kommunala regleringen av prissättningen leder till att priserna 

inte blir naturliga och stör den fria marknaden. Samtidigt håller han med om att riktade 

bostadssubventioner visserligen kan bygga bort bostadsbristen men skapar dåliga incitament 

för de privata aktörerna att agera i frågan. Marknaden blir efter subventionerna onaturlig 

genom att reglerade, subventionerade och därför billigare bostäder blir mer attraktiva än de 

nybyggda, varför ekonomiska incitament till att bygga nytt försvinner i senare skeden.  

(Eriksson: 2013 d: s 14-19 & 24-30). 
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Till skillnad från Assar Lindbeck menar bostadsforskaren Headey (Headey: 1978: s 10) att 

den tidigare svenska socialdemokratiska bostadspolitiken var en framgångshistoria, där både 

arbetarklassen och medelklassen vann på det offentligt finansierade bostadsbyggandet. De 

grupper som fick tillgång till hyresrätter med fördelaktig hyra och fick det bättre ekonomiskt 

ställt genom den statliga satsningen som skapade förutsättningar för flerfamiljshus var enligt 

honom en lyckad bostadspolitik (Lindbom: 2013: s 9-14). 

 Även Hans Sternlycke, Miljöpartist i Mölndal är kritisk till dagens läge där den mer 

neoliberala agendan av bostadsbyggande förs. Konkurrensen bland bostadsbolagen fungerar 

uppenbarligen inte om man tittar på bostadsbristen och de skyhöga bostadspriserna. Det har 

bildats en oligopol situation på marknaden enligt honom vilket upprätthålls av kommunens 

favorisering av stora byggbolag som får tillgång till större delen av markbeståndet. 

  Boverkets analytiker Bengt Hansson menar även att låg produktion ger hög vinst och 

höga priser. För att motverka denna oligopolsituation menar Sternlycke att kommunen borde 

arbeta mer med de mindre byggbolagen som ofta producerar billigare bostäder och för att 

främja en god konkurrenssituation (Sternlycke: 2013: s 1). 

 Malin Nilsson planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Malmö menar dock att de mindre 

bostadsaktörerna är inkopplade och ur ett nationellt perspektiv är Malmö, i dagsläget, bra på 

att arbeta med en mångfald av aktörer. Nilsson menar att Malmö anlitar både små som stora 

byggnadsbolag men man använder sig även av bolag som driver hyresrätter och andra bolag 

när det är tal om bostadsrätter. Detta gäller för den mark de har möjlighet att påverka, det vill 

säga mark som är kommunalt ägd från början. När det kommer till privat ägd mark har 

kommunen ingen möjlighet att påverka upplåtelseformen (Nilsson: 2014-01-02). 

 Den svenska skuldsättningen som skett till följd av dyra bostadslån oroar vår 

riksbankschef Stefan Ingves som under vintern 2013/2014 sänkte reporäntan ytterligare. 

Ingves menar att politikerna bör axla ansvaret för att möta de tilltagande problemen på 

bostadsmarknaden. Om ingenting görs riskerar Sverige annars ett kraftigt ekonomiskt bakslag 

där penningpolitiken måste inriktas på ”skulddominans”. Ingves varnar för att en ny finanskris 

kan drabba Sverige om ingenting görs. Den stora ombildningen av hyresrätter till 

bostadsrätter bör därför kunna kritiseras (Ingves: 2014: s 1). 

 Enligt en rapport av analysföretaget Evidensgruppen beror hushållens ökade skulder 

framförallt på ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter, urbaniseringsprocesser och 

nybyggnationer (Evidensgruppen: 2013: s 4-5). 
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En av anledningarna, enligt Lindbäck är dock att den enorma ombildningen av hyresrätter till 

bostadsrätter skett som en konsekvens av hyresregleringen i områden som varit drabbade av 

bostadsbrist. I detta läge menar Lindbäck att hyresregleringen bidragit till att priserna för 

hyresrätter varit undervärderade och fastighetsägare och hyresgäster därför av naturliga skäl 

tagit chansen att tjäna pengar på att ombilda fastighetsbeståndet (Lindbäck: 2013 d: s 26). 

 Synen på hur bostadspolitiken ska utformas är således en politisk fråga som skiftar i sitt 

spektrum från en total marknadsfrihet som önskar minska det kommunala inflytandet till en 

mer kritisk syn på den fria bostadsmarknaden och dess starka koppling till ekonomiska 

intressen. 
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3. OFFENTLIGT BOSTADSBYGGANDE OCH BOSTADSSOCIALISM 

 

Bostadspolitiken som präglade 60- och 70 talet i Sverige var ett bostadspolitiskt system där 

staten och kommunerna tog ett ökat ansvar i bostadsproduktionen. Denna modell skiljer sig på 

många sätt från den mer liberala agendan av bostadsbyggande som idag präglar Sverige.   

 Bostadsbyggandet med stimulanspaket för marknaden, hyresreglering, icke vinstdrivande 

kommunala bostadsbolag samt olika former av skatter gav marknaden incitament för ett ökat 

byggande. Dessa styrmedel var under 60- och 70 talet viktiga milstolpar för att främja både 

tillgänglighet på bostäder och en rimlig kostnad på hyran. Hela befolkningen skulle beredas 

sunda och rymliga bostäder till en skälig kostnad där riksdagen tog initiativ till den statliga 

kreditgivningen som lade grunden för riktade subventioner. Tillsammans med den förda 

bostadspolitiken och hyresregleringen formade den ett unikt bostadspolitiskt system 

(Boverket: 2007: s 57-58). 

 De statliga subventionerna innebar inte att staten sköt till pengar till bostadsbyggandet i 

direkt kapital utan att de lånade ut pengar och samtidigt garanterade räntenivåer för 

bostadsbyggandet som understeg marknadsräntan. Dessa subventioner tilldelades 

huvudsakligen kommunalt drivna hyreshus. (Christophers: 2013: s 894) 

 Det statligt subventionerade byggandet (2012: s 61-62) som syftade till att hålla nere 

jämviktspriserna på bostäder eller stärka vissa konsumentgruppers förmåga att efterfråga 

bostäder hjälpte i sin tur att hålla priserna låga på den privata marknaden på grund av 

konkurrensen mellan privat och kommunala fastighetsägare (Lindbom: 2001: s 61-62). 

 Hyran reglerades och förhandlades fram mellan hyresvärden och hyresgästerna och gick 

under beteckningen bruksvärdessystemet. Bruksvärdessystemet mål var att skapa en 

fördelaktig hyra i de kommunala bostäderna men influerade även priserna på den privata 

bostadsmarknaden genom att de kommunala bostadsbolagen intog en hyresledande roll. 

  En lägenhet som producerats inom den privata sektorn fick inte väsentligt överstiga 

hyran för en likvärdig lägenhet i det kommunala bostadsbeståndet. Samtidigt fick de 

kommunalt ägda allmännyttiga bostadsföretagen nästintill monopol på marken för hyresrätter.  

 Bruksvärdessystemet funktion var även att vid bostadsbrist hålla nere priset på 

marknaden för att undvika hyreshöjningar till följd av den ökade efterfrågan. Problemet var 

dock att man var tvungen att subventionera byggandet på nytt för att skapa fler bostäder i 

nästa skede, då statligt subventionerade bostäder och efterfrågan av dem (Lindbom: 2001: s 

12-15) var en återspegling av ett artificiellt lågt pris. 
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Att hålla hyrorna låga och att sträva efter stabilitet var viktiga målsättningar i bostadspolitiken 

och detta gjorde man dels genom att tillfredsställa efterfrågan på bostäder genom statliga 

subventioner och dels genom att reglera hyrorna. De offentliga bostadsmarknadsaktörerna har 

även lagt grunden för policyn i bostadsbyggandet med dess starkare kopplingar till den direkta 

politiken (Andersson: 2010: s 16-17). 

  Generellt menar Agrawal att offentliga bostäder har fördelen att de sprider kostnaderna 

jämnare över ett hushålls livscykel. Samtidigt är de mindre bemedlade grupperna sällan 

attraktiva målgrupper för privata bostadsföretag och utbudet till dessa grupper brister därför 

ofta. Problemet kan avhjälpas genom att det offentliga tar ansvaret att bygga bostäder för 

dem. Till skillnad från det privata bostadsbyggandet är offentligt bostadsbyggande delvis 

bekostat av skattebetalare där kostnaden för investeringen är lägre på grund av att den 

offentliga sektorn kan låna till en lägre räntekostnad. 

 Att Bostäder i offentlig regi gynnar vissa grupper mer än andra slår Agrawal fast i 

artikeln. Ensamstående med eget barn och pensionärer hyr oftare av de offentliga bostäderna 

(Agrawal: 1998: s 263-265). 

 Synen på den svenska välfärdsstaten kom dock att förändras vid Berlinmurens fall som 

sågs som det (Kakee: 2001: s 219) definitiva nederlaget för en förment socialistisk planering. 

  Sveriges modell som var något av en hybrid av en kapitalistisk marknadsekonomi med 

den tillhörande frihandeln och den starka välfärdsstaten med en hög grad av statlig 

inblandning i bostadsbyggandet kom att ifrågasättas på början av 90-talet. Den nya 

bostadspolitiska diskurs kom även som en reaktion på att Sverige gick igenom en valutakris 

till följd av den rekordhöga inflationen och den statsfinansiella krisen. Det blev inledningen 

till en ny politisk era präglad av ett avståndstagande från centralstyrning och statlig 

inblandning till decentralisering och ett ökat marknadstänkande för hur bostadsplaneringen 

skulle fungera (Khakee: 2001: s 219-220). 

 Bostadsverket pekar vidare på att statens bidrag till bostadsbyggandet minskade kraftigt 

åren innan 1992.  När detta bidrag minskade innebar det att bostadsmarknaden blev mer 

marknadsberoende. Politikerna har efter denna tidpunkt saknat starkare ekonomiska medel att 

stimulera bostadsbyggandet (Stadsbyggnadskontoret LR: 2013: s. 7-10). 

 Som en konsekvens har synen på bostadsbidrag och subventioner kommit att förändras. 

Samtidigt växer inkomstklyftorna i Sverige och den stora ombildningen av hyresrätter till 

bostadsrätter vars avkastning har varit enorm, har kommit den redan förmögna klassen till 

godo, menar Roger Andersson (Andersson: 2010: s. 9). 
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4. BAKSIDAN MED DEN NEOLIBERALA PLANERINGEN 
 
Guy Baeten, professor i kulturgeografi i Lund, menar att planeringsdiskursen förändrats mot 

ett ökat marknadstänkande på senare år. Besluten som rör bostadsplaneringen har 

decentraliseras och riskerna har förskjutits till den privata marknaden. En utveckling som 

skapar helt nya problem. 

Brett Christophers menar trots detta att bilden av den svenska modellen av neoliberalism 

fortfarande lever kvar bland amerikaner, där den svenska välfärdsstaten som tar ansvar för 

bostadsbyggandet och där medborgarna betalar en fjärdedel av sin inkomst i hyra lever kvar. I 

realiteten menar han att två idag motstridiga politiska system krockar med varandra. 

(Christophers: 2013: s 885) 

  Enligt Baeten har den diskurs som präglat senare års planeringsideal inneburit att 

ansvaret för bostadsförsörjningen delegerats ner på den privata marknaden. Samtidigt menar 

han att det uppstått ett motsägelsefullt samband mellan invånarnas behov och marknadens 

intresse. Den marknadsorienterade modellen som ofta söker större frihet kan paradoxalt nog 

enbart fungera om markanvändningen kontrolleras av planeringens institutioner. Därför, 

menar Baeten är planeringen är en förutsättning för den neoliberala agendan av 

bostadsbyggande (Baeten: 2012: s 1-3). 

 Baeten menar vidare att gränsen mellan den offentliga sektorn i förhållande till den 

privata har kommit att bli diffus. Ofta som ett resultat att den offentliga sektorn mer och mer 

har börjat arbeta på samma villkor som vilket privat företag som helst, med dess tillhörande 

vinstintressen. Detta har enligt Albrecht att göra med systemet de är delaktiga i. 

Neoliberalismen visar sig i varje delområde av planeringsprocessen vilket i sin tur skapar 

hinder för planerarkåren som har en önskan att styra förutsättningarna för bebyggelsen.  Med 

avregleringen av finansmarknaden och den ökade mobiliteten av kapital som ingick i ett paket 

i de tilltagande globala processerna, tillkom svårigheter för planerarkåren att styra 

bostadsutvecklingen. Trenden blev att stora investeringar och stora bostadsprojekt blev 

normen på bekostnad av de mindre projekten och därmed de mindre fastighetsägarna 

(Albrecht: 2012: s 1-10). 

 Under den neoliberala agendan förväntas befolkningen vara drivande och skapa sina egna 

möjligheter på marknaden, vilket å ena sidan skapar mer direktdemokrati där personen i fråga 

skapar möjligheter för sig själv. På så vis fungerar systemet som en ”bottom up” strategi där 

bostadsfrågan reduceras till en privat angelägenhet. Å andra sidan exkluderar den neoliberala 
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agendan de personer som inte klarar konkurrensen. Samtidigt blir statens roll i den neoliberala 

agendan mycket begränsad och ofta finns det lite utrymme att ingripa på marknaden. 

Planerarnas klassiska roll tonas ned när privata intressen får fritt utrymme att röra sig (Baeten: 

2012: s 15 & 22-24).  Enligt Baeten är en viktig del av den neoliberala agendan att försöka 

tillintetgöra statlig intervention eller åtminstone att skapa en atmosfär där 

planeringsrestriktioner ses som en del av problemet, som skapar suboptimala resultat för de 

fria aktörerna i de stadsbyggande affärerna (Baeten : 2012:  s 24).  

 Baeten beskriver Malmö som ett bra exempel på hur det neoliberala bostadsbyggandet 

har fått större utrymme och makt. Baeten tar upp bostadsområdet Västra Hamnen som efter ett 

mycket gott mottagande fått spegla den neoliberala agendans framväxt där kommunal mark 

sålts ut till privat ägande. Författaren pekar på problem med denna modell. För det första är 

han kritisk till dagens byggnadsmodell som främst riktar sig mot den ”vita högavlönade 

mannen” och att detta sätt att bygga på exkluderar de många immigranter som kommer till 

Malmö. 

 För det andra menar han att det är viktigt att Malmö’s bostadsprojektering måste ses i 

ljuset av regionsatsningarna i Öresundsregionen som med storskaliga ambitioner tävlar om 

arbete, kommers och skatteintäkter. Detta spär på det ojämlika utbytet i ekonomin och skapar 

ännu större klyftor.  

 För det tredje är den neoliberala agendan som förs idag inte en motpol till 

socialdemokratins modernistiska era utan bygger istället på dess arv. Kommunen har 

fortfarande mycket inflytande över bostadsbyggandet på grund av att de tillhandahållit de 

privata bostadsbyggarna mark som sålts ut och därför har vidmakthållit kommunalt inflytande 

över bostadsprojekten. Enligt Baeten är dock Malmö i dagsläget i riskzonen för att komma att 

bli styrd av vinstdrivande intressen som saknar intressen av att utveckla en ”god” och 

”rättvis” planering. Detta skapar en helt ny uppsättning problem med sociala -och- 

miljörelaterade risker. Man ser även hur den grupp som står utanför bostadsmarknaden på 

grund av sämre inkomster, i Malmös fall immigranter, negligeras i planeringen till fördel för 

den gruppen av höginkomsttagare man vill attrahera. (Baeten: 2012: s 21-23). 

 Brett Christophers menar till skillnad från Baeten att bostadsmarknaden i dagens Sverige 

inte präglats av en radikal neoliberalisering utan man bör istället betrakta den som en komplex 

hybrid för att kunna förstå och kunna finna orsaken till de bakomliggande problemen. Den 

svenska bostadsmarknaden är varken centraliserad och reglerad eller decentraliserad och 

marknadsutsatt, utan i dagsläget en blandning av båda. (Christophers: 2013: s 896-898)  
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Hyresregleringen, kösystemet för bostäder och restriktioner för andrahands uthyrningen av 

bostadsmarknaden är inslag av marknadsstyrning som knappast är att betrakta som neoliberala 

menar Christophers. Visserligen har de kommunala bostadsbolagen enligt den ny lag som 

infördes 2009 där kommunala bostadsbolag i framtiden ska operera på ”affärsmässiga villkor” 

inneburit att Bruksvärdet förlorat en av sina mest prissättande funktioner. Trots detta menar 

Christophers att marknaden är långt ifrån från att betrakta som fullständigt neoliberal 

(Christophers: 2013: 896-898). 

 Christophers håller med om att dagens bostadsmarknad inte fungerar och i synnerhet 

skapar problem för Sveriges mest ekonomiskt svaga och sårbara grupper där fokus har flyttats 

från politik som gynnat produktionen av hyresrätter, till politik som gynnat produktionen av 

bostadsrätter (Christophers: 2013: s 887-888). 

 Roger Andersson ser även konsekvenserna av dagens bostadsmarknad där boendemiljön 

för de mindre bemedlade grupperna, i synnerhet flyktingar är dålig. Minimikrav på 

bostädernas storlek är även svåra att tillgodose idag. Denna problematik är störst utbredd 

bland de flyktingar som ofta får leva under mycket enkla former i lägenheter som är för trånga 

för en stor familj. 

 Enligt en statistisk undersökning är det främst lägre avlönade som bor i hyresrätter, 

samtidigt som de högavlönade grupperna oftare bor i friköpta lägenheter eller bostadsrätter. 

Att hyresrätter på senare år har omvandlats till bostadsrätter och att bostadsbolagen satsat mer 

på bostadsrätter har inte gjort situationen bättre för samhällets socioekonomiskt svagaste 

grupper (Andersson: 2010: s 12-13). 

  Inträdessvårigheter på bostadsrättsmarknaden för låginkomsttagare vittnar även om en 

svår situation för denna grupp då bankerna kräver ett startkapital som säkerhet för lånet på 

bostadsrätten och en trygg ekonomisk inkomst. Bostaden har därför blivit en fråga om 

klasstillhörighet men även en fråga om möjligheten att få tag i en över huvud taget (Privata 

Affärer: 2012: s 1). 

 Enligt Christophers beror prisinflationen som eskalerat i Sveriges storstäder på att 

bostadsbristen varit ett stort problem i dessa områden. Priserna har i detta läge drivits uppåt på 

bostadsrättsmarknaden på grund av brist på alternativ när hyresrätterna minskat i antal. Detta 

påvisar Christophers genom att illustrera hur det ser ut för en nyinflyttad stockholmare. Efter 

att personen initialt upptäckt att bostadskön är för lång är det enda alternativet att vända sig 

till den svarta marknaden för ett första hands kontrakt. I andra fall blir personen tvungen att 
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köpa och det är just till följd av brist på alternativ som priset på bostadsrätter och framförallt 

mark har stigit dramatiskt (Christophers : 2013: s 905-907).  

  Den tidigare bostadspolitiken präglad av en aktiv välfärdspolitik och riktade statliga 

subventioner hade kunnat blåsa liv i byggnadsbranschen men är idag inte på agendan. 

Samtidigt kom regeringens skatteavdrag på lån att bli en fördel för bostadsägare som har 

kunnat göra avdrag på skatten och på så vis premieras den redan välbeställda gruppen ännu 

mer, menar Andersson (Andersson: 2010: s 12-18). 

 För vissa grupper är bristen på bostäder med låga hyror stor. Baeten ser detta som en 

konsekvens av att marknadsintressena alltid är ute efter den högavlönade klassen. Av den 

anledningen bygger man ofta luxuösa bostäder för att attrahera högavlönade, inte minst menar 

Baeten att detta är fallet med Hyllieprojektet som var en riktad satsning mot välbärgade 

danskar. Konsekvensen av privata bostadsbolags vinstintressen har inneburit att marknaden 

kommit att negligera den del av stadens invånare som är utan bostad till fördel för de 

människor man vill attrahera (Baeten: 2012: s 32). 

  Dagens priser på bostäder är i dagsläget utanför ramen för vad den typiska populationen 

har råd med menar Christophers som anser att situationen är ohållbar. Det finns ett antal 

huvudorsaker som möjliggjort detta.  Förutom att priset på mark och byggkostnaderna stigit 

dramatiskt sedan finanskrisen -92 har även Sveriges höga grad av urbanisering inverkat på 

prisbilden. Historiskt låga transferpriser för nyproduktionen av bostadsrätter har även skapat 

en större lönsamhet i bostadsrättsförsäljning. Detta i sin tur har lagt grunden för prisinflation 

på storstadens mark som i sin tur drivit upp priset för nybyggnationer, menar Christophers 

(Christophers: 2013: s 903-906). 

 Enligt Baeten kan Hyllieprojektet som är Malmös senaste storsatsning utvecklas till 

2000- talets tydliga konsekvens av en för stark tilltro till den fria marknaden. Istället för en 

utopi kan Hyllieprojektet som på många sätt fått spegla senare års planeringsideal utvecklas 

till en dystopi. Baksidan av ett alltför självsäkert förhållningssätt till marknadens val av 

bostadsbyggande, där bostadsbubblor ses som tillfälliga eländen ser Baeten med stor oro och 

som en överhängande fara. 

 Precis som Malmös miljonprogram hyste en otålig och optimistisk framtidstro bär 

Hyllieprojektet på samma tradition. Hyllie som skulle inhysa en stor andel danskar som ville 

fly Köpenhamns höga bostadspriser blev en planeringsmässig flopp när prisras på bostäder 

tilltog i Danmark och efterfrågan svalnade 2007. Samtidigt är 70 procent av bostäderna i 

Hyllie bostadsrätter och hyreslägenheterna väldigt dyra. Detta exkluderar många immigranter, 
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flyktingar och andra resurssvaga grupper som inte har ekonomiska möjligheter att bosätta sig 

där. 

  Enligt Malmös statistiska kontor kommer Malmös befolkning växa med 4000 personer 

per år samtidigt som nybyggda lägenheter årligen bara kommer att uppgå till 1.300. I denna 

bemärkelse menar Baeten att det är oroväckande att titta på de stigande bostadspriserna i 

Malmö och Köpenhamn, uppblåsta av ännu en våg av billig kreditgivning. Det skapas urbana 

”superplatser” samtidigt som dess direkta omland i viss mening exkluderas från möjligheterna 

och det goda livet. Processer av gentrifikation och segregation tilltar och skapar ännu fler 

anledningar till konflikt mellan de som befinner sig inom ”Örespektaklen” och de som 

befinner sig utanför dess ekonomiska och sociala välstånd (Baeten: 2012: s 23 & 33-36).                                                                                                                           

  Baeten menar att den urbana utvecklingsprojekterings varianten av byggande som idag 

är på agendan inte sätter människors behov i centrum. Istället institutionaliseras eliten och 

man riktar sina satsningar till dessa människor. Istället för att planera och bygga för sin 

befolkning vill man locka den övre klassen till Malmö, där nybyggda Hyllie liksom Västra 

Hamnen ingår i denna elitsatsning. 

 Samtidigt försvinner den urbana debatten till förmån för marknadstänkande och den 

förföriska makten av arkitektonisk estetik. Baeten menar att media på ett okritiskt sätt 

favoriserar denna typ av byggnadskultur där lekmännen inte förstår vilka implikationer detta 

leder till. Glåmiga broschyrer, stödjande nyhetsartiklar och nyhetsreportage som berömmer 

projekten menar Baeten skapar ett intryck att bostadsplaneringen fungerar friktionsfritt.  

 Bostadsprojekten tenderar i slutändan bli drivna av ett fåtal nyckelpersoner som skapar en 

singulär diskurs som utesluter andra tänkbara alternativ och där en ordentlig debatt saknas. I 

den neoliberala agendan har planerarkåren reducerats till att bli ett instrument för 

bostadsbyggarna och därigenom har fokus flyttats från att planera för massorna till att planera 

för eliten.  

 Man antar samtidigt att (Baeten: 2012: s 39) det som är bra för marknaden är bra för 

folket. Det gemensamt goda har som en konsekvens kommit i skymundan då fokus har skiftats 

till att betona vikten av investeringar, tillväxt och individualism. Kortsiktiga ekonomiska 

intressen som utförsäljningen av kommunal mark och avtal med ett fåtal betydelsefulla bolag, 

menar Baeten i längden skapar socio- ekonomiska problem (Baeten: 2012: s 37-40). 

 Christophers huvudtes till den låsta bostadssituationen med en för liten produktionsvolym 

som båda Baeten och Christophers är överens om är att Christophers anser att hybriden av två 

skilda politiska inslag i bostadsmarknaden, istället för att provocera varandra, istället 
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genererar något som kan klassificeras som den perfekta stormen av tillbakagående politisk-

ekonomisk politik som i sin tur reproducerar ojämnlikheter i ekonomin (Christophers: 2013: s 

885). 

 Högersympatisörerna har en tendens att skylla på de återstående regleringarna där 

problemet som uppstått på bostadsmarknaden inte är den fria marknaden utan de återstående 

regleringarna. Samtidigt menar vänstersympatisörer att det är utförsäljningen av de tidigare 

kommunala bestånden och att staten retirerat från inblandningen som orsakar problemen på 

bostadsmarknaden. Vad som kommer att hända med bostadsmarknaden i framtiden återstår att 

se, menar Christophers (Christophers: 2013: s 907). 
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5. DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL BOSTADSBRISTEN 

OCH MÖJLIGA LÖSNINGAR  

 
I Boverkets rapport från 2013 slår man fast att hyresregleringarna är en starkt bidragande 

orsak till bostadsbristen. På två sätt menar de att hyresregleringen kan bidra till bostadsbrist 

och till mindre bostadsbyggande.  För det första används hyresrätterna inte på ett optimalt sätt 

när hyrorna är lägre än de varit om marknaden fått styra prisbilden.  Hyresrätterna utnyttjas på 

ett sämre sätt där de med låga hyror saknar drivkraft att flytta på grund av fördelaktigt 

hyresreglerade lägenheter. Detta skapar sämre rörlighet bland invånarna och är enligt 

Boverket en orsak till att människor som behöver större utrymme trängs bort av människor 

som väljer att stanna på grund av den fördelaktiga hyran. Man har därför sämre omsättning 

bland människor på bostadsmarknaden generellt och många boende undviker därför att flytta 

från en lägenhet på grund av otillräckliga ekonomiska incitament. Detta leder inte till den 

högsta samhällsekonomiska nyttan, menar Boverket som ser problem med att många områden 

i innerstaden är hyresreglerade.   

 För det andra leder hyresregleringarna till ett minskat bostadsbyggande som en 

konsekvens av att vinsten för bostadsbolagen blir för låg. Visserligen har bostadsbolagen i 

dagsläget möjlighet att ta ut en högre hyra för nyproducerade lägenheter men det är ofta svårt 

att konkurrera med andra bostadshus vars hyra är reglerad och därför skapar en snedvriden 

konkurrens situation för byggbolag (Boverket: 2013: s 1).  

 Hyresgästföreningen är dock kritisk till Boverkets rapport som de anser bortser från 

konsekvenserna av marknadshyror. Hyresgästföreningen tror inte att en avreglering av 

hyrorna skulle leda till en perfekt konkurrenssituation och menar samtidigt att Boverkets 

delvis delar deras uppfattning. Enligt Hyresgästföreningen skulle avregleringen leda till en 

enorm omflyttning på grund av att sämre bemedlade människor konkurreras ut av människor 

som har bättre ekonomi, vilket Hyresgästföreningen till skillnad från Boverket anser vara 

negativt. Samtidigt skulle tryggheten för de boende minska om en avreglering av 

hyresmarknaden hade kommit till stånd. 

  Hyresgästföreningen (2013: s 1) menar till sist att En stor förmögenhetsöverföring skulle 

skifta från hyresgästerna till fastighetsägarna, vilket de tycker är beklagligt när både 

hyresgäst och fastighetsägare får skälig hyra/betalning i dagsläget. Hyresgästföreningen 

kritiserar även Boverkets rapport på grund av att den inte tillräckligt handlar om hur man 
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praktiskt ska kunna producera fler bostäder utan istället fokuserar på omflyttning i staden. 

Därför anser de att Boverkets rapport borde ha behandlat denna fråga mer ingående 

(Hyresgästföreningen: 2013: s 1).  

 Hans Lind, professor i fastighetsekonomi menar att byggjättarnas avkastningskrav kan 

vara en förklaring till att det idag byggs för lite. De tre största byggjättarna Peab, NCC och 

Skanska har alla avkastningskrav på tjugo procent, vilket enligt Lind är absurt.  

 Problemet ligger även enligt Lind i att bostadsbolagen har ekonomisk anledning att 

vidmakthålla ett mindre utbud av bostäder. Detta då det gynnar deras ekonomiska intressen. 

Lind ser tydliga kopplingar mellan byggjättarnas intressen av vinst och att producera ett 

mindre antal bostäder i jämna omgångar för att inte ”pumpa ut för mycket”. Genom att 

begränsa utbudet har byggbolagen med andra ord möjlighet att ta mer betalt (Söderlind: 2013: 

s 86).  
      Björn Wellhagen som är näringspolitisk chef för Sveriges Byggindustrier håller inte med. 

Wellhagen menar tvärtom att byggbolagen vill bygga, inte minst för att de vill behålla sin 

personal. Han tror inte själv att det finns några byggbolag som strävar efter att bygga så lite 

som möjligt. Däremot håller han med om att det krävs stora byggbolag med stort kapital då 

det kan ta 10 år från plan till färdig byggnad varför han är kritisk till dagens plan- och 

bygglag. Privata byggbolag måste i dagsläget invänta långa utdragna juridiska processer för 

att få ett bygglov. Dessa ekonomiska utrymmen finns helt enkelt inte för mindre byggbolag då 

det kostar mycket pengar att ha ekonomiska utgifter för mark som inte genererar några 

intäkter, vilket han i sin tur håller med om bidrar till en dålig konkurrenssituation (Dan: 2013: 

s 1).                                

 I Sveriges övriga huvudstäder som präglas av hög ekonomisk tillväxt ser det bättre ut än i 

Malmö. Christer Larsson tror även att Malmö med många invånare med sämre betalförmåga 

innebär ett riskmoment för byggbolagen, att få fram bostäder som fler kan efterfråga är en stor 

utmaning i dagens läge, menar han (Stadsbyggnadskontoret: 2014: s 1). 

 Byggbolaget Malmö Kommunala Bostäder som drog i bromsarna efter den 

internationella finanskrisen 2009 menade att de krassa ekonomiska utsikterna globalt innebar 

för stor risk för nybyggande. MKB höll därför inne med nyproduktionen eftersom man ville 

undvika risken att inte kunna betala sina egna skulder. Resultatet blev att enbart 135 av de 

300-500 tilltänkta lägenheterna som skulle produceras av MKB i Malmö byggdes år 2009. 

Målet är annars ett vanligt år att bygga 300-500 lägenheter. På frågan varför de inte bygger 
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billigare lägenheter svarar ledningen att det i längden blir billigare för dem att bygga 

lägenheter av bättre kvalitet som kräver mindre underhåll (MKB: 2009: s 1). 

 Stadsbyggnadskontorets Stefan Lindhe gör en annan tolkning av det låga 

bostadsbyggandet. Enligt honom är storstadens mark guld värd men byggjättarna vill invänta 

bästa läge i konjunkturen för maximal avkastning och håller därför inne med byggandet i 

hopp om en ny högkonjunktur (Stadsbyggnadskontoret: 2014: s 1). 

 Lind tror även att de kommunala bostadsbolagens förnyade direktiv om att arbeta på 

affärsmässiga grunder kan ha påverkat bostadsmarknaden som helhet. Eftersom de tidigare 

icke vinstdrivande kommunala bostadsbolagen byggde på basis av order uppifrån brydde man 

sig inte om effekten av det ökade utbudet på försäljningen. I detta läge fanns det dessutom 

små ekonomiska incitament för privata byggherrar att hålla inne med byggandet för att få mer 

betalt. Snarare argumenterar Lind, fanns det ekonomiska incitament att bygga hastigare för att 

undvika att det ökat utbudet från kommunala bostadsbolag skulle dämpa efterfrågan och 

därmed även prisbilden för privata byggbolag. I detta läge lönade det sig istället att ”bygga 

idag” för att undvika risken att få mindre betalt i ett senare skede (Lind: 2013: s 61). 

 Enligt Nybyggarkommissionen som är en grupp väletablerade akademiker, byggbolag 

och politiker är byggpriserna i Sverige 70 procent högre än EU-genomsnittet vilket de anser 

bero på låg effektivitet i branschen medan höga försäljningskostnader är effekten av låg 

konkurrens i byggbranschen. De höga byggpriserna anser de bero på ett icke optimalt 

industriellt utförande i branschen. En yrkesman arbetar i dagsläget med att utföra sina 

arbetsuppgifter innan en annan yrkesman får tillträde till arbetsplatsen, trots att en effektivare 

metod hade varit att arbete med skilda arbetsuppgifter under samma tid och plats 

(Nybyggarkommissionen: 2014: s 25).  

 Precis som alla andra branscher är bostadsbyggarna mer optimistiska för framtiden och 

bygger mer under förutsättningar att ekonomin är i tillväxtfas och att konjunkturen är god. 

Under hösten 2013 har den Svenska ekonomin dock försvagats och den svenska tillväxten 

spås bli lägre än normalt. Detta menar Stadsbyggnadskontoret i Malmö är orsaken till att den 

planlagda marken inte bebyggs (Stadsbyggnadskontoret LR: 2013: s 3-8).  

 Stadsbyggnadskontoret visar också detta statistiskt genom en graf där den ekonomiska 

konjunkturen är intimt sammankopplad med nyproduktionen av bostäder. För att precisera så 

följer lågkonjunktur låg produktion och högkonjunktur en hög produktion. Prisutvecklingen i 

Malmö har dock sjunkit mindre än befarat på grund av den höga efterfrågan på bostäder. Att 
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prisbilden är stabil och inte sjunker är givetvis något som bostadsbolagen är beroende av för 

att våga satsa på nyproduktion (Stadsbyggnadskontoret LR: 2013: s 3-8).                 

 Stadsbyggnadskontoret pekar på det faktum att de bostadssubventionerna som var ett 

medel för kommunerna att stimulera nyproduktionen av bostäder nu är borttagna vilket gör 

det svårt att lägga in mer ekonomiska incitament till bostadsbolagen. Det blir i slutändan 

mycket upp till marknaden att styra bebyggelsen (Stadsbyggnadskontoret LR: 2013: s 3-8). 
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6. VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT STIMULERA BYGGANDET? 

 
I Malmö har befolkningen ökat med 4 000 invånare sedan millennieskiftet 2012/2013 men 

byggandet släpar efter. Karin Nilsson som är utvecklingssekreterare på Stadskontoret menar 

att bostadsmarknaden inte är i balans. Den strukturella hemlösheten som inte beror på social 

problematik ökar. (Nilsson: 2013: s 1) Orsaken är en bristande förankring på 

bostadsmarknaden, man kommer helt enkelt inte in på bostadsmarknaden. Frågan blir 

naturligtvis vad man kan göra för att stimulera byggsektorn! (Nilsson: 2013: Malmö Stad). 

 Hans Lind menar att den obebyggda marken som ägs av bostadsbolag inte genererar 

större ekonomiska förluster. Det kostar för lite för bostadsbolagen att låta marken förbli 

obebyggd. Lösningen menar Lind, skulle kunna vara att man beskattar obebyggd mark som 

ägs av byggbolag där bygglov har beviljats. Detta skulle kunna realiseras genom att införa en 

straffskatt (Lucas: 2013: s 1). 

 Lind argumenterar vidare att detta system idag finns i både Kina och Australien. I Kina 

får man betala en avgift som straff för att man inte utnyttjar bygglovet som man köper av 

staten. Om den överenskomna tidsfristen för nybyggnation löper ut får man betala böter. I 

Australien har de ett annat system som tjänar samma ändamål och det är genom 

markbeskattning som utgår från marknadsvärdet. I detta läge åläggs markägare löpande 

skattekostnader för det taxerade värdet av mark som är obebyggd (Lind: 2013: s 61). 

 Stefan Lindhe vice ordförande på stadsbyggnadskontoret i Malmö vill sätta press på 

byggnadsbolag som inte bygger i Malmö och föreslår istället att man framöver ska gynna de 

som vill satsa där. Därför menar han att de bör överväga att inte förlänga markanvisningsavtal 

för bostadsbolag som inte bygger (Stadsbyggnadskontoret: 2014: s 1). 

 Efter att Hans Lind utrett effekten av reavinstskatten i en publikation för KTH stod det 

klart att ägarbostäder i storstäder genererat stora transaktionskostnader för bostadsägare. Lind 

kommer efter en undersökning fram till att detta påverkar hushållens flyttbenägenhet negativt 

och att detta i sin tur leder till ett sämre utnyttjande av fastighetsbeståndet. Lind ser även en 

tendens av att många hushåll bor kvar för att undvika beskattning vilket i sin tur får 

konsekvenser för rörligheten på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden (Lind: 2009: s 2-3). 

 I linje med Linds argumentation och för att öka rörligheten på bostadsmarknaden menar 

Stellan Lundström professor i fastighetsekonomi att ett alternativ därför varit att slopa 

reavinstskatten och återinföra fastighetsskatten. Reavinstskatten är den skatt man betalar på 

vinst av bostadsförsäljningen medan fastighetsskatten är den skatt som man betalar på 
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innehavet av en fastighet. Många väljer idag att inte sälja på grund av reavinstskatten som 

skapar dåliga incitament att sälja och bosätta sig i en mindre fastighet. Även fastighetsskatten 

som slopats, skapar dåliga incitament att sälja sin nedamorterade villa, menar Lundström 

(Lucas: 2013: s 1).  

 Genom att arbeta med skatten kan man skapa morötter för marknaden att bygga nya 

bostäder och utveckla effektivare flyttströmmar där det är möjligt. Annars nämner Lind att de 

offentliga aktörerna skulle kunna inta en mer aktiv roll för att bekämpa bostadsbristen. Ofta är 

det unga människor som har problem att hitta en bostad och denna grupp har dåligt med 

pengar. En lösning skulle då enligt Lind kunna vara ett system som man bedriver i Tyskland 

med subventionerat bosparande som ett sätt att få denna grupp ut på marknaden (Lucas: 2013: 

s 1). 

 Malin Nilsson på Malmö Stadsbyggnadskontor menar att de aktivt arbetar med att ta fram 

detaljplaner. De har identifierat problematiken med bostadsbrist och arbetar för att ytterligare 

öka planläggningen av obebyggd mark. Samtidigt kan de inte ta ansvar för hur många 

bostäder som i slutändan bebyggs, det ligger inte på deras bord. De kan skapa 

förutsättningarna men har inga maktmedel att bestämma när det ska byggas (Nilsson: 2014). 

 Stadsbyggnadskontoret arbetar dock på andra sätt för att öka möjligheterna för unga och 

studenter som idag har det svårt på bostadsmarknaden. Malmö stad har startat ett projekt som 

heter ”Ungbo 12”. Genom att bjuda in politiker, ideella organisationer och andra verksamma 

aktörer skapade man en debatt med målet att hitta konkreta förslag på hur man skulle kunna 

stimulera byggandet för denna grupp. De mest omtalade och hyllade förslagen utgjordes av 

tillfälliga containrar och andra former av moduler samtidigt som kollektivboendet åter lyftes 

upp som en möjlig lösning. Även strategier och lösningar på boendeformer och 

byggnadskonstruktioner som på ett bättre sätt kan hålla kostnaden nere för boendet, 

diskuterades. 

 Stadsbyggnadskontoret gav år 2009 MKB i uppdrag att bygga 500 bostäder per år. 

Stadsbyggnadskontoret förhandlade samtidigt med PEAB om att bygga 500 bostäder per år 

under en period på 6 år. Med övriga fastighetsägare och byggherrar inriktade de sig på att föra 

en aktiv dialog för att presentera analyserna av bostadssituationen i Malmö.   

  Mer konkret tittade man på möjligheten att utnyttja ”outnyttjad potential” där man 

önskade undersöka utrymmet för att restaurera vindar på hus som hade kunnat användas för 

bostadsändamål men även lokaler som skulle kunna omvandlas till bostäder.  
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Stadsbyggnadskontoret menade att det vid tidpunkten kring 2009 och framåt fanns en 

potential att bygga 1700-1800 bostäder per år. En organisation som bestod av medlemmar av 

Stadskontoret, Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret var tillsatta att utreda 

bostadssituationen och att ta fram nya förslag på hur man ska kunna aktivera inblandade 

aktörer i Malmös framtida bostadsförsörjning. På detta sätt var målet att forma 

bostadsbyggandet till en dynamisk process där innovation och nytänkande uppmuntrades 

(Malmö stad HP: 2009: s 3-9). 

 Från byggbolagens sida är man medveten om att hyrorna för nybyggen ofta blir för dyra 

för ”vanligt folk”. Ett sätt att pressa priserna menar de, är att bygga ytsnålare och mer 

kompakt med smarta lösningar för att öka användningen av bostadens yta. En förutsättning 

för att ha råd att tänka friare är dock att regelverken som styr detaljplaner och krav på 

bostädernas kvaliteter måste bli mindre reglerade. På detta sätt skulle privata byggbolag ha 

större utrymme att tänka innovativt utan att behöva oroa sig för eventuellt bli nekad bygglov 

och tillstånd, menar de (Ericson: 2004: 51). 

 Boverkets rapport från 2005 slår fast att markpriserna har störst inverkan på prisbilden av 

den totala kostnaden. Övriga avgifter för bygglov och andra administrativa kostnader har 

mindre påverkan. Ett av få instrument Malmö Kommun har kvar för att stimulera byggandet 

är möjligheten att sänka priset på den mark de säljer ut, vilket kan gynna prisbilden och 

slutpriset för bostäder. År 2009 lockade Malmö kommun med fördelaktiga villkor för 

tomträtter till hyresbostäder (Malmö stad HP: 2009: s 3-9). 

 Förutom de direkta bostadspolitiska satsningarna använde sig Malmö kommun även av 

andra medel för att reducera byggnadskostnaderna. Ändrade planer för parkeringshus som är 

obligatoriska tillbehör till fastigheten diskuterades bland annat. Stadsbyggnadskontoret såg 

ekonomiska vinster med att bygga parkeringshus istället för underjordiska garage som är 

dyrare (Malmö stad HP: 2009: s 3-9). 

 Privata byggbolag menar att byggmaterialkostnaderna stigit kraftigt sedan – 92. Detta har 

att göra med en koncentration av producenter för byggmaterial där man sett att många aktörer 

slagits ut i lågkonjunkturer eller att de köpts upp av större företag. Fenomenet beror även på 

de ökade kraven på materialets egenskaper då staten ställer krav på att byggmaterialet ska 

vara typgodkänt. Detta har i sin tur resulterat i att importen av billigare material begränsats. I 

vissa fall har det förekommit monopolsituationer vilket lett till höga priser när efterfrågan 

stigit. Staten har dock infört godkännande för byggmaterial som varit godkänt på den nordiska 
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marknaden som ett sätt att öka konkurrensen och sänka byggpriserna (Ericson: 1994: s 44-

45). 

 Stadsbyggnadskontoret argumenterade vidare för upprepade byggnadstekniker då detta 

skulle bidra till att skapa kontinuitet och i längden effektivare och snabbare 

byggnadsprocesser och därmed lägre kostnader. En effektivare organisation och ett tätare 

samarbete mellan Malmö Stad och övriga aktörer hoppas de ska hjälpa till att driva projekten 

snabbare i tiden. Finansiering med eget kapital (vinst) minskar dyra räntekostnader för lån och 

är att föredra framför stora lån och borde vara normen för byggnadsbolagen, menar 

Stadsbyggnadskontoret.  

 Många privata byggbolag hävdar dock att detta är svårt när arkitekterna alltid vill sätta 

sin personliga prägel på bostäderna som får ge vika för lägre kostnader. Husen blir ofta mer 

personliga med mer vinklar och vrår men byggnadsarbetarna anser ritningarna vara 

tidskrävande vilket i sin tur leder till dyrare byggkostnader. Många byggbolag ser långsiktiga 

vinster med att satsa på prefabricerade lösningar och en ökad kontinuitet i byggprocessen 

(Ericson: 1994: s 46). 

 Stadsbyggnadskontoret hoppas i framtiden kunna arbeta mer med de mindre 

fastighetsägarna till att starta upp mindre projekt som ligger i närheten av redan befintliga 

fastigheter samtidigt som de vill uppmuntra bostadsrättsföreningar att undersöka möjligheten 

att uppföra ytterligare små bostäder i närheten av den befintliga fastigheten. Inom denna ram 

fanns även förtätningsmål och en önskan att undersöka möjligheterna för vilka markområden 

som var outnyttjade och i framtiden skulle kunna omsättas i bostäder. 

  För att underlätta en god process med små fastighetsägare är dialogen med myndigheten 

viktig eftersom dessa aktörer är ovana aktörer i bostadsbyggandet. Det är då viktigt att luckra 

upp regelverket, menar Stadsbyggnadskontoret, för att underlätta att de mindre ytorna ska 

kunna komma att bebyggas. Mer konkret måste man minska den restriktiva hållning som man 

tidigare haft gentemot enstaka kompletterande småhus utanför detaljplanelagd mark. 

  Andra förslag som diskuterades var att bygga till redan existerande hus på höjden. Detta 

skulle kunna gå att göra på hus vars tak är platta, menar Stadsbyggnadskontoret. Man såg 

även tecken på kommunens aktiva roll i markpolitikfrågan där de strategiskt ingick avtal med 

Peab om att bygga hyresrätter. Avtalet ansåg man ge mera kontroll från kommunens sida än 

om marken istället sålts ut, utan krav på hur denna förvaltas. (Malmö stad: HP: 2009: s 9-14) 

 Boverket har även andra förslag för att få fart på byggandet. Man rekommenderar att 

kommunen ska ha en markreserv för områden som är speciellt intressanta för framtida 
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bebyggelse. Att kommunalt äga denna mark ger kommunen större möjlighet att påverka 

markpriserna och produktionspriserna på bostäderna. På så sätt ges fler politiska möjligheter 

att styra över marken och ett större inflytande på bostadssektorn på grund av ett förbättrat 

förhandlingsläge (Boverket: 2002: s 45-51). 

 Konkurrensverket ger förslag i sin rapport från 2013 att man kan bygga mer och billigare 

genom en snabbare tillståndsprocess, ibland bör man till och med kunna slopa den menar de. 

Ineffektiva kommunala planprocesser är en orsak till den låga flexibiliteten i marknadens 

utbud slår man fast.  Boverkets rapport från 2002 har goda råd för hur man ska kunna nå en 

effektivare planläggning av marken och hur man ska arbeta för att göra tillståndsärendena 

smidiga (Konkurrensverket: 2013: s 44-47). 
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7. EN EFFEKTIVARE TILLSTÅNDSPROCESS 
 

I Boverkets rapport från 2002 i maj ger man plan- och bygglagen kritik för att fördröja och 

försvåra bostadsbyggandet och de lägger därför förslag på att förbättra och effektivisera 

tillståndsprocessen. Boverkets rapport baserades på intervjuer av politiker och tjänstemän som 

arbetat med bostadsbyggnadsfrågor och därför kunde ge råd för en effektivare process. En 

förbättrad dialog mellan inblandade parter i tillståndsprocessen är en viktig strategi för att 

förbättra och snabba på byggnadsprocesserna. Boverket menar i rapporten att detta ska hjälpa 

till att engagera medborgarna och på detta sätt menar de att man ska kunna undvika konflikter 

som kan försvåra och senarelägga byggnadsprocesserna (Boverket: 2002: s 7-10). 

Nybyggarkommissionen riktar även kritik till plan- och bygglagen och Naturvårdsverkets 

brist på samordning men menar även att det kommunala planmonopolet ibland kan brista i sin 

handläggning och orsaka risker för Byggherrarna. Nybyggarkommissionen menar vidare att 

(Nybyggarkommissionen: 2014: s 8) Långa och osäkra planprocesser tvingar aktörerna att 

binda kapital under lång tid vilket återspeglas i priset på bostäder som blir högre men även att 

konkurrensen blir sämre då färre får tillträde på marknaden. Behovet av att binda betydande 

kapital under lång tid som inte genererar några direkta avkastningar bidrar till en sämre 

konkurrens situation. Det tar i dagsläget för lång tid för satsningen att kapitaliseras, menar 

Nybyggarkommissionen. För att motverka detta kan det vara av betydande vikt att satsa på att 

utbilda personal som handlägger ärenden för att öka effektiviteten bland dessa och att 

samordna Naturvårdsverkets synpunkter tidigt i beslutsprocessen (Nybyggarkommissionen: 

2014: s 8). 

Bostadsminister Stefan Attefall anser även att länsstyrelsens handläggningstider är för 

långa, där medianvärde för planer är 3 månader och för bygglov 4 mån och där finns en vilja 

om att minska ner denna tidskrävande process (Regeringskansliet: 2013: s 1). 

 Från kommunpolitiker har det hörts röster om att tidsbegränsa handläggningen och ta 

bort en instans vid överklaganden. Ett förslag som behandlades var att överklagans ärenden 

skulle hamna direkt på mark- och miljödomstolarna istället för att först landa på 

Länsstyrelsens bord. Det fanns också även ett starkt stöd från kommunpolitikerna för att 

förenkla PBL som ett sätt att främja nyproduktionen (Regeringskansliet: 2012: s 91-93).  

Från Boverkets håll understryker man vikten av att politikernas planering för 

bostadsförsörjningen måste ingå som välarbetade plandokument (detaljplan, översiktsplan) för 

att kommunen ska kunna styra sin egen utveckling. Boverket anser därför att det är av 
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avgörande betydelse att ha en god planberedskap, vilket innebär att den obebyggda marken i 

kommunen är detaljplanelagd eller fördjupad i översiktsplan för att vara redo att omsättas till 

bostäder. Samtidigt är samråd för bästa direktdemokrati även en viktig del av 

byggnadsprocessen. Bostadsmarknadens aktörer ska även tilldelas direkta riktlinjer för hur 

bostadsbyggandet i framtiden ska se ut på kort och lång sikt (Boverket: 2002: s 7-10). 

Det är viktigt att lämna utrymme i översiktsplan och detaljplan för en fri tolkning anser 

Boverket, plan- och bygglagen ställer inte några krav på fördjupningar av översiktsplanen och 

förhindrar inte att kommunen arbetar med friare former av planering. Detta innebär att en mer 

öppen planläggning som ger utrymme för bredare tolkning kan leda till att handlingsutrymmet 

ökar i staden. 

 En öppen planläggning gör det möjligt för kommunen att ge godkännande för nya 

byggnationer utan att känna sig låsta av en för snäv tolkning av detaljplan och översiktsplan. 

Samtidigt ska man komma ihåg att en fördjupad översiktsplan kan ersätta flera detaljplaner 

och tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning (Boverket: 2002: s 11-12). 

Lind är dock kritisk till hur medborgarinflytandet ser ut idag och menar vidare att den 

representativa demokratin måste gå före medborgarinflytandet. Medborgarinflytandet gynnar i 

de flesta fall ett fåtal högljudda särintressen mer än allmänhetens intresse. Därför efterlyser 

han nya former för medborgarinflytande och menar att det bör vara politikernas ansvar att 

väga lokala intressen mot varandra (Lind: 2013: s 123). 

Regeringskansliets menar vidare att det finns ett starkt intresse av att minska antalet 

överklagans ärenden och ett sätt att tackla denna problematik är att avgiftsbelägga 

överklagansärenden. Framförallt när det rör plan- och bygglagen där ärendet överklagas och 

landar på Länsstyrelsens bord. Att avgiftsbelägga överklagan, menar de skulle minska 

problem som har att göra med ”okynnes överklagan” vars mål ofta enbart är att fördröja 

besluten. Detta skulle kunna leda till mindre överutnyttjande av domstolarna 

(Regeringskansliet: 2012: s 99). 

  Problematiken kring överklagansärenden har inverkan på bostadsbyggandet på flera plan. 

Det är som tidigare behandlats kostsamt men innebär även att bostadsbyggandet kan dra ut på 

tiden eller att hindras från att bebyggas. Regeringskansliet anser också att långa 

handläggningstider i olika skeden från ide till uppförd byggnad är ett hinder för att uppnå 

effektivitet. Samtidigt är problemen med överklagan mest markant, på de geografiska lägen 

där bostadsbristen är ett stort problem. Ofta är det storstäder med förtätningsändamål som är 

mest drabbade av överklagans ärenden samtidigt som behovet av bostäder på dessa orter är 
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mer akut. Det kan röra sig om grannar som har invändningar då det blir ont om plats eller ljus- 

och bullerstörningar som blir ett större problem i tätare bebyggt landskap. Att problemen som 

rör överklagan ofta är ganska generöst utformade med tanke på att man kan överklaga av 

nästan vilka skäl som helst, är något som underlättar för sakägare att bromsa byggnadstakten. 

I storstäderna är det drygt 30 procent av planärendena som överklagas (Näslund: 2013: s 33-

37). 

Näslund diskuterar med Wikström som arbetar för kommunen om effekten av att införa 

en överklagansavgift. Wikström anser själv att överklagan används för ofta av människor som 

tveksamt ska betraktas som sakägare eller av människor som okynnes överklagar, det vill säga 

överklagar för att dra ut på byggnadsprocessen, trots att personen i fråga vet att målet inte går 

att vinna juridiskt. Wikström menar dock att det kan bli till en klassfråga att överklaga vilket i 

sin tur skulle få särskild negativa effekter då överklagan berör en relevant fråga som 

överklagas av mindre bemedlade. En avgift i dessa fall skulle innebära att ärendet inte kom 

upp i rättssak (Näslund: 2013: s 38-39).  

 Varje kommun har i uppdrag att undersöka behovet av bostäder i kommunen utifrån 

utbud och efterfrågan. Frågor som dessa bör vara vägledande för fortsatt planering.  Boverket 

menar även att de grupper som har det svårast på bostadsmarknaden bör prioriteras.  

 Relationen och dialogen mellan kommunen och byggsektorn är en viktig del för att de 

politiska målen ska kunna förverkligas menar Boverket, inte minst lösningar på bostadsbrist 

problematiken. I Malmö har kommunen av tradition arbetat mycket med dialog riktad mot 

bostadsbolagen för att hålla nere hyreskostnaderna. Här formuleras förnyade planer för 

bostadsförsörjningen varje mandatperiod och årligen ska denna uppföljas av en 

marknadsanalys över den rådande situationen. En strategi som Boverket år 2002 menade var 

bra (Boverket: 2002: s 22-26). 

 Eftersom kommuner ofta påverkas av bostadssituationen och konjunkturen från de 

kringliggande kommunerna och närliggande länder bör den framtida planeringen i Malmö 

innehålla analyser över hur den egna regionen påverkas av dessa. Denna analys anser 

Boverket bör vara sektorsövergripande för samtliga aktörer inblandade i bostadsbyggandet. 

Alla aktörer bör gemensamt arbeta för mål och tänkbara lösningar där man kan identifiera 

aktuella problem på den rådande bostadsmarknaden (Boverket: 2002: s 35-40). 

 Det finns en del regler i tillståndsprocessen som är till för att byggnadsprocesserna ska 

kunna gå snabbare. Dessa berör förhandsbesked och lov för tillfällig åtgärd som gör det 

möjligt för mindre förändringar av markens karaktär. Det kan röra sig om byggnaders 
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tillfälliga användning för annat ändamål eller en kompletterande byggnad som ställs upp utan 

att en omfattande tillståndsprocess blir nödvändig. Mindre avvikelser från detaljplanen kan då 

tillåtas om de inte är oförenliga med planens syfte.  

 Av störst betydelse för en snabb byggnadsprocess är så kallat enkelt planförfarande Plan- 

och bygglag (2010:900) 5 kap 7, 15 §§ där byggnadsexploatören tar kontakt med sakägarna i 

fråga som ersätter myndighetens medverkan och tillståndsgivning av dispens från planen. 

Dessa frågor är dock begränsade till byggnader som är av mindre ingripande karaktär och som 

kan antas sakna större betydelse för allmänhetens intressen. Detta planförfarande är svårare 

plädera för när byggnadsloven omfattar frågor som kan ha mer negativa konsekvenser för 

allmänheten. För vissa bebyggelser anser Boverket dock att kommunen ska kunna undanta 

vissa projekt från granskning och därmed befria dessa från kravet att söka byggnadslov, dvs. 

Byggnadslovsbefrielse Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 3-6 §§.  

 Byggnadslov, överklagan och andra myndighetsingripande är givetvis en kostsam process 

för den kommunala organisationen och bör därför göras så friktionsfri som möjligt 

(Boverket: 2002: s 45-51). 
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8. DE POLITISKA RIKTLINJERNA 

 
Det yttersta ansvaret att forma riktlinjer för bostadsförsörjningen åligger kommunen som 

varje mandatperiod ska förnya de bostadspolitiska målen. Stadskontoret och 

Stadsbyggnadskontoret i Malmö ska sedan arbeta efter dessa riktlinjer genom aktiv dialog och 

aktiv markpolitik (Boverket: 2002: s 3-7).  

 Malin Nilsson, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret berättar att kommunfullmäktiges 

mål bryts ner till verksamhetsmål för planavdelningen som ska uppnås vilket ska möjliggöra 

ett visst antal bostäder per år för att skapa förutsättningar för mer bebyggelse. Minst 3000 

bostäder per år ska detaljplaneläggas (Nilsson: 2013). 

 Malmö stad försöker aktivt arbeta för att upplåtelseformerna i staden ska vara av 

varierande slag. Att bygga hyresrätter och inte enbart bostadsrätter är viktigt för att ”hitta 

lämpliga bostäder i alla skeden av livet” menar de. Malmö stad har vidtagit de åtgärder som 

de själva har möjlighet att påverka och det är genom en aktiv markpolitik och god 

planberedskap. 500 bostäder är planlagda i detaljplan. I de bostadspolitiska målen som gäller 

från 2010-2014 skriver kommunen att man aktivt ska motverka boendesegregation. Detta 

möjliggörs av Boplats syd som väljer människor baserat på hur länge de stått i bostadskö och 

inte på ekonomiska kriterier. I de bostadspolitiska målen är det viktigt att aktivt verka för att 

storleken på bostäderna ska vara diversifierade och att alla Malmöbor ska kunna hitta en 

bostad som passar deras behov (Malmö stad Hp: 2009: s 12-19). 

  Strategiavdelningen på Stadsbyggnadskontoret arbetar nu med att färdigställa den nya 

översiktsplanen och just nu är önskemålen från politikerna en förtätning av bebyggelsen. 

Detta blir ett naturligt mål när man märker av bostadsbristen menar Malin Nilsson. Nilsson 

nämner även att byggnadshöjden kommer att höjas. Samtidigt måste man tänka på 

parkeringsplatser, grönområden och skolor, varför det inte är möjligt att bygga alltför höga 

bostäder, även om detta kan tyckas vara en bra strategi för att göra utrymme för fler personer i 

staden.  

Nilsson menar även att de arbetar för att de mer centrala delarna av Malmö ska förtätas 

mer. Detta gäller i synnerhet för områden som knyter an till stadsdelen på ett bra sätt och 

därför ingår i begreppet ”centralt”. Många av de områden som idag anses tillhöra Malmös 

kärna var för några år sedan att betrakta som perifera delar av Malmö (Nilsson: 2013). 
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9. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Stadsbyggnadskontoret i Malmö menar att den lågkonjunktur som startade 2008 inverkat på 

den historiskt låga byggnadstakten. Det verkar vara för riskabelt att satsa på nybyggen med 

den stora mängd kapital som krävs. Samtidigt har urbaniseringen skapat ett tryck uppåt på 

markpriserna som idag är mycket höga i innerstaden menar Christophers. Tillsammans med 

Eu:s högsta byggkostnader, höga avkastningskrav till börsnoterade byggbolag samt långa 

handläggningstider innan bygglov beviljas är det begripligt att slutpriset för bostäder idag inte 

är överkomligt för alla. 

 Samtidigt menar Hans Lind att byggbolag, drivna av vinstintressen bygger mindre då de i 

detta läge kan ta mer betalt medan Stefan Lindhe menar att de ofta håller inne med byggandet 

i hopp om en ny högkonjunktur som kan generera en högre vinst för den mark de fått 

anvisningsavtal till. En lösning skulle då enligt Lind vara att införa en straffskatt på mark 

riktad mot byggbolag medan Lindhe argumenterar för att inte förlänga markanvisningsavtalet.  

 Baeten som är kritisk till dagens planeringsmodell anser att den fria marknaden inte 

agerar i allmänhetens intresse och att svagare grupper i samhället därför har det svårt få 

politiskt inflytande. Han menar samtidigt att avtal med ett fåtal betydelsefulla byggbolag i 

längden skapar sociala problem, då inflytelserika byggbolag drivna av vinstintressen inte 

inkluderar mindre bemedlade i bostadsplaneringen. 

 Christophers menar dock att det inte är att bostadsplaneringen övergått till en neoliberal 

modell utan att den samverkar med oförändrade system där hyresreglering, bostadskösystem 

och restriktioner för andrahandsuthyrning i samband med ett neoliberalt systemskifte snarare 

än att provocera varandra aggregerat den problematiska bostadssituationen. Därför hävdar 

Christophers att prisinflationen i storstäderna och bostadsbristen är en direkt effekt av dessa 

två system som krockar och inte på grund av en radikal neoliberalisering. 

 Den offentliga bostadspolitiken som tidigare hade inverkan på bostadsbyggandet, präglad 

av riktade subventioner mot bostadsmarknaden har inte använts på senare år. Detta hade 

kunnat blåsa liv i bostadsbyggandet och vågar inte de privata bostadsbolagen bygga bör man 

kunna diskutera alternativ där det offentliga tar ett ökat ansvar för bostadsbyggandet. Inte 

minst för de mer utsatta ekonomiska grupperna som är i behov av lägenheter med lägre hyror. 

 Ur en annan synvinkel balanserar man den fria marknadens fördelar genom att låta 

privata bolag utföra bostadsbyggandet samtidigt som kommunen bibehåller en politisk 

kontroll på grund av deras planmonopol. Baeten beskriver dock att utförsäljningen av mark 
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som skett åren innan -02 är en kortsiktig lösning och man kan undra vilka politiska medel 

man har kvar efter att markreserven är såld.  

 Privata bolag har enbart intresse av att gå med vinst men har man byggt tillräckligt till 

höginkomsttagare och denna efterfrågan är mättad kanske man i större utsträckning borde 

söka efter lösningar för att tillfredsställa efterfrågan bland mindre bemedlade. Om detta 

implicerar sämre kvalitet, mindre estetiskt tilltalande byggen eller bostäder i mer perifera 

lägen där marken är billigare borde detta åtminstone vara bättre än att inte bygga någonting 

alls, både för byggbolagens personal som behöver arbete och investerare som behöver 

kapitalisera sina satsningar. Infrastruktursatsningar bör dock vara ett komplement till en sådan 

satsning varför jag förespråkar fler infrastruktursatsningar i samband med byggandet i 

ytterområden av staden. 

 Kommunen kan även påverka priset på bostäderna genom att sänka priset på den mark de 

säljer ut vilket skulle kunna återspegla sig i ett lägre slutpris för konsumenten men även detta 

kan skapa en snedvriden konkurrenssituation för resten av marknaden och premierar vissa på 

bekostnad av andra. 

 Stadsbyggnadskontoret i Malmö slår fast att planberedskapen i staden är god. Mycket av 

marken är detaljplanelagd och en aktiv markpolitik förs. Avtal med bostadsbolag har 

förhandlats fram och mycket är i dagsläget på gång. Man diskuterar även på ett konstruktivt 

sätt med byggbolag på hur man ska kunna pressa priserna på bostäder genom enklare, 

återupprepade byggnadstekniker. Samtidigt planerar man även alternativa lösningar för 

studenter som är en hårt drabbad grupp. Friggebodar i villaområden, kollektivboenden och 

tillfälliga moduler är en mer kostnadseffektiv lösning för denna grupp som har mindre 

resurser och kan vara en lösning på problemet. 

 Boverkets rapporter och förslag kan hjälpa stadsbyggandet genom att lätta på kraven, 

planlägga marken så att denna ger utrymme för en öppnare tolkning och därmed medverka till 

en mindre friktionsfri byggnadsprocess samtidigt som att tidigt involvera sakägare minskar 

risken för överklagan. 

 Överklagansärenden är dyra processer och kan bromsa byggnadstakten varför en 

straffavgift för överklagan, enligt Regeringskansliet kan skynda på byggandet. Förslag på hur 

man ska effektivisera tillståndsärenden diskuteras även av Näslund som menar att där finns en 

stark politisk vilja av att snabba på dessa processer. Samtidigt finns det konsekvenser av att 

införa straffavgifter för överklagan och att införa nya handläggningsrutiner. I Sverige är 

demokratiidealen och medborgarinflytande viktiga element i markpolitiken som förmodligen 
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inte skulle få samma utrymme efter en regelförändring av detta slag. Samtidigt skulle det 

kunna bli en klassfråga att överklaga enligt Wikström och många kvaliteter skulle kunna gå 

förlorade i okunnigt exploaterande om överklagan fick en lågt prioriterad ställning. 

  Hyresregleringen skapar problem i staden menar Boverket som anser att regleringen leder 

till en snedvriden konkurrens situation. Den bidrar till att effektiva flyttströmmar inte 

utvecklas i staden genom att det skapas mindre incitament för människor att flytta, bo mindre 

eller att ha en inneboende menar Boverket, samtidigt som Assar Lindbäck menar att 

bostadsbristen är effekten av hyresregleringen.  

  Visserligen skulle en del höginkomsttagare som idag bor fördelaktigt i hyresreglerade 

lägenheter ha råd att flytta till extremt dyra nybyggnationer men majoriteten skulle nog ha 

svårt att bekosta priserna för nybyggen. Det är ganska uppenbart att bostadsbristen beror på 

att slutpriset för bostadskonsumenten helt enkelt blir för hög och att byggbolag i detta läge 

avvaktar med att bygga. Problemet kan även vara att lönerna och avkastningen i byggbolag är 

för höga eller att planeringshinder orsakar fördröjningar som leder till dyrare bostäder. Jag 

anser dock att det är priserna som måste ned och inte hela det kommunala planmonopolet.  

 Att det kan ta 10 år från Idé till färdig byggnad är dock oroväckande lång tid och kostar 

pengar för byggbolagen varför det är rimligt att samtliga parter arbetar för en snabbare 

tillståndsprocess. 

  En god ide om man vill avskaffa hyresregleringen anser jag vara att bygga bort den akuta 

bostadsbristen innan man tar bort hyresregleringen annars tror jag att det kan få svåra 

konsekvenser för ekonomin där en omfattande hyreshöjning skulle drabba hårt mot 

hyresgäster och deras övriga konsumtion, vilket är problematiskt ur en ekonomisk synvinkel 

men också beklagligt när ersättningen mellan hyresvärd och hyresgäst idag är skälig, enligt 

hyresgästföreningen. 

  Efterfrågan på bostäder är oelastisk då folket behöver en bostad varför det blir enkelt att 

ta ut överpriser när det råder bostadsbrist, vilket säkert skulle bli fallet om man tog bort 

hyresregleringen för gamla bostadsbestånd. Den stora prisökning i Malmö och andra 

storstäder blir naturlig när efterfrågan på bostäder inte kan tillfredsställas av ett lika stort 

utbud och då är det inte enbart projekten i sig som man bör rikta kritik mot utan att det då kan 

då tyckas beklagligt att flyttströmmarna i landet vill i samma riktning. 

 Bostäder faller inte inom samma kategori som andra konsumtionsvaror och är inte lika 

lätta att massproducera efter behovet och man bör vara försiktig med att applicera ekonomiska 

teorier, som oftast är uttrycker en implicit uppfattning om att den osynliga handen och 
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marknaden i slutändan löser alla problem. När det kommer till bostäder skiljer sig dessa från 

andra konsumtionsvaror, bostäder är mycket dyra i förhållande till andra varor och 

konsumenten är i underläge och har svårt att bedöma vad ett rimligt pris är för en bostad. 

Samtidigt är storstadens mark är ingen oändlig resurs som kan produceras till alla efter behov, 

varför jag anser bruksvärdessystemet nödvändigt. 

  Planeringen blir inte optimal ur alla perspektiv när det nu är en nettoinflyttning som är 

större än nettoutflyttningen i Malmö. Samtidigt har starka urbaniseringsprocesser skapat 

problem för Malmö och Sveriges övriga storstäder som nu måste satsa för att göra plats för de 

människor som inte landsbygden längre kan försörja.  

 Skuldsättningen i Sverige till följd av bolånen är farligt om räntan höjs på grund av hög 

inflation eller om Sverige skulle bli drabbad av en nationell kris. Exporten kan påverkas på 

grund av Europas och Amerikas osäkra läge och arbetslösheten därför ta vid och det är i detta 

kritiska läge som bostadslån - och prisras riskerar ”domino” effekter vilket kan hota landets 

ekonomiska välstånd. Ett allvarligt tillstånd som bör behandlas med eftertanke. Jag tycker 

därför att det är av viktigt att marken bebyggs i snabbare takt för att det ökade utbudet ska 

kunna pressa priserna neråt. Eftersom en ökad produktion av hyresrätter skulle innebära att 

svenskarna belånade sig i mindre utsträckning skulle jag vilja se en politik som gynnade detta 

beståndet.   

 Att vidmakthålla regleringen av hyrorna tills utbud och efterfrågan på bostäder ligger i 

balans, subventionera byggandet, effektivisera tillståndsprocessen tycker jag är lösningar som 

bör övervägas i framtiden. Nackdelen med hyresreglering blir tyvärr, att det ofta uppstår en 

svart marknad på bostäder vilket är ett problem. Samtidigt blir varken staten eller 

konsumenten kostnadsmedveten om man subventionerar byggandet och att lätta på 

tillståndsprocesser kan leda till att byggnaderna i vissa fall inte uppfyller kvalitetskraven och 

att andra värden i samhället går förlorade. Jag anser dock, med anledning av den farliga 

belåningsgraden av de svenska hushållen och på grund av att starka urbaniseringsprocesser 

präglar storstäderna att fördelarna med subventioner riktade mot nybyggen, en snabbare 

tillståndsprocess och att bibehålla bruksvärdessystemet överväger nackdelarna.  
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BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR 
 

              Hej! Vad är din position och vad arbetar du med? 

              Svar: 

 

               Svara bara på dem frågorna du känner dig bekväm med! 

              Svar: 

 

1. Bostadsbristen är ett problem i Malmö, vad är dem bakomliggande orsakerna till detta 

tror du? 

 

Svar: 

 

2. Hur arbetar ni för att bygga fler bostäder för att göra utrymme för den ökning av 

befolkningen som skett på senare år 

 

Svar: 

 

3. Vad bör man tänka på om man nu ska bygga fler bostäder för att göra utrymme för fler 

människor? Bör man bygga staden på ”bredden eller på höjden”. Och vad står det 

specificerat i översiktsplan? 

 

Svar: 

 

4. Ofta är bostadsprojekten storskaliga idag, jag tänker framförallt på Hyllie och Västra 

Hamnen, Victoria Park m.fl. Vad är anledningen till att man arbetar storskaligt idag? 

Vad kan man om möjligt vinna på storskaligt tänkande och byggande? Finns det några 

nackdelar? 
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Svar: 

 

5. Vissa grupper av individer har det svårare än andra att hitta en bostad idag. Jag tänker 

framförallt på unga och studenter. Bygger man tillräckligt för denna grupp? Och vem 

är det som bör ta ansvar i dessa frågor? 

 

Svar: 

 

6. Vad är den kritik man oftast får höra riktad mot Malmös bostadsbyggande idag? 

 

Svar: 

 


