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Förord
Det här är mitt kandidatarbete och därmed sista moment under tre års studier vid Blekinge
Tekniska Högskola och Institutionen för Fysisk Planering. Det har varit tre lärorika år och för
dem vill jag tacka programansvarig, och tillika min handledare i det här arbetet, Eric Markus.
Jag skall nu ut i arbetslivet och är säker på att det jag lärt mig av Eric och alla andra lärare på
linjen kommer ge mig bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Tack.

Carl-Johan Hjalmers
Karlskrona, 2017-05-24
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Sammanfattning
Idag byggs det för lite i Sverige, och särskilt svårt har det visat sig vara att nyproducera
hyresrätter. Det är en upplåtelseform som är mycket viktig för en fungerande
bostadsmarknad och som de allra flesta av oss någon gång kommer att bo i. Såväl
arbetsmarknaden som samhällsfrågor såsom integration blir lidande om det inte byggs fler
hyresrätter – och det snabbt.
Det här blir fler och fler politiker och sakkunniga medvetna om och debatten i ämnet har
därför exploderat de senaste åren. Alla tycks ha lösningar och förslag till olika branscher och
institutioner. Mitt i den här samhällsdebatten befinner sig kommunerna och deras
planeringstjänstemän, som besitter en unik position i den svenska
samhällsbyggnadsprocessen. Att omsätta alla debattinlägg och forskningsrapporter till
konkreta handlingar är dock ingen lätt uppgift.
Den här undersökningen försöker göra just det; sammanfatta och gallra bland debattens och
forskningens alla åtgärdsförslag som riktas åt den kommunala planeringen. Med en
enkätundersökning tas det sedan hjälp av just planeringstjänstemännen i några av Sveriges
kommuner för att analysera åtgärderna utifrån deras kommuns situation. Undersökningen
tar sig därmed an en hett debatterad fråga, kokar ner dess centrala beståndsdelar till
konkreta åtgärder och analyserar sedan vilken förmåga de faktiskt har att omsättas i verkliga
resultat; nyproducerade hyresrätter. Resultaten av undersökningen analyseras och påvisar
mönster i och samband mellan åtgärder och olika bra resultat av nybyggnation av
hyresrätter bland kommunerna som medverkat.
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Inledning
Inledningskapitlet rymmer de avsnitt som förklarar uppsatsens syfte, en bakgrund till ämnet,
problemformuleringen som ligger till grund för undersökningen samt de avgränsningar som
gjorts.

Syfte
Kandidatuppsatsen syftar till att, i enlighet med en pragmatisk teoretisk forskningsansats,
först undersöka vilka åtgärder med mål att att öka byggtakten av hyresrätter som föreslagits
av centrala aktörer i stadsplanering och byggsektor, och sedan analysera verkningsfullheten1
hos de åtgärderna i kommuner där de genomförts.

Bakgrund
I Sverige skall staten och kommunerna enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383) trygga
människors rätt till bostad. Den svenska bostadsmarknaden kännetecknas dock i dagsläget
av en utbredd bostadsbrist, samt av en oförmåga att öka byggtakten. Det här bekräftas av
Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät som sammanfattar att 255 av 290 kommuner själva
säger sig ha ett underskott på bostäder. Boverket uppskattar vidare att ca. 700000 bostäder
behöver byggas under en tioårsperiod och speciellt ökad byggtakt krävs i tillväxtområdena
(Boverket, 2017). Idag bor varannan person i åldern 20-27 i Stockholmsområdet och var hos
sina föräldrar (Ivarson, Jonsson, Du Rietz, Sandberg, 2015: s. 36). En sådan situation kan vara
frustrerande i ett läge av livet där den egna identiteten formas och de flesta klarar att ”stå
på egna ben”. En aspekt som inte får förglömmas är att frustration bland landets unga
blandat med en ökad segregation i bostadsbristens spår (Statsrådsberedningen,
Finansdepartementet, Näringsdepartementet, 2016) har bredare samhälleliga konsekvenser.
I debatten nämns sociala problem som kriminalitet och förstärkt utanförskap. Görs inget åt
bostadsbristen finns det därför potential att andra samhälleliga funktioner blir lidande.
Situationen bör därför beskrivas som en bostadskris, även om ordet ”kris” inte gärna
används av någon av de källor som i arbetet citerats. Vad samma källor beskriver stämmer
dock in väl på nationalencyklopedins definition av ordet. I det här kandidatarbetet kommer
det därför används med följande, förvisso ekonomibaserade, definition:

1

”Verkningsfull - som har god verkan (effektfull, slagkraftig)” - Nationalencyklopedin
Ett begrepp som inom planeringsbranschen generellt uppfattas som försök till att uppmäta kvalité på alltifrån en
bred åtgärd till ett dokument, gentemot den måluppfyllelsen det skall förstås utifrån.
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”kris - inom ekonomin plötslig och djupgående förändring av den relativa balans som råder i
det cykliska samhällsekonomiska utvecklingsförloppet. ”
Särskilt viktigt i det befolkningsexpansiva läge som Sverige befinner sig i är uppförandet av
fler hyresrätter, som med sitt låga risktagande och höga tillgänglighet ses som idealiska för
stora samhällsgrupper (e.g. Bladh & Fröberg, 2009: s. 36. Fastighetsägarna, 2012: s. 2. Cars
et al., 2013: s. 15-16). Hyresrätter är också viktiga för en fullt fungerande arbetsmarknad och
därmed, i ett större perspektiv, en fortsatt nationell ekonomisk tillväxt; boende i hyresrätter
är mer benägna att flytta dit arbeten finns och därmed beskrivs hyresrätten även som en
viktig funktion för att motverka segregation på bostadsmarknaden (Hyresgästföreningen,
2014a: s. 18. Fastighetsägarna, 2002: s. 2). Upplåtelseformen hyresrätt är därför viktig för ett
brett spektrum av människor i dagens Sverige. Yttersta få medborgare passerar aldrig en
hyresrätt under sin bostadskarriär. De unga, de som studerar, ekonomiskt svaga samt
nyanlända är stora grupper som behöver en väl fungerande hyresrättsmarknad, då det är
den vanligaste upplåtelseformen bland grupperna (Boutredningen, 2007. Boverket, 2016b).
Bostadsförsörjningslagen (2000:1383) § 2 anger att det lagstadgade
bostadsförsörjningsprogrammet skall innehålla uppgifter grundade på den demografiska
situationen i kommunen, behovet av bostäder och då specifikt behovet för olika grupper.
Boverkets sammanfattning visar dock att nästan hälften av Sveriges kommuner inte följer de
kraven (Boverket, 2017b). Från politiskt håll har idén om att lyfta bostadsförsörjningen från
ett allmänt intresse till ett riksintresse tagits upp och även utretts i riksintresseutredningen
(2014). De ifrågasättande rösterna, som hörs från flera håll, pekar på att det finns brister i
den nuvarande lagstiftningen (e.g. Cars et al, 2014. Sternhoff, 2016). Inte bara Plan- och
Bygglagen (PBL), utan även lagarna som reglerar hyressättningssystemet utreds och
debatteras flitigt. Bostadskrisen ger bevisligen ett framtidssituation där stora förändringar
kan genomföras.
I debattklimatet är tonläget högt och det verkar finnas få gemensamma nämnare
debattörerna emellan; den enda som går att finna är att det byggs för lite och för långsamt.
Den politiska bostadsdebatten har polariserats; på ena sidan står avregleringsförespråkarna
och på andra sidan de som vill ha mer tydlig statlig styrning (Sternhoff, 2016). Även bland
åsikter från utanför den politiska arenan verkar det finnas lika många förslag som det finns
debattörer och allt fler och vitt skilda åsikter dyker upp på landets debattsidor.
Det här kandidatarbetet skrivs därmed i en tid av het debatt om hyresrättens framtid, men
också i en tid av stora möjligheter för den fysiska planeringen. Särskilt den kommunala
planeringen har stora möjligheter att placera sig i framkanten för den utveckling och
planering inför det stora nybyggnationsprogram av hyresbostäder som med allra största
sannolikhet kommer att krävas för att Sverige skall klara de ansträngningar, samt kunna ta
vara på potentialen, en snabbt växande befolkning innebär.
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Problemformulering
I dagens Sverige befinner vi oss i en bostadskris där det byggs allt för lite, särskilt ifråga om
hyresrätter. Genom att låta det här kandidatarbetet utgå från en bred förståelse av
bostadsdebatten behövs också en mer precis problemformulering skapas. Med det här
syftet i åtanke utgår undersökningen därför från rikets lagtexter.
Eftersom lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2013:866) gör klart att
Sveriges kommuner har ett ansvar att försörja alla kommunens invånare med bostäder, vilar
nu ett stort ansvar på en stor majoritet av Sveriges kommuners axlar. Lagen gör klart att alla
kommuner skall planera för åtgärder som leder till en balanserad bostadssituation, eller som
det heter i 1 §; att ”ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs” för att nå målet.
Kommunens planenheter skall i riktlinjerna för bostadsförsörjning, enligt § 2, ta hänsyn till
”relevanta nationella och regionala mål”. Boverket är den statliga myndighet som definierar
de nationella målen för bostadsbyggandet, och bland dem finns mål med ”särskild relevans
för fysisk planering”. Här poängteras att hyresrättens ställning bör stärkas samt att fler billiga
bostäder behöver byggas (Boverket, 2014). Riktlinjerna kommunen slår fast i olika dokument
skall också vara vägledande vid planläggning enligt 2 kap. 3 § PBL (2010:900), som fastslår att
planeringen skall ske med hänsyn till att främja bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet.
Tidsramen för kommunerna är dessutom kort, menar Boverket (2017), vars mål på 700000
bostäder under en tioårsperiod kräver en byggtaktsökning. Vidare befarar de att ökningen
har påbörjats, men inte är tillräckligt snabb (Boverket, 2016a). Dessutom påbörjas allt färre
hyresrätter utanför storstadsområdena, något som ytterligare spär på potentiella
segregationsproblem till följd av bostadskrisen (ibid: s. 10). Boverkets bostadspolitiska mål
(2014) menar att hyresrättens ställning ska stärkas på bostadsmarknaden. Att det behövs
fler hyresrätter per år är vedertagen fakta i branschen (e.g. Hyresgästföreningen, 2014.
Fastighetsägarna, 2012. Boverket 2016b) och det är en kritisk situation som beskrivs, där
långa bostadsköer minskar integrationsmöjligheter för nyanlända och där nationell
ekonomisk tillväxt hindras. Dessutom närmar sig byggandet sin maxkapacitet och flera
branscher har stora hinder att övervinna för att byggtakten skall kunna öka.
Som undersökningen kommer att visa har problemet med hur byggtakten av hyresrätter
skall kunna öka inte en enkel lösning. Det finns otaliga föreslagna åtgärder. Vissa åtgärder
har prövats i praktiken och andra inte. Det uppträder en situation där verkningsfullheten i
åtgärderna behöver undersökas så att en gallring kan genomföras.
PBL reglerar det kommunala planeringsmonopolet och ger därför den kommunala
planeringen en särställning i landets bostadsbyggande. Därmed har kommunal planering en
inneboende potential att påverka byggtakten av alla typer av bostäder, men också att
utveckla samordnandet av planprocessens alla aktörer. Byggtakt och samordnande går hand
9

i hand, för i dagens alltmer komplexa byggprocess krävs en modern relationen mellan
kommunal planering och privata aktörer (Cars et al., 2014: s. 44-45). Det är därför intressant
att utgå ifrån den kommunala planeringens sits.
Det här kandidatarbetet vill undersöka vilka åtgärder kommunernas planeringskontor kan
vidta för att öka byggtakten av hyresrätter och utgår därför från kommunala
planeringstjänstemäns praktiska erfarenheter av föreslagna åtgärder från olika aktörer. Hur
kan egentligen kommunal planering åstadkomma högre byggtakt av hyresrätter? Vad anser
kommunala planeringsarkitekter om sina möjligheter att göra så? Går det att se om en
åtgärd som föreslagits och sedan implementerats faktiskt bidragit till högre antal byggda
hyresrätter? Med en medveten analys av olika åtgärders verkningsfullhet kan en
reflekterande utvärdering av vad som fungerar och vad som inte fungerar göras.
Undersökningen sker därför dels reaktivt, den grundas i problem som identifierats i dagens
bostadsmarknadssituation, samt proaktivt med bakgrund i sitt syfte att undersöka vilka av
de identifierade åtgärderna som faktiskt kan motverka den framtida krissituation som
förespåtts.

Frågeställningar
1. Vilka problem ser byggbranschen, allmänheten, politiker respektive kommuner med att
öka hyresbostadsbyggandet i Sverige idag?
2. Vilka centrala åtgärder som aktörerna föreslagit har olika kommuner genomfört för att
bygga fler hyresrätter?
3. Går det att visa om åtgärderna varit verkningsfulla utifrån kvantitativa undersökningar av
kommuners nybyggnation av hyresrätter?
(Frågeställningarna har numrerats enbart i syfte att göra dem enklare att hänvisas till; de har
ingen inbördes hierarki)

Avgränsning
Undersökningen kommer att fokusera på de praktiska åtgärder enskilda kommuner vidtagit;
de förändringsförslag som på senare tid riktats mot den kommunala planeringen. Med mål
att få med ett brett spektrum av infallsvinklar så undersöker därför arbetet åtgärdsförslag
som härstammar från allmänhetens, det politiska och byggbranschens håll. Undersökningen
skapar på så sätt förståelse av den mer övergripande samhällsdebatten, där bostadskrisen
diskuteras av individer med vitt skilda bakgrunder.
Eftersom regeringen (Finansdepartementet & Näringsdepartementet, 2016: s. 6), Boverket
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(2016b), Hyresgästföreningen (2014) samt även privata aktörer menar att fler hyresrätter än
vad som byggs idag behövs utgår undersökningen ifrån hypotesen om att det finns en
intersubjektiv sanning i påståendet. Utan att påstå att resultat och metod är valda utifrån en
helt subjektiv utgångspunkt så kräver ändå påståendet att hyresrätter behövs så akut som
föreslås en viss distans från resultat, analys och metod; situationen skulle hypotetiskt kunna
lösas på andra sätt.
Storskaligt bostadsbyggande, oavsett upplåtelseform, skapar dock inte bara
bostadsmöjligheter. Sociala omständigheter befästs och kan leda till önskvärda såväl som
oönskade socioekonomiska konsekvenser. Ämnet har studerats noga inom fysisk planering
(e.g. Petterson, 2012) och i fältet ställs ofta frågan om vad som händer sen, när vi byggt
klart. Om man inte ifrågasätter och undersöker de konsekvenser som oumbärligen uppstår i
en sådan situation så är det omöjligt att skapa en fullständig konsekvensanalys.
Undersökningen är dock inte avsedd att svara på frågan om den fysiska planeringen skapar
en god bostadsmiljö idag och framöver. Istället är konstaterandet att det inte skapas
tillräckligt med bostadsmiljöer överhuvudtaget den problemformulering som
undersökningen utgår ifrån. Problemformuleringen rör således inte de sociala konsekvenser
som uppkommer efter nybyggnation av hyresrätter; istället pekar den på de sociala
konsekvenser som uppkommer om de inte byggs alls. Analysen i undersökningen har därför
medvetet valts att koncentreras till målet att få fler hyresrätter byggda. Risken är annars att
undersökningens kärna går förlorad i abstrakta analyser utan fokus på
problemformuleringen.

Forskningsdesign
En viktig del av arbetets upplägg är forskningsdesignen. Avsnittet syftar till att ge en
fördjupning om vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkter som legat till grund för
undersökningens val av metoder och redskap (Denscombe, 2009: s. 421). Här ges en
motivation till vetenskapligheten i analyser och slutsatser.
En ansats till forskningsdesign kan vara s.k. induktiv, deduktiv eller abduktiv. Den deduktiva
ansatsen används inte i den här undersökningen, då den utgår från att forskaren innan
empirin samlats in skaffat sig en teori som skall prövas. Den Induktiva ansatsen, å andra
sidan, ligger närmare undersökningens angreppssätt. I den induktiva ansatsen samlas
empirin in med en viss naivitet från forskarens sida, för att sedan systematiseras och leda till
en teori om hur världen fungerar. Arbetet blir sällan varken helt induktivt eller deduktivt,
utan kan landa i spektrumet mittemellan. Det tredje alternativet är att arbetet är adbuktivt.
Det innebär kortfattat att data samlas in utan en förbestämd teori att testa på samma sätt
som i den induktiva ansatsen, men att det under undersökningens gång skapas försiktiga
teoretiska antaganden (Jacobsen, 2002, s. 34-35, 44-45).
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En pragmatisk ansats
Säfström och Östmans (1999: s. 15–19) kritik menar att det finns en ohållbarhet i
objektivismens antagande om den fastslaget universella sanningen som är lika påfallande
som relativismens antagande om sanningen som totalt subjektiv. Dessutom anses tanken
om den helt utomstående, ”gudomliga”, positionen och det absoluta metaspråket vilket alla
andra språkliga utsagor kan relateras och bedömas utifrån inte heller hållbart. Den ansats
som valts för undersökningen har istället blivit den pragmatiska. Undersökningen ställer sig
därmed bakom kritiken mot de båda vetenskapliga utgångspunkternas försök att fastställa
kunskapens natur.
Genom att inta den pragmatiska vetenskapsfilosofiska positionen öppnar sig frågan om det
överordnade målet; ett mål som enligt pragmatismteoretikern Dewey skall prioriteras så
pass högt inom pragmatismen att jakten på redskapen för att nå målet ses som
”räddningen” och att det därför är oviktigt vem som använder verktygen och utför
handlingarna för att nå dit (Stuhr, 2003: s. 175-177). Eftersom det inte går att utröna någon
förutbestämd hypotes i problemformuleringen så är det säkert att säga att arbetet är av
explorerande undersökningskaraktär (Denscombe, 2009: 160). Att tydligt styra arbetets
forskningsdesign efter problemformuleringen och frågeställningarna, där målen definieras,
blir därför naturligt. Det tematiska ämnet i problemformuleringen är den brist på och låga
byggtakt av hyresrätter som syns i Sverige idag. Den här tillfälliga
bostadsmarknadsproblematiken behöver därför inte vara särskilt komplicerad eftersom det
existerar en grundläggande motsats; att bygga fler hyresrätter. Ett sådant antagande bygger
på Deweys tanke om primär och sekundär erfarenhet. Den primära erfarenheten beskriver
de övergripande, generella erfarenheterna människor kan ha om en större fråga; såsom
erfarenheten att det finns problem på bostadsmarknaden i Sverige idag. Den sekundära, å
andra sidan, är den erfarenhet som människan får när en systematisk undersökning görs och
mer noggranna reflektioner kring frågan kan göras (Campbell, 1996: s. 72-73). Genom
undersökningens inledande bakgrundsanalys av nutidens svenska bostadskris har
undersökningen inriktat sig på att skaffa en sekundär erfarenhet; den om det problemet
med den låga byggtakten av den särskilt viktiga upplåtelseformen hyresrätt.
Dewey, skriver John J. Stuhr (2003), talar om hur pragmatiker uppvisar en tro på att kunna
påverka framtiden enligt vad som anses önskvärt i nuet. Grunden till vad som anses önskvärt
i nuet beror dels på framtidstron, samt dels på viljan att utvidga kunskapen om något genom
att ge upp äldre föreställningar och lösningar. En pragmatiker har som Som Säfström och
Östman skriver (1999: s. 20) som syfte att klargöra våra önskningar, behov och intressen
genom att granska dess konsekvenser. Det medför att pragmatikern kräver ett demokratiskt
samhälle, där det går att testa de önskningarna, behoven och intressena. Charles Sanders
Pierce har utifrån den insikten myntat pragmatikerns levnadsregel: ”do not block the road of
inquiry” (Campbell, 1996: s. 16). Beskrivningarna ligger mycket nära den här
undersökningen. Undersökningen sker dels reaktivt, den grundas i den situation som landets
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bostadsmarknad befinner sig i, samt proaktivt med bakgrund i sitt överordnade syfte att
undersöka vilka åtgärderna som faktiskt kan motverka den förvärrade krissituation som
förespås om inget görs.
Intersubjektivitet
Ansatsen är dock inte okomplicerad. Det är lätt att tro att den enbart valts då den normalt
sett kopplas ihop med användandet av flera forskningsmetoder eller för att arbetets
frågeställningar har ett tema som utgår ifrån vad som fungerar i verkligheten. Men här finns
också en undertanke att skapa en bredare analys av hyresrättens situation på
bostadsmarknaden, och hur den förstås av olika aktörer. Begreppsliggörande kring
verklighetsuppfattningar inom pragmatismen behövs således.
Jacobsen (2002: s. 38-42) föreslår hur begreppet intersubjektivitet kan användas för att
förklara hur en pragmatisk forskningsdesign omsätts i forskningsmetoder. Den som
undersöker accepterar att det inte finns en enda ”sanning”, men menar också att det går att
formera en högre sannolik förklaring av ”sanning” om fler personer anser det vara på ett
visst vis. Intersubjektiviteten kan likt pragmatismen sägas ligga någonstans i det spektrum
som utgörs av motpolerna objektiv respektive subjektiv världsuppfattning. Även begreppet
”transactional realism”, som Hall (2013: s. 17) beskriver hur Dewey myntade, menar att
pragmatikern rör sig i ett spektrum mellan de klassiska begreppen om objektiv och subjektiv
världsuppfattning. Hall menar här att med pragmatismen som ansats så har sanning, såväl
som kunskap, en stark koppling till mänsklig handling. Kunskap blir resultatet av de rådande
överenskommelser, kontexter och konstruktioner samt praktiker och strider som styr våra
handlingar. Den skapas genom att testa sanningar och kunskaper över tid, genom olika
handlingar, för att sedan utvärderas genom undersökningar. På samma sätt förhåller sig den
här undersökningen till åtgärder för ökad byggtakt av hyresrätter; åtgärderna ses som svar
på tillfälligt antagna problemformuleringar och överenskommelser. De åtgärder som
identifieras bedöms sedan genom att prövas mot dess praktiska konsekvens enligt
kommunala planeringstjänstemän, de som testat åtgärderna över tid.
Hur skapas då en vetenskaplighet för en undersökning med pragmatisk ansats? Dewey
menade, skriver Hall (2014: s. 20-21) att reflektionen är ett viktigt verktyg. Genom att
reflektera kring sin undersökning och de metoder som väljs samt genom att empiriskt testa
antaganden kan vetenskaplighet uppnås. Reflektion består av många delar, hävdar Dewey
(ibid.). Några av de tydligaste i den här undersökningen handlar om att ifrågasätta
påståenden, motivera antaganden, skapa hypoteser om konsekvenser samt att ta hänsyn till
flera föreslagna åtgärder. Sammanfattningsvis menar pragmatikern att olika kunskaper och
undersökningsmetoder är olika bra beroende på vilket problem som syftas till att lösas
(Säfström & Östman, 1999: s. 20). Av den anledningen ger en pragmatiskt ansats, med
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öppna och varierade forskningsmetoder och där utrymme också lämnas åt
förkunskapsbaserade reflektioner, trovärdighet och vetenskaplighet till arbetet.

Metod
Avsnittet skall klargöra hur arbetet är tänkt att struktureras upp forskningsmässigt; vilka
metoder som används för att förankra datan som skall ligga till grund för analyser och
slutsatser. Med bakgrund i föregående avsnitt om forskningsdesign är metoderna valda
utifrån vad som leder till vetenskaplighet i resultat och slutsats.

Metodkombination
Uppsatsens undersökning har lagts upp som en metodkombination. Dess släktskap med
pragmatismen som vetenskaplig ansats är sedan länge vedertagen (Denscombe, 2009, s.
161. Hall, 2013). Undersökningen har som grundläggande drivkraft att på just pragmatiskt vis
hitta praktiska lösningar på det undersökta problemet, vilket syns i problemformulering och
frågeställningarna. Det här är ett tydligt karaktärsdrag för undersökningar baserade på
metodkombinationer (Denscombe, 2011: s. 150-151).
Att använda sig av mer än en metod skapar förutsättningar för en mer omfattande och
öppen bild av undersökningens ämne. Genom att jämföra kvantitativa värden med
kvalitativa så kan en mer fullständig redogörelse skapas (Denscombe, 2011: s. 152-153). De
metoder som valts ut är tänkta att ”föra varandra framåt”, genom att identifiera de frågor
som i nästa steg en annan metod skall kunna svara på (Denscombe, 2009: s. 154-155).
Metodkombinationen i den här undersökningen består av en innehållsanalys och en
enkätundersökning, samt av kompletterande reflektioner kring de båda. En kvantitativ
bakgrundsstudie har även styrt urvalet av de kommuner som skall ingå i den efterföljande
enkätstudien. Det här är ett vanligt tillvägagångsätt som ger en tydlig avgränsning av
vem/vilka som är/inte är intressanta för undersökningen (Denscombe, 2011: s. 156). Mer om
hur urvalsprocessen inför enkäten gått till finns i avsnittet Urval av dokument för analys.
Genom att analysera och reflektera kring innehållet i dokument som berör kommunala
planeringsåtgärder och identifiera vad som föreslås lösa problemet med låg byggtakt av
hyresrätter läggs grunden för nästa metod. Den naturliga metodologiska följden blir då att ta
reda på hur de åtgärderna fungerat (deras konsekvenser), eller hur kommunala planerare
anser att de fungerar i praktiken. På så sätt ställer den ena metoden krav, genom frågor, på
den andra och det kan hävdas att en lämplig metodkombination identifieras. Förhoppningen
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är att utvärderingen av enkätsvaren tillsammans med den kvantitativa kontextualiseringen
av de svarande kommunerna skall kunna leda till en högre vetenskaplighet än vad som
kunnat nås med enbart en av metoderna.
Metoddiskussion
Metokombination ger härmed fler dimensioner till undersökningen och behandlar fler
aspekter och problemnivåer av ämnet. Genom att kombinera de fördelar som finns med
olika metoder förankras arbetets analys i fler data som även kan vägas mot varandra för att
skapa en analys och slutats som annars ej hade kunnat nås. Frågor om hur olika erfarenhet
påverkar källors verklighetsuppfattning och vad som faktiskt sker i verkligheten som
konsekvens av olika handlingar besvaras om rätt metoder kombineras.
Å andra sidan kan även problem uppkomma då svårigheter och nackdelar med flera metoder
kombineras. Metokombination kan innebära svårigheter med att hantera fler metoder då fel
kombination av metoder kan leda till felaktiga slutsatser (Denscombe, 2009: s. 157), och
samtidigt som den svarar väl på frågan ”hur” något skall undersökas, så ställer den
pragmatiska ansatsen, som den här undersökningen utgår ifrån, å sin sida, mer komplexa
frågor mot metodvalet, såsom ”varför” något undersökas med de forskningsmetoder som
valts (Morgan, 2014, s. 1046). Ytterligare metodkritik återfinns i Halls text (2013: s. 16), där
han skriver att det finns risk att en egennytta uppkommer när metodkombination används
alltför centrerat kring frågan ”vad fungerar?”. Ändamålsenlighet ersätter då lätt
reflekterandet som den centrala drivkraften i utvärderandet av vilka metoder som fungerar
och bör användas. Därför behövs pragmatismen som en reflekterande filosofisk motvikt,
särskilt eftersom Hall menar att forskningsdesignen, med sitt fokus på teoretiska
utgångspunkter, samt implementeringen och rapporteringen av metoderna annars kan bli
lidande.
Metodkapitlet synliggör därför medvetet den lösningsorienterade ansatsen i
undersökningen; ett erkännande av vikten i att komma ihåg hur alla metodval bygger på
utgångspunkter. Därmed kan slås fast att den teoretiska utgångspunkten i pragmatismen
återkommer i metodvalet; dess mål är inte att generera fullständigt objektiv kunskap, ej
heller en helt subjektiv. Utgångspunkten för ofrånkomligen in dels en moralisk och en
politisk dimension i metodvalet. För att uppnå önskat syfte med metodvalet måste
ställningstaganden om vad som anses vara problematiskt och hur problematiken kan lösas
föregå det (Säfström & Östman, 1999: s. 29-30). Det svåröversatta begreppet ”inquiry”
beskriver hur det är interaktionen mellan användaren och den uppstådda situationen som
avgör vilka redskap som väljs för att lösa ett problem. Processen att välja redskap för att lösa
ett problem inbegriper alltid en viss utgångspunkt, eller ett visst ställningstagande, om man
så vill, om vad problemet består av (ibid: s. 294).
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Innehållsanalys
Undersökningens dokumentstudie har som mål att fånga upp ett brett spektrum av
infallsvinklar i frågan om produktion av hyresrätter. Metoden, som även kallas
innehållsanalys, bygger upp en kvantifierbar grund för analys av de utvalda texterna samt de
prioriteringar, värderingar och underförstådda meningar som lagt grunden för texten ifråga.
Metoden syftar till att skapa en helhetsbild av den mer övergripande samhällsdebatten kring
bostadskrisen, för att sedan identifiera centrala aktörers åtgärdsförslag.
De dokument som analyseras behandlar i olika grad den kommunal planeringens roll i frågan
om uppförandet av nya hyresrätter, men den gemensamma nämnaren är att dokumenten
fokuserar på praktiska åtgärder enskilda kommuner kan vidta. Kommunerna har influerats
av olika intressenter vid övervägandet av olika åtgärder. Staten, allmänheten, byggherrar,
byggentreprenörer är bara några exempel. För att styrka undersökningens giltighet behöver
åtgärdsförslag som härstammar från alla de aktörer som enkätens respondenter,
kommunernas planeringstjänstemän, kan ha influerats av undersökas.
När ett brett spektrum av infallsvinklar skall undersökas och sammanfattas finns dock en
huvudsaklig svårighet; texter om bostadsmarknaden påverkas lätt av ideologiska drivkrafter
(Denscombe, 2009: s. 317) eller ”ageranden”, som Hans Lind uttrycker det (Lind, 2016).
Innehållsanalys fungerar bra i en sådan situation då undersökaren kan framhäva de
skillnader i värderingar och prioriteringar som källorna uppvisar och samtidigt uppnå målet
med här delen av metodkombinationen. Identifiering och kvantifiering av de åtgärder som
föreslagits i dokument från olika aktörer skapar en bild av vilka åtgärder som återkommande
föreslås från särskilda aktörer (Denscombe,
2009: s. 308- 309).
För att kunna förbereda och lägga grunden för
analysen av dokumenten som skall granskas
har nyckelord inom olika kategorier av
undersökningens problemformulering
identifierats. Nyckelorden som sökts upp i
texterna placeras sedan in i kategorier som
skapar en hierarki av teman för kvantitativ
analys och som ligger till grund vidare analys
(Denscombe, 2011: s. 307, 375).
Undersökningens innehållsanalys är dessutom
kompletterad med ”close reading” (ungefär:
närläsning). Det här innehållsanalytiska
redskapet utgår från att ytterligare
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kontextualisering behövs för alla texter; det spelar inte enbart roll hur ofta eller sällan det
undersökta temat tas upp utan också hur det tas upp. Det blir en mer avslöjande analys av
texterna då man kombinerar de två redskapen för innehållsanalys, än att enbart låta de
stycken som nyckelorden återfinns i representera hela tolkningen av innehållet (Rydin, 2003:
s. 183).
Urval av dokument för analys
I den här undersökningen bygger den språkliga analysen på tanken att språket är
konstitutivt; språkval beror på särskilda utgångspunkter och syften som avsändaren lär
mottagaren förstå verkligheten utifrån (Säfström & Östman, 1999: s. 31-33). Att därför
inleda innehållsanalysen med ett noggrant urval av källor, utifrån förförståelsen om deras
olika syn på verkligheten och syftet ifråga, blir en avgörande del i den innehållsanalytiska
processen. En särskild urvalsmetod bör därför väljas med den teoretiska utgångspunkten,
pragmatism, i åtanke.
Urvalet av de källor som valts för dokumentstudien är vidare en viktig avgränsning och
bekräftar undersökningens tillförlitlighet. Urvalsmetoden är även den en kombination av två
metoder, nämligen subjektivt urval och extremfallsurval. Subjektivt urval är en typ av
representativitetsbaserad urvalsmetod som ger undersökaren möjligheten att basera valet
av källor på sin egen förkunskap i ämnet. Eftersom undersökningen är ett kandidatarbete
som skrivs som avslutning på 3 års studier vid institutionen för fysisk planering kan
undersökaren anses besitta en viss expertkunskap och därmed ha en förkunskap om vilket
urval som bör göras. Valet görs i den här metoden baserat på vilka källor som kommer kunna
ge värdefull information om hyresrätter (Denscombe, 2009: s. 37-38), samt har skilda
synvinklar på frågan och därmed även har olika motiv för de åtgärder som kan identifieras i
deras respektive texter. En typ av extremfallsurval (Denscombe, 2009: s. 53-54) kan även
urskiljas i urvalsmetoden, då källornas ursprung som sagt varierar medvetet för att få med
vitt skilda infallsvinklar. Att på det här sättet söka relativt fritt bland redskap med mål att
uppnå undersökningens syfte prioriteras här och kan så göras då den vetenskapsfilosofiska
pragmatismen ej knyter undersökaren att använda redskap som genererar helt objektiva
eller helt subjektiva fakta åt undersökningen. Istället står undersökningens metodval trygga
på insikten att ny kunskap kan genereras genom utvärdering och reflektion i slutsats och
analys.
Det skrivna material som på de här grunderna valts ut har först analyserats utifrån att de ska
ha en tydlig koppling till upplåtelseformen hyresrätt och problemformuleringen kring den
låga byggtakten av den. Avgränsningen har vidare bestämts utifrån fyra grundkriterier;
autenciteten, trovärdigheten hos källan, representativiteten för sitt textslag samt
innebörden (Denscombe, 2009: s. 302). Kritik kan framföras mot de texter som delvis skrivits
med egenintressen i att föra fram en viss åsikt. Här kan framhållas att det idag pågår en
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utbredd diskussion om Corporate Social Responsibility (CSR), som kortfattat innebär att det
inte går att förkasta alla privata intressen eftersom de inte enbart agerar utifrån kortsiktigt
profitsyfte (Planprocessutredningen, 2015: s. 386). De texter som valts har utifrån
urvalsmetoden och incitamentsanalys uppfattats som representativa för en professionell
sammanslutning och anses därför ha levt upp till de fyra grundkriterierna.
Med bakgrund i den avgränsning som Lind (2016, s. 369) gör av aktörer som bör ingå i en
undersökning av bostadsbyggande har tre typer av dokument valts ut. Hans Lind listar 1)
Allmänheten, de opinionsdrivande som kan överklaga kommunalbeslut 2) Politiker, på olika
nivåer och från olika partier 3) Tjänstemän på lokal, regional och central nivå samt 4) Privata
aktörer som markägare, fastighetsägare och byggherrar samt andra företagare involverade i
bostadsbranschen. I den här undersökningen tillfrågas tjänstemän på kommunal nivå som
beskrivits i enkäten och därmed återstår tre aktörer. Vid reflektion av hur allmänheten skall
representeras inom ramen för den här undersökningens relativt snäva storleks- och
tidsramar så har beslut tagits att låta en folkrörelsebaserad opinionsbildare ta rollen som
förespråkare för allmänhetens intressen. Beslutet grundar sig i att folkrörelser inte kan
uppkomma utan folkligt engagemang och samling, samt i det faktum att hyresrätten har en
stark folkrörelsebakgrund som därmed kan anses ha kunskap om sin roll som representant
för en bred massas olika åsikter.
Enbart ekonomiskt inriktade analyser (skrivna av t.ex. makroekonomer) om
bostadsmarknaden har valts bort; de anses inte påverka den icke vinstdrivande kommunala
planeringens roll i tillräckligt stor grad. I nästan alla källor finns ekonomer engagerade som
bidragit med ekonomiska bakgrundsfakta, vilket anses räcka för att skapa en bild av den
ekonomiska bakgrunden till texternas föreslagna åtgärder. Åt andra hållet har enbart
byggnadstekniska texter inte ansetts ha tillräcklig påverkan på den större debatten om
omfattande hyresbostadsprojektering. Även här har källor med bl.a. byggnadsingenjörer
som bidragit med bakgrundsinformation tagits med, då de har ansetts kunna bidra med
tillräckligt djupgående förståelse av den byggnadstekniska synvinkeln.
Byggbranschen och den privata sektorns aktörer har låtits representerats av två dokument.
Ett dokument anses inte räcka för att representera den här aktörskategorin, då det finns ett
brett spektrum av privata aktörer på bostadsmarknaden. Såväl byggföretagare, ingenjörsoch ekonomkonsulter, fastighetsägare och intresseorganisationer bör ges utrymme. Som
tidigare nämnt prioriteras även här en tydlig avgränsning av mängd och detaljnivå på
information från olika aktörers expertisområden.
•

Fastighetsägarnas rapport från 2012 Varför byggs det så få hyresrätter? är baserad på en
enkätundersökning till deras medlemmar och djupintervjuer med medlemsföretag
(Fastighetsägarna, 2012). Intresseorganisationen Fastighetsägarna är en
branschorganisation med 17000 medlemmar som mestadels består av fastighetsägare av
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•

hyresrätter av olika slag (fastighetsägarna.se). Dokumentets aktualitet anses godtagbar,
även om en del lagändringar genomförts med start 2013. En viss reservation om
aktualiteten måste därför framhållas.
Så får vi fler och billigare hyresrätter, utredning finansierad av Gunnar Ivarsons Stiftelse
för hållbart byggande vid Högskolan i Borås. Skriven av Gunnar Ivarson (ordf. för innan
nämnda stiftelse, samt grundare av byggföretaget Wästbygg), Rolf Jonsson
(civilingenjörskonsult), Gunnar Du Rietz (ekonomie doktor aktiv vid svenska
arbetsgivarföreningen) och Nils-Eric Sandberg (författare och f.d. ledarskribent DN).
Utgiven år 2015 av Samhällsförlaget.

Hyresgästföreningen är den folkrörelsebaserade intresseorganisation som valts som
representant för människor med egenintresse i hyresrättsmarknaden, eller allmänheten som
Lind (2016: s. 58) uttrycker det. Organisationen är Sveriges största och växte fram ur en
folkrörelse. De har mycket publicerat i och lång erfarenhet av ämnet och eftersom det finns
så mycket skrivet har urvalet gjorts efter vad som är mest aktuellt. Rapporten 200.000
hyresrätter Dags att gå från ord till handling skrevs 2014 och behandlar stora delar av den
statistik som den här undersökningen utgått ifrån (Hyresgästföreningen, 2014). Det är på
många sätt svårt att representera allmänheten som aktör; det är bred grupp med varierade
intressen och åsikter och kan på intet sätt sägas representeras fullständigt av dokumentets
innehåll. Istället skall dokumentvalet ses som ett kvalificerat försök att identifiera vad en
central representant för allmänheten skriver i ämnet. Vidare förhåller sig undersökningen till
problemet genom att bruka försiktighet när slutsatser dras om generella åsikter hos
allmänheten.
Det politiska intresset har valts att representeras genom att studera två dokument. De
utvalda politiska intressena och förslagsställarna är utvalda för att representera två olika
politiska läger. Dels finns en regeringspromemoria från den nuvarande socialdemokratiskt
ledda regeringen, och dels finns ett betänkande som härstammar från en utredning som den
förra, moderatledda regeringen, beslutade om. Extremfallsurvalet kan hävdas fått stå
tillbaka något i urvalsmetod av dokumenten då de båda regeringarna, enligt många
bedömare, varken står särskilt långt ifrån varandra ideologiskt eller särskilt långt ut på det
politiska spektrumets extremer. För att undersöka skillnader i förslag är dokumenten även
av olika karaktär.
•

Statens offentliga utredningars betänkande Bättre samarbete mellan stat och kommun
vid planering för byggande i utredningen Planprocessutredningen som beslutades om på
uppdrag av Reinfeldt-regeringens sammanträde 27 februari 2014
(Planprocessutredningen, 2015: s. 3). Betänkandet publicerades 31 December 2015 och
förkortas SOU 2015:109. Särskild utredare var Thomas Kalbro utsedd till. Några av de
sakkunniga som biträdde utredningen var projektutvecklaren Nancy Mattsson, juristen
Lars Svensson samt länsarkitekten Elisabet Weber.
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•

Promemoria från Statsrådsberedningen, Finansdepartementet och
Näringsdepartementet: Sammanfattning av regeringens förslag om 22 steg för fler
bostäder. Publicerades 2016. Den sittande regeringen presenterar i den här texten sin
sammanfattning av bostadspolitiken för det som återstår av mandatperioden 2014-2018.
Dokumentet är en mer direkt typ av politiskt dokument än utredningsbetänkandet.

Enkätundersökning
Enkätundersökningens medverkande kommuner ligger till grund för analysen av de
kvalitativa och kvantitativa data som fås av den här metoden. Det är anställda på
planeringsavdelningen som kontaktas och kommunerna väljs utifrån deras invånarantal och
hur många hyresrätter som byggts under perioden från 2006 till 2016. Kommunerna som
mailas är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eskilstuna
Tyresö
Botkyrka
Falköping
Österåker
Huddinge
7. Haninge
8. Upplands bro
9. Sollentuna
10. Stockholm
11. Sigtuna
12. Uppsala
13. Enköping
14. Linköping
15. Jönköping
16. Växjö
17. Kalmar

18. Gotland
19. Karlskrona
20. Karlshamn
21. Malmö
22. Lund
23. Landskrona
24. Helsingborg
25. Eslöv
26. Kristianstad
27. Ängelholm
28. Hässleholm
29. Halmstad
30. Varberg
31. Partille
32. Härryda
33. Mark
34. Göteborg

35. Kungälv
36. Trollhättan
37. Borås
38. Karlstad
39. Södertälje
40. Nyköping
41. Norrköping
42. Värnamo
43. Trelleborg
44. Skövde
45. Örebro
46. Västerås
47. Falun
48. Borlänge
49. Luleå
50. Täby

Mer om kommunurvalet finns i bortfallsanalysen.
Anledningen till att slutåret satts till 2016 är att SCB:s statistik för befolkningsmängd förstås
bäst utifrån helårsperioder. Under perioden 2006-2016 kan trender i byggandet utrönas,
samtidigt som urvalet begränsas för att passa undersökningens tidsåtgång. Respondenterna
har informerats om att det är den senaste tioårs-perioden som avses och att de därför bör
svara på frågorna utifrån vad som hänt i deras kommun under den definierade perioden.
Den första frågan i enkäten har en kvotskala där svaranden direkt får ange hur länge hen har
arbetat inom planeringsyrket. Frågan ger möjligheten att jämföra enkätsvaren utifrån
erfarenhet; en metodkritiksfråga att ställa mot enkäten är om de svarande svarar att de
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”inte vet” oftare om de arbetat kortare tid i branschen. Två fritextfrågor följer och
identifierar respondentens arbetstitel respektive kommun.
Enkäten är sedan upplagd i två delar. Den första delen har flervalsalternativ där
kommunerna antingen väljer att svara Ja, Nej eller överväger/har övervägts på frågor om
olika åtgärder har genomförts i kommunen. Varje svarsalternativ följs av kort uppmaning att
utveckla sitt svar i fritextrutan ”övrigt”. Att ge respondenten möjlighet att förtydliga något
med fritextsvar eller att ”hålla det kort” genom att enbart använda flervalsalternativen
skapar en möjlighet att både få ut kvalitativa och kvantifierbara data. Enkätens
kvantifierbara data bygger på flervalssvaren; oavsett om respondenter valt fritextsvar kan en
analys om åtgärden som frågan rörde använts eller ej i respondentens kommun göras (se:
Index 1, s. 40). Undantaget är om respondenten i fritextrutan svarar ”vet ej”. Det finns de
som är kritiska till att använda den typ av öppna följdfrågor som fritextsvaren innebär (Trost
& Hultåker, 2016: s. 75) och menar att det kräver mycket av respondenten. De icke-öppna
flervalsalternativen ger dock en möjlighet att svara kortfattat. Dessutom kan
implementeringen av åtgärder se olika ut mellan kommuner, vilket inte hade kunnat
upptäckas i enkäten om inte fritextsvaret hade gett möjlighet till sådana förtydliganden.
Del två av enkäten är uppbyggd med fasta frågor och skapar därför kvantitativa data i en
ordinalskalenivå (Denscombe, 2009: s. 328-330). Frågorna har ställts som påståenden där de
svarande skall uppskatta hur väl de håller med om varje påstående genom att svara på en
rangordnad skala 1-4. På skalan beskrivs 1 som ”håller inte alls med” och 4 som ”håller helt
med”.
Både påståendena och frågorna är baserade på den innehållsanalys som genomförts av olika
aktörers dokument i undersökningens föregående steg. De sammanfattar framträdande
föreslagna åtgärder mot hinder för ökad hyresbyggnation och är tänkta att ge de svarande
kommunala planerarna möjligheten att ge sin syn på dem. Enkätens frågor är baserade på
innehållsanalysen i metodkombinationens föregående steg och är utformade för att vara
precisa och sakliga ifråga om de identifierade åtgärderna. Även om åtgärderna ofta är kända
för de som arbetar med fysisk planering inom kommuner är de ändå förenklade i enkäten
med syfte att inte vara allt för avgränsande. Olika kommuner implementerar och tolkar
innebörden av olika åtgärder på olika vis. Motivationen till frågornas formuleringar samt
vilka åtgärder och förslag de grundas på och varför fördjupas i avsnittet Resultat av
innehållsanalys – Utformning av enkätfrågor.
Enkäten utformades slutligen i Google Forms och mailades ut; dess slutgiltiga utformning
redovisas i bilaga 1. Notera att numreringen av frågorna som återfinns i bilaga 1 kommer
användas som hänvisning framöver i undersökningen.
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Kvantitativ analys
För att identifiera en ökning av något krävs ett tal att utgå från. I fallet med nybyggda
hyresrätter är en simpel och grundläggande måttstock hur många bostäder som färdigställts
i snitt per år i en region. Därför har enkätundersökningens respondenter inledningsvis
analyserats kvantitativt med mål att skapa en kontextualisering utifrån SCB:s statistik om
befolkningsutveckling och antal nybyggda hyresrätter per år. Tre tabeller för perioden 20062016 har därför tagits fram, de redovisas i kapitlet Resultat. Tabell 1 sammanställer
befolkningsmängden i kommunerna. Tabell 2 sammanfattar antal nybyggda hyresrätter per
år och kommun, med en jämförelse mot riket som helhet. En avslutande sammanräkning av
hela periodens nybyggnation, dels av hyresrätter och dels av bostäder totalt sett, har gjorts
och en procentsats räknats fram utifrån siffrorna. Här finns även en procentuell uträkning av
kommunens andel hyresrätter av dess totala bostadsbestånd per år från 2013 framåt. Tabell
3 är baserad på ett mått Boverket (2016a) använt för att kartlägga nybyggnation, med två
skillnader. Här räknas enbart en upplåtelseform, hyresrätter, och de anges per 10000
invånare istället för 1000.
Medeltal har valts då det ger en rimlig fördelning över längre perioder och kompenserar för
statistiska toppar. Topparna kan bero på ett stort hyresbostadsprojekt i kommunen, som
exempelvis tagit tre år att färdigställa. De två första åren registreras då att inga färdigställda
hyresrätter byggts, följt av det tredje året då det syns en topp med flera hundra färdigställda
hyresrätter.

Forskningsöversikt

Det här avsnittet syftar till att belysa den mest relevanta forskning som skett inom området
de närmsta åren. Ämnet är brett, här ryms alltifrån frågor om bostadsmarknadsanalys till
hyresrättsliga juridiska frågor, något som kommer att framgå här. De mest relevanta
texterna gås igenom mer noggrant medan de som på något sätt behandlat relevanta ämnen
med koppling till hyresrätten, byggtaktsökning, åtgärdsanalyser eller kommunal planering
nämns mer kortfattat. Avsnittet behandlar till störst del ren forskning i ämnet, men även en
relevant artikel samt texter från intresseorganisationer har fått ingå med syfte att belysa den
stora mängd intressenter som skriver om ämnet.
Bostadsbristen är väldokumenterat ämne, som tidigare nämnts. En tydlig definition ger
Göran Cars, Hans lind och Tomas Kalbro (2013). Att det är svårt att hitta hyreslägenheter är
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orden som inleder definitionen, som avslutas med att konstatera att det är bostadsbrist då
det är fleråriga köer till billiga hyresrätter även i städernas minst attraktiva lägen.
Grundproblemet som skapat bostadsbristen är att det byggs för lite och att det är
”samhälleligt önskvärt” att det byggs mer slås fast omgående. Att bostadristen förvärrats
med åren går att urskilja både av boverkets årliga rapporter samt av senare publikationer i
ämnet (Sternhoff, 2016. Fredriksson, 2016) där begreppen och språket förändrats till att
beskriva en alltmer bekymmersam situation. Exempelvis begrepp som bostadskris och
bostadsbubbla används allt mer. Det skall dock sägas att samma språkval återfinnas även i
äldre publikationer i ämnet (Fröberg & Bladh, 2009: s. 36). Sternhoff finner även att dagens
regeringspolitiska debatter innehåller mycket starka ordalag som betonar krissituationen på
bostadsmarknaden (Sternhoff, 2016: s. 42).
Cars, Lind & Kalbro föreslår att ett brett grepp behövs när en lösningar skall sökas. Annars är
risken att en enstaka syndabock söks, något de tycker debatten lätt tenderar att handla om
(Cars et al., 2013: s. 17-18). De passar även på att ge uttryck för åsikten att
planeringstjänstemännen har hamnat i skymundan i samhällsutvecklingsdebatten, ett forum
där de istället borde synas mer (ibid. 45-51). Den här debatten har Annie Sternhoff
analyserat utifrån anföranden av riksdagsledamöter. Två politiska block identifieras; ett
högerpolitiskt som förespråkar avreglering samt förenkling av PBL samt ett vänsterpolitiskt
som tar ställning mot avregleringar och i högre grad förespråkar tanken om statlig
inblandning. Arbetsmarknadens beroendeförhållande till bostadsmarknaden lyfts även av
flera partier (Sternhoff, 2016: s. 42-43).
Sternhoff menar (2016: s. 44) att det parti som utvecklat sin bostadspolitik mest enligt
hennes analys, Socialdemokraterna, har en mer åtgärdsbaserad politik idag än tidigare. I
samma anda har samarbeten över branschgränserna lett till snabbare planläggning och
genererat fler hyresrätter i Kalmar Kommun, skriver Dan Hallemar i en artikel i tidningen
Arkitektur (2017, s. 23) och menar att det kan vara en väg framåt för andra kommuner i
landet. Det framstår som om en mer lösningsorienterad tanke funnit sin väg in i både
bostadsforskning och bostadspolitik. Kalbro och Lind skrev, tillsammans med
fastighetsekonomie professor Stellan Lundström, även rapporten En effektiv och flexibel
bostadsmarknad – problem och åtgärder (2009) där de pekar på att ökad byggtakt kräver en
uppdatering av regelverk och en insikt om att gamla roller måste kunna ifrågasättas till
förmån för nya lösningar (ibid: s. 81). Även här förespråkas ett lösningsorienterat,
pragmatiskt, brett grepp ”om hela processen” som ett bra sätt att nå syftet (ibid: s. 7-8).
Genom en marknadsanalytisk forskning presenterar rapporten ett åtgärdsförslag där
hyresrättsmarknaden delas upp i två separata marknader, en privat och en allmännyttig, för
ökad långsiktig stabilitet (ibid: s. 65-73).
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Cars, Lind & Kalbro (2013: s. 98101) avslutar sin text med en
genomgång och kommentarer
till centrala statliga utredningar
i ämnet och sedan en lista med
”elva skarpa förslag” som skall
bidra till ”bättre förutsättningar
för byggande av bostäder och
infrastruktur” (ibid: s. 122-125).
Planberedskap, eller
planeringsberedskap som
Boverket hellre benämner det
(Boverket, 2012, rapport
2012:10) handlar om att
kommunen på olika sätt har en
mängd förberedda detaljplaner
som tillgodoser X-antal års
bostadsproduktion.
Etappindelade projekt kan räknas in, då de senare etapperna skapar en beredskap för
framtida bostadsförsörjning. Så även byggrätter som med stor sannolikhet kommer att
utnyttjas. Även intresseorganisationen Fastighetsägarna har i sin rapport lagt märke till att
en del respondenter ansett att brist på detaljplaner är ett hinder för byggnation
(Fastighetsägarna, 2013, s. 5). Boverkets definition rör dock inte enbart detaljplanerna i sig,
utan är bredare för att innefatta de nya förutsättningar och krav som den kommunala
planeringen fått. Bostadsförsörjningsmålet i en kommun skall hanteras i översiktsplaner och
i riktlinjer för bostadsförsörjning, vilket gör den äldre definitionen som enbart syftar till
detaljplaner föråldrad (Boverket, 2012, s. 8-9). Boverkets definition innebär för den här
texten att flera åtgärder ingår under paraplybegreppet planeringsberedskap. Den första
åtgärden i planeringsberedskap innefattar den strategiska planeringsberedskapen; hur väl en
kommun hanterar planeringen och hur det gör det genom de olika abstraktionsnivåerna.
Stödjande dokument som riktlinjer för bostadsförsörjning, såväl som fördjupade
översiktsplaner och detaljplaneprogram ingår här. Dokumenten skall förse kommunens
anställda med stöd i planeringsarbetet. Den andra åtgärden behandlar markberedskap. Skall
en kommun lyckas på den här punkten skall de antingen ha tillgång till stora områden mark i
attraktiva lägen eller ha en strategi för förvärv av sådan mark. Den tredje åtgärdspunkten
behandlar resurs- och organisationsberedskap. Tidsåtgången för planframtaganden skall
hållas nere för att en kommun skall kunna anses lyckas på den här punkten. Hur snabbt en
plan tas fram kan bero på organisationens struktur och effektivitet och på personalstyrkans
erfarenhet, kunnighet eller storlek (Boverket, 2012, s. 9). Även frågan om planer har det
innehåll som krävs för ett smidigt genomförande ingår här.
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Offentlig och privat
I planeringsteori existerar två antiteser – offentlig och privat planering (von Mises, 2008: s.
1). Det offentliga, som i Sverige utgörs av stat och kommun, och den privata marknadens
intressenter har ett ursprungligt motsatsförhållande. Hur det här förhållandet skall se ut och
varför är en del av gammal, komplex, och ideologiskt laddad teoretisk diskussion om
planeringsteoretiska ideal. Det här stycket presenterar undersökningens medvetet
kortfattade diskussion kring förhållandet.
Den privata sfärens, marknadens, intresse förespråkas dels av liberalismens och dels av
nyliberalismens anhängare. I dagens politiska klimat är nyliberalismen den förhärskande
skolan och därför ges den fortsättningsvis större utrymme i det här avsnittet. Marknaden
som praktik, precis som planeringen, är mänskligt konstruerad och är därför inte skapad helt
perfekt (Allmendinger, 2009: s. 125, 127). Den nyliberala inställningen till samhällsplanering
tenderar att se den endast som ett stöd för marknaden. Planeringen skall till varje pris
undvika att hindra marknadens framfart (Allmendinger, 2009: s. 117), och med andra ord
uppnår marknaden det bästa resultatet genom att “samarbeta” med planeringen då de
separat inte kan uppnå samma resultat. Redan här är tydligt att en medelväg mellan privat
och offentlig planering försöker uppnås. Så är även fallet i den offentliga
planeringsteoretiska skolan, där extremtypen kan sägas vara planekonomisk, socialistisk,
planering. När staten tillåts styra ett samhälle i minsta detalj genom rationell planering är
det teoretiskt möjligt att undvika all den osäkerhet och turbulens som den fria
marknadsekonomin innebär för demokratiska institutioner (von Mises, 2008: s. 16-18).
I dagens Sverige har vi en blandekonomi och en planeringsteoretisk diskurs som kan sägas
ligga någonstans mitt i det spektrum som här målats upp. Likt vilken lokal
planeringsteoretisk diskurs som helst beror även det på de sociala och kulturella värderingar
som legat till grund för de dess framväxt och distinktioner från extremtyperna
(Allmendinger, 2009: s. 22-23). Pragmatismens position i den planeringsteoretiska diskussion
är sådan att den bygger på liberala principer, där utrymme ges för debatt och diskussion,
samt på pluralismen där konkurrerande idéer och åsikter kan ställas mot varandra
(Allmendinger, 2009: s.139). Därmed kan en pragmatiker välja fritt från de teoretiska
skolorna; och istället sträva efter att medvetet bryta ner större, komplexa problem till
mindre och hanterbara problemformuleringar (Allmendinger, 2009: s. 142, 143). Således kan
en diskussion enklare föras framåt utan att hamna i dödlägen mellan olika diskurser och
teoretiska skolor (Allmendinger, 2009: s. 133-134).
Med bakgrund i att sammanflätning av offentliga och privata intressen är vanligare idag
(Cars, Lind, Kalbro, 2013: s. 91), bygger de upp ett resonemang kring lagstiftningen i PBL,
som kritiseras i flera punkter (ibid: s. 95-97). Bl.a. ekonomisk styrning från politiskt håll och
marknadens håll behöver förändras till att anta en mer pragmatisk ansats (ibid: s. 31), och
25

det här är bara en av flera delar där författarna pekar på att det krävs en ny, uppdaterad, syn
på ansvarsrelationen mellan politiker, tjänstemän och byggare (ibid. s. 45-46). Även i den
statliga utredning som valts att analyseras i undersökningen (Planprocessutredningen, 2015:
s. 45-57) återfinns önskan om att uppdaterade kommunal planeringstjänstemäns roll till mer
samordnande i det praktiska arbetet. Oscar Fredriksson skriver (2016, s. 9) i sin underökning
av tjänstemännens förändrade roll hur de dock hamnat i en besvärlig sits, där de skall
upprätthålla demokratiska värden men samtidigt ta hänsyn till de alltmer inflytelserika
ekonomiska intressena som dagens bostadsmarknad innebär. De ses numer mer som
samhällsinvesterare än förvaltare.
I en större analys av samhällsutvecklingen, skriver Cars, Lind & Kalbro (2013: s. 17-18), om
hur ny teknologi har gett nya villkor för kommunerna; konkurrensen mellan dem har ökat då
människors flyttmönster förändrats avsevärt. Planmonopolet har inte längre samma
styrkraft som det haft då inte bara kommunens investeringar krävs för att realisera många
projekt; men inte heller idén om att marknaden nu helt skulle styra bostadsmarknaden
stämmer då kommunen alltså styr genom planlagstiftningen.

Resultat
Avsnittet redovisar dels vad forskningsmetoderna funnit och dels korta reflektioner kring
resultaten.

Innehållsanalys
Politiska Dokument – Bättre samarbete mellan stat och kommun – vid planering för byggande
Planprocessutredningen 2015:109, innehåller betänkandet Bättre samarbete mellan stat
och kommun – vid planering för byggande (2015) som skrevs med avsikt att på
regeringspolitiskt beslut utreda olika åtgärder för ett ökat planläggande av bostäder. De
åtgärder som behandlas är sådana som tagits upp i debatten kring den fysiska planeringen
och som av beställaren, staten, ansetts kunna vara av intresse. Här finns ett mycket brett
spektrum av åtgärder representerade, men eftersom långt ifrån alla faller inom
avgränsningen eller svarar på problemformuleringen i den här undersökningen är endast
några av intresse.
Kategori 1: Analys av stycken där ”åtgärd” eller ”krav” är centrala tematiska ord.
Ofta nämns ”åtgärd” generellt som något som skall leda till bostadsbyggande och
planläggning. Att ”ställa krav på” särskilt ”kommunernas planering för bostadsbyggande”
nämns som ett sådant mer generellt mål med utredningens föreslagna åtgärder (ibid: s. 39,
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41). Ordet krav ligger i linje med den regeringspolitiska bakgrund som dokumentet har och
förekommer mer frekvent än ordet åtgärd i de politiska dokumenten.
Textens första kapitel behandlar mestadels PBL och andra lagar som berör utredningen och
en genomgång av den praktiska implementeringen av lagarna. Exempelvis tas riktlinjer för
bostadsförsörjning (lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar (2000:1383)) upp som
en redan lagstadgad åtgärd.
Stycken där ordet krav nämns behandlar exempelvis kommunal planerings problematik med
otydliga besked från Länsstyrelsen (ibid: s. 134-137). Även ordet åtgärd används, då i frågan
om att införa tidsfrister (s.k. planeringsbesked) för besked från Länsstyrelsen till kommuner
(ibid: s. 169, 309-318). Även förslag om att begränsa den kommunala planeringens
möjligheter att ställa krav i detaljplan tas upp (ibid: s. 319-322). Att införa tidsfrister och
andra kravbelagda åtgärder som föreslås skulle innebära lagändringar. För att undvika
hypotetiska frågeställningar om lagändringar som ej genomförts kan de därför inte användas
i enkätens kvalitativa del. De här stycken ger dock en bild av att politiskt ledda lagändringar
behövs, ett påstående som kan testas kvantitativt mot de svarande kommunerna i enkäten.
Håller kommunerna med utredningen om att lagändringar i allmänhet behövs för ökad
byggtakt?
I bilaga 3 till utredning 2015:109, skriven av Hans Lind, finns ytterligare möjliga åtgärder
utredda utifrån perspektivet med incitamentsproblem från olika aktörers synvinklar vid
bostadsbyggande. En i dokumentet tidigare ej nämnd åtgärd som tas upp för den
kommunala planeringen är att hålla nere kostnader för planläggning genom fasta
prissättningar på kommunala plantjänster eller delade utredningskostnader med
fastighetsutvecklaren (ibid: s. 382-383).
En ökad mängd markanvisningar utreds i kapitel 12 och 13 och här sammanfattas att det
finns brister i många kommuners markansvisningspolicys (ibid: s. 251-253).
Kategori 2: Analys av stycken där ”finansiering” eller ”ekonomi” är centrala tematiska ord.
I de flesta förslag och åtgärder som utreds eller föreslås i planprocessutredningen återfinns
någon slags ekonomisk utvärdering men här finns också en insikt om att ”…osäkra
ingångsvärden [som] att det inte är meningsfullt att göra någon formlig ekonomisk
beräkning [av förslagen]” (ibid. s. 306). Att en ekonomisk analys ändå diskuteras beror på att
direktivet för betänkandet anger ”…att utredningen särskilt ska överväga ett ekonomiskt
statligt planeringsstöd för bostadsbyggande…” (ibid: s. 35-36).
En grafik med namn ”Principskeden vid prövning av ett bostadsprojekt” (ibid. S. 49) anger
ekonomiska frågeställningar i flera steg av processen som ritas upp. ”Ekonomisk
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genomförbarhet” är en sådan frågeställning i vilken nyckelorden kostnader och finansiering
återfinns. Ekonomiska incitament för bostadsbyggande förklaras och analyseras utifrån flera
synvinklar (ibid. 49-50, 53, 80, 118, 200, 222, 294).
Kategori 3: Analys av stycken där ”hyresrätt” eller ”bostadsbyggande” är centrala tematiska
ord.
Upplåtelseformen hyresrätt bedöms det finnas ”ett ansenligt behov” av i framtiden (ibid: s.
222) och skall tas med i betänkandet eftersom det gjorts ett tilläggsdirektiv till utredningen
(ibid: s. 28). Det enda egentliga förslag som läggs om hyresrätten med inriktning på den
kommunala planeringen anser att en fortsatt utredning behövs. Förslaget rör huruvida det
skall kunna anges i detaljplan vilken upplåtelseform som avses (ibid: s. 220-222, 278-279).
Framgångsfaktorer för samordning och därmed en fungerande planprocess listas (ibid: s. 4647) och analysen av dem visar på ett fokus på samarbete mellan kommun, stat och
byggherrar. Transparens och tydlig information från kommunen till byggherren anses särskilt
viktigt.
Utredningen kommer fram till att det inte behövs ställas krav någon kommunal
planberedskap (ibid: s. 108, 111). Däremot skriver de i sammanfattningen att: ”Vi bedömer
att det finns anledning för kommunerna att, i större utsträckning än i dag, arbeta med en
planberedskap på kommunal mark där byggherrar kan erbjudas färdiga detaljplanerade
områden.” (ibid: s. 26). En, jämfört med dagens, uppdaterad syn på var i planprocessen
byggherren skall involveras kan också utrönas ur bl.a. det här stycket. En intressant kritik
framförs också mot begreppet planberedskap; utredarna anser snarare att staten skall ställa
krav på någon typ av bostadsförsörjningsansvar som de sedan skall följa upp (ibid: s. 110,
111-112).

Politiska dokument - Sammanfattning av regeringens förslag om 22 steg för fler bostäder
Kategori 1: Analys av stycken där ”åtgärd” eller ”krav” är centrala tematiska ord.
Dokumentet är fokuserat på lagändringar, men endast ett fåtal handfasta åtgärder och krav
finns. Trots regeringsskiftet sedan Planprocessutredningen (2015) så står mycket att känna
igen från förslagen i den tidigare utredningen. Flera åtgärder som föreslogs i
planprocessutredningen är nu med som bostadspolitiska förslag från den sittande
regeringen.
Med mål att uppnå snabbare genomförandetider av olika byggprojekt föreslås att PBL skall
ses över, översiktsplanen utvecklas och kommunalt planeringsansvar stärkas på flera sätt.
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Begränsningar av kravet på detaljplaner föreslås, i enlighet med ett förslag från förra
moderatledda regeringen. Översiktsplanen får en förstärk roll, så länge den är förenlig med
granskningsyttranden från Länsstyrelsen (Finansdepartementet & Näringsdepartementet,
2015).
Tidsfrist för länsstyrelsens överprövning av kommunalt planeringsbeslut föreslås även i det
här politiska dokumentet. Kommunalt krav på planeringsbesked från Länsstyrelsen dyker
också upp som åtgärdsförslag igen (ibid: s. 5).
Kategori 2: Analys av stycken där ”finansiering” eller ”ekonomi” är centrala tematiska ord.
Ekonomiska förändringar föreslås, som tidigare nämnt, utifrån den bredare diskussionen om
hur byggkostnaderna kan sänkas (ibid: s. 2-3). Det är tydligt att regeringen identifierat
byggkostnader som det största ekonomiska hindret för ökad byggtakt och därför fokuserat
på förändringsförslag av ekonomisk karaktär här.
En åtgärd som föreslås under rubriken ”Övrigt” och som i den här innehållsanalysen hamnar
i kategori ”Finansiering/Ekonomi” är kreditgarantier 2, där en utredare föreslås tillsättas.
Målet är att ”bedöma behovet av kreditgarantier, och andra finansieringsmöjligheter för att
få bättre förutsättningar till finansiering av hyresrätter”. Utredningen skall även utreda mer
övergripande finansieringsförslag och hur de kan utvecklas för att öka
hyresbostadsbyggandet. Även ett förslag om ”ett tryggare och mer rättssäkert system för
den som önskar hyra ut” föreslås och berör främst då det befintliga bostadsbeståndet (Ibid.
S. 7). Förslaget om finansiering kan översättas till en påståendefråga om hyresrättens
ekonomiska situation på bostadsmarknaden, men förslaget om det befintliga beståndet
berörs ej i den här undersökningens problemformulering. Promemorian avslutas med att
konstatera att förutsättningar skall beredas för ”temporär lagstiftning” som skall underlätta
bostadsbyggandet under de närmaste 3-5 åren.
Kategori 3: Analys av stycken där ”hyresrätt” eller ”bostadsbyggande” är centrala tematiska
ord.
Kommunernas planering står i fokus under rubriken ”Mer byggklar mark”. I en koppling till
planprocessutredningen föreslås kommuner med relevant statlig mark sammanföras av en
förhandlingsperson. Målet är ”att få igång mer bostadsbyggande på statliga fastigheter”.
Behovet av ökad avyttring eller upplåtelse av både statliga fastigheter och fastigheter som
ägs av statliga fastighetsbolag erkänns därmed och markpolitiken står i centrum i den här
2

En försäkring som genom Boverket utfärdas av staten och som kan tecknas för lån till ny- och ombyggnad av
bostäder. Garantin skyddar både bank och byggherre mot kreditförluster i projektet och minskar därmed behovet
av egen kapitalinsats eller topplån för den som vill bygga. Nivån på garantin beror på upplåtelseform och
marknadsvärdet i projektet (Boverket).
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åtgärden. Nästa åtgärd som föreslås är att kommunerna i bostadsförsörjningsprogram och
översiktsplaner skall redovisa hur de klarar planeringstalen som regeringen ger i uppdrag åt
Boverket att sätta samman. Talen skall bygga på regionalt bostadsbehov, och här finns en
tydlig koppling till samarbete över planeringsnivåerna (lokal, regional och nationell) (ibid: s.
1-2.)
Sänkningar av byggkostnader är nästa rubrik och regeringen utrycker att det är ”ett hinder
för ökat bostadsbyggande” att vissa byggherrar och byggföretag upplever osäkerheter i
bedömningar av konstruktionsfrågor från byggnadsnämnder (ibid: s. 2-3). Åtgärden är på
gränsen till för teknisk för att få plats inom avgränsningen för undersökningens
problemformulering. En tanke om grundligt övervägande av sänkta krav på byggnads- och
konstruktionstekniska regler framhålls dock som regeringens önskan.
Under rubriken ”Fler hyresrätter” framkommer två åtgärdsförslag. Det ena gäller
presumtionshyror 3, och utvecklingen av hyressättningsmodellen. Här föreslås en utredning
tillsättas för att ytterligare analysera problemen med att ta fram förslag till
författningsändringar i frågan. Ytterligare utredning innebär att förslagets genomförande
och praktiska verkan ligger år fram i tiden och därför är den här undersökningens enkät inte
rätt forum att ta upp den här åtgärden, mer än möjligen i en påstående-fråga om
lagändringar. Det andra förslaget heter ”upplåtelseform i detaljplan” och återkommer även
det från SOU 2015:109. Återigen föreslås utredning och därför får även det här förslaget
anses ligga flera år fram i tiden ifråga om praktisk genomförbarhet.

Dokument från folkrörelsebaserade opinionsbildare – 200.000 hyresrätter Dags att gå från ord till
handling
Dokumentet är skrivet av Hyresgästföreningen (2014) på ett informerande men också tydligt
opinionsbildande vis, där inledningstexten fylls av fakta om bostadsmarknaden, åtgärder
som organisationen kräver. Inledningen avslutas dessutom med ”Bostadsbristen är akut –
det är dags att gå från ord till handling!”.
Kategori 1: Analys av stycken där ”åtgärd” eller ”krav” är centrala tematiska ord.
Inledningsvis ställs flera och omfattande krav på ekonomiska åtgärder från statlig nivå; 1)
investeringsstöd per lägenhet beroende på lokalisering kombinerat med villkor för nivåer på
hyran, 2) statlig direktutlåning till hyresrättsbyggande, 3) bostadsbyggande bör tydligare
3

Presumtionsregeln, som infördes den 1 juli 2006, skulle förbättra förutsättningarna att bygga nya hyresrätter.
Bestämmelsen innebär i korthet att en hyresvärd och en hyresgästorganisation kan träffa överenskommelse om
hyror som överstiger bruksvärdeshyrorna för lik- värdiga lägenheter.
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kopplas ihop med infrastruktursatsningar samt 4) en mer aktiv och ”offensiv” statlig
markpolitik för ökat bostadsbyggande (Hyresgästföreningen, 2014: s. 3-4). Några av
åtgärderna är i linje med åtgärdersförslag från politiskt håll, som tidigare framkommit i
innehållsanalysen. De passar in i en möjlig enkätfråga om lagändringar och även en möjlig
kvantitativ fråga om statliga subventioner för hyresbyggande.
Hyresgästföreningen anser vidare att kommunernas markpolitik också är väsentlig för ökad
hyresrättsproduktion (ibid: s. 4, 7, 17) men någon specifik åtgärd mer än att en förändrad
planering av något slag för ökad hyresrättsproduktion som mål skall ske formuleras ej. Det
framkommer att ett hinder för ökad hyresrättsbyggande är att kommunerna erbjuder
orimliga prissättningar och mark- och exploateringsvillkor. En åtgärd som därmed formuleras
är att utnyttja prissättningen för att stimulera hyresrättsbyggande (ibid: s. 4). Sammantaget
är prissättning av mark en fråga som lyfts som avgörande för fortsatt ökad byggtakt.
Hyresgästföreningen benämner de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen som ”ett av
de viktigaste verktygen för bostadsbyggande” (ibid: s. 4). I den här undersökningen har dock
inte de allmännyttiga bostadsföretagen någon framträdande roll, då de inte påverkas mer av
kommunal planering än privata aktörer på hyresbostadsmarknaden. Därför hålls åtgärderna
som rör dem utanför enkäten. Dessutom är ett visst subjektivt gillande av allmännyttiga
bostadsföretag som dokumentet uppvisar inte önskvärt att få med i enkätfrågorna.
Kategori 2: Analys av stycken där ”finansiering” eller ”ekonomi” är centrala tematiska ord.
Att förbättra de ekonomiska incitamenten/möjligheterna att bygga hyresrätter är ett
framträdande krav på staten och kommunerna från Hyresgästföreningen (ibid. s. 3, 6, 1314). Här framgår även att Hyresgästföreningen inte ställer sig bakom synen på hyresrätten
såsom de menar att den lyfts fram av marknadsekonomiska analysmodeller; istället skriver
de att ”utbudet [på bostadsmarknaden] inte snabbt kan anpassas till en ökad efterfrågan.”
(ibid. s. 10). En analysen av betoningen på ordet ”snabbt” återkommer. Det här påståendet
lider dock av definitionsproblem i ordet ”snabbt”. Vad är en snabb, eller för den delen
långsam, anpassning? Vidare går det att ifrågasätta inställningen som ges uttryck för här;
varför branschen skall ge upp på bostadsmarknadens potentiella förbättring på punkten,
bara för att så kanske är fallet? Påståendet väcker frågor utan att besvara dem och uppfattas
av undersökaren mer som ett ideologiskt ifrågasättande av marknadskrafter i allmänhet än
ett inlägg i hyresbostadsdebatten. Ytterligare tecken på ogillandet av marknadens potential,
eller kanske tvärtom gillandet av statlig styrning, syns i sammanfattningen av kapitel 7:
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”Inget land har löst bostadsförsörjningen utan statlig inblandning i någon form. Utvecklingen
i Sverige talar samma språk. Marknaden kan inte förväntas ta ansvar för att alla ska få
tillgång till en bostad till rimlig kostnad. Staten behöver medverka genom ekonomiska
stimulanser.” (ibid. s. 16). Här finns dock övertygande argument för den statliga
interventionen som så tydligt förespråkas. Se exempelvis den här grafiken som återfinns på
samma sida.

Figur 1 - Grafik från Hyresgästföreningen, 2014: s. 16.

Fler underbyggda påståenden förs fram om hyressättningssystemet, där höga
produktionskostnader nämns som ett hinder för ökad produktion. Systemet med
presumtionshyror menar de leder till att hyror sätts på den nivå som ”marknaden är beredd
att betala”. Hur det här stycket skall tolkas, om hyresgästföreningen ställer sig positiva eller
ej till presumtionshyror, är svårt att utröna. De nöjer sig snarare med att sammanfatta ”att
det inte är hyressättningen som begränsar byggandet av hyresrätter” (ibid. s. 10-11). Det
hävdas dock, i avsnittet efter, att nyproducerade hyresrätter idag får allt för höga hyror för
stora grupper av människor, exempelvis singelhushåll med relativt låg inkomst. Här kritiseras
nu istället hyressättningen; den stora efterfrågan i inkomstgruppen innebär att en
anpassning av hyrorna måste ske (ibid. 12). Sammanfattningsvis verkar Hyresgästföreningen
vara av åsikten att presumtionshyror har lett till för höga hyror på nyproducerade
hyresrätter, men som trots det även lett till ökning av antalet nybyggda hyresrätter.
Ekonomisk stimulans på kort sikt respektive förändring av exempelvis den beskattningen av
hyresrätter versus bostads- och äganderätter som Bostadsbeskattningskommitén föreslagit,
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är det ekonomiska receptet som föreslås. Skatterna föreslås, kortfattat, förändras i
hyresrättens favör, då bostads- och äganderätter anses förfördelade idag (ibid. s. 14).
Från hyresgästföreningens dokument kan flera bostadsekonomiska insikter tas med i
utformandet av enkäten Vad anser kommunala planerare om ökad statlig intervention i
planeringen, exempelvis? Hade mer subventioner, oavsett exakt utformning, för byggnation
och planering av hyresrätter lett till fler hyresrätter, enligt deras erfarenhet? Flera
kvantitativa frågemöjligheter finns.
Kategori 3: Analys av stycken där ”hyresrätt” eller ”bostadsbyggande” är centrala tematiska
ord.
Hyresrätt är ordet som står i fokus i dokumentet, av uppenbara anledningar. Förslagen är
utformade mer eller mindre enbart för den här upplåtelseformen, vilket inte minst syns i
första kapitlets sammanfattade åtgärdsförslag: ”Staten bör formulera ett mål om att minst
20000 hyresrätter per år ska byggas under de närmaste 10 åren (idag byggs det knappt 1/3
av detta).”. Förslagen på åtgärder och analyserna de bygger på varvas med kritik mot
politiska förslag författarna ej anser kommer att generera fler hyresrätter. Vissa av de
kritiska påståendena föregås dock av ord som ”förmodligen” och ”kan” (ibid: s. 6, 11);
åsiktsladdade ord som visar på organisationens kritiska hållning till bostadspolitiken. Det
skall vägas in i förståelsen av texten och förslagen på åtgärder som läggs fram, då subjektiv
kritik ej bör finnas återfinnas i enkätfrågorna.
En kort men koncis kritik läggs fram mot kommunernas planberedskap, som författarna
menar att det finns en utbredd kritik mot i debatten om hinder för ökad nybyggnation (ibid:
s. 8).

Dokument från privata aktörer – Varför byggs det så få hyresrätter?
Kategori 1: Analys av stycken där ”hyresrätt” eller ”bostadsbyggande” är centrala tematiska
ord.
Åtgärder föreslås utifrån de resultat deras medlemmars svar visar på (Fastighetsägarna,
2012: s. 4, 8) och inledningsvis ges en alarmerande bild av hyresbostadsbyggandet; det
byggs för lite, marknaden fungerar dåligt och konsekvenserna gör att folk nu kräver skarpa
åtgärder (ibid: s. 4). Bilden av att det är bristen på lönsamhet i att bygga hyresrätter, höga
byggkostnader och kommunens marktilldelning som är de största hindren för nyproduktion
presenteras (ibid: s. 5, 6). Kommunal planering kan dock enbart påverka några av de hinder
som nämns.
Kategori 2: Analys av stycken där ”finansiering” eller ”ekonomi” är centrala tematiska ord.
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Kommunal planering har varken särskilt stora möjligheter eller, för den delen, i uppgift att
skapa lönsamhet i byggprojekt. De åtgärder som fokuseras på i den här undersökningen är
därför inte de som identifierats som ”de viktigaste” enligt fastighetsägarna, utan de som den
kommunala planeringen faktiskt kan genomföra och påverka.
Markkostnaderna har 42 % av respondenterna sagt är ett ”mycket eller ganska stort problem
för att nyproducera hyresbostäder”. Det kan vara skillnaden som avgör om man väljer att
bygga eller ej, hävdar författarna (ibid. 7). Det är därför aktuellt att fråga kommunerna i den
här undersökningens enkät om de justerat sina markpriser.
Skattesystemet får kritik och särskilt fastighetsskatten, som helt borde avskaffas enligt
författarna (ibid: s. 7). Den kommunala planeringen kan förvisso inte påverka frågan, men
det är intressant att skapa en bild av planerarnas syn på frågan genom en påståendefråga i
enkäten. Tycker även de att hyresrätten är ogynnsamt beskattad?
I nästa kategori finner vi även att åtgärdsförslag 2), 4) och 5) kan kopplas till ekonomiska
termer.
Kategori 3: Analys av stycken där ”åtgärd” eller ”krav” är centrala tematiska ord.
De åtgärder som
Fastighetsägarna efterlyser
baserat på dokumentets empiri
presenteras. De sammanfattas
här till höger.
Fastighetsbranschen och
kommunerna föreslås också
samarbeta närmare och tidigare
i planprocessen. Tillsammans
med en mer transparent dialog
leder båda åtgärderna till ökat
byggande och förståelse, menar
Fastighetsägarna (ibid: s. 8-9).
Den här åtgärden är bred och
den går att genomföra på olika
sätt, vilket gör det intressant att
undersöka i enkäten då frisvar
från kommunerna skulle kunna
visa på hur de gjort.
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Dokument från privata aktörer - Så får vi fler och billigare hyresrätter
Kategori 1: Analys av stycken där ”hyresrätt” eller ”bostadsbyggande” är centrala tematiska
ord.
Hyresrätten, och särskild de med ”rimlig hyra”, är i centrum redan i den sammanfattande
inledningen av boken. Samverkan förespråkas och skattefrågan ligger också i fokus (Ivarson
et al., 2015: s. 7-9).
Kategori 2: Analys av stycken där ”finansiering” eller ”ekonomi” är centrala tematiska ord.
Den ekonomiska frågan sätter tonen i inledningskapitlet, som inleds med påståendet om att
”Bostadsbyggandet har en central roll för hela ekonomin” (ibid: s. 11) och avslutas med ett
påstående om att de uträkningar och förslag som presenteras i boken ”kommer generera
högre skatteintäkter till staten!” (ibid, 2015: s. 12). Efter analys av inledningskapitlet framgår
opinionsbildning som ett syfte med texten.
Här framkommer en åsikt om att allmännyttiga bostadsbolag har grundläggande fel och
därför fungerar dåligt, vilket enligt författarna kan åtgärdas genom mer marknadsstyrning
(ibid: 25-26). Frågan om statliga subventioner tas sedan upp och kritiseras även det med
argumentet att det stör marknaden (ibid: s. 28-29). Skattesänkningar för byggande, särskilt
av hyresrätter föreslås (ibid: s. 30) och att markpriserna bör sänkas för ett mer långsiktigt
kommunalt vinstperspektiv (ibid: s. 31).
Dokumentet lägger fram flera åtgärdsförslag som på ett språkligt sätt lägger fokus på
begreppet effektivisering
(s.7, 30, 40, 48-49, 59, 75).
Det ekonomiska fokuset är
också genomgående, med
flera sidor där rena
kalkyler redovisas, som i
figur 2. Dessutom
kompletteras
åtgärdsförslag på flera håll
med
besparingsberäkningar i
kr/m2 lägenhetsyta (ibid:
s. 50, 52, 54, 55, 56, 57,
58, 72). Kommunen, mer
specifikt, menar man till
Figur 2 - Kostnader i bostadsprojekt byggda 2003, enligt Sveriges Byggindustrier,
Fakta om byggandet 2013. Grafiken från Ivarson et al., 2015: s. 42
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stor del skall fokusera sina åtgärder på de höga markpriserna (ibid: s. 30-31, 42).
Kategori 3: Analys av stycken där ”åtgärd” eller ”krav” är centrala tematiska ord.
Åtgärdsförslaget om en förenklad planprocess återfinns även här. Författarna är positiva till
avreglering. Kommunalt planmonopol anser de delvis förlegat och ett regionalt övertagande
av uppgiften skulle kunna råda bot på problemet (ibid: 35). En markreserv skall
tillhandahållas av kommunen för byggherrar att kunna exploatera enkelt och billigt (ibid: s.
51-52). Förslaget är delvis beroende av en statliga krav på kommunen och det kan vara
intressant att i enkäten efterfråga om kommunerna tycker statliga lagändringar behövs,
antingen specifikt ifråga om den här åtgärden, eller mer generellt för att uppnå ökad
byggtakt av hyresrätter. Med förståelse för lagen (2014:899) om riktlinjer för kommuners
markanvisningar 4 kan det här åtgärdsförslaget också tolkas som att en ändring i
kommunernas riktlinjer skulle kunna leda till en typ av kommunal markreserv.
Författarna ställer sig bakom de elva punkter som togs fram av Cars, Kalbro och Lind (2013).
(Ivarson et al., 2015: s. 47-48), som sammanfattas i avsitt 2, Forskningsöversikt.
Det finns en underförstådd idé om att lägga fram förslag som inte bara bidrar till
effektivisering och kostnadsmässig försvarbarhet, utan även är genomförbara både i fråga
om den politiska viljan och ifråga om hur realistiska förslagen är. Det är sällan ordet krav
används, men när det används är det underbyggt med argument om just genomförbarheten.
Att använda begreppet effektivitet i enkätfrågorna kan bli aktuellt, men då krävs någon slags
definition för de svarande av vad som är effektivt. Begreppet verkningsfullhet nämns ej i
dokumentet, men det framstår som att författarna tolkar begreppet med utgångpunkt i
kostnadseffektivitet samt planerings- och beslutseffektivitet. Ekonomiska överväganden bör
ges plats i enkäten, om än inte lika detaljerat som den gåtts igenom i ”Så får vi fler och
billigare hyresrätter”.

Innehållsanalys – Identifierade åtgärder och utformning av enkätfrågor
I det här stycket ges en kort analys och en enkel kvantifiering av resultaten i
innehållsanalysen. Sedan följer fördjupning av hur enkätfrågorna utformats utifrån
innehållsanalysen. Avsnittet syftar till att argumentera för hur validitet och kongruens
beaktats och uppnåtts i enkätundersökningen med hjälp av innehållsanalysen.

4

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar definierar i 1 § begreppet markanvisning enligt
följande: ”Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller
upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.”
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Diagram 1

I diagram 1 illustreras hur många dokument som diskuterat och föreslagit de olika
åtgärderna som valts ut att ligga till grund för enkätfrågorna. De fem dokumenten
representerar tre olika aktörer och sammantaget märks det i innehållsanalysen. Det största
ekonomiska fokuset återfinns i de dokument som är skrivna av representanter för privata
aktörer. Det största fokuset på vidareutredningar och konkreta åtgärdsförslag återfinns i de
dokument som på olika sätt härstammar från politiska intressen. Det största fokuset på
analys av bostadsmarknadens situation i allmänhet och hyresrättens i synnerhet återfinns i
hyresgästföreningens dokument som representerar allmänheten.
Utformning flervalsfrågor - Enkätdel 1
1.1. Har Er kommun någon utarbetad handlingsplan för att öka antalet nybyggda
hyresrätter?
Frågan grundas till skillnad från de andra frågorna inte på innehållsanalysen utan på det
faktum att många kommuner idag tar fram handlingsplaner för bostadsförsörjning. Analysen
av den sittande regeringens bostadspolitik innehåller ett förslag kring
bostadsförsörjningsprogram, en typ av handlingsplan (Finansdepartementet &
Näringsdepartementet, 2016: s. 2).
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Den här frågan är tänkt som något av en kategoriseringsfråga; kan enkäten visa på samband
mellan högt antal byggda hyresrätter och kommuner som har en handlingsplan som berör
ämnet?
1.2. Har Er kommun skapat en planberedskap (detaljplaner färdiga att erbjudas till
intresserade exploatörer)?
Planberedskap som begrepp nämns i två av dokumenten och då i termer av att den behöver
förbättras. Hyresgästföreningen nöjer sig med att kort konstatera att planberedskapen är
dålig i Sveriges kommuner. Planberedskap är dock ett något kritiserat begrepp, vilket syns i
analysen av SOU 2015:109, samt även i en bredare kritik av det kommunala planmonopolet
som lyfts i dokumentet ”Så får vi fler och billigare hyresrätter”. Den här frågan är utformad
för att undersöka om begreppet planberedskap kan kopplas till ökad byggtakt alls, eller om
SOU 2015:109 har rätt i sitt påstående om att en bredare typ av uppföljningskrav på
planeringens bostadsförsörjningskrav istället behövs.
1.3. Har Er kommun medvetet satsat på att tidigarelägga kontakten med byggherrar?
Att utveckla kontakten och samarbetet med byggherrar framkommer i alla dokument utom
ett som en central åtgärd för en välfungerande planprocess och fler byggda bostäder. Det
finns dock många sätt att utveckla kontakten på, visar innehållsanalysen. Ett mer specifikt
sätt som tas upp i analysen av fastighetsägarnas dokument är att tidigare i planprocessen
kommunicera och samarbete över branschgränserna. Den här frågan utformas för att
undersöka det här specifika åtgärdsförslaget som en del i en större fråga om samarbete, som
återkommer i nästa fråga.
1.4. Har Er kommun på något sätt försökt utveckla kontakten och samarbetet med
byggherren? Det kan handla om att vara mer transparenta med er process än vanligt eller
att allmänt se över hur ni bedriver kommunikationen mot byggherrar.
Transparens, information och tydlighet är några ord som återkommit i den bredare
tematiken om förbättring av kontakten och samarbetet med byggherren. Frågan är bredare
än föregående fråga och syftar till att skapa förutsättningar för längre fritextsvar där
kommunerna specificerar sina tillvägagångssätt.
1.5. Har Er kommun medvetet hållit ned kostnader, skapat en anpassad betalningsmodell
eller hållit ned antal debiterade arbetstimmar åt byggherren?
Förslagen på ekonomiska åtgärder som sammanfattats i innehållsanalysen har varierat
beroende på aktör. Därför är den här frågan utformad för att ta itu med ett av tydligaste
förslagen; att från kommunalt håll pressa ned olika kostnader och avgifter för byggherren.
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Den här åtgärden har föreslagits med varierande formuleringar i tre av dokumenten, samt
även i Hyresgästföreningens dokument (2014: s. 11, 17) där vaga formuleringar återfinns
som ger stöd åt åsikten att kostnaderna för byggherren beror på kommunen och att de
(ibland) är för höga. Eftersom dokumenten skiljer sig åt väsentligt i både formuleringarna av
problematik och åtgärder i ämnet så är enkätfrågan utformad lika ”öppet”. Här ges
kommunerna stort utrymme för specificering i fritext.
1.6. Har Er kommun satsat på en markanvisningspolicy (oavsett hur den sett ut) för att hålla
nere markpriserna?
Markanvisningar, hur de används av kommunen och särskilt riktlinjerna för markprissättning,
har identifierats som centrala åtgärder i alla fem dokument i innehållsanalysen. Svenska
kommuner har, enligt lag (2014:899), lagstadgat krav på sig att ha riktlinjer för
markanvisning. Kostnaden för marken för byggherrarna, hur aktiv kommunen och staten är i
sin markpolitik, hur mycket mark det finns att bygga på och vad kommunen kräver byggs på
den är olika teman som behandlas av dokumenten, inom ämnet markanvisningar. Frågan
formuleras som ett försök till fusion av de olika beskrivningarna av problemen med
kommunala markanvisningar och de åtgärdsförslag som utgått från dem.
1.7. Har Er kommun sänkt kraven antingen på byggherrens åtaganden i
exploateringsavtalet5 (för att locka intressenter att bygga), eller på Er noggrannhet i
utredningar om området (för att snabbare nå beslut om att bygga)?
Två ämnen har här bakats ihop i en fråga och den grundar sig i en elementär insikt om all
projektering; det blir mer lockande och det går snabbare att genomföra något om kraven
sänks och inför-arbetet minskar. Frågan har formulerats för att undersöka om kommunerna
känner sig något så när ”desperata” att öka byggtakten, med bakgrund i dagens allt tydligare
bostadskris och det allt högre tonläget i bostadsdebatten som följt. Åtgärden bygger på ett
försummande av kunskap om exploateringens påverkan, inverkan eller långsiktiga
konsekvenser på platsen och är givetvis inte optimal. Den bör snarare klassificeras som en
”nödlösning”, som kan användas när kommunen har extremt lång kö i detaljplaneprocessen
och måste beta av ett par planer för att hinna ikapp. Sänkt ledtid, den tid planprocessen tar,
är ett åtgärdsförslag som tas upp av flera dokument, både granskade (Finansdepartementet
& Näringsdepartementet, 2016: s. 3. Ivarson et al., 2015: s.) och i forskningsöversikten (Lind,
2016: s. 63. Cars et al, 2015: s. 8, 18-19).

5

I exploateringsavtal, som definieras i 1 kap 4 § PBL, bestäms vad byggherren respektive kommunen skall finansiera
samt genomföra i en antagen detaljplan. Även i riktlinjerna för markanvisning återfinns krav på att kommunen skall
definiera vad de kräver att byggherren skall uppföra på marken ifråga.

39

1.8. [Frivillig] Har Er kommun satsat på någon annan typ av åtgärd med mål att öka
byggtakten av hyresrätter som du vill nämna?
En frivillig fritextfråga som formulerats för att ge möjlighet till öppna svar om åtgärder som
inte tagits upp i enkäten.
Utformning påståenden - Enkätdel 2
2.1. I vilken utsträckning håller Ni med om påståendet att markanvisningen är kommunal
planerings främsta verktyg för att hålla nere kostnaderna för byggentreprenörer vid
nybyggnation av hyresrätter?
Av innehållsanalysen framstår markanvisningen och dess riktlinjer som det främsta verktyget
kommunen besitter om de vill hjälpa byggentreprenörer att klara kostnadskalkylerna. Anser
även kommunala planerare att så är fallet?
2.2. I vilken utsträckning håller Ni med om påståendet att investeringsstödet för hyresrätter
har lett till ökad byggtakt av hyresrätter i Er kommun?
Enligt förordning (2016:881), om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för
studerande, så ger staten stöd till hyresrätter enligt de särskilda krav som anges. Endast ett
av dokumenten som har analyserats är skrivna så sent att förordningen börjat gälla. Därför
finns ett intresse att i enkäten undersöka vad kommunala planerare har för erfarenhet av
det och frågan har formulerats med syfte att kunna finna en generell åsikt. Undersökningen
fokuserar inte på förordningens verkningsfullhet, men för diskussion och slutsats finns
intresse i att ändå uppmärksamma en så omfattande statlig intervention som
investeringsstödet utgör.
2.3. I vilken utsträckning håller Ni med om påståendet att det rådande skattesystemet
missgynnar hyresrätten jämfört med bostadsrätten?
Tre granskade dokument beskriver att skattesystemet behöver förändras för att gynna
hyresrätten. Av innehållsanalysen framkommer att förslagen på hur förändringen skall se ut
varierar och därför är den här frågan utformad mer generellt. Håller kommunala planerare
med om den beskrivning som ges i flera dokument?
2.4. I vilken utsträckning håller Ni med om påståendet att det krävs ny lagstiftning för att öka
byggtakten av hyresrätter?
Ett generellt drag i alla analyserade dokument är viljan att göra om lagstiftning för
bostadsmarknaden i allmänhet och hyresrätten i synnerhet. Innehållsanalysen har medvetet
inte tagit upp alla de förslag som ges i olika dokument; de är många och varierar stort.
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Istället sammanfattas analysen i en generell fråga som undersöker om kommunala planerare
håller med om att ny lagstiftning, oavsett utformning, behövs.
2.5. I vilken utsträckning håller Ni med om påståendet att hyresbyggandet är i fokus hos
kommunens politiker?
Två granskade dokument (Ivarson et al, 2015: s. 51. Finansdepartementet &
Näringsdepartementet, 2016: s. 4.), samt ett dokument som ingår i forskningsöversikten
(Lind, 2016: s. 60-63) talar om kommunalpolitikers synvinkel på bostadsbyggandet.
Underförstått finns en åtgärd att förstå från samtliga dokument; en kommunalpolitisk vilja
kan leda till högre byggtakt. Den här frågan har som syfte att undersöka om de kommunala
planerarna tycker att deras kommunpolitiker prioriterar hyresbostäderna; det är av intresse
för diskussion och slutsats att uppmärksamma om så är/inte är fallet. Kan det förklara en låg,
eller för den delen hög, byggtakt i kommunen ifråga?
2.6. I vilken utsträckning håller Nu med om påståendet att det krävs mer statliga
subventioner för att öka hyresbyggandet?
Det sammanfattas i flera dokument att den historiska hyresrättsdebatten mycket handlat
om subventioner av olika slag (Hyresgästföreningen, 2014: s. 13,15. Ivarson et al, 2015: s.
27). Däremot framstår enbart Hyresgästföreningens dokument ha en positiv inställning till
nya typer av subventioner för ökat hyresbostadsbyggande. Istället är andra reformer av
skattesystemet mer populära bland de analyserade dokumenten. Den här enkätfrågan har
tagits med för att undersöka om den här beprövade åtgärden fortfarande har stöd bland
kommunala planerare.

Enkätens respondenter – Bortfallsanalys och kontextualisering
Det hade inte gett mycket information att få anonyma svar på enkäten då den fungerar för
undersökningen inte bara som analytisk grund av åtgärder utan även som kontextualisering
av de svarande kommunerna.
En av de första analyser som behöver genomföras efter att en enkät skickats ut och svaren
börjat komma in är den av bortfall (Trost & Hultåker, 2016: s. 13). För att minimera bortfall
har antalet obligatoriska frågor minimerats, sådana som i Google forms inte ger den
svarande möjlighet att skicka in sitt svar om de inte fyllts i. Bortfallsminimering är viktigt för
hög svarsfrekvens (ibid. s. 140), men tyvärr krävs obligatoriskt svar på en majoritet av
frågorna i den här undersökningens enkät. Anledningen är att de åtgärder som identifierats
och kommit med i enkäten måste testas på alla svarande för att slutsatser skall kunna dras
om dem. Det höga antalet obligatoriska frågor kan leda till en känsla av tvång och irritation
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bland de svarande (ibid. s. 144). Svaranden kan dock svara ”vet ej” i fritextsvar om de så
önskar.
Urvalet av kommuner avgränsades genom att dra gränsen vid en befolkning på 30000
invånare. Enligt SCB fanns i februari 2017 10014873 invånare i Sverige, fördelat på 290
kommuner. Medelkommunen har därmed 34534 invånare. Drar man bort
huvudstadskommunen Stockholm (935619 invånare 2016, enligt SCB) som är en svarande i
enkäten men som ökar medeltalet rejält, innebär det att medelkommunen har 31308
invånare. För att representera även mindre kommuner har gränsen dragit strax under det
snittet. Kommunerna har också valts för att få en godtagbar geografisk spridning. Genom att
täcka in ett brett spektrum av kommuner i metoden så ökar trovärdigheten i resultatet.
Även vid enkätundersökningar är extremfallsurval en gångbar urvalsmetod (Denscombe, s.
53-54).

Tabell 1 - Svarande kommuners befolkningsutveckling

Kriteriet ger 290-198=92 (SCB, 2017) möjliga kommuner. Av de 92 kommunerna har sedan
21 kommuner sorterats bort eftersom de byggt närapå inga hyresrätter alls (färre än 10
under perioden), med motivationen att de inte utgör en intressant undersökningspopulation
då deras erfarenhet är begränsad och intresset av nyproduktion verkar saknas. Den
slutgiltiga populationen blir med de här kriterierna på 92-21=71 svarande. Av de 71 har
enkäten skickats ut till 50 kommuner för att anpassa arbetsmängden efter kandidatarbetets
angivna tidsramar. Antal inkomna svar är 17 st. och svarsfrekvensen blir 17/50=0.34=34%.
Även om det är något lägre än förväntad svarsfrekvens så räcker dock antalen svar till för att
kunna dra slutsatser; här finns landets tre största storstadskommuner samt kommuner nära
gränsen på 31000 invånare representerade. Två kommuner har balans på sin
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bostadsmarknad och en kommun har producerat minimalt antal nybyggda hyresrätter (10 på
11 år). Både kommuner som haft ständigt ökande och några som haft år med minskad
befolkningsmängd finns representerade. Därför kan sägas att ett extremfallsurval lyckats
representeras bland de svarande.

Tabell 2

Tabell 3 – All statistisk data inhämtad direkt från, eller baserad på, statistikdatabasen på www.SCB.se. Inhämtad 2017-05-01.
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Enkätsvar - Resultatsammanställning
Enkätsvarens kvantifierbara data har sammanställts i två grafiker, ett index med tillhörande
sammanställning av fritextsvar för enkätens första del och ett diagram för den andra. I den
första delen ingår även fritext som svarsalternativ och är därför delvis kvalitativa. Om
svarsfrekvensen varit låg så har andelen fritextsvar däremot varit förvånansvärt hög, vilket är
glädjande och ger en stabil grund för kvalitativ analys. Fritextsvaren hänvisas med specifik
siffra i Index 1 till listan över fritextsvar strax under.
Av respondenterna har 9 av 17 tjänstemän angett att de har någon typ av chefsposition i
kommunen, och med hög sannolikhet har de därför särskilda krav på sig att ”ha koll” på hela
planeringsverksamheten i kommunen. Medianvärdet på angivna antal år som yrkesverksam
inom planeringsbranschen är 11-15. Lika många, 2 st., svarade att de jobbat 0-5 år, som de
som svarade 21-30 år.

Index 1 - Svar enkätdel 1
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ENKÄTSVAR DEL 2: PÅSTÅENDEN
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Diagram 2 - Resultatsammanställning enkätsvar i enkätdel 2

Analys
Svarande kommuner – hur har de lyckats?
Med en något låg svarsfrekvens var en risk att svarspopulationen skulle lida av flera brister. I
värsta fall hade de alla haft likvärdig geografisk position, befolkningsstorlek och nivå på
hyresbyggnation. Det visade sig bli nästan exakt tvärtom, vilket ger stöd åt att
urvalskriterierna som sattes för val av kommun fungerade väl. Kommunerna sträcker sig från
Luleå i norr till Malmö och Lund i söder med en något högre frekvens av kommuner generellt
i Svealand (8 av 17), men också med viss koncentration i Stockholms Län (5 av 17).
Befolkningsmässigt har å ena sidan Sveriges tre största kommuner svarat och å andra sidan
ligger två svarande kommuner strax över minimigränsen 31000 invånare.
Hyresbyggnationen skiljer sig påtagligt även den; respondenterna Örebro och Helsingborg är
två av de 34 kommuner i hela landet som i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2017 angav att
de har balans på sin kommunala bostadsmarknad. Helsingborg står i en klass för sig när det
gäller procentandel nybyggda hyresrätter, med 56 %. Lund, Malmö, Luleå, Stockholm och
Örebro ligger över 40 % och Göteborg på 39 %. I botten av listan återfinns Falköpings
kommun som med enbart tio nyproducerade hyresrätter når 5 %.
I enlighet med Boverkets analys (2016a) så framkommer att kranskommuner till de största
städerna, med undantag för Lund, har en mycket låg procentandel nybyggda hyresrätter.
Stockholmskommunerna Botkyrka, Täby, Tyresö och Österåker kommer ingen över 30 %.
Inte heller Härryda, kranskommun till Göteborg, hamnar över 30 %. Sammanlagt hamnar
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kranskommunerna på 18,6 %, närapå
hälften av rikssnittet på 35 %. Enbart
Botkyrka sticker ut i frågan om totalt
hyresbestånd, vilket kan spåras tillbaka
till 60 och 70-talet då
miljonprogramsområdet Fittja
uppfördes.
Sammantaget tyder den kvantitativa
analysen på att de inte funnits någon
tydlig vilja från kranskommunerna att
nyproducera hyresrätter och avlasta
bostadsmarknaderna i de snabbväxande
storstadsregionerna. Härryda, skall
sägas, ligger dock något över rikssnittet
i antal nybyggda hyresrätter/10000 inv.,
men det kan delvis förklaras med att
kommunens befolkningsmängd är den
minsta av kranskommunerna och tredje
minst av alla 17 svarande.
De kommuner som utgör de mest
intressanta analysobjekten är de som
lyckats, respektive de som misslyckats.
Helsingborg, Lund och Örebro tillhör den första kategorin; Helsingborg toppar som sagt den
ena tabellens statistik, men Lund toppar i antal nybyggda hyresrätter/10000 invånare. Lund
är som bekant en studentstad och har därmed en naturligt hög efterfrågan på billiga
hyresrätter, men det är trots allt anmärkningsvärt att deras resultat i denna tabell, 28,03 per
10000 inv., är nästan tre gånger högre än rikssnittet. Örebro är inte långt efter på värdet
23,07, men toppar istället listan över det enskilt största hyresbostadsbyggandet på ett år, i
förhållande till befolkningsmängden. 2016 byggdes hela 76,72 hyresrätter per 10000 inv. och
kommunens bostadsbestånd består sammanlagt av 58 % hyresrätter, vilket även det är
högst av alla respondenter.
Utöver kranskommunerna som tidigare nämnts, har de kommuner som lyckats sämst få
saker gemensamt. Sock återfinns Karlshamn och Falköping i botten på befolkningsmängd
och har även kämpat med befolkningstillväxten under perioden. De båda kommunerna har
byggt få hyresrätter/10000 inv., men glädjande nog framkommer det att Karlshamn ökat sitt
hyresrättsbyggande markant de senaste åren. Samtidigt har en befolkningsökning skett i
kommunen. Den tredje kommunen som haft negativ befolkningsökning någon gång under
perioden är Luleå, som dock lyckats vända trenden sedan 2007, då de började bygga många
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fler hyresrätter. Vad som är orsak och verkan i det här skeendet är desto mer komplext att
slutleda.

Svarande kommuner – hur har de svarat?
Inledningsvis kan en analys av tillförlitligheten i enkäten enkelt utföras. Ett tydligt tecken på
om data från svaren av en fråga inte kan anses tillförlitliga bör givetvis vara om ett stort
antal ”vet ej”-svar registrerats. Åtgärden som behandlar plankontorens kommunikation med
byggherrar, och som omfattas av fråga 1.3 samt 1.4., är ett intressant fall. Fråga 1.3. svarade
3 av 17 respondenter ”vet ej” på, att jämföra med de totala antalet ”vet ej”-svar i enkäten,
som uppgår till 6 st. Bevisligen har formuleringen av fråga 1.3. inte varit tillräckligt tydlig,
något som understryks av Tyresö respektive Täbys fritextsvar: ”Lite osäker opå [sic] vad som
menas med frågan ...” respektive ”oklar fråga.”. Frågans trovärdighet sjunker därmed
något, men på fråga 1.4., som har en bredare frågeställning om samma åtgärd, svarar både
Tyresö och Täby med utförliga fritextsvar där de tydligt visar att de förstått frågan. Det går
därför ändå att analysera svaren om åtgärden; 3 ”vet ej”-svar av sammanlagt 17x2 svar kan
även anses vara försumbart. De tre övriga ”vet ej”-svaren på enkäten uppvisar inget
samband, mer än att tre kommer från samma respondent. Tillförlitligheten i enkäten skall
därför anses hög.
Hur har då Örebro, Helsingborg och Lund, som lyckats bäst med byggandet av hyresrätter
under perioden svarat? Kan några likheter utrönas i deras svar? Det ser så ut! De har
nämligen svarat identiskt på fem av sju frågor (1.2., 1.3, 1.4., 1.6., och 1.7.). Alla har en
planberedskap, arbetat med tidigarelagd respektive utvecklad kommunikation med
byggherrar, satsat på markanvisningspolicy, men ingen av dem har sänkt kraven antingen på
utredningar i planeringen eller på byggherrar i exploateringskraven. Värt att notera är även
att Malmö och Luleå, som också lyckats väl med hyresrättsproduktionen enligt tabell 2 och
3, också svarat likadant på de frågorna. Med undantag för Örebro och Malmö har alla
kommuner dessutom svarat ”ja” på fråga 1.1. I fritextsvaret skriver Örebros respondent att
”Örebro har redan en stor andel hyresrätter genom sitt kommunala bolag ÖBO”. Att så är
fallet syns tecken på i tabell 2: hyresrätter utgör 58 % av kommunens bostadsbestånd, 20 %
över rikssnittet. Malmös respondent skriver att ”vi behöver ett diversifierat
bostadsbyggande till vår växande befolkning”. Svaren delar en tematik i att de inte ställer sig
negativa till handlingsplaner för ökat antal hyresrätter men att hyresbeståndet inte är
ensamt fokus i planeringen. Det kan därför hävdas att fritextsvar 11.1. och 16.1. är jakande.
De kan inte likställas med ett ”ja”-svar, men kommunerna står heller inte i konflikt med
åtgärden.
Så, på fråga 1.5., skiljer sig kommunernas svar plötsligt helt åt. Det finns anledning att
analysera varför. Frågan rör anpassad prissättning av plankontorets tjänster och har
genererat tio ”nej”-svar. Det är näst mest av alla frågor. I de fem fritextsvar som skrivits
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finner vi två gemensamma nämnare. I fritextsvar 2.5., 11.5. samt 16.5. syns en liknande
tematik; här betonas att plankontoret tar betalt för sin nerlagda arbetstid. I fritextsvar 10.5.
och 14.5. återfinns ett gemensamt språkbruk; orden hyresrätt och bygg. Båda
respondenterna menar att lägre eller anpassad prissättning tillämpats när hyresrätter
byggts. Frågesvaren skapar frågor om frågans språkliga formuleringar; det återkommande
ordvalet att hålla nere plankontorets avgifter i byggherrens favör verkar ha fått åtminstone
tre respondenter att framhålla att de minsann tar betalt för sin tid. Möjligen hade frågan
kunnat omformuleras med mer fokus på att ge ekonomiska incitament för byggherrar som
vill nyproducera hyresrätter. En sådan omformulering hade höjt trovärdigheten och
precisionen då ordvalet undvikit att ställa respondenterna ”mot väggen” om huruvida de tar
betalt för sitt jobb eller ej.
Vidare liknar Örebros och Lunds svar på fråga 1.8. varandra. De båda skriver att de har en
platsspecifik handlingsplan av något slag. ”Örebromodellen” respektive ”Lunds kommuns
utbyggnads- och boendestrategi 2025” nämns specifikt. Även Helsingborg nämner något
liknande, men istället i fritextsvar på fråga 1.1., 1.3. och 1.4. De ”… arbetar med byggherrar i
avsiktsförklaringar” samt har en arbetsgrupp som kallas ”Fokus Hyresrätter”.
Undersökningen handlar inte om att efterforska kommunernas handlingsplan och/eller
arbetsmodeller, eftersom en jämförelse hade då behövts för att identifiera hur de liknar och
skiljer sig åt. Ett sådant arbete blir lätt omfattande. Därför konstateras enbart att de tre
kommunerna som lyckats bäst med hyresrättsbyggandet alla tre har någon typ av
handlingsplan i frågan. Varken Respondenten från Örebro eller Helsingborg väljer dock, som
tidigare nämnt, att identifiera ”Örebromodellen” som en handlingsplan, utan beskriver den
mer som ett sätt att arbeta med markanvisning för hyresrätter. Helsingborgs särskilda
arbetsgrupp är unik bland respondenterna och tyder på en särskild vilja att bygga ut
kommunens hyresbostadsbestånd.
Kranskommunerna (Botkyrka, Härryda, Tyresö, Täby och Österåker) har ett par
gemensamma nämnare i enkätsvaren. Med undantag för Botkyrka har alla svarat ”nej” på
fråga 1.2. Österåkers fritextsvar (17.2.) tyder på att trycket på detaljplaneringen är för högt
för att de skall hinna skaffa en planberedskap och i Tyresös fritextsvar (14.2.) framkommer
att kommunen helst detaljplanerar tillsammans med exploatören. På fråga 1.4. svarar alla
”ja” utom Österåker som svarar ”övervägt”. På fråga 1.5. svarar alla ”nej” utom Tyresö, vars
jakande fritextsvar (14.5.) analyserats tidigare. De svarar alla ”nej” på fråga 1.7., föga
förvånande då så är fallet i 13 av 17 svar.
En skillnad mellan de som lyckats väl och de som lyckats sämre med hyresrättsbyggandet
kan här urskiljas. I fråga 1.2., om planberedskapen, sticker de sju som svarat ”nej” eller
”övervägt” ut negativt ifråga om färdigställda nya hyresrätter; av dem ligger enbart två,
Härryda och Stockholm, över rikssnittet i tabell 3 och endast en, Stockholm igen, över
rikssnittet i tabell 2. Både Härryda och Stockholm är dock speciella fall. Härrydas låga
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befolkningsmängd gör att dess värde i tabell 3 är något förhöjt, som tidigare kommenterats.
Stockholms kommun däremot skiljer sig på samma sätt som Stockholms läns kommuner
Botkyrka och Österåker gav uttryck för i fritextsvar 2.2 respektive 17.2; de har ett högt tryck
på detaljplaneringen. Det här kan härledas till urbaniseringen i Sverige vilken är som störst i
Stockholmsområdet. Med det tryck som den skapar på Stockholms kommuns
bostadsmarknad får det antas vara oerhört svårt att ha detaljplaner ”i byrålådan”. Därför
hamnar Stockholms kommun något missvisande i den svarsgrupp som inte har en
planberedskap. Utifrån exemplet Stockholm kan ytterligare ett antagande om planberedskap
göras. De tre kommuner som inte haft befolkningstillväxt varje år (Falköping, Karlshamn och
Luleå) har alla angett att de har en planberedskap. Möjligen kan deras fall vara Stockholms
motsats; kommunerna har kvar detaljplaner ”i byrålådan” eftersom inte
befolkningsökningen varit så påtaglig att alla tillgängliga behövts utnyttjas.
I fritextsvar 2.6., 4.6., 10.6 samt 16.6., på fråga 1.6. återfinns ett gemensamt språkbruk och
tematik. De har alla svarat ”ja”, men har även valt att framhålla i fritextsvar att deras
markansvisningspolicy inte tagits fram i syfte att hålla nere (mark)priserna. Även fritextsvar
6.7. och 7.7. har liknande tematik men framhåller istället att de tar betalt enligt fastslagna
linjer. Analysen av fråga 1.5. är liknande; även 1.6. kunde därför ha formulerats annorlunda
för högre trovärdighet och precision.
Utvärderingen av enkätens första del innebär att ett par iakttagelser kan göras. En fråga 1.2.,
om åtgärden planberedskap, sticker tydligt ut bland de kommuner som lyckats väl respektive
de som lyckats sämre.
Planberedskap finns i alla kommuner som:
…i tabell 2 har ett värde över rikssnittet (35 %) ifråga om producerad andel hyresrätter under
perioden.
…i tabell 3 har ett värde över 13 (över rikssnittet), undantaget Stockholm som tidigare
förklarats är ett specialfall.
Ett samband mellan att lyckas väl i tabell 2 och 3 och en viss svarskombination i enkätdel 1
utrönas. Kommuner som svarat ”ja” på fråga 1.2., 1.3., 1.4., 1.6. samt 1.7., samt ”ja” eller
med jakande fritextsvar på fråga 1.1. har:
…de 5 högsta värdena i procentandel nybyggda hyresrätter av totalt antal nybyggda
bostäder ’06-’16.
…de 5 högsta värdena i nybyggda hyresrätter/10000 inv., med undantag för Luleå som har
7:e högsta värdet.
I analysen av svarskombinationer återfinns även ett samband för de kommuner som lyckats
sämre i statistiken. De fyra kommuner som svarat som enbart ”ja” på två eller färre av
frågorna 1.1-1.7 har alla hamnat under rikssnittet i statistiken på tabell 2 och 3. Ett undantag
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finns dock, Stockholm, som svarat ”vet ej” på tre frågor och därför inte kan räknas, de har
inte svarat på tillräckligt många frågor för att tolkas in i analysen av svarskombinationer.
Del 2 av enkäten, som har sammanställts i diagram 2, kan tre slutsatser dras utifrån. För det
första visar svaren på fråga 2.4. att det finns en försiktigt positiv inställning till påståendet att
ny lagstiftning behövs för att öka byggtakten av hyresrätter. Alla granskade dokument i
innehållsanalysen gav uttryck för åsikten. Slutsatsen som kan dras är därför att alla aktörer,
även kommunala planeringstjänstemän, i någon mån är kritiska till lagstiftningen inom
planeringsfrågor. Frågeställningen berör inte vilken lagstiftning som behöver förnyas; det
ligger ej i linje med undersökningens frågeställningar att djupare analysera den juridiska
bakgrunden till problemformuleringen.
Svaren på fråga 2.5. visar för det andra att de svarande tjänstemännen generellt är positiva
till viljan att bygga hyresrätter som deras kommuns politiker uppvisar.
För det tredje visar svaren på fråga 2.6. att det finns en försiktigt positiv inställning till
påståendet att mer statliga subventioner behövs för att öka byggtakten av hyresrätter. I
innehållsanalysen återfanns den här åsikten enbart i det granskade dokument som skrevs av
Hyresgästföreningen, som fick representera aktören allmänheten men benämns som
folkrörelsebaserad opinionsbildare. Eftersom mer statliga subventioner underförstått
innebär mer statlig inblandning i bostadsmarknaden finns här en koppling till Sternhoffs
(2016) analys av den riksdagspolitiska bostadsdebatten. Den visade att statlig inblandning i
högre grad förespråkades av riksdagsledamöter i det vänsterpolitiska blocket. Det
högerpolitiska blocket förespråkade avreglering; en åsikt som återfinns i innehållsanalysen
av privata aktörers dokument. Slutsatsen som kan dras är att statlig inblandning är en fråga
som delar aktörerna i två läger. Planeringstjänstemän, det vänsterpolitiska blocket samt
möjligen allmänheten (den folkrörelsebaserade opinionsbildaren) framstår som försiktigt
positiva, medan privata aktörer och det högerpolitiskt blocket inte ser åtgärden som en
lösning. På fråga 2.2., om det statliga investeringsstödet, syns dock en generell åsikt om att
det inte lett till fler byggda hyresrätter. Den ökade statliga inblandning som de svarande
tjänstemännen ställer sig positiva till verkar därför inte bestå av ett investeringsstöd för
hyresrätter likt det som funnits förut.

Slutsatser och diskussion
Syftet med undersökningen har varit att undersöka vilka åtgärder som föreslagits för ökad
byggtakt av hyresrätter för att sedan genomföra en enkätundersökning där utvalda
kommuners planeringstjänstemän får ge sin syn på åtgärderna och den större debatten om
bostadskrisen. Utifrån den genomförda analysen kan nu flera slutsatser dras.
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Enkätundersökningen har besvarats av enskilda planeringstjänstemän på plankontor i de
kommuner som valt ut; en diskussion som bör fördjupas är därför hur väl deras kunskap
representerar verkligheten. Antalet ”vet ej”-svar har varit lågt och det finns inga indikationer
på att respondenterna missförstått frågeställningarna. Ofrånkomligen tolkar dock alla
respondenter frågorna och åtgärderna de berör på sitt sätt och utifrån sin roll på
arbetsplatsen och därför måste viss reservation alltid framföras mot enkätundersökningar.
Som tidigare kommenterat har en metodkombination använts och undersökningens
osäkerheter är därför fler än i undersökningar med endast en vald forskningsmetod.
Resultaten är av samma anledning däremot mer underbyggda än de annars varit och
analyserna av dem därför också mer trovärdiga.
Med det sagt har svaren som inkommit lett till ett antal intressanta insikter om de olika
åtgärdernas roll för takten i byggandet av hyresrätter i de studerade kommunerna. Först och
främst är det intressant att se de tydliga skillnaderna mellan de kommuner som lyckats väl
och de kommuner som lyckats sämre med hyresbyggandet. Tydligheten i vissa mönster gör
att intressanta slutsatser därför kan dras. Helsingborg, Lund och Örebro, de tre kommuner
som har lyckats bäst, har en närapå identisk svarsföljd i enkätens första del – det är svårt att
förneka att ett mönster syns här. Kanske finns det djupare förklaringar till varför just
Helsingborg, Lund och Örebro lyckats så bra, men att de lyckats bra och samtidigt
implementerat samma åtgärder råder inget tvivel om. Ett annat mönster som syns är att
kommuner som lyckats bra har implementerat många olika åtgärder. Malmö och Luleå är
ytterligare två kommuner som lyckats väl samt svarat ”ja” på många åtgärder. Mönstret
innebär inte att fler implementerade åtgärder automatiskt betyder att kommunen lyckas
bygga mer hyresrätter – då hade exempelvis Karlshamns Kommun lyckats mycket bättre än
statistiken visar (här kan dock sägas att kommunen kämpat med befolkningstillväxt och
därför kan haft svårt att motivera ökat hyresrättsbyggande). Däremot förstärks mönstret
ytterligare av att flera kommuner som lyckats sämre än rikssnittet enbart svarat ”ja” på två
eller färre åtgärder. Bland dem återfinns flera av de kranskommuner som befinner sig i den
absoluta botten av statistiken över hyresbyggande. Kranskommunerna är den tredje
intressanta slutsatsen bör tas upp. Det här fyndet bekräftar ett tidigare känt faktum som
Boverket konstaterat, nämligen att det byggs allt färre hyresrätter i storstadsregioners
kranskommuner. Att ett faktum som på förhand är känt faller ut i en fristående
undersöknings resultat är ett bra betyg för undersökningens metodik och tyder på att
undersökningens resultat besitter legitimitet och vetenskaplighet. I sin tur skänker det även
legitimitet och tillförlitlighet till övriga delar av undersökningen som bygger på samma
metodik.
Det är desto svårare att dra slutsatser om enskilda åtgärder. Planberedskap är den enda
tydliga åtgärd som kan sägas utgöra en skiljelinje mellan de som lyckats bra respektive dåligt.
Planberedskap är dessutom en åtgärd som är omdiskuterad i innehållsanalysens dokument;
den nämns endast i två av dokumenten och i ett av dem ifrågasätts dess betydelse till viss
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del. Resultaten från den här undersökningen tyder dock på att åtgärden faktiskt fungerar,
men det är svårt att säga exakt hur verkningsfull planberedskapen är. Flera kommuner som
sagt sig ha planberedskap har låg befolkningstillväxt vilket gör det naturligt att de har planer
i beredskap, men till skillnad från kommuner med hårdare tryck på detaljplanerandet kanske
de inte behövt en medveten arbetsprioritering för att skapa en planberedskap. Även då
kommunerna med låg befolkningstillväxt bortses från så framstår planberedskap som en
åtgärd som fungerar, vilket trots det sägs med viss försiktighet.
Att det behövs mer politiska insatser genom lagförändringar är dock desto enklare att slå
fast med säkerhet. Både innehållsanalysen och enkätsvaren tyder på det. Det stärker
möjligtvis även det något djärva påståendet som inledde arbetet; att Sverige befinner sig i en
bostadskris – för knappast finns det något som kännetecknar en akut situation bättre än en
bevisat bred opinion för mer av en viss regeringspolitisk aktion?

Förslag till fortsatt forskning
Undersökningens innehåller, trots intressanta slutsatser, en del osäkerheter. Därför kan en
hypotetisk utökad undersökning som den här givetvis bestå av en bredare litteraturöversikt i
innehållsanalysen och en enkätundersökning med fler respondenter. Det finns dock
anledning och borde även finnas intresse att bygga vidare på de resultat som genererats här.
Fallstudier av Helsingborg och Örebro skulle kunna ge en djupare förståelse i hur
storstadskommuner i dagens Sverige faktiskt kan lyckas uppnå balans på bostadsmarknaden.
Fallstudier kan också genomföras av utvalda kranskommuner till storstadsregioner för att få
en djupare förståelse om varför de inte uppvisar någon vilja att bygga hyresrätter trots att
efterfrågan i regionerna är hög.
Det kanske mest intressanta mönstret som diskuterats har dock varit hur många och vilka
åtgärder som kommuner som ligger över rikssnittet genomfört. Att fördjupa kunskaperna
om hur de åtgärderna som de allra bästa kommunerna implementerat utformats och
samverkar för effektivare hyresbyggnation i kommunen skulle vara ett viktigt inlägg i
debatten om ökad byggtakt. Avslutningsvis föreslås därför en framtida undersökning som
utgår ifrån hypotesen om att en särskild kombination av åtgärder kan sägas generera
verkningsfulla kommunala handlingsplaner för ökad byggtakt av hyresrätter. I en sådan
undersökning skulle empiri om tidigare lyckade/misslyckade åtgärdskombinationer kunna
uppnås. Den empirin skulle i sin tur kunna besvara frågeställningar om hur verkningsfulla och
effektiva kommunala handlingsplaner bör utformas. Förhoppningsvis har det här
kandidatarbetet väckt intresse för och lagt en första grund åt sådana studier.
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* markerar obligatorisk fråga. Enkät utformad i Google Forms och presenterad i bearbetad version för läsbarhet.

Åtgärder för ökad byggtakt av hyresrätter
Hur den kommunala planeringen kan bidra till att lösa en kritisk situation
Carl-Johan Hjalmers
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