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ABSTRACT 
Selin, J. 2015. Bostadsbyggandets utmaningar: En kvalitativ undersökning av Stockholms 
bostadsmarknad. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.  
 
Den här uppsatsen grundar sig i en kvalitativ undersökning rörande Stockholms bostadsmarknad. Det empiriska 
materialet består av semistrukturerade intervjuer samt en litteraturstudie. Intervjuerna har genomförts med 
aktörer som alla har intresse i bostadsmarknaden.  Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som hindrar ett 
ökat bostadsbyggande i Stockholm. Då efterfrågan är betydligt större än vad utbudet är har priserna på bostäder 
blivit skyhöga, samtidigt som kötiderna på hyresrätter blivit långa. Detta har resulterat att socioekonomiska 
aspekter blivit avgörande för hur en person skaffar sig bostad. En nybliven student är exempelvis varken 
kapitalstark eller har många år i kötid. Idag råder det även brist på studentbostäder vilket tillsammans med den 
generella bostadsbristen kommit att bli en problematisk situation. Att beräkningar dessutom visar på att 
befolkningen i Stockholm kommer att öka gör inte situationen bättre. Stockholm behöver fler bostäder och 
resultatet av undersökningen indikerar på att det finns vissa saker i bygg- och planeringsprocessen som bör ses 
över. Det har visat sig att överklagan av bygglov och detaljplaner hindrar bostadsbyggandet då det drar ut på 
processerna vilket driver upp kostnaderna. Undersökningen tyder även på att kraven angående buller och 
tillgänglighetsanpassning kan ligga som hinder för ett ökat bostadsbyggande.  
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1. INLEDNING 
 
Stockholm är en av Europas främsta tillväxtregioner. Under de senaste fem åren har 
befolkningen i Stockholm ökat med drygt 180 000 och beräkningar pekar på att befolkningen 
kommer öka med ytterligare 400 000 inom de närmsta femton åren. För att den goda 
utvecklingen i Stockholm ska fortsätta i samma riktning krävs det att bostadsmarknaden 
hänger med i den takt befolkningen ökar i (Länsstyrelsen Stockholm, 2014). 

Efterfrågan på bostäder i Stockholm är idag betydligt större än vad utbudet är vilket har 
lett till att priserna har skjutit i höjden. Obalansen på marknaden har resulterat i att 
socioekonomiska aspekter blivit avgörande i huruvida vart och hur en individ skaffar sig 
bostad. Studenter tillhör den grupp som har det särskilt svårt att göra sig hörd på 
bostadsmarknaden. En heltidsstudents sammanlagda inkomst bestående av lån och bidrag 
uppgår till ringa 9948 kr (csn, 2013). I de flesta fall är denna summa mindre än vad en vanlig 
lön är vilket betyder att studenter således blir mindre köpkraftiga på marknaden.  En lösning 
på detta problem är att kommunen eller staden kan erbjuda särskilda lägenheter som är 
speciellt framtagna till studenter, dvs. studentbostäder. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 
2014 framgår det dock att Stockholmsregionen har brist på dessa i förhållande till hur många 
studenter som befinner sig i staden (Länsstyrelsen Stockholm, 2014). Stockholmsregionen har 
ungefär 84 000 studenter och bara 12 800 studentbostäder vilket tillsammans med den 
generella bostadsbristen blir till en problematisk situation för en nybliven student att hitta 
boende. Denna situation kan resultera i att studenter väljer att studera på annan ort vilket då 
kan vara ett hot mot regionens kompetensförsörjning (Sveriges förenade studentkårer, 2014). 

För att studenter ska ha lättare att få tag på bostad i Stockholm krävs det att fler bostäder 
byggs, både fler studentbostäder och fler ”vanliga” bostäder i form av hyresrätter och 
bostadsrätter. Det centrala i denna studie blir således att utifrån intervjuer och litteraturstudier, 
undersöka vad som hindrar ett ökat bostadsbyggande i Stockholm. Vidare kommer tidigare 
teorier kring vilka orsaker som hindrar bostadsbyggandet att jämföras med resultatet som 
framkommer av de genomförda intervjuerna. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka Stockholms bostadsmarknad. Då det befintliga 
beståndet av studentbostäder inte täcker behovet blir studenter följaktligen tvungna att titta på 
andra alternativ. Vidare blir syftet att undersöka bostadsbyggandet gällande både 
studentbostäder och bostäder i allmänhet.  
Frågeställningen lyder:  
 

x Hur ser Stockholms bostadsmarknad ut idag? 
x Varför byggs det inte fler bostäder när efterfrågan är så stor? 

1.2 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsar sig till att undersöka Stockholms bostadsmarknad. Fokus kommer 
att ligga på Stockholms stad. 
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1.3 Disposition 
Inledningsvis ges en presentation av vad uppsatsen kommer att handla om. Därefter görs en 
beskrivning av undersökningens syfte och frågeställning. Andra delen av uppsatsen består av 
bakgrundsinformation som först beskriver tillväxten i Stockholm som sedan följs upp av 
studenters situation på bostadsmarknaden. Senare i kapitlet redogörs viktiga begrepp och 
moment i bygg- och planeringsprocessen. I det tredje kapitlet presenteras de metoder som har 
använts för att vidare besvara syftet och frågeställningarna. I det fjärde kapitlet presenteras de 
teorier som är aktuella för undersökningen. I nästkommande kapitel görs en redovisning av 
resultatet som framkommit av intervjuerna. I kapitel sex förs en diskussion och analys som 
vidare kopplar samman syftet, teorin och resultatet. Detta sammanbinds senare med en 
slutsats.      

2. BAKGRUND 
 
Detta kapitel behandlar uppsatsens bakgrund. Första delen i kapitlet kommer att redogöra 
bostadsmarknaden i Stockholm. Därefter kommer studenternas situation på 
bostadsmarknaden att förklaras. För att läsaren ska få en bättre inblick i bygg- och 
planeringsprocesser kommer relevanta begrepp inom just detta ämne att presenteras.  

2.1 Stockholm 
Stockholm växer och tillhör en av Europas främsta tillväxtregioner. Stora delar av Sveriges 
ekonomiska tillväxt skapas här, vilket mycket beror på regionens stora arbetsmarknad. Under 
de senaste fem åren har befolkningen i Stockholm ökat med drygt 180 000 och beräkningar 
visar på att befolkningen kommer att öka med ytterligare 400 000 inom de närmsta femton 
åren. Det finns dock indikationer som visar på att utvecklingen kommer att bromsas upp, 
bristen på bostäder är ett exempel på det. För att Stockholm fortsättningsvis ska vara en av 
Europas främsta tillväxtregioner får inte det bristfälliga utbudet av bostäder hämma de som 
lever och vill flytta till staden (Länsstyrelsen Stockholm, 2014 ).  

2.2 Studentens situation på bostadsmarknaden 
Det är inte alltid lätt för en nybliven student att få tag på boende. Det är svårt att veta vilka 
aktörer som är viktiga att ta kontakt med, vart en ska vända sig och hur en ska gå till väga. För 
många är det också första gången vederbörande flyttar ut från sina föräldrar vilket både kan 
vara efterlängtat och samtidigt lite tråkigt. När personen i fråga ger sig ut på 
bostadsmarknaden finns det en del att reda ut, ska en titta på bostadsrätter, hyresrätter eller 
studentbostäder? Det vanligaste är att studenten i första hand försöker få tag på en 
studentbostad. Definitionen av vad en studentbostad är kan variera beroende på vem frågan 
ställs till. Branschorganisationen Studentbostadsföretagen gör följande definition: En 
studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigande 
eftergymnasial utbildning. Studentbostaden skall upplåtas med hyresrätt och på villkor om 
begränsad besittningsrätt, vilket är kopplad till hyresgästens fortsatta studier 
(Studentbostadsföretagen, 2014). 

För att ha möjlighet att tilldelas en studentbostad krävs det att studenten ställer sig i 
någon av Stockholms bostadsköer. Det är i huvudsak två köer som är aktuella, SSSB 
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(Stiftelsen Stockholms studentbostäder) och Stockholms stads bostadsförmedling. SSSB har 
störst utbud av studentlägenheter med sina 8000 bostäder. Det krävs dock att studenten är 
berättigad att ställa sig i denna kö och för att vara det krävs att studenten är medlem i 
studentkår ansluten till SSCO (Stockholms Studentkårers Centralorganisation). Då studenten 
måste vara medlem av studentkår kan den inte ställa sig i kö innan studierna påbörjats. Detta 
blir problematiskt då kötiden beräknas (juli 2014) uppgå till 43 månader vilket innebär att 
vissa studenter redan hunnit bli klara med sina utbildningar innan de blir erbjudna en 
studentlägenhet. Stockholms stads bostadsförmedling förmedlade ungefär 900 
studentbostäder 2013. Det positiva med denna kö är att en person kan ställa sig i den vid 18-
års ålder, det negativa är att kötiden beräknas uppgå till nästan 6 år för att få en studentbostad 
(Sveriges förenade studentkårer, 2014).  

Då det är svårt för nyblivna studenter att bli tilldelade studentlägenheter blir de tvungna 
att titta på andra alternativ. De blir således forcerade in på bostadsrätts- och 
hyresrättsmarknaden. Även dessa är svåra att få tag på då marknaden inte har mycket att 
erbjuda. Det är svårt för en student att ha råd med en bostadsrätt och det är långa köer till 
hyresrätter (Jansson, 2006). 

2.3 Bygg- och planeringsprocessen 
Följande del av uppsatsen kommer att gå igenom viktiga begrepp och moment i bygg- och 
planprocessen. Detta för att ge läsaren en bättre förståelse kring vad som ingår i processerna. 
 
2.3.1 Plan- och bygglagen 
I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser kring hur planläggning av mark, vatten och 
byggande ska gå till. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans 
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och 
en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer (PBL 1:1). Lagen säger att byggnation ska ske på detaljplanelagd 
mark och att kommunerna ska spela en avgörande roll i planprocesserna.  
 
2.3.2 Planmonopolet 
Planläggning av mark och vatten är enligt planmonopolet en kommunal angelägenhet. Det är 
kommunen som upprättar och antar översiktsplaner och detaljplaner. Planmonopolet innebär 
således att kommunerna har makt när det gäller planering och utformning av den egna 
kommunen (Boverket, 2014). 
 
2.3.3 Översiktsplan  
För att planera hur marken ska användas i framtiden använder sig Sveriges kommuner av 
översiktsplaner. Dessa planer är inte juridiskt bindande vilket innebär att det som är skrivet i 
dem inte nödvändigtvis behöver realiseras. De ska mer fungera som ett styrinstrument för 
vilken inriktning kommunen i fråga ska ha på den långsiktiga utvecklingen på den fysiska 
miljön. En översiktsplan ska visa idéer på hela kommunen och inte bara enskilda områden. 
Det är viktigt att varje kommun håller sin översiktsplan uppdaterad så att den är till nytta vid 
olika typer av arbeten. Vid byggnation av nya bostadsområden är översiktsplanen 
monumental då den fungerar som ett viktigt verktyg för att utforma staden på ett hållbart sätt. 
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Översiktsplanen har en viktig funktion i att ge en bild av vilka behov kommunen har, samt i 
vilken utvecklingsfas den befinner sig i. Det kan till exempel handla om att se över 
kommunens bostadsbestånd och göra klart i om det råder överskott, balans eller underskott av 
bostäder på marknaden (Nyström & Tonell, 2012, s. 215-217). 

Orsaken till varför framtagning av nya översiktsplaner sker idag beror främst på två 
anledningar. För det första så kan det vara så att den gamla översiktsplanen bedömts vara 
inaktuell eller på något sätt otillräcklig och därför behöver ses över. En annan orsak kan vara 
att det krävs en fördjupning av översiktsplanen inom ett visst område för att vidare kunna 
avgöra vad som är lämpligt att använda områdets mark till (Nyström & Tonell, 2012, s. 232-
233). När en kommun tar fram en översiktsplan ställer lagstiftningen krav på att processen 
sker i en viss ordning vilket bland annat ska ge intressenter och allmänhet chans att påverka 
utfallet av den. Det första steget i processen är att det ska genomföras ett samråd varpå 
kommunen samlar in synpunkter som vidare sammanfattas i en samrådsredogörelse. 
Samrådsredogörelsen ska senare utgöra en del av planförslaget. Fas två i planeringsprocessen 
består i att etablera ett förslag till översiktsplan för hela området i kommunen alternativt ett 
delområde varpå det sker en fördjupning. Förslaget ska senare ställas ut för allmänheten under 
minst två månader vilket ger möjlighet för statliga myndigheter, kommunens invånare och 
andra intressenter att reagera på de markförslag som tagits fram efter samrådet (Nyström & 
Tonell, 2012, s. 233-235). Nästa fas i planeringsprocessen ligger i en politisk behandling av 
översiktsplanen vilket först utgörs i den nämnd som befunnit sig närmast ansvarig för 
etablerandet av planförslaget. Efter det behandlas förslaget i kommunstyrelsen som sedan 
låter kommunfullmäktige ta beslut om huruvida översiktsplanen ska antas eller inte. Om den 
nya översiktsplanen blir antagen av kommunfullmäktige och inte överklagas inom tre veckor 
vinner den laga kraft. Efter att översiktsplanen vunnit laga kraft fortsätter kommunens arbete 
med att etablera detaljplaner. Eftersom att översiktsplanen inte är juridiskt bindande är det 
betydelsefullt för kommunen att upprätta detaljplaner för att på så sätt förverkliga 
intentionerna i översiktsplanen (Nyström & Tonell, 2012, s. 237-239).  
 
2.3.4 Detaljplan  
Detaljplanens funktion är att ange hur ett utvalt område inom en kommun ska bebyggas och 
hur mark- och vattenområden får användas (Stockholms stad, 2015). I likhet med 
översiktsplanen är detaljplanen antagen av kommunen, dock är det viktigt att poängtera att 
detaljplanen är juridiskt bindande vilket översiktsplanen inte är. Med hjälp av detaljplanen ska 
kommunen pröva ett mark- eller vattenområdes kvalifikation för bebyggelse och 
byggnadsverk samt reglera dess utformning (Nyström & Tonell, 2012, s. 201). Kommunen får 
bland annat avgöra vad byggnader ska användas till, vilken spridning på olika 
lägenhetsformer det ska vara i bostadsbyggnader och vilken storlek de ska ha. Kommunen får 
dock inte avgöra vilken upplåtelseform bostäderna ska ha. Vidare ska en detaljplan fastställa 
gränser för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Till de allmänna platserna hör 
gator, vägar, parker och sådana områden som är avsatta för gemensamma behov. 
Kvartersmark är sådan mark som varken är allmän plats eller vattenområde. I planen ska det 
fastställas en genomförandetid som får sättas mellan fem och femton år (Nyström & Tonell, 
2012, s. 203-204).  
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2.3.5 Exploateringsprocessen  
Då mark ska exploateras i en stad genomförs en särskild process. Beroende på hur en stad ser 
ut och vilka tillgångar respektive resurser den har ter sig processen olika från stad till stad. 
Nedan redogörs för vilka steg processen i Stockholm består av. Stegen visas i kronologisk 
ordning (Stockholms stad, 2015).  
 

1. Idé - I Stockholm börjar alltid exploateringsprocessen med en idé. Idén kan komma 
från antingen en byggherre eller från staden.  

2. Markanvisningsansökan - I de fall marken ägs av staden blir byggherren tvungen att 
lämna in en markanvisningsansökan till exploateringskontoret och i de fall marken är 
privatägd blir byggherren tvungen att beställa en detaljplan av statsbyggnadskontoret. 

3. Förhandsbedömning - Statsbyggnadskontoret och exploateringskontoret gör 
sedermera en gemensam bedömning av den framlagda idén. Bedömningen ska bestå i 
att klargöra om det finns möjlig plats för bebyggelse. Besked ska vidare ges inom tre 
månader. 

4. Utredningsbeslut - När projekten är stora och mer komplicerade ska 
exploateringsnämnden fatta beslut om det är genomförbart eller inte.  

5. Markanvisning och planbeställning - Vid en positiv bedömning av projektet ska 
exploateringsnämnden fatta beslut om att beställa detaljplan hos 
statsbyggnadsnämnden. I de fall marken ägs av staden kommer ett 
markanvisningsavtal upprättas med byggherren, och exploateringsnämnden kommer 
vidare besluta om markanvisning. 

6. Start-PM - Nästa steg i processen är att statsbyggnadsnämnden fastställer att 
planarbetet ska börja. Till hjälp finns i början av arbetet ett Start-PM att tillhandahålla 
som i stora drag beskriver planförslaget och de frågor som kommer att beröras. För att 
reglera statsbyggnadskontorets och byggherrarnas åtagande ska ett planavtal upprättas 
innan planarbetet har påbörjats. I samband med detta ska en tidsplan och budget tas 
fram.  

7. Planeringsfas och samråd - I detta skede etableras ett mer konkret och detaljerat 
förslag fram. Vanliga frågor som hanteras i denna fas är till exempel risker, buller och 
luftkvalitet. När en detaljplan är framtagen kommer ett samråd att äga rum vilket 
betyder att allmänheten får chans att se över förslaget och vidare lämna synpunkter. 
Till följd av detta upprättas en samrådsredogörelse. 

8. Ställningstagande - När samrådet har ägt rum är det upp till statsbyggnadsnämnden 
att se över de synpunkter som kommit in och vidare ta ställning till huruvida 
planarbetet ska fortsätta eller läggas ned.  

9. Utställning - Det slutgiltiga planförslaget ska därefter ställas ut för allmänheten i tre 
veckor varpå allmänheten återigen får lämna synpunkter på förslaget.   

10. Avtal med staden - I samband med att planförslaget ställs ut för allmänheten ska 
byggherren och exploateringskontoret upprätta ett exploateringsavtal. Avtalet ska 
bland annat reglera hur och vem som blir skyldig till att bygga de funktioner som är 
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till för allmänheten. Avtalet ska vidare reglera byggherrens förfogande över stadens 
mark. Dessutom kommer kvalitetskrav att anges på bland annat gestaltning och miljö- 
och energifrågor.  

11. Genomförandebeslut - Nästa steg i processen är att exploateringsnämnden ska fatta 
ett genomförandebeslut. Större beslut fattas dock av kommunfullmäktige. 

12. Planförslaget antas - Då genomförandebeslutet har fattats ska planförslaget antas vid 
stadsbyggnadsnämnden förutom vid större planer då den antas av 
kommunfullmäktige. Om detaljplanen vidare inte överklagas inom tre veckor vinner 
den laga kraft.  

13. Detaljprojektering - När detaljplanen antagits kommer byggherren och staden börja 
detaljprojektera.  

14. Fastighetsbildning - Det är nu lantmäterimyndighetens uppgift att utföra 
fastighetsbildning. 

15. Bygglov - Bygglov krävs i regel vid nybyggnation och bör sökas i god tid. Det är 
stadsbyggnadskontorets uppgift att fatta beslut om detta, i vissa fall 
stadsbyggnadsnämnden.   

16. Bygganmälan - Byggherren ska senast tre veckor innan start göra en bygganmälan. 
17. Genomförande - Det är upp till byggherren att se till att de krav som ställs kommer 

fullföljas. Då bebyggelsen är klar och vidare godkänd tilldelas byggherren ett slutbevis 
(Stockholms stad, 2015). 

3. METOD  
 
I detta kapitel presenteras val av metod. Första delen består i att beskriva hur den kvalitativa 
metodiken gestaltar sig. Efter det görs en beskrivning av undersökningens urval som följs upp 
av en beskrivning av arbetet med intervjuerna. Kapitlet avslutas med att beskriva vilka 
intervjupersonerna är samt hur bearbetningen av materialet gick till.   

3.1 Kvalitativ metod 
För att undersöka Stockholms bostadsmarknad och vidare kunna besvara uppsatsens 
frågeställningar har den kvalitativa metodiken legat som grund i denna studie. Valet föll på 
den kvalitativa metoden då den är explorativ, vilket betyder att den är undersökande och 
utforskande (Harboe, 2013, s. 35). Då jag velat få en djupare förståelse och bättre helhetsbild 
kring uppsatsens ämne har den kvalitativa metoden således varit till fördel. Vidare består den 
kvalitativa undersökningen av intervjuer som genomförts med tre personer som alla är väl 
insatta i de frågor som rör uppsatsens ämne. Personerna representerar olika väsentliga aktörer 
på Stockholms bostadsmarknad.  

Kritik mot den kvalitativa metoden är att den kan ses som allt för subjektiv vilket innebär 
att resultatet bygger på forskarens egna uppfattningar om vad som är viktigt och relevant 
(Bryman, 2011, s. 269). För att undgå från att undersökningen ska påverkas av min 
subjektivitet har jag varit noga med att låta undersökningens syfte leda studien framåt. 



10 
 

3.2 Urval 
Valet av intervjupersoner har gjorts utifrån ett konsekutivt urval vilket betyder att 
respondenterna valts utifrån en viss kategori av personer. I detta fall har personerna valts 
utifrån dess kunskap inom bostadsbranschen och bostadsfrågor. Alla de personer som 
kontaktats inom denna undersökning har haft möjlighet att avstå medverkan i en intervju 
(Harboe, 2013, s. 109).  

Utifrån det konsekutiva urvalet kom jag i kontakt med tre personer som alla jobbat med 
bostadsfrågor inom olika områden och nivåer. Personerna som jag kom i kontakt med 
representerade Länsstyrelsen, Stadsbyggnadskontoret och NCC som inom branschen är en 
välkänd byggherre. Orsaken till varför dessa aktörer valdes var på grund av att jag ville få en 
så bred förståelse som möjligt av bostadsmarknaden. Eftersom att personerna i fråga arbetar 
med bostadsfrågor inom olika områden och nivåer så upplevde jag att deras medverkan i 
undersökningen var högst aktuell.  

Det var dock svårt att komma i kontakt med relevanta respondenter och vidare boka 
intervjuer med dem. Eftersom att jobbet med uppsatsen och arbetet med att boka intervjuer 
gjordes under december var de flesta organisationer och företag redan uppbokade vilket ledde 
till att många tackade nej till att medverka i en intervju. Detta komplicerade således arbetet 
med insamlandet till uppsatsens empiriska del. Därmed kan jag konstatera att valet av 
respondenter också gjordes utifrån ett snöbollsurval. Innebörden av ett snöbollsurval är att jag 
som forskare kommer i kontakt med en mindre grupp av människor som anses relevanta för 
undersökningen som sedan vidarebefordrar mig till någon annan som de anser är mer lämpade 
till att medverka i en intervju (Bryman, 2002, s. 115). 

Att undersökningen utgår från Stockholm grundar sig i att jag hade viss kännedom om 
dess bostadsmarknad innan arbetet med uppsatsen sattes igång. Jag visste redan innan att det 
till viss del rådde brist på bostäder i staden. Vidare såg jag detta som en chans att fördjupa 
mig ytterligare i ämnet. 

3.3 Intervjuerna 
Det grundläggande och gemensamma i alla frågetekniker är att intervjuaren ställer frågor till 
personer som antas ha relevant information kring det aktuella ämnet vederbörande undersöker 
(Harboe, 2013, s. 55). Jag valde att genomföra två personliga enskilda intervjuer som innebar 
att det var ett fysiskt möte mellan mig och respondenten. Jag valde att utgå från den semi-
strukturerade intervjumetoden som innebar att jag hade med mig en intervjuguide med 
specifika teman som togs upp under intervjun. Frågorna behövde inte nödvändigtvis komma i 
den ordning som stod i intervjuguiden utan intervjun var mer av öppen karaktär där 
respondenten fick stor frihet att formulera sina svar på eget sätt. Det var även möjligt att ställa 
frågor som inte ingick i intervjuguiden, då jag som intervjuare kunde anknyta till något som 
respondenten tidigare hade sagt (Bryman, 2011, s. 301). I det stora hela ställdes dock frågorna 
i den ordning som stod i intervjuguiden.  

Intervjuerna spelades in vilket var fördelaktigt utifrån flera aspekter. För det första var det 
bra då jag inte behövde föra noggranna anteckningar under intervjun utan kunde rikta fullt 
fokus på det som sades vilket möjliggjorde att relevanta följdfrågor kunde ställas. Dessutom 
var det bra att spela in intervjuerna då jag fick med allt som sades och även på vilket sätt det 
sades, d v s vilken tonart intervjupersonen hade i sina svarsformuleringar. För att få med just 
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hur det sägs är det viktigt att ha tillgång till en fullständig redogörelse av intervjuerna. Det 
underlättar även att ha intervjun inspelad då det lättare kan göras en noggrann analys av vad 
respondenterna har sagt (Bryman, 2011, s. 310). Vissa personer kan tycka att det är jobbigt att 
samtalen spelas in vilket kan göra att respondenterna blir oroade och obekväma. De personer 
som jag intervjuade var dock inte alls obekväma med att jag spelade in samtalen. Efterarbetet 
med intervjuer och utskriften av dem är tidskrävande och resulterar i mycket text som senare 
måste bearbetas under analysen (Bryman, 2011, s. 311). 
 
3.3.1 Telefonintervju 
Det har även genomförts en telefonintervju inom denna undersökning. Fördelarna med att 
göra intervjun över telefon är att det går snabbt att utföra då de kan genomföras hemifrån utan 
behov av transportkostnader och lokalkostnader. Den enda utgiften vid en telefonintervju är 
kostnaden för telefonsamtalet. Nackdelarna med telefonintervjuer är att de inte är optimalt för 
längre intervjuer då det finns risk för att intervjupersonen blir trött eller irriterad. En annan 
nackdel är att jag som håller i intervjuen inte kan läsa av kroppsspråket på respondenten när 
den svarar på frågorna (Harboe, 2013, s.64).    

3.4 Intervjupersonerna 
Nedan presenteras de personer som medverkat i undersökningen. 

Aktör Namn Position Datum för 
intervju 

Länsstyrelsen 
Stockholm 

Elin Blume Utvecklingsledare 2014-12-16 

Stadsbyggnadskontoret 
Stockholm stad 

Berit 
Göransson 

Utredare 
strategi/utvecklingsenhet 

2014-12-11 

NCC Boende Stefan Timan Chef transaktioner 2014-12-12 

3.5 Bearbetning av data 
Då intervjuerna spelades in med mobiltelefon kunde jag transkribera dem i efterhand. 
Telefonintervjun spelades in med hjälp av en annan mobiltelefon. Att transkribera 
intervjuerna var tidskrävande men skapade dock möjlighet för att vidare kunna 
kategorisera och strukturera de svar som erhållits. Det var även bra att ha intervjuerna 
nedskrivna på papper då det underlättade arbetet med resultatdelen.    

4. TEORETISKT RAMVERK 
 
Följande kapitel behandlar uppsatsens teoretiska del. Först kommer en marknadsteori att 
presenteras som följs av en beskrivning av bostadsmarknaden. Efter det kommer begreppet 
bostadsbrist att presenteras. Sista delen i kapitlet består av utvalda teorier kring vad som 
hindrar ett ökat bostadsbyggande som är tagna från ”Nya regler för ökat bostadsbyggande och 
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bättre infrastruktur” skriven av Göran Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind. Dessa teorier 
kommer senare att jämföras med empirin. 

4.1 Marknadsteori 
Termerna utbud och efterfrågan refererar till människors beteende när de interagerar med 
varandra på en marknad. En marknad är en plats där en grupp köpare och en grupp säljare 
träffas för att göra affärer om en specifik vara. Köparna utformar marknadens efterfrågan och 
säljarna utformar således marknadens utbud (Mankiw & Taylor, 2014, s. 41). Det finns flera 
typer av marknader. Följande genomgång utgår från en fri konkurrensmarknad vilket innebär 
att det på marknaden finns ett stort antal säljare och köpare. Detta resulterar i att enskild part 
har obetydlig inverkan på marknadspriset (Mankiw & Taylor, 2014, s.42). 
 
4.1.1 Efterfrågan 
Det är många faktorer som påverkar efterfrågan när det gäller en specifik vara på en marknad. 
När analyser ska göras på marknaden är det dock en faktor som urskiljer sig från de andra, 
och det är priset på varan. Den generella teorin är att om priset på en vara ökar, kommer 
mindre av varan att konsumeras. Om priset på varan istället minskar kommer konsumtionen 
således att öka. Då efterfrågan minskar när priserna är höga och ökar när priserna är låga 
säger vi att efterfrågan är negativt relaterat till priset på varan (Mankiw & Taylor, 2014, s. 
43). Det är framför allt två effekter på efterfrågan som brukar nämnas när priset på en vara 
ändras, dvs. inkomsteffekten och substitutionseffekten. Om priset på varan sänks kommer den 
reala inkomsten att öka, dvs. vi kan köpa mer av varan trots att inkomsten inte har ökat. 
Substitutionseffekten går ut på att om varans pris sänks väljer andra konsumenter som tidigare 
inte köpt varan att köpa den vilket leder till en ökad efterfråga (Mankiw & Taylor, 2014, s. 
46). Om inkomsten hos en individ ökar brukar också efterfrågan på en vara öka, varan kallas 
då för normalvara. Alla varor är dock inte normalvaror. Om efterfrågan på en vara ökar när 
inkomsten minskar pratar vi om inferiösa varor, som till exempel skulle kunna vara nudlar. 
Istället för att köpa kött som är relativt dyrt köper vi istället nudlar som är relativt billigt 
(Mankiw & Taylor, 2014, s. 47- 48). Då marknadens efterfråga är summan av alla individers 
efterfråga blir populationens storlek avgörande i hur stor denna kommer att bli. Ju större 
population, desto större efterfrågan på varor och tjänster. Ändringar i populationens struktur 
påverkar också efterfrågan. Många länder har en åldrande population vilket leder till en 
ändring i efterfrågan. Om landets population består av många individer äldre än 65 år kan vi 
anta att efterfrågan på varor och tjänster som brukas av äldre kommer att öka. Detta skulle 
kunna vara ålderdomshem, sjukförsäkringar, mindre bilar osv. Vi kan också tänka oss att 
befolkningen består av många ungdomar vilket då borde leda till att efterfrågan på till 
exempel studentbostäder borde öka (Mankiw & Taylor, 2014, s. 48).  
 
4.1.2 Utbud 
Det är många faktorer som påverkar utbudet när det gäller en specifik vara på en marknad 
men precis som efterfrågan är det priset som är den viktigaste faktorn. När priset på en vara är 
högt, är det lönsamt att sälja, vilket innebär att säljarnas utbud ökar. När priset på en vara är 
lågt, är det mindre lönsamt att producera varan, vilket då innebär att utbudet minskar. När 
priset är lågt kan det leda till att vissa producenter väljer att lägga ned sin verksamhet. Då 
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utbudet ökar när priserna är höga och minskar när priserna är låga säger vi att utbjuden 
kvantitet är positivt relaterat till priset av varan (Mankiw & Taylor, 2014, s. 50). 
Marknadens utbud är alltså summan av alla säljarnas utbud. Att utbudet på en marknad ökar 
kan bero på olika saker. En anledning är att teknologin blir bättre med tiden vilket gör att 
företagen blir mer produktiva vilket leder till att de kan producera mer till en lägre kostnad. 
Detta gör att utbudet ökar. För att producera en viss vara behövs ofta flera olika typer av 
insatsvaror, det kan till exempel vara arbetskraft, råvaror eller andra insatsvaror. Om priset 
sjunker för någon av insatsvarorna blir slutprodukten billigare och säljaren kan därmed öka 
produktionen vilket i sin tur innebär att utbudet ökar. Förväntningar om framtiden kan också 
påverka utbudet. Om företaget tror att priset på en vara kommer att stiga i framtiden kan 
företaget investera i till exempel produktutveckling och således öka sitt utbud (Mankiw & 
Taylor, 2014, s. 53-54).  
 
4.1.3 Jämvikt 
När utbudet och efterfrågan sammanfaller har vi marknadsjämvikt. Det ska poängteras att 
jämvikt på marknaden är en form av vila, vilket betyder att varken utbudet eller efterfrågan 
försöker ändra på marknadens utfall. Relationen mellan utbud och efterfrågan får effekter på 
priset. Om utbudet är större än efterfrågan eller tvärtom får det konsekvenser på priset som 
kommer att ändras. Marknadsjämvikt uppstår då antalet konsumenter som är villiga att köpa 
en vara till ett visst pris är lika många som antalet säljare som vill sälja varan till samma pris. 
Vi kan också säga att marknaden då är i balans. Om utbudet är större än efterfrågan får vi ett 
överskott på varor och om efterfrågan är större än utbudet har vi ett efterfrågeöverskott eller 
ett underskott på varor (Mankiw & Taylor, 2014, s. 56-57).  

4.2 Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden är enligt Nationalencyklopedins definition en sammanfattande benämning 
på de marknader där bostäder efterfrågas (Nationalencyklopedin 2015).  

Bostadsmarknaden skiljer sig från andra marknader i flera aspekter. Först och främst är 
alla bostäder unika i och med att två bostäder inte kan ligga på exakt samma plats. Bostäder är 
även otroligt långlivade vilket betyder att varje års nyproducerade lägenheter och hus endast 
utgör en bråkdel av marknadens totala bestånd. En annan företeelse som karaktäriserar 
bostadsmarknaden är att utbudet reagerar långsamt på förändringar i efterfrågan. Detta beror 
till stora delar på att processen att bygga nya bostäder är komplicerad och utdragen. Det finns 
en mängd regler och restriktioner som måste följas vid byggnation av bostäder vilket ofta 
leder till långvariga processer. Dessutom är det essentiellt att det finns goda kommunikationer 
och en god infrastruktur vid de nya bostäderna vilket också kan vara en orsak till att 
nybyggnadsprojekt ofta är omständliga. Till följd av bostadsmarknadens långsamma 
processer består de huvudsakliga transaktionerna av begagnade bostäder (André, 2012, s. 
368). En bostad är en plats att bo i, men det kan också ses som en investering. Detta medför 
att bostadsmarknaden delar vissa egenskaper med finansmarknaden. Vid köp av en bostad 
tillkommer allt som oftast ett stort lån, dvs. bolån som medför vissa risker. Förhoppningarna 
vid investeringar är att de ska ge en bra avkastning men det finns också risker med att 
investera i en bostad. En negativ utveckling i bostadspriserna eller räntekostnaderna kan bli 
ödesdigert för investeraren (André, 2012, s. 369).  
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Bostadsmarknaden är komplex och består av många olika variabler. Om en kommuns 
bostadsmarknad är i balans möts efterfrågan och behoven av kommunens bostadsbestånd. Då 
det föreligger ett underskott respektive överskott av bostäder råder det obalans på 
bostadsmarknaden (Boverket, 2015).  

4.3 Bostadsbrist  
När det pratas om bostadsbrist definieras sällan vad begreppet faktiskt betyder. Det är som en 
självklarhet för många att innebörden av begreppet är brist på bostäder. Detta är dock lite 
olika beroende på vem frågan ställs till. Enligt Nationalencyklopedins definition råder det 
bostadsbrist på marknaden då utbudet av bostäder inte är tillräckligt stort eller håller 
tillräcklig kvalitet för att möta efterfrågan hos bostadskonsumenterna (Nationalencyklopedin 
2015).  

Vissa menar på att det är bostadsbrist då det är dyrt att bo, vilket innebär att det finns 
bostäder men att det inte kan betala vad de kostar. Andra menar på att det är bostadsbrist då 
de inte kan hyra bostäder, antingen på grund av att det inte finns tillräckligt med bostäder på 
marknaden eller för att hyresvärden inte vill hyra ut. Då bostadsmarknaden kännetecknas av 
det är långa köer till de mest attraktiva områdena samtidigt som det är långa köer till de minst 
attraktiva kan en dra slutsatsen om att det råder brist på bostäder. Bristen på bostäder skapar 
problem för samhället utifrån flera aspekter men framför allt hämmar det en regions tillväxt 
då det försvårar inflyttning (Mattson-Linnala et al. 2013, s.18).   

4.4 Teorier på vad som hindrar ett ökat bostadsbyggande 
I boken “Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur” skriven av Göran 
Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind förs diskussioner och teorier kring vilka steg i bygg- och 
planeringsprocessen som ligger till hinder för ett ökat bostadsbyggande. Nedan förs en 
genomgång av utvalda teorier som görs i boken. Orsaken till varför bara några av bokens alla 
problemområden tas upp beror på uppsatsens omfång. Vidare valdes just dessa resonemang 
då jag själv tror att de kan stämma. Bokens resonemang utgår i viss mån från andra uppsatser 
och rapporter som jag dock inte kommer lägga någon större vikt vid.   
 
4.4.1 Samråd 
I plan- och bygglagen klargörs det tydligt hur viktigt det är med samråd och dialog i 
planeringsprocessen. Samråd ska äga rum med bland annat sakägare, boenden som berörs 
samt med sammanslutningar och enskilda personer som har ett väsentligt intresse av förslaget. 
Syftet med att ha samråd är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och vidare ge 
chans till inblick och inflytande. Att medborgare ska vara med under planeringsprocesser kan 
vara fördelaktigt då det kan gynna effektiviteten samtidigt som det är positivt i sociala 
aspekter (Cars, Kalbro och Lind, 2013, s. 32).  

Cars, Kalbro och Lind har inga invändningar på att samråd kan vara positivt i vissa fall 
men refererar dock till andra studier som genomförts på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) 
som visar på att samråd inte alltid medför positiva utfall. I några fall visar det sig att både 
demokratiska samt effektivitetsmässiga vinster gjorts men i andra fall är det precis tvärtom. 
Processerna har varit ineffektiva och dragit ut på tid, de förutspådda demokratiska vinsterna 
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har varit lika med noll. I och med att processerna drar ut på tid ökar således kostnaderna 
(Cars, Kalbro och Lind, 2013, s. 32).   

I de fallstudier som presenteras i boken framgår det att samrådet har en tendens att främja 
särintresset istället för allmänintresset. I flertalet av de medborgardialoger som har studerats 
framgår det att mötena kännetecknas av högljudda och välorganiserade nej-sägargrupper. Det 
har visat sig att det finns ett starkt samband mellan närvaro på samråden och en negativ 
inställning till det aktuella projektet. NIMBY (Not In My Back Yard) är ett begrepp som 
uppdagats av fallstudierna. Detta indikerar på att vederbörande inte nödvändigtvis är emot de 
samhällsvinster som projektet kan komma att göra men att det inte ska lokaliseras i den egna 
närmiljön (Cars, Kalbro och Lind, 2013, s. 37). Av fallstudierna att döma är erfarenheterna i 
samråd allt annat än positiva. Författarna menar på att samråd kan vara ett spel för gallerierna, 
vilket innebär att kommunen redan tagit ett beslut om fortsatt projektering men att 
medborgardialoger genomförs endast på grund av rådande lagstiftning. Oftast spelar dock 
dialogerna en roll i det fortsatta planarbetet men att resultatet då blir lösningar som inte har 
stöd i form av politiskt antagna strategier. Detta brukar dessutom leda till mer kostnader 
(Cars, Kalbro och Lind, 2013, s. 38).     

Cars, Kalbro och Lind (2013, 38) poängterar att dem inte är motståndare till samråd och 
medborgardialoger. Dem är dock emot det faktum att medborgardialogerna utåt sett ska visa 
på demokrati då de i själva verket är djupt odemokratiska. De menar vidare på att det kan vara 
gynnsamt att involvera invånare i planeringsprocessen i andra former. Problematiken ligger i 
hur detta ska ske (Cars, Kalbro och Lind, 2013, s. 38). Det gäller att skapa en modell som 
möjliggör konstruktiva samtal och värdeskapande genom bättre lokal anpassning och 
tidsmässigt kortade processer, samtidigt som den respekterar allmänintresset och den 
parlamentariska demokratin (Cars, Kalbro och Lind, s. 38). 

Enligt rådande lagstiftning genomförs medborgardialoger i sena skeenden av processer 
vilket betyder att mycket pengar redan har lagts på projektet. Detta leder till att konstruktiva 
samtal kring alternativa utformningar blir starkt begränsat. Författarna menar här på att 
medborgardialogerna bör ske i ett tidigare stadie av processen (Cars, Kalbro och Lind, 2013, 
s. 40). 
 
4.4.2 Överklagandet 
När en detaljplan eller bygglov ska överklagas är det i första hand länsstyrelsen som tar hand 
om fallet, efter det miljödomstolen och slutligen sista instans Mark- och miljööverdomstolen. 
Att ärendet ska gå så långt bygger dock på att prövningstillstånd beviljas. Behandlingen av 
överklaganden har genom tiden fått mycket kritik på grund av den långa handläggningstiden. 
Överklagande av detaljplan och bygglov uppgår i genomsnitt till 91 respektive 170 dagar hos 
länsstyrelsen, detta varierar dock mycket från länsstyrelse till länsstyrelse (Cars, Kalbro och 
Lind, 2013, s. 101).   

Författarna menar här att överklagandemöjligheterna bör ses över. Överklaganden borde 
kunna hindras genom att begränsa antalet instanser, introducera tydligare regler kring vad 
som kan få en plan att stoppas och göra processerna mer effektiva. Vidare menar de på att en 
administrativ avgift bör tas ut vid ett överklagande. Detta skulle minska antalet 
okynnesöverklaganden (Cars, Kalbro och Lind, 2013, s. 102).   
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4.4.3 Statliga mål och regelverk 
Det finns en mängd regler och mål att förhålla sig till när det gäller samhällsbyggande. Dessa 
regler är uppsatta av staten i all välmening men kan i vissa fall få negativa bieffekter. Buller- 
och tillgänglighetskraven är två exempel på statens uppsatta normer som enligt Cars, Kalbro 
och Lind bör ses över och i viss mån omformuleras för att de vidare inte ska hindra 
bostadsbyggandet (Cars, Kalbro och Lind, 2013 s. 75). 
 
Buller 
Buller är något som kan påverka vår hälsa negativt och har kommit att bli ett utbrett 
miljöproblem (Naturvårdsverket, 2015). Då bullerproblemen blivit allt mer omfattande har ett 
antal regelverk satts upp i hopp om att få ner nivåerna. Naturvårdsverket, Boverket, 
Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen hanterar alla buller och har satt upp enskilda normer 
och krav. Det är även vanligt att kommuner har satt upp egna regler och normer kring 
bullernivåer. Tillsammans utgör detta en mängd olika bullerkrav att förhålla sig till vilket i 
praktiken skapar problem vid byggnation av nya bostäder. Att bullernivåerna ska uppnås i 
tätbebyggda områden som städer är inte alltid lätt. Idag finns det dessutom en stark vilja hos 
folk att bo centralt i urbana miljöer även om bullernivåerna överskrids. Viljan att bo centralt 
och ha god tillgänglighet till saker och ting är större än oron att bo omgiven av buller. 
Författarna ifrågasätter här hur plausibelt det är att samhället istället för individen ska 
bestämma var och var inte personer får bo (Cars, Kalbro och Lind, 2013, s. 75).  
 
Tillgänglighet 
Cars, Kalbro och Lind menar att tillgänglighet och handikappanpassning är exempel på andra 
regler som bortsett från de avsiktliga effekterna också får negativa bieffekter vid byggnation 
av bostäder. Regelverket har förvisso goda avsikter då de är inrättat för att ge personer med 
fysiska funktionshinder möjlighet att bo och besöka nybyggda och moderniserade bostäder. 
Även om ambitionen är god så har det en baksida. Det blir betydligt mer kostsamt att utforma 
lägenheter utifrån dessa regler. Tillgänglighetsreglerna leder till en annan typ av utestängning 
på marknaden, d v s de som inte har råd ställs utanför. Marknaden öppnas upp för den 
gruppen av människor som har fysiska funktionshinder samtidigt som den gruppen med svag 
ekonomi stängs ute. Författarna poängterar vidare att kravet på handikapsanpassning inte bör 
avskaffas men att de nationella regelverk som berör bostadsbyggandet i vissa fall måste 
kompletteras med en konsekvensanalys. Detta innebär att analyser görs både av den avsedda 
effekten samt bieffekten som uppkommer av regleringen. Det är således rimligt att tro att 
klokare beslut kommer att fattas vid respektive ärende (Cars, Kalbro och Lind, 2013, s. 78-
79). 

5. RESULTAT 
 
Nedan görs en redovisning av uppsatsens empiriska material som består av semistrukturerade 
intervjuer. För att få en klarare bild av varför det inte byggs fler bostäder i Stockholm har 
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intervjuer genomförts med personer från aktuella intressenter. De personer som har intervjuats 
är Berit Göransson från Stadsbyggnadskontoret, Elin Blume från Länsstyrelsen och Stefan 
Timan från NCC.  

5.1 Bostadsmarknad i Stockholm 
Att bostadsmarknaden i Stockholm befinner sig i obalans råder det inga tvivel om. Detta är 
samtliga respondenter eniga om. Stefan Timan från NCC menar att bostadsmarknaden i 
Stockholm under en lång tid, redan från skatteomläggningen 1992 haft ett latent underskott av 
bostäder. Det har byggts för få bostäder i förhållande till befolkningsutvecklingen i 
tillväxtregioner som Stockholm. Timan hävdar att det är och har varit ett starkt eftertryck på 
bostäder vilket utbudet inte kunnat matcha. Elin Blume från länsstyrelsen pekar på att det är 
en enorm brist på bostäder i länets alla kommuner och menar vidare på att bostadsfrågan 
under senare tid hamnat allt mer i fokus. Eftersom att befolkningen ökar så kraftigt hela tiden 
har frågan väckts både i den politiska riksdebatten men också i många kommuner som har sett 
att det finns ett enormt behov av att bygga fler bostäder. I samband med diskussioner om en 
ökad bostadsproduktion pratas det också mycket om hur kopplingen ska ske mellan de nya 
bostäderna och de andra samhällsfunktionerna som service och kollektivtrafik. Blume 
poängterar att det är viktigt att projekten ses i helhet och menar vidare på att det är ett 
samhälle vi ska bygga och inte isolerade bostäder.  

5.2 Varför matchar inte utbudet efterfrågan? 
Timan menar på att det finns olika teorier kring varför det är bostadsbrist i Stockholm och 
nämner bland annat att vi inte använder det befintliga beståndet av bostäder tillräckligt väl. 
Här skulle en förändring i regelverket kunna bidra till en simplifiering av att hyra ut bostäder i 
andrahand, vilket då skulle kunna råda bot på en del av problemet. Ett annat problem som 
försvårar flyttkedjor menar Timan är skattelagstiftningen som gör det förmånligare att inte 
sälja, i och med att vederbörande blir tvungen att skatta av mycket på den vinst som görs vid 
försäljning. Problematiken ligger i att det i vissa fall kan vara dyrare att flytta än att stanna 
kvar. Vi kan till exempel tänka oss ett äldre par som sitter på låga lån och en lägenhet med 
högt värde, där blir det dyrare att flytta helt enkelt. Den största anledningen till varför utbudet 
inte matchar efterfrågan är enligt Timan att vi byggt för lite under en alldeles för lång tid. 
Detta är det underliggande problemet.  

Timan pekar på att några av marknadens problem är handläggningstiderna och att 
processerna är långa och utdragna. Det är svårt och tar lång tid att få tag på byggbar mark. Det 
är dessutom svårt att få bygglov på marken då byggloven ofta överklagas. Timan menar på att 
det är en besvärlig situation då vi ser att i framför allt storstadsregionerna att såväl detaljplan 
som bygglov i regel överklagas i många led, vilket i praktiken innebär långa 
förseningseffekter. Det skulle definitivt kunna ske en effektivisering av bostadsbyggandet i 
Sverige. Vi kan till exempel se att det som i Tyskland tar två år tar mellan sex och tio år i 
Sverige. Detta beror enligt Timan på flertalet orsaker. Det beror dels på vår plan- och 
bygglag, dels på kommunernas vilja och ambition att skapa byggrätter och dels beror det på 
de krav som sätts på hur byggnader ska se ut. Men Timan poängterar dock att den 
huvudsakliga orsaken är de långa processerna. Det tar lång tid att erhålla byggbar mark.  



18 
 

Blume menar på att efterfrågan definitivt finns men att vissa grupper inte “kan” efterfråga, 
varken nyproducerade bostadsrätter eller nyproducerade hyresrätter då det helt enkelt är för 
dyrt. Alla grupper i samhället har inte de ekonomiska förutsättningar som krävs för att de ska 
kunna erhålla en bostad.   

5.3 Hur effektiviserar vi bostadsbyggandet? 
Berit Göransson från stadsbyggnadskontoret menar på att överklagandeprocesserna måste ses 
över. Det skapar en osäkerhet hos byggherrarna då de inte vet när och om de kan komma 
igång med ett projekt. Det borde ske regleringar kring vilka som är berättigade till att 
överklaga ett projekt. Vem som helst ska inte kunna överklaga. Dessutom bör det enligt 
Göransson ses över vilka resurser som finns för de som tar hand om överklagandet. 
Länsstyrelsen som är första instans vid en överklagan är enligt Göransson relativt effektiva på 
att hantera saken. Nästa instans Mark- och miljödomstolen kan ta mer tid på sig. Om det 
dessutom överklagas till mark- och miljööverdomstolen kan det också ta lång tid. För övrigt 
tror inte Göransson att planprocessen går att förkorta så mycket då det skiljer sig mycket från 
projekt till projekt, d v s ibland går det snabbare och ibland tar det längre tid.   

Enligt Timan finns det ett antal saker som kan göras för att öka bostadsbeståndet men 
betonar också att bostadssituationen är komplex och att det inte går att ta en isolerad åtgärd 
för att lösa hela problemet. Det är många saker som samverkar och det krävs flera åtgärder för 
att få upp bostadsbyggandet. Timan understryker hur viktigt det är att vi har kommuner som 
klarar av att ta fram mer byggbar mark. Det är trångt med resurser på detaljplanesidan.  När vi 
väl tar fram detaljplaner måste vi ta fram detaljplaner som medger rationellt byggande. Vidare 
menar Timan att vi inte ska bygga jätteområden som ser likadana ut som de gjorde på 
miljonprogrammen men att arbetet med detaljplaner och markanvisningar bör ske på ett 
annorlunda sätt. I dagsläget karaktäriseras arbetet med detaljplaner och markanvisningar från 
kommunen av att varje plan bearbetas på en extremt detaljerad nivå. Enligt Timan försvårar 
detta en rationell produktion. Timan gör här en liknelse till bilproduktionsmarknaden. Det 
skulle vara svårt för Volvo att producera bilar om det var olika krav på dess utseende på olika 
marknader som Stockholm, Göteborg, Malmö eller Lund. Det är således lättare att bygga en 
bil som accepteras på alla dessa marknader. Enligt Timan är det här samma sak som med 
byggandet av bostäder. Idag går det inte att ha ett standardhus och flytta det till olika ställen i 
Sverige då detaljplanerna förhindrar det. Detta driver kostnaderna uppåt. Ett exempel är att 
kommunerna ofta sätter olika energikrav vilket gör att byggherrarna måste anpassa sina 
produkter hela tiden. Då kan det enligt Timan vara bättre att det finns ett gemensamt krav, 
även om det är satt väldigt högt kan det vara till fördel. Det här gäller även frågor kring 
gestaltning av bostäder. Det är givetvis viktigt att det skapas en god boendemiljö och att vi 
bygger hus som människor tycker ser trevliga ut, men saker som vilka stuprör en fastighet ska 
ha behöver inte föreskrivas i detaljplaner. Timan hävdar här att det är bättre att föra dialog 
och lägga detaljplanen på en annan nivå. Han menar på att vi gemensamt måste försöka få en 
situation där det är möjligt att bygga mer industrialiserat. Timan menar att detta skulle leda till 
kortare och mindre kostsamma processer.  

Blume menar på att det var ett tydligt fokus från den förra så kallade Attefallsregeringen 
att förkorta planprocesserna och processerna från idé till färdig bostad. Blume hävdar att 
länsstyrelsen har bejakat detta att se över planprocesserna men påpekar att det är många 
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frågor som ska sammanvägas i plan- och bygglagen för att det ska bli en bra 
samhällsplanering i stort. Husen som byggs ska ju förhoppningsvis stå ett tag vilket innebär 
att det är viktigt att bygga in en bra bostadsmiljö vilket delvis krockar med att det ska gå 
snabbt. Vidare tycker Blume att tiderna bör ses över så att processerna blir mer effektiva. 
Dock menar hon på att det kanske inte är rimligt att korta ner allting, då det bland annat ska 
genomföras samråd och enligt plan- och bygglagen ska vara möjligt att överklaga osv. Då det 
inte går att rucka på detta måste saker och ting få ta sin tid. Vidare blir dock handläggning 
viktig för att på så sätt få mer effektiva processer.  

5.4 Bostadssituationen för studenter 
Blume säger att det i dagsläget finns betydligt fler studenter än vad det finns studentbostäder. 
Kvoten i Stockholm är betydligt mindre än vad den är i andra studentstäder runt om i landet 
som till exempel Uppsala. Hon menar dock på att alla studenter inte vill bo i studentbostäder 
vilket då innebär att marknaden inte bör matchas till hundra procent. Blume hävdar dock att 
det fortfarande måste till fler studentbostäder då den generella bostadsbristen gör det extra 
svårt för studenter att hitta boende. Studenter tillhör en av de grupper som har det svårast att 
hävda sig på marknaden i och med att det inte är särskilt kapitalstarka och inte har många år i 
kötid.  

Berit Göransson på Stadsbyggnadskontoret menar på att det största problemet för 
studenter är att det som byggs idag är dyrt. Med den knappa ekonomi som de flesta studenter 
har blir det därför svårt att betala de hyror som tillkommer. Göransson menar att det på lång 
sikt kan vara mer ekonomiskt att köpa en bostadsrätt än att hyra en bostad. Hon menar vidare 
på att det kan vara särskilt ekonomiskt att köpa en bostadsrätt vid ett område som inte har den 
högsta attraktiviteten. Att komma in på denna marknad kan dock vara svårt för en student då 
det ofta måste till en kontantinsats och lån.  

5.5 Varför byggs det inte fler studentbostäder? 
Enligt Göransson är det inte vad många andra anser höga markkostnader som orsakar varför 
det inte byggs fler studentbostäder. Hon menar vidare på att Stockholms stad är väldigt 
generös när det gäller markkostnader för studentbostäder, som är upprättade med tomträtt och 
extra låg avgift. Göransson pekar på att det handlar om byggkostnader, marknaden och 
studenters betalningsförmåga. Då det byggs små lägenheter ska det till kök och badrum i varje 
lägenhet vilket drar upp kostnaderna och kvadratmeterpriserna. Skulle det istället byggas 
korridorsrum där studenter delar på kök och badrum skulle kostnaderna sjunka. Detta är dock 
inget som studenterna gärna efterfrågar då de vill ha högre standard på bostadens utförande.  

Blume menar att anledningen till varför det inte byggts fler studentbostäder är på grund 
av att det inte funnits en politisk vilja att göra det. Det har kommit nu på senare år. 
Dessförinnan har studenter inte varit den primära gruppen att bygga för. Hon menar även på 
att de som bygger studentbostäder har svårt att få ihop kalkylerna. Det går således inte att 
bygga till vilken hyra som helst. Ofta är studentbostäder planerade till marklägen som inte är 
dem bästa. Dessa områden är ofta utsatta för buller, både industribuller och vägbuller vilket 
då i vissa fall förhindrar byggnation av bostäder. Blume menar på att vi har mycket regler och 
regelverk rörande hälsoaspekter. Det här är något som Göransson vidare tycker att regelverket 
borde kunna lätta lite på när det gäller just studentbostäder. Om reglerna kring buller ändrades 
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för studentbostäder skulle nya marker som tidigare inte bebyggts på att bli tillgängliga. 
Byggherrarna skulle på så sätt slippa vidta stora, dyrbara konstruktioner för att klara dessa 
bullerkrav. Göransson förklarar vidare att bullerkraven inte skulle påverka och förändra 
inomhusmiljön men att det kan ske en förändring på kraven gällande utomhusmiljön. Kraven 
som är satta idag innebär att det ska gå att öppna fönster utan att det ska bullra för mycket. 
Enligt Göransson så kan det alltså ske en förändring i regelverket kring detta. 

Timan menar också att tillgänglighetskravet bör ses över. Han menar vidare på att det 
inte skulle kännas bra att tumma på tillgänglighetskraven men att det borde föras diskussioner 
om saken. Eftersom att behovet egentligen inte är så stort om vi ser det procentuellt sett så 
kanske inte alla lägenheter behöver följa dessa krav. Det kanske räcker med att några 
lägenheter per fastighet följer tillgänglighetskraven. Timan menar att både 
tillgänglighetskraven och bullerkraven driver kostnaderna uppåt vilket blir problematisk vid 
byggnation av just studentbostäder då målet är att bygga så billigt som möjligt.  

6. DISKUSSION OCH ANALYS 
 
Denna del i uppsatsen kommer att bestå av en koppling mellan undersökningens syfte, teori 
och resultat. Resultatet som framkommit av intervjuerna kommer att jämföras med de teorier 
som presenteras i uppsatsen. 

Först och främst kan det konstateras att bostadsmarknaden är oerhört komplex bestående 
av många olika komponenter. Om det är underskott, balans eller överskott på 
bostadsmarknaden är i mångt och mycket en bedömningsfråga.  

Att det råder brist på bostäder och studentbostäder i Stockholm är dock något som 
samtliga respondenter varit eniga om. Det har byggts för få bostäder under en lång tid, 
samtidigt som befolkningen i staden har ökat. Detta har resulterat i att efterfrågan idag är 
betydligt större än vad utbudet är vilket då indikerar på att det finns ett efterfrågeöverskott på 
marknaden. Detta korresponderar med Mankiws teorier om att efterfrågan påverkas av 
förändringar i populationen. Trots att efterfrågan är stor och att det finns incitament till att öka 
produktionen av bostäder byggs det inte tillräckligt. Efterfrågeöverskottet har lett till att 
priserna på bostäder har ökat markant och köerna till hyresrätterna har blivit extremt långa. 
Det kan konstateras att socioekonomiska aspekter blivit avgörande för hur en person skaffar 
sig bostad i Stockholm. Elin Blume från länsstyrelsen menar här att studenter har det extra 
svårt att hävda sig på marknaden då de inte är speciellt kapitalstarka och inte har många år i 
kötid. Denna realitet kan även ses som ett hot mot att Stockholm i fortsättningen ska kunna 
titulera sig som en av Europas främsta tillväxtregioner. Den problematiska situationen på 
Stockholms bostadsmarknad och svårigheterna med att få tag på bostad kan potentiellt sett 
göra att allt fler människor inte vill och kan bosätta sig i Stockholm.  

Att det byggs för få bostäder har kommit att bli ett ämne som tagits upp både i den 
politiska riksdebatten men också i många kommuner som har sett att det finns behov av att 
bygga mer. Situationen på Stockholms bostadsmarknad har lett till frågeställningen: Varför 
byggs det inte fler bostäder när efterfrågan är så stor?  
 
Samrådet 
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I teorin presenteras samrådet som en orsak till att processerna är onödigt långa och 
komplicerade. Cars, Kalbro och Lind menar att samråd inte alltid medför positiva utfall. De 
menar att det ibland visar sig att både demokratiska och effektivitetsmässiga vinster har gjorts 
men att det i andra fall är precis tvärtom. Processerna har varit ineffektiva och dragit ut på tid, 
de förutsedda demokratiska vinsterna har varit lika med noll. Då processerna drar ut på tid 
ökar också kostnaderna för projektet. De menar vidare på att medborgardialoger och 
samråden bör ske i andra former som är mer effektiva.  

Samrådet är dock ingenting som av intervjuerna att döma anses vara något problem. Elin 
Blume menar att det är viktigt att effektivisera processerna men att det kanske inte är rimligt 
att korta ner alla delar i processen. Eftersom att samrådet ska genomföras enligt de 
bestämmelser som satts i plan- och bygglagen så måste saker och ting ibland få ta sin tid, till 
exempel samrådet.  
 
Överklagandet 
Den främsta anledningen till att det inte byggs mer är enligt respondenterna de långa och 
utdragna processerna. En av orsakerna till varför processerna är så sävliga beror bland annat 
på att det är komplicerat att få tag på byggbar mark som vidare också är svår att få bygglov 
på, då de ofta överklagas. Överklagandet är något samtliga respondenter betonat som viktigt 
att se över. Både bygglov och detaljplaner överklagas i många led vilket i praktiken skapar 
långa förseningar och på så sätt triggar upp kostnaderna. Det skapar en osäkerhet hos 
byggherrarna då de inte vet när och om de kan komma igång med ett projekt. Osäkerheten 
kan leda till att de helt enkelt väljer att inte satsa på ett projekt. Det här korresponderar med 
de resonemang som görs av Cars, Kalbro och Lind som också hävdar att överklagandet bör 
ses över. Överklagandet borde kunna hindras genom att bland annat introducera tydligare 
regler kring vad som kan få en plan att stoppas vilket på så sätt skulle göra processerna mer 
effektiva. Det bör även föras diskussioner kring vilka som ska vara berättigade till att 
överklaga ett projekt. Vem som helst kanske inte ska ha möjlighet till att överklaga. Ett annat 
exempel som Cars, Kalbro och Lind gör är att det borde införas en administrativ avgift vid 
överklagande vilket potentiellt sett skulle minska antalet okynnesöverklaganden. 
Respondenterna nämner också att de resurser som hanterar överklaganden bör ses över. De 
menar på att hanteringen av överklaganden tar lång tid då det inte finns tillräckligt med 
resurser för att hantera alla de som kommer in.  
 
Buller och tillgänglighetsapassning  
Något som har uppdagats i intervjuerna och som även korresponderar med teorin från Cars, 
Kalbro och Lind är de bullerkrav och tillgänglighetskrav som måste följas vid byggnation. 
Även om bullerkraven och tillgänglighetskraven fyller sina funktioner och att de har goda 
avsikter så bidrar de även till att kostnaderna ökar. Cars, Kalbro och Lind menar att 
bullerkraven skapar problem vid byggnation av nya bostäder på grund av att de är så många 
olika regelverk som satt upp olika krav vilket leder till att det blir svårt att uppnå alla. Det är 
dessutom svårt att uppnå målen i tätbebyggda områden vilket blir problematiskt i och med att 
efterfrågan på att bo inom dessa områden är hög. Om det skedde en ändring i regleringen 
kring buller skulle ny mark bli tillgänglig som tidigare inte varit det vilket då skulle kunna 
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leda till att fler bostäder byggs. Vid byggnation av studentbostäder skulle detta vara särskilt 
intressant att titta närmare på för att få ned byggkostnaderna. Precis som bullerkraven har 
tillgänglighetskraven bortsett från de avsedda effekterna också negativa bieffekter då det blir 
betydligt mer kostsamt att utforma lägenheterna efter dessa regler. Samtliga är överens om att 
tillgänglighetskravet bör ses över. Det är så klart viktigt att personer med funktionshinder ska 
ha möjlighet att bo och besöka moderniserade bostäder men diskussioner bör föras kring 
huruvida alla bostäder måste uppfylla dessa krav. Detta är också något som särskilt tas upp 
vid just byggnation av studentbostäder där det alltså är särskilt viktigt att få ned 
byggkostnaderna.  
 
Övrigt 
I intervjuerna har det framkommit andra resonemang kring vad som hämmar 
bostadsbyggandet. Dessa resonemang har dock ingen korrespondens med uppsatsens teoridel.  
Timan menar att bostadsbristen till viss del skulle kunna lösas av ett bättre användande av de 
befintliga bostäderna. En förändring i regelverket skulle kunna bidra till en förenklad process 
vid uthyrning av bostäder i andra hand. En annan orsak som försvårar flyttkedjor är 
skattelagstiftningen som gör det förmånligare att inte sälja sin bostad då det måste skattas 
mycket av den vinst som görs vid en försäljning. Detta bör således ses över.    

7. SLUTSATS 
 
Att Stockholms bostadsmarknad befinner sig i obalans är ett faktum. Alla respondenter är 
eniga om att det råder brist på bostäder. Det har byggts för lite samtidigt som befolkningen 
har ökat kraftigt under de senaste åren. Då efterfrågan idag är så pass stor och utbudet så litet 
kan det tyckas konstigt att det inte byggs fler bostäder i högre och snabbare takt. Det ska dock 
poängteras att bostadsmarknaden är komplex, beståenda av många olika variablar. Något som 
har uppdagats i undersökningen är att det inte räcker med att ta en isolerad åtgärd för att råda 
bot på hela bostadsbristen. Dock finns det ett antal saker inom bostadsbyggandet som bör ses 
över för att på sikt göra bygg- och planprocesserna mer effektiva. Det ständiga överklagandet 
av detaljplaner och bygglov är ett exempel på något som bör ses över då det hindrar 
bostadsbyggandet. Överklagandet leder till att processerna tar onödigt lång tid vilket driver 
upp kostnaderna. Detta skapar även oro för byggherrarna som i vissa fall väljer att avstå ett 
bostadsprojekt. Vidare bör vissa regler och krav ses över. Det finns till exempel en mängd 
olika bullerkrav att förhålla sig till vilket försvårar bostadsbyggandet. Dels driver de upp 
kostnaderna då dyra konstruktioner måste byggas för att hålla de kraven som finns. Dessutom 
är det mycket mark som inte blir tillgänglig att bygga på då kraven inte går att uppnå på dessa 
marker. Detta har kommit att bli en fråga som väckts framför allt i diskussioner kring 
studentbostäder. Om bullerkraven sänks skulle nya marker bli tillgängliga plus att 
kostnaderna skulle minska i och med att byggherrarna slipper bygga dyra konstruktioner som 
är till för att dämpa bullret. Ett annat krav som uppdagats i undersökningen är kravet på 
tillgänglighetsanpassning. Enligt de regler som finns idag ska moderniserade bostäder vara 
tillgängliga för alla, oavsett funktionshinder. Det här kravet driver också upp 
byggkostnaderna. Det är visserligen viktigt att folk med funktionshinder ska ha möjlighet att 
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bo och besöka bostäder men enligt respondenterna bör detta kravet ses över. Alla lägenheter i 
en fastighet kanske inte måste uppfylla detta krav. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
1 Börja med att berätta lite om dig själv och vad du jobbar med. 
2 Vad är din syn på bostadsmarknaden i allmänhet? 
3 Vad är din syn på bostadssituationen för studenter? Hyresrätter, studentlägenheter. 
4 Varför bygger man i huvudsak bostadsrätter? 
5 Vilka barriärer finns det som hindrar byggandet av bostäder? 
6 Vilka möjligheter finns det? 
7 Hur ser samarbetet ut med andra aktörer? Finns det något samarbete? Kommun, kårer, 
byggherrar osv. 
8 Vad är den största anledningen enligt dig, att det inte byggs fler studentbostäder och 
hyresrätter? 
9 Skulle man kunna effektivisera bostadsbyggandet på något vis? Göra processerna snabbare? 
10 Ska staten subventionera? 
11 Gör ni något för att hjälpa studenter att hitta boende? 


