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Sammanfattning: 
Bostadsbristen är en fråga som blir allt mer relevant i dagens Sverige då det drabbar så 

många svenska hushåll. Storstadsregionerna har allvarliga problem med överbefolkning och 

bostadsbrist, men även mindre orter börjar känna av den ökade bostadsbristen i landet. 

Bostadsbristen påverkar även studenter runt om i landet, framförallt vid terminsstarten, där 

många studenter får hitta alternativa bostäder som en följd av bostadsbristen. 

 

Allt färre hyresrätter upprättas idag i Sverige, även om efterfrågan på hyresrätter är stor runt 

om i landet. Bostadsrättsbyggandet har börjat ta en större roll på bostadsmarknaden, dock 

byggs det även för få bostadsrätter för att stimulera den ökade bostadsbristen. Detta i 

kombination med de stigande kostnaderna för bostadsrätter, gör att allt färre svenskar har 

råd att köpa dem.  

 

Sverige har under tidigare perioder av dess moderna historia hanterat bostadsbrist med 

olika typer av metoder. I denna uppsats så undersöks den svenska bostadsbristen ur ett 

historiskt perspektiv. Den svenska bostadsbristen och bostadspolitiken ska studeras från 

andra världskrigets slut det vill säga år 1945 till nutid. Genom undersökandet av den svenska 

bostadsbristen så är förhoppningen att vi idag ska kunna dra lärdom och inspiration från 

tidigare händelser och erfarenheter och applicera dem i dagens svenska samhälle.  
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1. Inledning: 
I detta avsnitt redovisas de inledande delarna av uppsatsen. Dessa inledande delar består av 

följande: Bakgrund, Syfte, Problemformulering, Forskningsfrågor samt Avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund: 
Av de politiska debatter som utförs i landet, är den bostadspolitiska debatten en av de mest 

aktuella och omtalade. Det ämne som det talas mycket om inom bostadspolitiken idag är 

bostadsbristen som råder i landet. Det råder inget större tvivel om att bostadsbristen idag är 

en akut fråga i det svenska samhället. Bostadsbristen är idag ett utbrett problem som berör 

en stor del av landets befolkning, till störst del de socioekonomiskt utsatta grupperna. 

Bostadspolitikens skifte till ett mer marknadsstyrt system under 1990- talets början har 

utmynnat i att det blivit att allt fler grupper i samhället har fått sina boende alternativ 

begränsade. Innan detta skifte var den svenska bostadspolitiken inriktad på välfärdsbygge i 

form av allmännyttiga bostäder, vilket gav möjligheten för alla grupper i samhället att få en 

bostad som kunde bemöta deras finansiella situation. Med den nu ändrade marknadsstyrda 

bostadspolitiken där statliga stöd till allmännyttiga bostadsbolag tagits bort, fick 

bostadssektorn anpassa sig efter dessa ändrade regler. Som en följd av detta började 

bostadssektorn bygga mer bostadsrätter istället för hyresrätter, vilket ökade tröskeln för 

bostadsägande för många av landets invånare. 
En stor del av landets kommuner är idag drabbade av bostadsbrist, storstadsregionerna är 

mest utsatta. Eftersom storstadsregionerna genomgår den kraftigaste urbaniseringen i 

landet som följd av fler arbetstillfällen, vilket har präglat landet sedan andra världskrigets 

slut. Samtidigt i andra delar av landet sker det en befolkningsminskning som en följd av den 

ökade urbaniseringen. Vilket får följden att det finns delar av landet som har tillgång till 

bostäder som står tomma. Sverige går allt mer över till ett urbaniserat samhälle, vilket 

betyder att efterfrågan på nya bostäder främst uppstår i tätorterna och inte på landsbygden. 
 
En av de grupper som främst blir berörda av bostadsbristen är studenter. Starten av läsåret 

är den period som är mest kritisk för studenternas bostadssituation. Detta leder till att 

många studenter får leta efter alternativa boenden som att hyra i andra hand eller vara 

inneboende hos någon. Det alternativ som i många fall är mest lönsamt för studenter är 

studentbostäder, där hyran endast betalas i tio månader. Det råder brist på studentbostäder 

i många studentorter runt om i landet, vilket gör att studenten får ta dyrare 

boendealternativ i många fall. 
En annan grupp i landet som ofta blir berörda av bostadsbristen är invandrare och speciellt 

nyanlända invandrare. Deras sociala och finansiella situation leder ofta till att de får hitta de 

mest prisvärda boendealternativen på marknaden, vilket i många fall är förorter som 

miljonprogramsområden. Detta i sin tur leder till att det uppstår segregation i landet där 

stora delar av invandrar populationen koncentreras och segregeras till förortsområdena. 

Den misslyckade integrationen gör att det uppstår parallella samhällen i landet. 
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Bostadsbristen är en komplex fråga och i denna uppsats kommer det tas en djupare titt på 

det förflutna för att kunna förstå, varför den nutida bostadssituationen ser ut som den gör.  
 
1.2 Syfte: 
Syftet är att undersöka och analysera bostadsbristen i Sverige ur ett historiskt och politiskt 

perspektiv. Vidare syftet är att studera och undersöka hur bostadsbristen har varit avspeglad 

i den traditionella median, med hjälp av tidningsartiklar från olika tidsepoker av modern 

svensk historia. 
 
1.3 Problemformulering: 
Bostadsförsörjningen i svensk planering har haft olika lösningar att tillgodose bostäder till 

befolkning genom olika tidsepoker. Ur ett historiskt perspektiv så har den svenska 

bostadspolitiken gått från att vara ett statligt subventionerat välfärdsprogram till att bli ett 

mer marknadsstyrt system, där staten har en allt mindre roll. Samhällsplaneringens övergång 

från modernistisk till post- modernistiskt ideal har påverkat städers utformning och därmed 

även hur bostadsbristen har hanterats. Förändringar i regelverk och det faktum att allt fler 

samhällsgrupper får svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden, gör att bostadsbristen 

roll i samhällsdebatter är allt mer relevant. Bostadsbristens allt mer betydande roll och 

påverkan på det svenska samhället leder till att det blir ett intressant ämne att undersöka 

och få djupare förståelse för.  

 

1.4 Forskningsfråga: 

 Hur har opinionerna och tidsandan av bostadsbrist samt bostadspolitiken avspeglats i 

Sverige under olika tidsepoker? 
 
 
1.5 Avgränsning:  
Avgränsningen av denna uppsats har begränsats inom olika aspekter av det insamlade 

materialet som används som underlag för arbetet. Det har utförts en avgränsning i val av 

tidsperioder som ska undersökas och analyseras i uppsatsen. Valet av tidsperioden där 

Sveriges bostadsbrist börjar undersökas i detta arbete är år 1945 och fram till nutid. Valet att 

avgränsa arbetet från slutet av andra världskriget var för att det skedde ett paradigmskifte i 

svensk historia då. Det var ett paradigmskifte som innebar att Sverige övergick till att bli det 

moderna samhälle som vi ser idag. Innan andra världskriget var Sverige till stor del 

fortfarande ett samhälle där urbaniseringen inte hade fått så stor genomslagskraft. Bilen 

hade inte fått sitt stora genomslag än och Sverige var innan andra världskriget fortfarande 

inget samhälle där bilar användes i stor utsträckning. I samband med urbaniseringen i 

efterkrigstidens Sverige så övergick bostadsstandarden till en nivå som kan efterliknas 

dagens standard. Detta bland annat med införandet av vatten och avlopp samt el och andra 

tekniska utrustningar som gör det möjligt att dra paralleller med dagens bostäder. Tiden 

innan andra världskrigets slut saknade många egenskaper av dagens samhälle. Därför ansågs 
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det lämpligt att välja denna tid som startpunkt för jämförelse av dagens bostadspolitik och 

bostadsbrist.  

En avgränsning har även utförts vid insamlandet av det empiriska materialet som i denna 

uppsats är tidningsartiklar från olika tidsperioder. De tidsperioder som behandlas vid 

insamlingen av det empiriska materialet är samma tidsperioder som används i resten av 

arbetet. En annan avgränsning som utförs vid insamlandet av det empiriska materialet är att 

tidningsartiklarna ska beröra frågor om bostadsbrist och bostadspolitik ur ett nationellt 

perspektiv och inte ur ett lokalt.  

 

 

2. Teori: 
I följande avsnitt av uppsatsen redovisas de teorier som används för att skapa djupare 

förståelse för ämnet bostadsbrist. Valet av teorier ska fungera som ”glasögon”, som ska 

hjälpa än att förstå och kunna analysera empirin och ämnet på en djupare nivå. Dessa 

”glasögon” är en förklaringsmodell som ska fungera som ett redskap som ska hjälpa en att 

förstå situationen som bostadsbristen skapade under en viss tidsepok. De teorier som 

redogörs i denna uppsats är den rationella planeringsteorin samt den kommunikativa 

planeringsteorin. Detta eftersom de två teorierna underlättar att få en tydligare förståelse 

för hur man tittade på frågan om bostadsbrist under den specifika tidsperioden som den 

respektive teorin berör. Då uppsatsen berör bostadsplanering och bostadsbrist från 

efterkrigstiden fram till dagens situation så spelar de två teorierna en nyckelroll för att kunna 

reflektera och undersöka frågan på ett så korrekt sätt som möjligt. Med korrekt i denna 

kontext så menas det att teorierna ska hjälpa en förstå tidsandan under dessa perioder. 

Redovisningen av de två teorierna var för sig underlättar förståelsen av övergången av de 

olika perioderna i svensk planering samt hur de båda har varit drivande faktorer i 

utformningen och utvecklingen i bostadsfrågan. En beskrivning om vad teorierna innebär 

och vad de representerar kommer att förklaras i detta avsnitt av uppsatsen, samt kommer 

en förklaring om deras roll i den svenska planeringen att göras.  

 

2.1 Den rationella planeringsteorin: 

Den rationella planeringsteorin har sina grunder i ett vetenskapligt tänkande. Detta genom 

att den rationella planeringsteorin utför sin planering genom att grunda sina tankar i 

vetenskaplig rationalitet. Precis som ordet rationalitet bygger denna teori på att låta 

förnuftet driva fram planeringen. Den med kunskaper om planering ska med sitt förnuft 

driva fram planeringen i samhället. Detta var ett vanligt tankesätt vid utförandet av den 

rationella planeringen (Allmendinger 2009: 63).  
Experterna hade en nyckelroll i den rationella planeringen genom att deras kunskaper och 

inblick inom sina yrken värderades högt.  
Inom samhällsplaneringen ansågs planeraren som den allvetande experten som besatt all 

kunskap för att kunna planera och utforma samhällen på bästa och mest optimala sätt. 
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Planeraren ansågs även veta vad allmänhetens bästa var och kunde utifrån detta 

implementera deras intressen med sin planering (Strömgren 2007: 41). 
Enligt Healey ska planeraren inom den rationella planeringen endast utgå ifrån logiska 

resonemang när hen fattar beslut. De beslut som skulle styras mer av åsikter och känslor 

från yttre faktorer skulle överlämnas till politiker. Detta förstärker tanken med att den 

rationella planeraren inte skulle fokusera för mycket på allmänhetens åsikter utan skulle 

istället endast fokusera på arbetet ur ett rationellt perspektiv. Politikerna var de som inom 

den rationella planeringen satte upp mål som sedan överlämnades till planerare, som med 

hjälp av systematiskt och objektivt utarbetande kom fram med logiskt genomarbetade 

alternativ. Dessa alternativ presenterades sedan till politikerna som fattade beslut om vilket 

alternativ som skulle tillämpas samt kunde planerarna se över det fattade beslutet i 

efterhand och se om det utfördes väl. Denna tydliga separering av ansvarsområden tillhörde 

idealet som den rationella planeringen eftersträvade, där politikern och planeraren hade två 

olika kunskapsgrunder som kunde komplettera varandra för bästa resultat (Healey 1997: 

249- 250).  
 
Problemlösning spelade en viktig roll i den rationella planeringsprocessen medan andra 

faktorer som medborgardeltagande ansågs som en till stor del irrelevant faktor. I den 

rationella planeringen fanns det en tilltro till att experterna hade tillräcklig kunskap för att 

avgöra vilka handlingar behövde utföras för att skapa bäst resultat. Allmänhetens intressen 

sattes ihop till ett universellt intresse som ansågs vara för alla och man såg över aspekten att 

allmänheten består av olika individer med egna föreställningar och åsikter (Strömgren 2007: 

37- 38).  
Inom den rationella planeringens teori råder det stark tilltro till att man med hjälp av 

vetenskapliga metoder ska kunna nå fram till den absoluta sanningen. Inom den fysiska 

planeringen berörs detta genom att planeraren med den absoluta sanningen ska kunna 

upprätta idealsamhället, samt att detta idealsamhälle upprättas på ett objektivt sätt som ser 

över allas intressen (Allmendinger 2009: 175). 
En av de ledande grundtankarna med den rationella planeringsteorin var att man med hjälp 

av utförandet av en vetenskapligt rationell process kunde minimera risken för korruption. 

Detta då den rationella planeringsprocessen byggde på en ansvarsfull maktfördelning där 

kompetensen styrde vilken som skulle ansvara över vilket område. Denna kompetens styrdes 

utav kriterier på att man skulle ha vetenskaplig kunskap över det specifikt utdelade 

ansvarsområdet. I fallet av den fysiska planeringen så ansågs planeraren som denna expert 

och kunde med sin vetenskapliga bakgrund bygga upp legitimitet över de beslut som hen 

fattade (Healey 1997: 23, 215).  
 
Idén om att människor strävar efter en effektivisering som ska ge dem en 

resultatmaximering i motsvarighet till den mängd medel som förbrukas, ansågs vara 

expertens uppgift för att fullfölja målen. Detta genom att använda sin rationalitet för att få 

fram bästa resultat. Denna effektivitet som präglade den rationella planeringen satte krav på 
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en välformulerad målgivning samt en välplanerad användning av de utdelade resurserna. Då 

planeringsprocessen utgick från styrningsmetoden ”top-down” som var väldigt hierarkisk där 

styrningen till stor del utfördes av de högre nivåerna och befordrades vidare till de lägre 

nivåerna, så var det viktigt att experterna hade den förväntade expertisen (Khakee 2000: 

48). 
Med den rationella planeringens vetenskapliga bakgrund ska logiken leda fram till det 

alternativ som anses bäst. I detta så anses planeraren vara en neutral expert som agerar 

med objektiv kunskap när hen fattar sina beslut. Då objektiviteten och neutraliteten agerar 

som grundpelare i den rationella planeringen så leder det till att aspekter som åsikter och 

konflikter ses över av planeraren som agerar som expert i denna teori (Strömgren 2007: 29). 
Dessa aspekter tillsammans med medborgerliga åsikter ses många gånger bort i den 

rationella planeringen. Detta då fokusen ligger på att målet ska tillgodoses och utföras dock 

så behöver inte vägen att ta sig dit nödvändigtvis vara demokratisk eller inkluderande för alla 

berörda parter. Om man tittar på den rationella planeringen ur ett demokratiskt perspektiv 

där planerarens roll utförs som neutral expert, så kan det efterliknas en representativ 

demokrati. Detta genom att i en representativ demokrati så finns makten hos en 

beslutsfattare som anses veta vad medborgarnas intressen är och kan med hjälp av sin 

kunskap tjäna dessa intressen på bästa sätt (Forsberg 2005: 307). 
 

2.1.1 Den rationella planeringen i Sverige: 

Strömgren lyfter fram att den rationella planeringen spelade en viktig roll i planeringen 

under efterkrigstiden som var under 1900- talets andra hälft. Då det svenska 

välfärdssamhället var i en ständig expansion under denna tid så var det viktigt att tillgodose 

medborgarnas behov. Detta genom att staten skulle uppfylla det utlovade löftet om ett väl 

fungerande välfärdssamhälle. Ett av dessa utlovade löften var att bygga bort den befintliga 

bostadsbristen i många delar av landet samt att även lösa dilemmat med trångboddhet som 

präglade landet under denna tid. Staten hade uppgiften att lösa bostadsförsörjningen under 

denna tidsepok och agerade då som beslutsfattare som satte upp mål som skulle lösas på ett 

så effektivt sätt som möjligt. Det var då experter i form av planerare som hade som uppgift 

att lösa dessa mål med hjälp av sina kunskaper samt även agera i allmänhetens bästa enligt 

deras uppfattning om vad allmänhetens bästa var. Experterna planerade ofta sina projekt 

från sina kontor där modeller över planområden skapades och genom detta så hölls en 

distans mellan experterna och medborgarna som de planerade åt. Medborgardialoger fördes 

sällan och existerade näst intill inte då medborgarnas åsikter ansågs irrelevanta då de inte 

hade kunskaperna som experterna besatte (Strömgren 2007: 41). 
 
En period som till stor del präglades av den rationella planeringen var tiden mellan 1965 och 

1974 som var miljonprogramstiden. Benämningen miljonprogrammet är namnet på det 

bostadspolitiska projekt som utfördes av den svenska staten som hade målet att bygga en 

miljon bostäder under en 10 års period. Tanken var att man med nyvunnen kunskap inom 
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byggnadsbranschen som exempelvis färdiga byggnadselement skulle snabbt och priseffektivt 

kunna bemöta Sveriges växande bostadsbrist och trångboddhet (Strömgren 2007: 69).  
De nya områdena som upprättades till följd av detta projekt präglades av karaktäristiska 

drag som flerbostadshus i betong som gick efter idealet med hus i park vilket betydde att 

dessa flerbostadshus låg i grönska. Detta hus i park tänkandet gjorde även att bostäder 

upprättades med avstånd från varandra vilket var en kontrast från innerstadens 

trångboddhet som hade präglat Sveriges städer sen tidigare. Andra aspekter som 

karaktäriserade dessa miljonprogramsområden var att de etablerades i utkanterna av 

städerna och blev på så vis förorter samt att de planerades efter tydliga trafiksepareringar. 

Miljonprogrammet fick stor uppmärksamhet av allmänheten redan från start. För de 

medborgare som drabbades av trångboddhet och bostadsbrist så var detta en välkomnande 

förändring som förbättrade deras bostadsstandard (Strömgren 2007: 153- 154). Dock 

riktades även kritik mot de nybyggda områdena där bland annat experterna kritiserades för 

att bara planerat ur ett snabbt och kostnadseffektivt perspektiv men bortsåg från andra 

aspekter. Dessa andra aspekter kunde vara att områdena upplevdes ogästvänliga samt att de 

inte var estetiskt tilltalande. Aspekter som dessa anser man kunde ha lösts med mer 

medborgarinflytande istället för att låta experterna planera områdena från sina kontor och 

genom detta endast se på det ur ett tids- och lönsamhetsperspektiv. Under tiden efter 

miljonprogrammet så förlorade den rationella planeringen sin popularitet i allt större grad. 

Detta som en följd av missnöjen med sättet som man planerade dessa områden på och 

andra projekt som rivningen av de svenska innerstäderna för att skapa mer plats för bil 

samhället (Strömgren 2007: 153- 154). Den rationella planeringen har ändå satt en prägel för 

den svenska planeringen och anses därför vara en lämplig teori att använda sig av för att 

kunna bättre förstå en period av den svenska bostadspolitiken. 
 

2.2 Den kommunikativa planeringsteorin: 

Under 1970-talet så började allt mer skepticism riktas mot den toppstyrda rationella 

planeringen. Ur denna skepticism började alternativ växa fram som hade en annan syn på 

planeringen där medborgarnas roll skulle få större plats i planeringen. Ett alternativ till den 

rationella planeringen som växte fram var den kommunikativa planeringen som utgick från 

en annorlunda uppbyggnad än sin föregångare (Strömgren 2007: 45). 
Den individ vars tankar och idéer har varit en bidragande faktor till framväxten av den 

kommunikativa planeringsteorin var den tyska sociologen och filosofen Jürgen Habermas. I 

sin bok ” The Theory of Communicative Action” satte han upp ramen för innebörden av den 

kommunikativa planeringen. En av Habermas grundtankar angående den kommunikativa 

planeringen var tesen om den kommunikativa rationaliteten, vilken innebar att alla 

samhällen hade ett kommunikativt förnuft som skulle hjälpa dem att skapa en gemenskap 

som skulle kunna leda till en överenskommelse.  För att detta kommunikativa förnuft skulle 

ha möjligheten att användas så lades det vikt vid att man skulle utföra ”goda samtal” bland 

alla individer och grupper i samhället, så att deras synpunkter och intressen kunde lyftas 

fram (Forsberg 2005: 313).  
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Detta berör en av grundpelarna i den kommunikativa planeringen vilket är att olika berörda 

parter i samhället ska med hjälp av dialog och samtal nå fram till konsensus. Denna 

konsensus ska i sin tur leda till ett mer legitimt beslut då samhället har fått sin vilja igenom. 

Detta istället för att experter och beslutsfattare ska vara de som ligger bakom beslutet. 

Tanken med den kommunikativa planeringen är att skapa en process för beslutstagande som 

ska vara mer demokratisk. Den kommunikativa planeringen tar in medborgarnas åsikter och 

önskningar när man utför planering och andra beslut i samhället, till skillnad från den 

rationella planeringen där beslutsfattarna och experterna utför samhällets beslutstagande 

(Khakee 2000: 35). 
 
Då den rationella planeringen ofta betraktas som en representativ demokrati på grund av att 

experter är de som representerar allmänhetens vilja så anses den kommunikativa 

planeringen istället ta formen som en deltagande demokrati. Detta på grund av att den 

kommunikativa planeringen för samtal och diskussioner mellan olika involverade parter i 

samhället, där individer och grupper får sina viljor och intressen hörda som i sin tur driver på 

den demokratiska processen (Forsberg 2005: 310). 
Den kommunikativa planeringen till skillnad från den rationella planeringen lägger inte så 

stor fokus på mål. I den rationella planeringen så upprättas mål och sedan planerar man 

utefter dessa mål, medan den kommunikativa planeringen istället förespråkar för att målen 

inte behöver följas på ett bestämt och strikt sätt. Istället så menar man i den kommunikativa 

planeringen att målen ska vara mer flytande genom att åsikter och tankar som kommer in 

ska kunna förändra och anpassa målen med tiden. Detta tänkande bidrar även till att 

planeraren får ett större handlingsutrymme när hen planerar. Detta då hen inte behöver 

känna sig så låst till dem förtidsbestämde målen utan kan snarare agera som en förhandlare 

som kan anpassa sig efter hur situationen ser ut (Khakee 2000: 49). 
I samband med förändringen från den rationella planeringen till den kommunikativa 

planeringen ändrades även expertens roll eller mer specifikt inom samhällsplaneringen, 

planerarens roll. Planeraren tar på sig rollen som en typ av förmedlare inom den 

kommunikativa planeringen, där hens uppgift blir att uppmuntra medborgarna att ta del av 

planeringsprocessen. I samband med medborgarnas deltagande i planeringsprocessen så ska 

planeraren lyssna och samla in åsikter från medborgarna, samtidigt som hen även har 

uppgiften att utbilda medborgarna om aspekter som berör samhällsplanering (Strömgren 

2007: 49).  
 
Inom den kommunikativa planeringsteorin så finns det en huvudsaklig uppfattning som man 

utgår ifrån. Denna uppfattning är att det inte finns några kunskaper och värderingar som 

man objektivt kan finna med hjälp av vetenskapliga metoder som inom den rationella 

planeringsteorin. Utan att i den kommunikativa planeringsteorin så bildas dessa kunskaper 

och värderingar genom utförandet av sociala interaktioner och dialoger mellan olika 

individer och grupper i samhället (Healey 1997: 29).  



14 
 

I den kommunikativa planeringen så anses inte planeraren besitta all kunskap till skillnad 

från den rationella planeringen där experternas kunskap värderas högt. Istället anses 

individer och grupper i samhället bära på kunskaper och erfarenheter som planeraren inte 

känner till om. Med hjälp av dialog mellan dessa berörda parter och planerare så kan 

kunskaper och erfarenheter lyftas fram, som kan leda till en klarare överblick över 

situationen. Med tillgången på utökade kunskaper och erfarenheter kan vidare dialoger och 

samtal föras som senare i processen kan leda till en konsensus mellan planeraren och de 

berörda parterna. Utifrån detta kan ett överenskommande beslut fattas som är så 

demokratisk som möjligt (Strömgren 2007: 236).   
 

2.2.1 Den kommunikativa planeringen i Sverige: 

Under efterkrigstiden så hade Sverige präglats av en bostadspolitik som hade sina grunder i 

att utveckla landet till ett modernt välfärdssamhälle där staten styrde och ställde inom 

samhällsbyggnadspolitiken. Detta välfärdssamhälle hade till stor del expanderat under 1960 

och 1970- talets ambitiösa projekt, som miljonprogrammet som förespråkade för byggandet 

av en miljon bostäder under en 10 årsperiod (Strömgren 2007: 69).  
I samband med avslutandet av miljonprogrammet så hade allt mer kritik börjat riktas mot 

detta och likartade projekt. Kritiken riktades mot att dessa projekt var alldeles för monotona 

och storskaliga och att många sociala problem växte fram ur dem. De sociala problem som 

växte fram kunde bland annat bero på att staten satte krav på att många bostäder skulle 

byggas. Det sattes dock inga krav på att goda bostadsmiljöer skulle upprättas utan istället 

byggdes det ur rationaliserat och industrialiserat sätt som bortsåg från dessa frågor. Kritiken 

riktades inte endast mot programmen och hur byggandet utfördes utan även mot de som 

planerade dessa områden och de normer som på den tiden styrde samhällsplaneringen. Den 

rationella planeringen ansågs vara en byråkratisk process som bortsåg medborgarnas 

intressen och kunskaper och planerades istället ur ett distanserat perspektiv. Kritik kom även 

från den högra sidan av politiken som menade att det vänsterstyrda välfärdssamhället hade 

bortsett från aspekter som rättigheter och handlingsfriheter för privata entreprenörer och 

markägare. Som i sin tur gav dem en missgynnad roll i bostadspolitiken (Khakee 2000: 7- 8). 
Ur detta ökade missnöje för den rationella planeringen och de projekt som planerats efter 

dess ideal så fick en ny typ av planeringsideal en allt större roll i svensk bostadspolitik. Den 

planeringsteori som började växa fram i Sverige var den kommunikativa planeringsteorin 

som förespråkade för en mer bottenstyrd ställning än den tidigare toppstyrda rationella 

planeringen. Genom att istället involvera medborgarna i planeringen genom dialoger och 

samtal så kunde deras åsikter och intressen bli framlyfta i samband med samhällsplanering. 

Detta motverkade många av de problem som uppstod i samband med den rationella 

planeringen (Strömgren 2007: 45).  
 
År 1987 så ville man från statens sida delvis svara på kritiken som riktade sig mot det gamla 

systemet att föra bostadspolitik. Detta gjorde man bland annat genom att upprätta en ny 

plan- och bygglag som skulle demokratisera planeringsprocessen och modernisera det 
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befintliga plansystemet.  De förändringar som var mest övergripande i den nya plan- och 

bygglagen var att flytta planeringsprocessen från en mer statlig nivå till en mer lokal nivå. 

Genom flytten från statlig till lokal nivå så fanns förhoppningar att detta skulle leda till att 

besluten fördes närmare till de berörda parterna. Vilket skulle öka medborgardeltagandet 

inom planeringen. Medborgarnas åsikter och intressen skulle lättare kunna bemötas med 

hjälp av en mer lokal planering som kände till situationen i den lokala miljön (Strömgren 

2007: 233- 234). 
En annan händelse som ytterligare påverkade den svenska planeringen var Agenda 21 

konferensen i Rio de Janeiro år 1992. På konferensen lyftes vikten av en ökad ”hållbart social 

utveckling” inom bland annat samhällsplaneringen. Med denna ”hållbart sociala 

utvecklingen” så menades det bland annat att medborgarna skulle få ett ökat inflytande 

inom planeringen, där deras åsikter och intressen integrerades inom planeringen (Khakee 

2000: 11-12).  
Den kommunikativa planeringen spelar även idag en viktig roll i planeringen där man med 

hjälp av medel som samråd kan föra en dialog mellan medborgarna och planerarna och 

genom detta skapa en mer demokratiserad process. Man kan med hjälp av den 

kommunikativa planeringen använda ”glasögon” som hjälper en förstå dagens bostadspolitik 

och utifrån detta anses den vara en lämplig teori att använda sig av. 
 

 

3. Metod:  
I detta avsnitt så redovisas det val av metod, analyseringsmetod samt forskningsdesign som 

användes i skrivandet av uppsatsen. Valet har utförts baserat på den typen av empiriskt 

material som skulle undersökas och vilken typ av upplägg uppsatsen skulle ha. Uppsatsen 

skulle studera fenomenet om bostadsbrist därför kändes det lämpligt att använda sig av 

fallstudie som forskningsdesign. Då granskningen av det empiriska materialet utfördes på 

kvalitativ data i form av tidningsartiklar, uppfyllde den kvalitativa forskningsmetoden 

granskningsmålet. Analysering av tidningsartiklarnas innehåll stämde väl överens med den 

kvalitativa textanalysen vilket blev det val av analyseringsmetod som användes i denna 

uppsats. Dessa metodval användes som redskap för att kunna göra ett urval på det 

insamlade empiriska materialet. Detta för att kunna filtrera innehållet och få fram den 

relevanta informationen.   

 

3.1 Forskningsdesign fallstudie:  

I denna uppsats så har fallstudie valts som forskningsdesign. Fallstudie var det lämpligaste 

valet då denna uppsats ville studera fenomenet bostadsbrist i Sverige, samt hur den sett ut 

och utvecklats från andra världskrigets slut år 1945 tills idag. Robert K. Yin beskriver detta väl 

i sin bok Case Study Research: Design and Methods. I boken beskriver Robert K. Yin att 

fallstudie är en metod som lämpar sig för att kunna besvara frågor på djupet av dess mening. 

Frågorna som ställs inom fallstudien kan vara, varför och hur ett socialt fenomen uppstår 
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samt fungerar (Yin 2009: 4). I denna uppsats fall behandlas det sociala fenomenet 

bostadsbrist i Sverige på djupet.  
Robert K. Yin poängterar även i sin bok att det är forskarens roll att vara systematisk i en 

fallstudie. Detta genom att forskaren lyfter fram tydliga bevis för det studerade fenomenet 

samt att forskaren är så opartisk som hen kan vara vid utförandet av analyser och slutsatser i 

studien (Yin 2009: 16). Det var därför viktigt att vid utförandet av denna uppsats vara 

observant och inte styra arbetet för mycket ur egna värderingar. Detta då forskarens 

utbildning och bakgrund kan påverka fallstudiens utförande negativt. Forskaren måste vara 

opartisk och tydlig med sina bevis som redovisas vid studerandet av fenomenet och genom 

detta uppfylla målen med fallstudien.  
Robert K. Yin lyfter även fram att fallstudie lämpar sig vid forskandet av ett fenomen vars 

sammanhang inte alltid är det samma beroende på vilken kontext den befinner sig i (Yin 

2009: 18). Detta stämmer väl överens med det studerade fenomenet i denna uppsats 

eftersom bostadsbrist har sett annorlunda ut och upplevts annorlunda under olika 

tidsperioder. Därför valdes fallstudie som forskningsdesign i denna uppsats.  
 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod: 

I denna uppsats så har den kvalitativa metoden använts. Den kvalitativa forskningsmetoden 

är en väletablerad metod inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Metoden beskrivs 

som en process där en forskare systematiskt undersöker och analyserar datamaterial som är 

tagna från diverse källor (Fejes & Thornberg 2015: 34). I denna studie så har fokusen på 

insamling av datamaterialet legat i insamlandet av tidningsartiklar från olika tidsperioder i 

svensk modern historia, mer specifikt mellan 1945 till nutid. Tidningsartiklarna skulle beröra 

tidsspecifika aspekter som berör frågan om bostadsbrist och annan bostadspolitik som 

indirekt påverkar bostadsbristen under dessa tidsperioder.  
Den utmaningen som uppstår med användandet av en kvalitativ forskningsmetod är att 

skapa mening av stor mängd insamlad data. Den insamlade informationen måste granskas 

och analyseras genom att sortera ut relevant data från irrelevant data och med hjälp av 

detta identifiera betydelsefulla mönster i den insamlade informationen (Fejes & Thornberg 

2015: 35). Med hjälp av den kvalitativa forskningsmetoden så har det skapats en omfattande 

beskrivning av det undersökta materialet vilket ytterligare har bistått till utförandet av 

denna studie. 
 

3.3 Kvalitativ textanalys:  

Kvalitativ textanalys är en del av den mer omfattande kvalitativa forskningsmetoden.  
Den kvalitativa textanalysen bygger på att med hjälp av texter som sin utgångspunkt, kunna 

granska och analysera ett samhällsfenomen samt hur detta samhällsfenomen framställs av 

olika typer av källor. Dessa olika källor där samhällsfenomenet studeras kan ha annorlunda 

reflektioner på samma fenomen, vilket visar på att det finns flera sidor till en fråga. Den 

kvalitativa textanalysen kan implementeras väl när texter och skriftliga dokument ska 

undersökas. Exempel på typer av texter och skriftliga dokument som kan undersökas är, 
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dagstidningar, bloggar, dagböcker, informationsbroschyrer, partiprogram eller formella 

handlingar (Fejes & Thornberg 2015: 176). I denna uppsats ska samhällsfenomenet 

bostadsbrist granskas och analyseras och typen av text som fenomenet ska undersökas i är 

tidningsartiklar från perioden 1945 till nutid.  

Den kvalitativa textanalysen följer den historiskt långa tolkningstraditionen vid namn 

hermeneutik. Ordet hermeneutik kommer från grekiskans betydelse att tolka, förklara och 

utlägga vilket stämmer överens med den kvalitativa textanalysen. Hermeneutikens grund 

baseras på att läsa, förstå och skapa mening ur texter vilket kan utföras antingen med fokus 

på textförfattarens avsikt eller en läsares tolkning av samma text (Fejes & Thornberg 2015: 

178).  
Av de typer av texter som kan analyseras under den kvalitativa textanalysen så är det, 

politiska texter, samhälleliga texter, skol- och utbildningstexter samt privata texter. I denna 

uppsats analyserades det en variant på samhälleliga texter vilket är tidningsartiklar. 

Samhälleliga texter beskrivs som texter som har producerats av enskilda personer, 

organisationer eller skilda intressegrupper inom olika offentliga samhälleliga forum. Dessa 

samhälleliga texter har gemensamt att de publiceras offentligt som debatt material i 

tidningar och tidskrifter.  
Vid analyserandet av samhälleliga texter så ger det insikt i samhällsopinioner samt vilka 

samhällsintressen som lyfts fram i debattfrågor inom olika historiska och kulturella 

sammanhang (Fejes & Thornberg 2015: 180- 181). 
Då denna uppsats skulle undersöka fenomenet bostadsbrist i tidningsartiklar från olika 

tidsperioder, så passade den kvalitativa textanalysen in väldigt väl med det. 

 
3.4 Insamling, urval och analysering av empiriskt material:  

I denna uppsats utfördes insamlandet av det empiriska materialet med hjälp av urval av olika 

tidningsartiklar baserat på förutsedda kriterier. Dessa förutsedda kriterier sattes upp av 

författaren till denna uppsats. Detta för att kunna på så gott sätt som möjligt filtrera fram 

relevant material inom den stora mängden empiriskt material som har studerats under 

uppförandet av uppsatsen.  
Tillvägagångssättet för insamlandet av det empiriska materialet som i denna uppsats är 

tidningsartiklar som berör bostadsbrist från året 1945 till nutid, har utförts genom 

användandet av en databas. Databasen har ett arkiv på tidningar från olika tidningsbolag 

från olika tidsperioder i svensk historia. Det har valts tre tidningsartiklar för respektive 

årtionde som undersökts i det empiriska materialet samt försöktes fördelningen av dessa 

tidningsartiklar beröra olika delar av decenniet. Detta för att ge en så klar bild som möjligt 

över de händelser som skett under de olika delarna av det studerade årtiondet och med tre 

tidningsartiklar kunde början, mitten samt slutet av decenniet studeras.  

Vid sökandet av tidningsartiklar har utöver val av år också val av sökord använts. Sökorden 

som använts i denna uppsats urval av tidningsartiklar är bostadsbrist, bostadspolitik, 

bostadsplanering, bostadsstandard, bostadsdebatt, miljonprogram, tomma lägenheter, 

ombyggnad av bostäder, bostadsbyggande, boendesegregation samt omvandling till 
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bostadsrätt. Vid sökandet av tidningsartiklar har författaren haft som målsättning att leta 

reda på tidningsartiklar från olika tidningsbolag. Detta på grund av att de ska ge en mer 

rättvis bild över det studerade fenomenet genom att opinioner kommer från olika typer av 

källor och inte bara en typ av källa. Ett viktigt kriterium vid urvalet av tidningsartiklar var 

även att tidningsartiklarna skulle beröra nationella händelser som angår det studerade 

fenomenet och inte lokala. Tidningarna som studerades kunde vara lokaltidningar dock 

skulle det handla om fenomenet ur ett nationellt perspektiv och inte ur ett lokalt perspektiv.  

Dessa olika urvalskriterier hjälpte att finna relevant data bland den stora mängd 

tidningsartiklar som granskades under detta arbetes gång.  

Analyserandet av det empiriska materialet utfördes med hjälp av de två valda teorierna i 

denna uppsats vilket var den rationella planeringsteorin samt den kommunikativa 

planeringsteorin. Med hjälp av de två teorierna kunde djupare förståelse för det studerade 

empiriska materialet utvinnas. Detta då de två teorierna fungerar som ”glasögon” som 

hjälper forskaren att förstå den historiska kontexten av det studerade empiriska materialet.  

Den rationella planeringsteorin samt den kommunikativa planeringsteorin speglar den typen 

av planering som användes under olika tider av svensk historia som studeras i det empiriska 

materialet. Teorierna har fungerat som ett gott redskap vid analyserandet av det empiriska 

materialet i denna uppsats.  
 

3.5 För- och nackdelar med kvalitativ forskningsmetod:  

Inom den kvalitativa forskningsmetoden så finns det både för- och nackdelar. Dessa för- och 

nackdelar ska redovisas i detta stycka av uppsatsen. 
Fördelar som finns med den kvalitativa forskningsmetoden är bland annat att datamaterialet 

är omfattande och detaljerat. Detta genom att studien är relativt begränsad till sin storlek 

och fokuserar mer på ett specifikt fenomen. Vilket leder till en mer djupgående studie som 

fokuserar mer i detalj på datamaterialet.  
Att det finns förankring i datamaterialet och analysen är även en annan fördel genom att 

forsknings fynden baseras på inramningar av verkliga världen. Vilket leder till att fenomenet 

måste studeras i detalj och kan inte “tas ur luften” utan måste ha en grund att luta sig mot.  
En annan fördel är att det kan finnas alternativa förklaringar till ett studerat fenomen genom 

att olika forskare kan komma fram till olika slutsatser även om de studerar samma fenomen 

och med samma metod.  
Det är även en fördel att det finns tolerans för tvetydigheter och motsägelser genom att ett 

socialt fenomen studeras vilket inrymmer osäkerheter, vilket gör att den toleransen för 

tvetydigheter och motsägelser accepteras (Denscombe 2016: 416- 417).   
 
Nackdelar som finns med den kvalitativa forskningsmetoden är bland annat forsknings 

fyndens generaliserbarhet. Detta med anledning av att det kan bli svårt att med djupgående 

studier lyckas generalisera forsknings fynden till andra liknande studier.  
Att analysen kan ta längre tid är också en nackdel, då det vid kvalitativa forskningsmetoder 

används kvalitativ data. Den kvalitativa data är vanligtvis ostrukturerad när den samlas in i 
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sitt råa tillstånd, vilket betyder att den måste kodas om innan den går att analyseras vilket 

tar längre tid.  

En annan nackdel är att forsknings fyndens objektivitet kan ifrågasättas. Detta med 

anledning av att forskaren som studerar fenomenet har en egen bakgrund, identitet samt 

erfarenheter som kan påverka hens sätt att analysera det insamlade materialet.  
Nackdelen är också att det finns en risk att betydelsen lyfts ur sin kontext. Detta genom att 

det empiriska materialet eventuellt kan tolkas fel av forskaren och leda till att det lyfts ur sin 

ursprungliga kontext (Denscombe 2016: 417- 418). 
 

 

4. Områdesöversikt: 
I följande avsnitt av uppsatsen utförs det en historisk genomgång av den svenska 

bostadspolitiken vilken berör frågan om bostadsbrist. Den historiska genomgången börjar 

efter andra världskriget slut och fortsätter fram till 2000- talet. De olika tidsperioderna delas 

in i årtionden för att tydligare kunna redovisa de händelser som skett under de olika 

tidsperioderna. Dessa olika årtionden är händelserika och har sin distinkta karaktär vilket gör 

det ännu mer lämpligt att fördela in dem i årtionden. Denna del av uppsatsen har funktionen 

att vara ett underlag för det empiriska materialet i uppsatsen. Detta då det empiriska 

materialet ska studera tidningsartiklar från perioden 1945 till nutid. För att förstå de olika 

tidningsartiklarna från de olika årtiondena så behövs det en historisk kontext som underlag, 

vilket denna del av uppsatsen innehar. Genom att den historiska kontexten fungerar som 

underlag så ska det hjälpa att förtydliga varför händelser i tidningsartiklarna utspelar sig på 

det viset som de gör. Detta ska i sin tur ge en mer tydlig övergripande bild över händelserna. 

 

4.1 1940- talet: 

År 1945 så avslutas det andra världskriget vilket leder till att fred uppstår i världen likväl som 

i Europa. Sverige som hållit sig neutrala under kriget har ett försprång jämfört med andra 

europeiska länder. Detta då deras infrastruktur och byggnader inte blivit ruinerande av 

bombningar och andra destruktiva medel tillskillnad från de krigsdrabbade länderna 

(Nylander 2013: 97). På grund av detta försprång hade Sverige möjligheten att sätta igång sin 

produktion mer effektivare och snabbare än de andra krigsdrabbade länderna i Europa. 

Sveriges ekonomi gick snabbt in i högkonjunktur efter krigets avslut och denna ökade 

produktivitet ledde till att landet fick ett underskott på arbetskraft. Detta underskott på 

arbetskraft fick lösas genom värvning av arbetare från andra europeiska länder vilka skulle 

hjälpa den svenska ekonomin att växa (Sax och Dedering 2007: 40). 

Efter andra världskrigets avslutande rådde det nyvunnen optimism i landet där målet var att 

utveckla landet till att bli mer modernt på alla samhällsfronter, varav en av dem var 

bostadsstandarden. Även om Sverige hade hållit sig neutrala i kriget så hade de under denna 

tid en av Europas lägsta bostadsstandarder (Nylander 2013: 97).  
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Det svenska bostadsplanerandet hade under längre tid i Sverige varit påverkat av 

folkhemsidealet. Dock hade folkhemsidealet inte haft möjlighet att blomstra under de 

krigsdrabbade åren, utan var tvunget att lägga sina visioner åt sidan. Men i samband med 

krigets avslut så kunde det svenska folkhemsidealet sätta igång i större skala och få en allt 

mer relevant roll i den svenska bostadsplaneringen (Nylander 2013: 93, 99). Statens roll i 

planeringen blev även allt mer relevant efter kriget, då de började ta betydligt mer ansvar 

över bostadspolitiken i landet. Under krigsåren så hade det svenska bostadsbyggandet hållit 

sig på låga nivåer bland annat på grund av materialbrister samt även på grund av 

ransoneringar som utfördes i landet. På grund av de resursbrister som rådde i landet under 

en period efter kriget så utfördes bostadsbyggande med mer traditionella byggnadsmaterial. 

Byggnadsmaterialen som främst användes var tegelsten och trämaterial. Detta för att 

material som stål och cement var det brist på i samband med restriktiv handel samt 

ransonering under krigsåren (Nylander 2013: 93, 99). 

Sverige som resten av Europa gick efter krigets slut igenom en rejäl babyboom som en följd 

av att det blivit fred på kontinenten vilket i sin tur bidrog till optimism och framtidstro. 

Babyboomen tillsammans med ökad arbetskraftsinvandring bidrog till en ökad befolkning i 

landet vilket ledde till att bostadsefterfrågan steg. På grund av att bostadsbyggandet hade 

legat på låga nivåer under krigsåren så ledde detta till att det blev bostadsbrist i landet under 

1940- talets andra hälft (Sax och Dedering 2007: 40- 41). 

 

Efter andra världskriget var alla partier överens att det behövde byggas fler bostäder i landet 

för att tillgodose den ökade efterfrågan på bostäder. Dock rådde det inte konsensus över hur 

bostadsbristen skulle hanteras i landet. De borgerliga partierna förespråkade för en 

marknadsstyrd metod där privatägda bostadsbolag konkurrerar med varandra inom 

bostadsmarknaden och genom detta förser landet med bostäder. Medan den 

socialdemokratiska regeringen istället ville ha ett mer välfärdsstyrt system, där allmännyttiga 

bostadsbolag subventionerades för att bygga bostäder åt allmänheten. De borgerliga 

partierna var emot detta förslag då de ansåg det som en orättvis fördel emot de privata 

bostadsbolagen. Detta då de var tvungna att klara sig utan subventioner och som en följd av 

det få det svårare på bostadsmarknaden. Dock blev det i slutändan så som den 

socialdemokratiska regeringen förespråkade (Sax och Dedering 2007: 42). 

År 1945 utfördes det en bostadssocial utredning för att hjälpa staten få en överblick över 

bostadssituationen i landet. Denna utredning kom fram till att det vore lämpligt att upprätta 

ett kommunalt bostadsförsörjningsansvar för landets alla kommuner. Under resten av 

decenniet så upprättades det allt fler allmännyttiga bostadsbolag i landet, tills alla 

kommuner i landet hade dem. Uppgiften för de allmännyttiga bostadsbolagen var att 

försörja allmänheten med bostäder som inte var vinstdrivande. Detta skulle ge möjligheten 

att erbjuda bostäder till landets alla medborgare oberoende av deras finansiella situation. 

År 1948 så upprättades det en gemensam organisation för alla de allmännyttiga 

bostadsbolagen runt om i landet som fick namnet, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

eller förkortat SABO (Nylander 2013: 100). 
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År 1946 upprättade staten Bostadslånekungörelsen vilket skulle stimulera 

bostadsproduktionen av flerfamiljsbostäder i landet, så att en hög och effektiv nivå av 

byggande kunde hållas. Denna Bostadslånekungörelsen skulle göra det möjligt för familjer 

att lättare flytta dit jobben fanns då marknaden kunde erbjuda mer bostäder. Samtidigt 

skulle det även hjälpa med att bygga bort trångboddheten och bostadsbristen i landet 

(Nylander 2013: 101). I 1947 års byggnadslag så lades ett redskap till som blev ett paradigm i 

den svenska bostadsplaneringen och redskapet var det kommunala planmonopolet. Med det 

kommunala planmonopolet kunde nu kommunerna ta starkare ställning mot markägare i 

kommunen och med hjälp av detta underlätta processen för bostadsbyggande. Genom att 

kommunerna nu själva kunde bestämma över hur marken skulle utformas så kunde ett mer 

storskaligt och effektivt bostadsbyggande etableras i allt högre grad. 

År 1948 lagstiftades det ett krav på att kommuner behövde upprätta generalplaner. Dessa 

generalplaner skulle hjälpa kommuner prognosera och planera i lång sikt över kommunens 

utveckling i bland annat utbyggandet av infrastruktur, bostäder och industriområden med 

mera. Med hjälp av dessa förändringar som utfördes under 1940- talets andra hälft, så 

kunde bostadsbyggandet komma igång efter flera års låga nivåer som en följd av andra 

världskriget (Nylander 2013: 101). 

 

4.2 1950- talet: 

Med 1950- talet så uppstår det en utveckling framåt med folkhemmets modernistiska ideal, 

där mer utrustade lägenheter börjar byggas i allt högre grad. Med denna tidens optimism 

ville folkhemmet skapa en bättre miljö för bostäderna och med detta även en bättre 

levnadsstandard för det svenska folket. Bostadsbyggandet går in i en mer industrialiserad fas 

under 1950- talet, där de traditionella metoderna av byggande allt mer lämnas. De 

traditionella teglet och de putsade fasaderna byts allt mer ut mot prefabricerat i form av 

betongelement och andra förtids producerade byggmaterial, som kan användas i ett allt mer 

industriellt bostadsbyggande. Byggnadernas skala ökar i allt större grad under 1950- talet, 

där byggnaderna blir både högre och tjockare till skillnad från tidigare mer traditionell 

bebyggelse (Nylander 2013: 118). 

År 1953 så fördes det diskussioner inom den svenska byggnadssektorn, om vilken 

byggnadsstil som var mest lönsam för industriellt storskaligt byggande. I Stockholm och 

Göteborg var smalare byggnader en vanligare trend, medan i Malmö så var de tjockare 

byggnaderna vanligare. Till slut blev den mer tjockare byggnadskroppen utvald till den mest 

rationella lösningen, vilket kom att bli en allt vanligare standard under folkhemstiden. Under 

denna tid kom bostadsnormer att användas i högre grad för att kunna bygga bostäder av bra 

kvalité för låg kostnad, vilket gjorde att vissa byggnadstyper och material blev standard 

(Ramberg 2000: 134). 

Övergången till ett mer industrialiserat bostadsbyggande under 1950- talet var till stor del 

påverkad av tid och kostnad. Med den traditionella stilen av byggande som till störst del 

utgjordes av murande, så låg den genomsnittliga byggnadstiden för ett standard 
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trevåningshus på 11 månader. Med den nya industriella byggnadsmetoden som använde sig 

av prefabricerade betongelement, så tog det nio månader att bygga ett standard 

trevåningshus. Detta betydde att det sparades på både tid och pengar samt som det 

sparades på arbetskraft. Detta då det behövdes färre arbetare för att utföra industriellt 

byggande jämfört med traditionellt. Vilket betydde att det blev allt tuffare för den mer 

traditionella stilen av byggande att kunna konkurrera med de mer nya moderna metoderna 

(Ramberg 2000: 139). Under 1950- talet var tilltron till staten hög. Folket förlitade sig på att 

staten med hjälp av de allmännyttiga bostadsbolagen visste hur de skulle lösa bostadsfrågan. 

Likväl tilltron till ”experterna” var hög under denna tid vilket gjorde att medborgerlig 

delaktighet i planeringen av bostadsområden var minimal (Ramberg 2000: 137). 

 

År 1950 passerade den svenska folkmängden 7 miljoner och fortsatte växa stadigt. 

År 1952 sker det en reform i Sverige, där sammanslagning av svenska kommuner sker. Med 

denna sammanslagnings reform skulle samhället effektiviseras med mer koncentrerade 

maktsäten som såg över befolkningar på minst 2000- 3500 invånare. Detta skulle ge dem 

möjligheten att skapa bättre ekonomiska förutsättningar än i de tidigare mer utspridda 

kommunstrukturer. Antalet kommuner i landet minskades från 2498 kommuner ner till 1037 

kommuner, vilket även underlättade arbetet för staten med att överse de olika kommunerna 

nu när de var färre och mer koncentrerade än förut (Nylander 2013: 120). 

I början av 1950- talet bor 65 procent av Sveriges befolkning i städerna medan resterande 35 

procent bor på landsbygden. Ändan sedan efterkrigstiden har landsbygden avfolkats allt mer 

på grund av flytt till städerna där jobben finns. Dock även fast det sker en ökad urbanisering i 

Sverige med folk som lämnar landsbygden, så behöver landet ändå värva utländsk 

arbetskraft för att kunna hantera den ökade efterfrågan på arbetare som behövs på de 

diverse arbetsplatserna i Sverige (Sax och Dedering 2007: 65). 

Det som gav möjligheten för så många från landsbygden att flytta in till städerna var bland 

annat moderniseringen av det svenska jordbruket i början av 1950- talet. Jordbruket 

moderniserade sig genom mekaniseras med hjälp av diverse maskiner, vilket gjorde att färre 

arbetare behövdes på jordbruket. Detta gav möjligheten för de tidigare jordbruksarbetarna 

att flytta till bland annat städerna där behovet på arbetskraft till industrierna var stor 

(Ramberg 2000: 131). 

 

År 1959 så upprättades en ny byggnadsstadga där trafikplaneringen fick en allt mer viktig roll 

än i tidigare års byggnadsstadgor. Den typen av trafikplanering som förespråkades i denna 

byggnadsstadga var trafikseparering, som bland annat innebar att vägen och bebyggelsen 

separerades i allt högre grad. Under 1950- talet hade denna trend redan börjat sätta igång i 

en allt mer frekvent takt, där husen började frigöras från gatan. Byggnaderna placerades en 

bit ifrån vägarna vilket gav mer öppna grönytor mellan bebyggelsen och vägarna och 

skapade genom detta mer öppna stadsrum till skillnad från det tidigare mer tätbebyggda 

stadsmiljöer. Denna typ av bebyggelse- och trafikplanering hängde väl ihop med det 

modernistiska planeringsidealet om hus i park, som präglade den svenska planeringen under 
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denna tid. Det modernistiska planerings idealet förespråkade även viktigheten för gott 

solljus- och luftintag i bostadsområdena (Nylander 2013: 125). 

Även om det rationella och industriella byggandet lyckades effektivisera bostadsbyggandet 

så ledde det ändå till ökade byggnadskostnader. Dessa ökade byggnadskostnader var bland 

annat en följd av ökad bostadsstandard med mer utrustning som efterfrågades i bostäderna 

till skillnad från tidigare bostadsbyggen. De ökade byggnadskostnaderna påverkade så 

småningom även boendekostnaden i bostäderna. Detta problem försökte staten stimulera 

med allt generösare bostadsbidrag, vilket skulle ge möjligheten för de boende att klara av de 

ökade hyreskostnaderna (Nylander 2013: 126). 

 

Under 1950- talet gav staten ut investeringsstöd till de allt mer frekventa element fabrikerna 

som började växa fram runt om i landet som en följd av byggnadssektorn ökade behov av 

prefabricerade betongelementen. Särskilt förmånliga subventioner gavs till de allmännyttiga 

bostadsföretagen vilket gjorde att allt fler sådana företag upprättades runt om i landet.  

Genom detta ökade byggandet av bostäder vilket motverkade den dåtida bostadsbristen 

som rådde i landet. Under 1950- talet ökade inte endast standarden på lägenheterna i landet 

utan även storleken på dem (Nylander 2013: 127). Det blev allt vanligare under 1950- talet 

med lägenheter med två rum och kök vilket ansågs av den dåtida staten som den mest 

ekonomiskt lönsamma lösningen för att motverka den rådande trångboddheten och 

bostadsbristen i landet. 

Under 1950- talet började en storskalig sanering och rivning av gamla stadskärnor i många 

svenska städer, framförallt i landets största städer. Denna sanering och rivning av gamla 

stadskärnor var en del av den ökning av bostadsstandarden som ville uppnås i landet. De 

gamla stadskärnorna ansågs av både politiker, planerare och arkitekter som förlegade samt 

att de var ett hinder för den modernistiska utvecklingen som det svenska samhället ville 

utföra. Den låga och trånga gamla bebyggelsen behövde bytas ut mot mer öppna stadsrum 

med hus i park och utbyggandet av större trafikled och parkeringar som skulle stimulera det 

ökade bilanvändandet i landet (Nylander 2013: 127). 

 

4.3 1960- talet: 

Under slutet av 1950- talet började det upptäckas att efterkrigsmålet att bygga bort 

bostadsbristen fram till år 1960 inte skulle lyckas uppnås. Denna ökade bostadsbrist i landet 

berodde bland annat på den ökade invandringen till Sverige som hade kommit i samband 

med den växande industrin efter andra världskriget. Men även från den stora ungdomskullar 

som var födda under 1940- talet och som nu började växa upp och leta efter egna bostäder. 

Under 1950- och 1960- talets politiska debatter så lyftes bostadsbristen fram som en viktig 

fråga. Bostadsbristen var något som påverkade en stor del av den svenska befolkningen och 

landets olika partier var enade om att det var ett problem i landet och att det behövdes 

åtgärdas (Nylander 2013: 149). Under 1960- talets början stod 300 000 svenska hushåll i 

bostadskö, samtidigt som landets befolkning ökade vilket ytterligare bidrog till ökat behov av 

bostäder (Sax och Dedering 2007: 96). 
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Samtidigt började den svenska levnadsstandarden att höjas under 1960- talet. Sverige blev 

allt mer ett konsument samhälle med större utbud på varor och tjänster. Genom denna 

trend så efterfrågas det även bättre bostadsstandard i landet, med utbud på lägenheter med 

fler rum och som var bättre utrustade än under tidigare decennier (Sax och Dedering 2007: 

95). 

År 1964 enades riksdagen och fattade beslut om att bostadsbristen skulle lösas med 

miljonprogrammet. Miljonprogrammet innebar att det skulle byggas 1 miljon bostäder under 

en tioårsperiod med en genomsnittlig takt på 100 000 bostäder per år. Staten skulle skjuta 

till extra resurser till kommunerna så att de skulle ha möjligheten att genomföra det 

bostadspolitiska programmet. I efterkrigstiden mellan 1946- 1960 var byggtakten redan då 

på en hög nivå. Under de dryga 15 åren så hade man färdigställt 800 000 bostäder, vilket 

visade på den stora efterfrågan på bostäder som rådde i landet under denna period. 

År 1967 så byggdes det i Sverige för första gången över 100 000 bostäder per år, vilket var 

ett tecken på hur mycket landet satsade på bostadsbyggande. I slutet av 1960- talet så hade 

Sverige den högsta bostadsproduktionen per capita i hela världen (Nylander 2013: 151). 

Staten bestämde år 1966 att bostadsprojekt som bestod av minst 1000 lägenheter skulle få 

finansiella stöd från staten. Denna statliga subvention skulle göra det mer lönsamt för 

byggherrar att bygga projekt av större skala än att bygga projekt av mindre skala, vilket även 

var statens mål med denna reglering (Sax och Dedering 2007: 96). 

Det industriella byggandet hade börjat sätta igång redan under 1950- talet dock sattes det 

igång i stor skala under 1960- talet, främst i samband med byggandet av 

miljonprogramsområdena. Genom att använda sig av storskaligt byggande med 

standardiserade byggnadsmoduler så kunde kostnaderna av byggandet dras ner och genom 

detta även dra ner boendekostnaderna (Nylander 2013: 159). 

Under planerandet av miljonprogrammet fick planerare och arkitekter fria händer att 

planera ut dessa bostadsområden efter sina ideal och visioner och behövde inte ta hänsyn 

till medborgarnas åsikter. År 1967 bestämde regeringen att det bostadspolitiska målet för 

Sverige skulle vara att hela befolkningen skulle få tillgång till sunda, rymliga, välplanerade 

och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader. Detta stämde 

väl överens med målen för miljonprogramsområdena (Ramberg 2000: 143, 145). 

 

4.4 1970- talet:  

Under 1970- talet började behovet av bostäder minska i landet som en följd av en minskad 

invandring samt mindre ungdomskullar än från tidigare decennier. Behovet på bostäder 

minskade till sådan grad att år 1973 så stod 20 000 outhyrda lägenheter i landet, varav 

majoriteten tillhörde flerfamiljshus i nybyggda miljonprogramsområden.  

Under perioden från 1965- 1974 byggdes det strax över en miljon bostäder vilket ledde till 

att bostadsbristen i landet blev bortbyggd. Även landets bostadsstandard hade gått från att 

ha varit bland en av de lägsta i Europa i efterkrigstiden till att år 1974 bli det land med näst 

högst bostadsstandard i Europa efter Danmark (Nylander 2013: 192). 
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Det blev en allt vanligare trend under 1970- talet att bosätta sig i småhus än i de stora 

flerfamiljshusen i miljonprogramsområdena. Med ett ökat bostadsutbud så valde allt fler 

svenskar att lämna miljonprogramsområdena på grund av sociala och ekonomiska skäl för 

att istället flytta till småhusområden. Denna ändrade trend gjorde även att byggnadssektorn 

anpassade sig för dessa förändringar. I början av 1970- talet så motsvarade småhus cirka 20 

procent av bostadsbyggandet i landet, medan i slutet av 1970- talet hade byggandet av 

småhus ökat till 75 procent av allt bostadsbyggande i landet (Nylander 2013: 193). 

Många stadsplaner för nya miljonprogramsområden blev aldrig förverkligade på grund av 

förändring i efterfrågan på bostäder samt ett ökat missnöje med miljonprogramsområden. 

Under 1970- talet började allt mer kritik riktas mot miljonprogramsområden framförallt hur 

planeringen av dem utfördes. Grunden till kritiken var att områdena planerades av 

arkitekter, planerare och politiker utan att låta de som skulle bosätta sig i områdena få sina 

åsikter hörda. Denna brist på delaktighet av utformningen av miljonprogramsområdena var 

en del av den allt mer frekventa kritik som riktades mot miljonprogramsområdena (Nylander 

2013: 194). 

 

Dock var det för många av de företrädare för det storskaliga allmännyttiga byggandet som 

miljonprogramsområdena en förbättring av samhället. De var individer som hade fått leva i 

bostäder med låg standard i form av bland annat trångboddhet och dålig hygien. Ur denna 

erfarenhet så växte deras optimism fram för byggandet utav miljonprogramsområden. Detta 

då de ansåg att den förbättrade levnadsstandarden för svenska folket samt funktionalismens 

och folkhemsidealet var vägen framåt för landet (Ramberg 2000: 178). 

Dock så började det svenska folkhemsidealet att kritiseras under 1970- talet av den svenska 

allmänheten som tyckte att det bortsåg individens åsikter och var en för simplifierad och 

rationell lösning på ett mer komplext problem. Det började lyftas fram allt mer att det inte 

var en självklarhet att folk ville bosätta sig i de allmännyttiga bostäderna, utan att det istället 

ville ha andra alternativ. Ett tecken på att andra alternativ efterfrågades var bland annat den 

ökande flytten av svenska hushåll från flerfamiljshusen i miljonprogramsområdena till de allt 

mer frekventa villa- och småhusområdena (Ramberg 2000: 165). 

Tanken med det svenska folkhemmet och det allmännyttiga byggandet i teori var att det 

skulle skapa gemenskap och integration. I praktiken ledde det istället i många fall till 

splittring och segregation av samhället (Ramberg 2000: 276). 

De hushåll som befann sig i problem och behövde samhällets stöd hamnade ofta per 

automatik i de allmännyttiga bostadsområdena. Detta då det från statens håll var lättast att 

fixa boende till dem där, då de bostäderna var tillgängliga till hela landets befolkning. De 

som hamnade där var ofta psykiskt sjuka och missbrukare vilket gjorde att en segregation 

uppstod i dessa områden, där de som hade möjlighet kunde flytta medan de som inte hade 

någon annat alternativ blev kvar. En annan typ av segregations trend som uppstod under 

1970- talet var att svenska hushåll som hade möjligheterna flyttade ut ur allmännyttiga 

bostadsområden i samband med inflyttning av invandrare. Denna trend var under denna tid 

främst aktuell i storstadsregionerna där de nyanlända invandrarna ofta var låsta till 
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begränsade val av bostäder. Detta då de oftast hamnade i de allmännyttiga bostäderna vilket 

ledde till ytterligare segregation inom det svenska samhället (Ramberg 2000: 283, 285). 

En allt större efterfrågan på demokratisering av planeringsprocessen började växa fram efter 

miljonprogrammets avslutande. Medborgarna ville få sina åsikter hörda genom att kunna få 

delta i planeringen och utformningen av deras bostadsområden (Ramberg 2000: 258). 

 

De ökade protester som uppstod under 1970- talet emot rivningen av äldre svenska 

stadskärnor, ansågs vara en produkt av olika generationers erfarenheter. De äldre 

generationerna som hade växt upp i innerstädernas arbetarkvarter, hade fått en negativ 

uppfattning av dessa områden. Detta då de förknippade dem med dålig hygien, 

trångboddhet och andra negativa aspekter. Medan de yngre generationerna som hade fått 

växa upp i miljonprogramsområdena, såg på dessa innerstads miljöer ur ett annat perspektiv 

som var mer positivt och ville genom detta bevara dess kvaliteter. Samtidigt hade denna 

process av rivning och sanering av äldre stadskärnor hållit på sedan 1950- talet, vilket tills 

1970- talet betydde att det fanns generationer som fått växa upp med all denna rivning 

omkring sig (Ramberg 2000: 159). 

Vid rivningar av äldre kvartersområden i centrala delar av städerna så byggde man vid vissa 

fall byggnader med förorts karaktär. Det var inte ovanligt att man byggde bostäder med hus i 

park i ett centralt läge i staden, vilket i många fall kunde motverka den befintliga stadsbilden 

(Nylander 2013: 217). I slutet av 1970- talet så började trenden att allt mer gå tillbaka till 

byggande som var inspirerat av en mer traditionell stad, som ett sätt att motverka den allt 

växande missnöje med miljonprogramsområdena. Den typ av bebyggelse som blev allt 

vanligare var slutna kvarter, samt även tätt och låg bebyggelse som skulle motverka den 

stora skalan av tidigare miljonprogramsområden (Nylander 2013: 219, 221). 

 

4.5 1980- talet: 

1980- talet blev det årtionde där bostadsbyggandet började trappa ner i stor skala, vilket det 

inte hade gjort sedan efterkrigstiden. Byggnormer började införas under 1980- talet som 

förespråkade mer tillgänglighet och ombyggnad av äldre bebyggelse istället för rivning av 

dem (Nylander 2013: 229). 

År 1983 så införde staten ROT- (Reparation-Ombyggnad-Tillbyggnad) programmet, vilket var 

ett medel för subventionering av ombyggnad av äldre bebyggelse. En av de viktiga 

aspekterna med ROT- programmet var att de likställde ombyggnad med nybyggnad. Detta 

gjorde att det stoppade många rivningshotade stadsdelar och hus från att rivas och gjorde 

att de istället fick genomgå en renovering. ROT- programmet gjorde att det blev en stigning i 

renoveringar och ombyggnationer från tidigare decennier. Under början av 1970- talet var 

20 procent av byggandet ombyggnationer och renoveringar medan år 1984 hade denna 

siffra stigit till 45 procent. Men i samband med renovering och ombyggnation av äldre 

bebyggelse så gjorde det att äldre inredning i byggnaderna byttes ut mot ny inredning. 

Många gånger var denna äldre inredning ikonisk och var en viktig del av den äldre bostadens 

karaktär. I samband med utbytet till den nya moderna inredningen så gjorde detta att den 
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äldre bostaden förlorade stora delar av sin karaktär. Detta ansågs som en bristande faktor i 

ROT- programmet då tanken med renovering och ombyggnad av äldre bebyggelse var att 

behålla deras karaktär och inte få den utbytt mot något nytt som i fallet i med rivning. 

En tidstypisk faktor för 1980- talet var att bostadsprojektens skala blev allt mindre än från 

tidigare decennier, där det storskaliga bostadsprojekten som miljonprogrammet präglade 

byggandet (Nylander 2013: 231). 

Under 1980- talet skedde det även en ombyggnad av miljonprogramsområdena. Detta bland 

annat för att bättra den tekniska utrustningen i bostäderna samt utföra en omvandling av 

yttre och inre miljöer, så att de skulle upplevas som mer ”attraktiva”. Tanken var att dessa 

ändringar skulle få dit fler personer som ville bosätta sig i de många tomma lägenheterna i 

områdena, som hade uppstått i samband med den storskaliga utflytten ur 

miljonprogramsområdena (Ramberg 2000: 233). 

I samband med de nya trenderna av renovering och ombyggnation under 1980- talet så blev 

det allt vanligare att komplettera med ny bebyggelse i äldre kvarter. Tidigare revs hela de 

äldre kvarteren och bebyggdes med nya istället. Den kompletterande nya bebyggelsen skulle 

ta hänsyn till den befintliga äldre bebyggelsen. Detta genom att utformningen av den nya 

bebyggelsen skulle vara anpassad efter den karaktär som den befintliga äldre bebyggelsen 

hade. Med integrering av ny bebyggelse med den äldre, så kunde den befintliga stadsbilden i 

området bevaras (Nylander 2013: 244). 

 

Byggnadsindustrin fick genomgå en förändring under 1980- talet då det storskaliga bygget 

inte var lika aktuellt längre. Vilket medförde att nya typer av byggnadsmetoder behövde 

implementeras för att bemöta det mer småskaliga bygget som var aktuellt under 1980- talet. 

Även arkitekterna och planerarna fick genomgå en förändring av sina kunskaper, då de 

under flera decennier hade planerat ur ett förortsplaneringsperspektiv. Detta 

förortsplaneringsperspektiv blev allt mindre relevant i 1980- talets Sverige. Istället börjades 

det förespråkas för en återgång till ett mer stadsplaneringperspektiv som innan 

efterkrigstiden (Nylander 2013: 232). 

En ny typ av planeringsideal började smått växa fram under 1980- talet som ett svar mot det 

ökade missnöjet med modernismens utformning av städerna. Detta nya planeringsideal var 

det postmodernistiska planeringsidealet som skulle fungera som ett redskap som skulle 

ifrågasätta modernismens bestämda former och skapa mer fria former i städerna (Nylander 

2013: 233). 

Under 1980- talet började det debatteras i högre grad om de många normer som växt fram i 

efterkrigstiden skulle börja avvecklas, för att underlätta för byggande av bostäder samt att 

dra ner på kostnaderna. För många av dessa byggnadsnormer som fanns var anpassade efter 

folkhemmets och modernismens ideal och visioner som började bli allt mer irrelevanta 

under 1980- talets Sverige (Nylander 2013: 235). 
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4.6 1990- talet: 

1990- talet var ett decennium där Sverige gick igenom stora förändringar och inte minst 

inom bostadspolitiken. Staten som hade haft en aktiv roll inom bostadspolitiken ändan 

sedan efterkrigstiden började dra sig ur bostadspolitiken allt mer under 1990- talet, genom 

att bland annat avveckla bostadssubventioner mellan åren 1991- 1992. Bostadsbyggandet 

skiftade under 1990- talet från att med det svenska folkhemmets tankar bygga bostäder åt 

hela folket till att istället inrikta sig på exklusivt byggande åt bestämde grupper i samhället. I 

samband med borttagandet av statliga subventioner till bostadsbyggandet så blev det allt 

mer vanligt att bygga bostadsrätter istället för hyresrätter (Nylander 2013: 255). Detta 

gjorde att kostnaderna för bostäderna kunde bli betydligt högre vilket i sin tur påverkade 

vilka som hade möjlighet att skaffa en ny bostad vilket i allt högre grad blev de med stark 

finansiell ställning. Men även byggherren blev påverkad av borttagandet av statliga 

subventioner då hen blev allt mer tvungen att bära kostnaderna själv för byggandet. Dessa 

ökade kostnader för byggherren gjorde att platsen där bygget skulle upprättas blev en allt 

mer viktig aspekt. Detta gjorde att exploateringen av nedlagda industriområden vid centrala 

havsnära lägen blev en förutsättning för att kunna sälja nybyggda bostäder för ett pris som 

skulle vara lönsamt för byggherren. Bostadsbyggandet sjönk ytterligare mer under 1990- 

talet så att det lyckades komma på rekordlåga nivåer. Dessa rekordlåga nivåer var endast en 

tiondel av byggandet som utfördes under 1960- talets rekordår (Nylander 2013: 255). 

År 1991 väljs en borgerlig regering in i riksdagen som utför stora förändringar av den svenska 

bostadspolitiken. De avskaffar Bostadsdepartementet helt och vänder Sveriges 

bostadspolitik att bli mer marknadsstyrd än att vara välfärds inriktad vilken den varit ändan 

sedan efterkrigstiden. De åtgärder de utförde för att rikta den svenska bostadspolitiken till 

att bli mer marknadsstyrd var bland annat att höja byggmomsen från 4 procent till 25 

procent, att lägga till en fastighetsskatt samt att ta bort det statliga ekonomiska stödet till 

bostadsbyggandet (Nylander 2013: 259). 

 

År 1994 så väljs en socialdemokratisk regering in i riksdagen. De väljer dock att inte 

återskapa Bostadsdepartementet eller att återinföra några av de ekonomiska stöd inom 

bostadspolitiken som den borgerliga regeringen avskaffade år 1991. Detta leder till att 

bostadssektorn går från att ha varit en utgift på 27 miljarder kronor år 1988 till att tio år 

senare bli en inkomstkälla på drygt 30 miljarder kronor. Detta blev nästan ett 60 miljarders 

kronors tillskott för den statliga kassan vilket var välkomnande under 1990- talets djupa 

lågkonjunktur som drabbade landet. Den ständiga avpolitiseringen av det svenska 

bostadsbyggandet under 1990- talet, gjorde att det blev i praktiken helt marknadsstyrt i 

slutet av decenniet (Nylander 2013: 260). 

Kriget i forna Jugoslavien under 1990- talet medför rekordhöga nivåer flyktingar till Sverige. 

Under krigens år så kommer det 100 000 jugoslaver till Sverige vilket sätter press på alla 

samhälleliga funktioner likväl bostadsmarknaden. De allmännyttiga bostadsbolagen som 

hade spelat en viktig roll i byggandet av bostäder under efterkrigstiden med bland annat det 

stora miljonprogramsprojektet som sin grund, började falla bort allt mer under 1990- talet. 
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Detta på grund av de förändringar som hade skett på bostadsmarknaden och de förmåner 

som tagits bort från statligt håll. En följd av detta blev att de privata aktörerna tog allt större 

plats på bostadsmarknaden och att bostadsrättsbyggande kom att dominera 

bostadsbyggandet under 1990- talet. Så kraftig blev det ökade byggandet av bostadsrätter 

att det fördubblades från år 1990 till 1999. I samband med den ökade efterfrågan på 

”attraktiva” lägen för de nya bostäderna, så ökade även efterfrågan på bostädernas areal. 

Det blev en trend att efterfråga efter större bostäder som var bättre utrustade och byggda 

av högre materialstandard, vilket med andra ord betyder att mer ”exklusiva” bostäder 

efterfrågas (Nylander 2013: 262). 

 

4.7 2000- talet: 

Vid millennieskiftet råder det stor optimism i landet. Det är högkonjunktur och 

globaliseringen öppnar nya vägar och möjligheter för landet. En våg flyktingar kommer till 

Sverige i mitten av 2000- talet i samband med kriget i Irak. Med globalisering och EU 

medlemskap så öppnas Sverige upp till ökad invandring som främst kommer från Afrika, 

Mellanöstern och östeuropeiska länder. Denna grupp människor som nu bosatt sig i Sverige 

är i behov av en bostad, dock har bostadsbyggandet varit relativt lågt under 1990- talet in på 

2000- talet. Med byggnadssektorns ökade övergång till byggande av bostadsrätter efter 

borttagandet av statliga subventioner till allmännyttiga bostadsbyggen, blir det svårt för de 

nyanlända svenskarna att finna bostäder. Detta då deras finansiella situation låser dem till 

bostads alternativ av lägre kostnad (Sax och Dedering 2007: 193- 194). 

År 2004 så passerar Sverige 9 miljoner invånare bland annat genom ökad invandring samt 

även genom ökad medellivslängd för både män och kvinnor i landet (Sax och Dedering 2007: 

195). 

 

Bostadsbyggandet fortsätter vara på låga nivåer under 2000- talet, samtidigt börjar boende 

trender ändras under 2000- talet. Det börjar bli vanligare för alternativa boendeformer att 

dyka upp för bland annat personer som gått i pension. Boendeformer som trygghetsboende 

och seniorboende blir allt vanligare former av boende för de äldre. Vilket i sin tur gör att de 

kan sälja sina villor till yngre hushåll och genom detta driva på flyttkedjan. Med allt tuffare 

situation för ungdomar att hitta bostad på bostadsmarknaden speciellt i större städer, så 

börjar även trenden växa fram att ungdomar bor kvar längre hos sina föräldrar än vad 

tidigare generationer har gjort (Sax och Dedering 2007: 196). 

En allt vanligare trend som uppstod under 2000- talet var omvandling av hyresrätter till 

bostadsrätter. Denna trend var allt mer populär i landets storstadsregioner där efterfrågan 

på bostadsrätter var högre. Den efterfrågan på bostadsrätter skedde oftast i centrala delar 

av städerna, där möjligheten att bygga nya bostadsrätter inte alltid fanns. Vilket gjorde att 

omvandling av hyresrätter ansågs som ett mer lämpligt alternativ. Samtidigt välkomnade 

fastighetsägarna detta då det hade blivit allt mindre lönsamt att ha allmännyttiga bostäder 

sedan borttagningen av statliga stöd under 1990- talet. De centrala lägena är även väldigt 
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lönsamma ur bostadsmarknadens perspektiv, då de kan säljas för höga priser vilket de inte 

kan göras om de är allmännyttiga bostadshus som hyrs ut (Sax och Dedering 2007: 200). 

 

 

 

5. Empiriskt material: 

I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet som är tidningsartiklar som berör 

bostadsbristen och bostadspolitiken från 1945 fram tills idag. Det empiriska materialet som 

är tidningsartiklarna ska spegla den tidsandan som fanns under dessa olika tidsperioder. 

Strukturen i denna del av uppsatsen följer liknande struktur som områdesöversikten där 

texten fördelas in i olika årtionden. Detta för att läsaren ska kunna ta hjälp av 

områdesöversikten för att förstå den historiska kontexten när hen läser det empiriska 

materialet.  

 

5.1 Tidningsartiklar 1940- talet:  

I Arbetartidningen från 18 oktober 1945 som bara är någon månad efter andra världskrigets 

slut, skrivs det en text om de eventuella förslagen på hyreshöjningar som vill utföras på 

landets hyresrätter. I denna text lyfts oro fram över att denna hyreshöjning kan leda till 

“katastrofala sociala följder” uppstår i landet. Då det under krigsåren hade utförts 

ransoneringar och resurssparande, så anser hyresvärdarna nu att i efterkrigstiden ska 

höjningar av hyrorna kunna utföras. Detta går tidningsartikeln starkt emot.  

I tidningen lyfts det fram att bostaden tillgodoser många av de elementära levnadsbehoven 

och måste kunna erbjudas till rimligt pris för alla. Därtill eventuella höjningar av hyrorna kan 
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motverka denna tillgång till bostad åt alla i samhället. Arbetarrörelsen förfogar även i denna 

text att byggande av hyreshus för allmänheten borde bli samhällets prioritering. Då det 

genom detta skapas bättre förutsättningar för landets invånare att skaffa bostad 

(Arbetartidningen 1945).  

 

Den 14 november 1945 i Arbetartidningen, utfördes det en intervju med de två största 

bostadskooperativa företagen i Sverige under denna tid vilka var HSB och Svenska 

riksbyggen. De två bostadskooperativa företagen lyfter fram att de lyckats hålla en relativt 

stabil nivå av bostadsbyggande under krigsåren samt att år 1944 så ökade byggnadstakten 

ytterligare än från tidigare år. De båda företagen talar om att de under 1945 har ökat sitt 

bostadsbyggande och de båda prognoserar att denna ökning kommer att fortsätta fram mot 

1946 och 1947. De talar även om problemet med trångboddhet i landets många bostäder 

och att det är ett problem de försöker åtgärda med sina nya bostäder. De påpekar att 50 

procent av de dåtida lägenhetsbeståndet i landet bestod av 1- rummare. Vilket de försökte 

motverka med byggandet av fler 2- rummare och 3- rummare och med detta motverka 

trångboddheten i landet. De lyfter även fram att kommunerna på senare tid har velat 

engagera sig mer i bostadsbyggandet, tillskillnad från tidigare år då många kommuner 

distanserade sig från processen (Arbetartidningen 1945).  

 

Aftonbladet skriver den 21 januari 1947 i en tidningsartikel att “Bostadskrisen hävs inom 2- 5 

år”. Den Bostadssociala utredningen hävdar att med ökad rivning och sanering av 

undermåliga och bristfälliga bostäder samt byggandet av nya bostäder, kan bostadsbristen 

avvecklas inom 2- 5 år. Dock hävdar de att rivningen och saneringen av utdömda bostäder 

måste effektiviseras. Problemet som kvarstår är att många av dessa utdömda bostäder är 

fortfarande i bruk på grund av den rådande bostadsbristen. Vilket skapar ett dilemma där 

bostäderna måste tömmas på folk för att kunna bygga nya bostäder på dess plats, samtidigt 

som de som bor i de äldre bostäderna måste finna en ny bostad. Detta beskrivs i texten som 

ett problem då det redan råder en bostadsbrist i landet (Aftonbladet 1947). 

 

5.2 Tidningsartiklar 1950- talet:  

I Arbetartidningen från 25 januari 1950 skrivs det om att läget på bostadsmarknaden börjar 

bli “alltmer katastrofalt” i landets städer och tätorter samt att även landsbygden blir 

drabbad av bostadsbristen. Det talas om att mängden bostadslösa hushåll fortsätter växa i 

landet samtidigt som efterfrågan på nya förbättrade bostäder ständigt ökar. Det talas även 

om att de befintliga byggnadskvoterna i landet är otillräckliga och att de måste höjas för att 

stimulera det ökade behovet på bostäder runt om i landet. I denna tidningsartikel så riktas 

hård kritik mot att regeringen inte satsar tillräckligt på allmännyttigt bostadsbyggande och 

att det är den underliggande faktorn till att det råder en bostadsbrist i landet. Det lyfts även 

fram att material och byggnadskostnaderna av bostäderna måste skäras ner så att en 

sänkning av hyror kan möjliggöras. Vilket ska ge en möjlighet för fler att kunna ta del av de 

nybyggda bostäderna på bostadsmarknaden (Arbetartidningen 1950).  
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I Dagens nyheter den 3 september 1954, finns det en artikel som gör reklam för Folkpartiet. 

Denna artikel frågar läsaren om de känner missnöje över de ökade kötiderna för bostäder 

som råder i landet. De lyfter även fram att den socialdemokratiska regeringen gör för lite för 

att fixa bostadsbristen i landet och att bostadsbyggandet behöver ökas. Det avslutas med att 

frågan ställs till läsaren att om de är missnöjda med den socialdemokratiska hanteringen av 

bostadsfrågan, så ska de rösta på folkpartiet som tänker lösa bostadsbristen, enligt dem 

själva (Dagens nyheter 1954).  

 

Den 24 februari 1958 skrivs det i Svenska dagbladet att bostadsbristen är ett “ytterst 

besvärande problem i dagens Sverige”. I tidningsartikeln föreslås det att den svenska 

bostadsmarknaden ska dra inspiration från Norges sätt att lösa bostadsproblemet. Istället 

för att låta staten styra i bostadsbyggandet så ska det överlämnas till marknaden, vilket 

kommer lösa bostadsfrågan enligt dem. De talar även om att byggnadssektorn borde satsa 

på byggandet av mer bostadsrätter istället för hyresrätter. Detta då de anser att folk hellre 

vill äga sin bostad än att hyra den, vilket gör att det befintliga allmännyttiga 

bostadsbyggandet anses som fel väg att gå enligt dem (Svenska dagbladet 1958).  

 

5.3 Tidningsartiklar 1960- talet:  

Den 28 augusti 1961 skrivs det i Sölvesborgstidningen att bostadsbristen har förvärrats allt 

mer under de senaste två åren. Den förvärrade bostadsbristen har lett till att i början av 

1961 så fanns det 333 000 personer anmälda hos bostadsförmedlingarna. Alla dessa 

personer är i behov av bostad och Sverige befinner sig i en allt växande bostadsbrist under 

denna tid. I tidningsartikeln så riktas kritik till den dåtida regeringen, då det menas att de 

misslyckats med bostadsförsörjningen till folket. De är i texten även kritiker mot den 

befintliga statliga rollen i bostadsbyggandet och tycker att processen ska liberaliseras. 

Genom att processen liberaliseras och övergår till den fria marknaden, så kommer 

bostadsförsörjningen i landet stimuleras med hjälp av utbud och efterfrågan enligt dem 

(Sölvesborgstidningen 1961).  

 

I Aftonbladet den 11 mars 1964 så riktas kritik mot den högt reglerade och byråkratiska 

bostadsmarknaden som rådde i Sverige under den tiden. Det talas i tidningsartikeln att av 

årgång 1964, så väljer inte människorna sin egen bostad utom blir tilldelade bostad av 

staten. De menar att den svenska bostadspolitiken har blivit för byråkratisk och att 

medborgarnas åsikter och tycken börjar ses över. Därtill att Sverige inom bostadssektorn 

befinner sig långt bort ifrån ett valfrihetens samhälle och styrs snarare som ett envälde, 

enligt dem (Aftonbladet 1964).  

 

Dagens nyheter skriver den 10 september 1968 om det nybyggda miljonprogramsområdet 

Skärholmen i södra Stockholm. Tidningsartikeln inleds med rubriken “Riv Skärholmen!”, 

vilket sätter fram ramen för texten i denna tidningsartikel. I texten riktas det kritik mot hur 
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områdets karaktär är steril och inte välkomnande samt att området är anpassat för mycket 

för bilen. De menar att Skärholmen är bara ett område dit en människa kör för att handla på 

varuhusen och sedan sätta sig i sin bil och köra hem. De skriver i texten att stadsmiljön i 

Skärholmen är ingen som folk vill vistas i, vilket gör att de offentliga platserna som torgen 

blir bara en plats där folk passerar förbi och att det är få som stannar till och vistas på 

platsen. Enligt tidningsartikeln så är Skärholmen ett område som planerats bortsett från 

människans roll i områdets miljö (Dagens nyheter 1968).  

 

5.4 Tidningsartiklar 1970- talet: 

Den 17 maj 1971 skrivs det i Expressen en text, där SABO presenterar uppgifter på hur 

miljonprogrammet håller på att utvecklas och hur det ser ut då med bostadssituationen i 

landet. I texten står det att mellan 1965- 1974, är det planerat att byggas ungefär 1 miljon 

bostäder i landet med målet att bygga 100 000 lägenheter om året. Dessa lägenheter ska 

vara av bra standard och till ett rimligt pris. De lyfter även fram i texten att fler svenska 

hushåll bor i rymligare och modernare bostäder än någonsin och att bostadsstandarden har 

ökat i landet sedan miljonprogrammets start, år 1965 (Expressen 1971).  

 

Dagens industri skriver den 10 augusti 1976 en artikel med rubriken “Reglera inte ihjäl 

bostadsmarknaden”. I denna tidningsartikel så lyfts det fram att den svenska 

bostadsmarknaden fungerar bra som den är i nuläget. Dock nämner de att det finns en del 

tomma lägenheter runt om i landet, fast de antar att det är normalt och att det snarare är 

ett tecken på att bostadsmarknaden är som den ska vara. Detta då det inte råder 

bostadsbrist längre. Dock riktas kritik mot förslag på en ny lag som skulle ge 

bostadsförmedlingarna makt att tvinga fastighetsägarna att ta emot familjer som 

bostadsförmedlingarna placerar ut åt dem. Detta är de emot i tidningsartikeln, då de anser 

att det är att reglera sönder bostadsmarknaden (Dagens industri 1976).   

 

Den 2 september 1979 skrivs det i Aftonbladet en text där socialdemokraterna förespråkar 

för att göra det möjligt för allt fler familjer runt om i landet att skaffa egen bostad. Det talas 

även om i texten att allt fler svenskar vill bo i villor och egnahem samt att 

socialdemokraterna förespråkar en politik som ska gynna denna trend. Detta genom att 

bland annat hålla villaskatterna på låga nivåer under deras mandatperiod (Aftonbladet 

1979). 

 

5.5 Tidningsartiklar 1980- talet:  

Dagens industri skriver den 12 januari 1982 att den dåtida regeringen säger nej till fler 

stimulanser och subventioner till bostadsbyggandet. De säger att Sverige måste börja 

anpassa sitt bostadsbyggande till efterfrågan på marknaden. De påpekar även att det inte 

råder någon bostadsbrist i landet under denna tid, vilket gör det ytterligare olämpligt att 

skjuta fram statliga medel till bostadsbyggandet (Dagens industri 1982).  
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I Svenska dagbladet den 18 maj 1985 lyfts det fram hur ROT- programmets ombyggnationer 

börjar förstöra karaktären på den äldre bebyggelsen. Kritiken riktas mot användandet av nya 

massproducerade material som dörr- och fönsterkarmar av plast som tillkommer i samband 

med ombyggnation av de äldre bostäderna. Det påpekas i tidningsartikeln att mer varsamhet 

efterfrågas av många fastighetsägare som är negativt inställda till de nya inredningen. Detta 

då den nya inredningen många gånger förstör den äldre byggnadens karaktär och historiska 

värde. Vidare påpekas det i texten att allt fler dialoger börjar föras angående denna fråga om 

nackdelar med ombyggnation av äldre bebyggelse. Detta anser de som positivt i 

tidningsartikeln (Svenska dagbladet 1985).  

 

Den 12 mars 1987 skrivs det i Dagens nyheter hur allt fler ungdomar under 25 år har 

svårigheter att finna egen bostad. Det lyfts även fram att den dåtida bostadsmarknaden 

karaktäriseras av stigande bostadspriser, ökad segregation samt allt fler andrahandsboende. 

Tidningsartikeln kritiserar den dåtida socialdemokratiska regeringen för att ha anpassat den 

dåtida bostadsmarknaden för medel- och höginkomsttagare medan de bortsett ungdomar 

och äldre som befinner sig i en sämre ekonomisk situation (Dagens nyheter 1987).  

 

5.6 Tidningsartiklar 1990- talet: 

Aftonbladet skriver den 28 juli 1992 att den nya borgerliga regeringens ändringar i 

bostadspolitiken gynnar byggandet och ägandet av bostadsrätter medan det missgynnar 

byggandet och hyrandet av hyresrätter. Kritiken i tidningsartikeln riktar sig mot att de 

borgerliga politikerna har endast tänkt på sina egna väljare medan de bortsett de andra 

väljarna. Detta genom att de borgerliga partierna har utgått från att hyresgästerna inte utgör 

en stor andel av deras väljarbas, vilket betyder att de kan bortses (Aftonbladet 1992).  

 

Den 17 november 1994 skrivs det i Dagens industri rubriken att “byggherrarna måste sluta 

ropa på politikerna”. I tidningsartikeln förklaras det att den svenska bostadsmarknaden har 

börjat bygga efter en verklig, icke konstgjord efterfrågan och att byggherrarna då inte ska 

börja blanda in staten i bostadsbyggandet igen. De säger i tidningsartikeln att staten borde 

fortsätta låta bostadsbyggandet styras utav bostadsmarknaden i landet. Detta då de hävdar 

att det kommer leda till bättre förutsättningar till bostadsförsörjningar samt billigare 

bostäder till landets invånare (Dagens industri 1994).  

 

I Aftonbladet den 19 januari 1999 skrivs det en artikel om den ökade omflyttningen av 

personer som sker i Sverige. Tidningsartikeln förklarar att allt fler svenskar väljer att lämna 

landsbygden för att flytta till de allt mer växande storstadsregionerna. Orsaken till denna 

omflyttning av den svenska befolkningen är enligt dem på grund av att personer flyttar dit 

jobben och utbildningarna finns, vilket ofta är koncentrerat runt storstadsregionerna. De 

skriver också att denna omflyttning av människor leder till att landsbygden töms på folk, 

medan tätorterna får problem med överbefolkning och bostadsbrist. Därtill borde det enligt 
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tidningsartikeln införas åtgärder för att motverka denna ökande omflyttnings trend som sker 

i samhället (Aftonbladet 1999). 

 

5.7 Tidningsartiklar 2000- talet: 

Den 5 februari 2001 skrivs det i Svenska dagbladet att segregation av invandrare kan vara 

gynnsamt för invandrarna. Det förklaras i tidningsartikeln att segregerat boende kan vara 

fördelaktigt för invandrare då de bland annat trivs bättre samt känner sig tryggare bland 

andra invandrare än bland svenskar. Det förklaras i texten att samhällets intentioner är att 

invandrare ska integrera sig i svenska bostadsområden. Dock sker det oftare att invandrarna 

flyttar ifrån de områden de blivit placerade i och flyttar istället till andra mer invandrartäta 

områden (Svenska dagbladet 2001). 

 

Dagens nyheter skriver den 23 december 2006 att regeringen ska underlätta ombildningen 

av hyresrätter till bostadsrätter. Det skrivs i tidningsartikeln att i dagsläget är det krav på att 

två tredjedelar av hyresgästerna ska rösta ja, för att ombildning av hyresrätt till bostadsrätt 

ska gå igenom. Den dåtida sittande regeringen ville sänka denna majoritet till 51 procent av 

hyresgästerna, vilket skulle i sin tur sänka kravet för omvandling av hyresrätt till bostadsrätt. 

Det lyfts fram i texten att den underlättade omvandlingen av allmännyttiga bostäder kan 

leda till att det längre ner på vägen kan bli brist på hyresrätter runt om i landet (Dagens 

nyheter 2006). 

 

I Dagens industri den 15 juni 2009 skrivs det om hur bostadsbyggandet rasar ner till 

rekordlåga nivåer, som en följd av lågkonjunkturen som drabbat Sverige. Det lyfts fram i 

texten att de som främst kommer bli drabbade av detta låga bostadsbyggande är ungdomar. 

Därtill kommer de få bo kvar hemma hos sina föräldrar som en följd av den rådande 

bostadsbristen som inte byggs bort. De talas även i texten att ungdomar är de som mest 

efterfrågar hyresrätter, men att på grund av lågt byggande av denna boendeform kan inte 

deras behov bemötas (Dagens industri 2009).  

 

5.8 Tidningsartiklar 2010- talet:  

Den 22 augusti 2012 skrivs det i Aftonbladet om hur hälften av Sveriges studentkommuner 

kommer få brist på bostäder till sina studenter vid höstterminens start. Enligt Aftonbladet 

beräknas det att 20 000 studenter kommer bli drabbade av detta, som en följd av den 

rådande bostadsbristen i landets studentkommuner. Vidare skrivs det i tidningsartikeln att 

denna bostadsbrist vid terminsstart kan leda till stress och psykisk oro för studenterna, vilket 

även kan påverka deras studier. Det skrivs att som en följd av bristen på bostäder så får 

studenterna hitta alternativa boenden som vandrarhem, stugor, hos vänner samt till och 

med tält i vissa fall (Aftonbladet 2012).  

 

Den 6 maj 2017 skrivs det i Expressen att den ökade flyktingvågen har lett till problem med 

bostadsförsörjning i landet. Det skrivs att flera kommuner runt om i landet har problem att 
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skaffa bostad till de nyanlända flyktingarna, vilket leder till tillfälliga lösningar där 

trångboddheten är ett faktum. Det skrivs även att ett ökat missnöje uppstår i bostadsköerna 

runt om i landet. Detta då många personer som stått i kö blir bortträngda för att ge bostäder 

till de nyanlända flyktingarna som prioriteras i bostadskön (Expressen 2017).   

 

I Dagens industri den 11 januari 2018 skrivs det om hur bostadsbristen drabbar 255 av 

landets 290 kommuner. Det skrivs i tidningsartikeln att den typ av boendeform det är störst 

brist på i kommunerna är hyresrätter. Vidare skrivs det i texten att även om det råder mest 

brist på hyresrätter i kommunerna, väljer ändå majoriteten av byggherrarna i dagsläget att 

upprätta bostadsrätter. I tidningsartikeln lyfts detta fram som ett problem och de anser att 

bättre förutsättningar bör upprättas för byggandet av hyresrätter så att fler byggherrar 

väljer den boendeformen (Dagens industri 2018).  

 

 

6. Analys: 
I detta avsnitt av kommer det teoretiska materialet samt det empiriska materialet att 

behandlas. Det behandlade materialet ska visa på kopplingar som finns mellan teoretiska 

materialet och det empiriska materialet. Strukturen i denna del kommer följa samma 

mönster som strukturen i det empiriska materialet och områdesöversikten, där årtiondena 

redovisas som egna rubriker. 

 
6.1 Analys av 1940- talet:  
Under krigstiden pågick ransonering och resurssparande vilket speglade sig i den låga nivån 

av nybyggen i landet. Efter andra världskriget slut så rådde det en viss optimism i landet över 

att bostadsbristen skulle lösas då byggandet fick ett uppsving efter många års stagnation. Vid 

byggandet av nya bostäder så fick i många fall äldre utdömda bostäder rivas för att göra 

plats åt de nya moderna bostäderna. Problem uppstod då de inneboende i de äldre utdömda 

bostäderna förlorade sin bostad i samband med ombyggnationen. Detta skapar ett dilemma 

där en övervägning måste göras om de äldre bostäderna ska rivas och i deras plats bygga 

upp nya bostäder eller om de befintliga ska behållas. 

Inom den rationella planeringsprocessen värderas problemlösning högt. Planeraren anses 

vara experten inom den rationella planeringen och anses även bära på kunskaperna att 

kunna utföra problemlösningar utan att ta del av yttre åsikter och råd. I fallet med de 

utdömda bostäderna så hade planeraren inom den rationella planeringen själv analyserat 

situationen med hjälp av sina kunskaper och kommit fram till ett beslut som enligt 

planeraren hade ansetts som bäst för allmänheten (Strömgren 2007: 37- 38). 

 
6.2 Analys av 1950- talet:  
Under 1950- talet var bostadsbristen fortfarande ett faktum. Kritik riktades mot staten och 

att det inte gjordes tillräckligt för att lösa den rådande bostadsbristen i landet. Vidare 

riktades även kritiken mot att staten borde vara mer involverade i bostadsplanerings 
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processen. Detta bland annat genom att de skapar bättre förutsättningar för byggherrar att 

upprätta allmännyttiga bostäder samt att dra ner kostnaderna för bostadshyrorna samtidigt 

som kvalitén skulle behållas.  

Idén om att människor strävar efter en effektivisering som ska ge dem en 

resultatmaximering i motsvarighet till den mängd medel som förbrukas var en aspekt som 

respekterades inom den rationella planeringen. Det ansågs vara expertens uppgift inom den 

rationella planeringen att se till att effektivisera processen. Detta genom användandet av sin 

rationalitet för att få fram det bästa resultatet med den mängd resurser tilldelade (Khakee 

2000: 48). I avseende mot den kritiken som riktades mot staten kring ineffektivitet inom 

bostadsbyggandet samt materialvalet så hade den rationella planeringen hanterat 

situationen med hjälp av experter istället för politikerna.  

  
6.3 Analys av 1960- talet:  
Bostadsbristen var allvarlig i 1960- talets Sverige, där det från vissa håll föreslogs ändring av 

den dåtida bostadspolitiken. Förslagen på ändringar grundade sig i att rikta den svenska 

bostadspolitiken mot en mer marknadsstyrd modell som ska låta utbud och efterfrågan styra 

bostadsbyggandet. Vidare riktades under denna tid även kritik mot miljonprogrammet och 

dess sterilt planerade miljöer. Miljonprogrammens områden ansågs vara planerade utan 

hänsyn till människorna som skulle bo och vistas där. Under denna tid var den svenska 

bostadsplaneringen väldigt byråkratiskt styrd, där folket upplevde att de blev tilldelade 

bostad istället för att själva välja bostad. För att politikerna skulle kunna fatta sina beslut 

enligt deras visioner så blev människornas valfrihet bortsedd från.   

Inom den rationella planeringen bortsågs medborgarnas åsikter många gånger då fokusen 

inte låg i att erbjuda en demokratisk process för medborgarna, utan snarare lades fokus på 

att målet skulle tillgodoses. Den rationella planeringen kategoriseras ofta ur ett demokratiskt 

perspektiv som en representativ demokrati. Detta då makten i en representativ demokrati 

befinner sig hos beslutsfattaren som anses veta vad medborgarnas intressen är och kan 

genom detta tjäna dessa intressen på bästa sätt (Forsberg 2005: 307). Utifrån folkets 

missnöje över att beslut fattades utan deras samtycke, kan paralleller dras till att de dåtida 

politikerna utgick från den rationella planeringen vid beslutsfattande.  

 
6.4 Analys av 1970- talet:  
Under de tidigare perioderna av 1970- talet fanns det en optimism mot 

miljonprogramsområdena då de bland annat erbjöd nya moderna bostäder med god 

bostadsstandard. Sverige fick under denna tid den bästa bostadsstandarden de haft fram tills 

dess. Dock senare under decenniet ökade missnöjet med miljonprogramsområdena och 

många flyttade därifrån vilket ledde till att allt fler lägenheter stod tomma. Samtidigt ökade 

trenden med villaägande i landet, vilket ytterligare bidrog till utflytt av hyresgäster från 

miljonprogramsområdena. Miljonprogrammet hade tydliga målsättningar med att bygga en 

miljon bostäder mellan åren 1965- 1974 samt att byggtakten skulle ligga på 100 000 

bostäder per år. Tydlig målsättning och måluppföljning är en av grundpelarna inom den 
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rationella planeringsprocessen. Inom den rationella planeringen är politikern 

måluppsättaren medan planeraren är måluppföljaren som med hjälp av sitt rationella och 

logiska tänkande kommer fram med alternativ på lösningar som presenteras till politikern. 

Denna tydliga separering av ansvarsområden mellan politikern och planeraren i den 

rationella planeringen tillhör det ideal som den rationella planeringen eftersträvar, där 

politikern och planeraren kompletterar varandra med sina olika kunskapsgrunder (Healey 

1997: 249- 250).  
 
6.5 Analys av 1980- talet:  
Under början av 1980- talet förespråkar den dåtida regeringen att subventioner till 

bostadsbyggande borde tas bort. Detta då det inte råder samma bostadsbrist längre i landet 

under denna tid och bostadsbyggandet borde istället på grund av detta följa marknadens 

efterfrågan. Under senare delen av decenniet vänder denna tillgång på bostäder. Vilket får 

konsekvensen att allt fler ungdomar och äldre får svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. 

ROT- programmets ombyggnationer av äldre bostäder blir en viktig aspekt som präglade 

1980- talets bostadsplanering. Upprustning av äldre bostäder utfördes istället för att riva 

dem som det gjorts under tidigare decennier. Dock förstördes bostädernas karaktär många 

gånger i samband med ombyggnation, då nya massproducerade material bytte ut den äldre 

inredningen i bostaden. Detta ledde till att kritik och missnöjen uppstod i samband med 

ombyggnationer av äldre bostäder. Vilket bidrog till att det efterfrågades mer dialoger som 

skulle kunna leda till ökad varsamhet vid ombyggnationer av äldre bostäder.  

Fokusen på utförandet av dialoger i samhället är något som värderas högt inom den 

kommunikativa planeringen. Detta då erfarenheter och kunskaper kan lyftas fram som kan 

leda till klarare överblick över situationen. Med tillgång på utökade kunskaper och 

erfarenheter kan en överenskommelse uppstå som kan leda till att beslut fattas som är så 

demokratiska som möjligt (Strömgren 2007:236).  
 
6.6 Analys av 1990- talet:  
Under 1990- talet sker det förändringar av lagar och trender som sätter sin prägel på landet 

och därtill även bostadspolitiken. En ökad omflyttning uppstår i landet, där allt fler svenskar 

lämnar landsbygden för att bosätta sig i storstadsregionerna. Grunden till denna förändring 

av boendemönstret i landet beror på de tillgångar som storstadsregionerna erbjuder. Vilket 

bland annat är arbete och studier vilket gör de till mer eftertraktade platser att bosätta sig 

på. Förändringar sker även inom bostadspolitiken där en övergång till ett marknadsstyrt 

system skapar en splittring i landet, där delar förespråkar det nya systemet medan andra 

motsätter sig det. Denna splittring skapar även missnöje hos vissa grupper i samhället som 

menar att den nya borgerliga bostadspolitiken gynnar bostadsrätter medan den missgynnar 

hyresrätter. Kritik riktas mot denna bostadspolitik då den anses endast gynna borgerliga 

väljare medan den bortser från andra väljare.  

Detta sätt att resonera på som den borgerliga regeringen har gjort går emot en av Jürgen 

Habermas grundtankar inom den kommunikativa planeringen, vilket är tesen om den 
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kommunikativa rationaliteten. Den kommunikativa rationaliteten grundar sig i tanken att 

alla samhällen har ett kommunikativt förnuft som ska hjälpa dem skapa en gemenskap som 

ska leda till en överenskommelse. Det kommunikativa förnuftet utgår från att det “goda 

samtalet” ska utföras, där individer och grupper i samhället lyfter fram sina synpunkter och 

intressen och diskuterar dem mellan sig (Forsberg 2005: 313). Detta “goda samtal” utfördes 

inte med den borgerliga bostadspolitiken vilken ledde till att en grupp blev uteslutna från att 

få sina åsikter hörda.   
 
6.7 Analys av 2000- talet:  
Segregation i samhället är en aspekt som kännetecknar 2000- talet. Med allt större 

segregation mellan svenskar och invandrare i samhället så lyfts förslag fram på förändringar. 

Det förespråkas från vissa håll att en fortsatt segregering kan vara gynnsam för invandrarna 

då de känner sig mer trygga bland andra invandrare. Dock är dessa förslag som förespråkas 

motsatsen till vad statens mål är, vilket är integration av invandrare in i det svenska 

samhället. En annan aspekt som kännetecknar 2000- talet är det rekordlåga byggandet, som 

sätter extra stark prägel på landets ungdomar som får bo kvar hemma hos sina föräldrar i 

längre tid än tidigare generationer. Årtiondet kännetecknas även av den ökade 

omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter som pågår i landet. Processen förslås även att 

underlättas av den dåtida regeringen som vill sänka gränsen på godkännandet av 

omvandling från två tredjedelar till 51 procent.   

Detta hänger väl ihop med en av den kommunikativa planeringens grundpelare som är att 

olika berörda parter i samhället ska med hjälp av dialog nå fram till konsensus. Denna 

konsensusbildning anses vara en demokratisk process för beslutstagande, då en grupp 

individer kan med dialog få sina åsikter och önskningar hörda (Khakee 2000: 35).  
Majoritetsröstningen i fallet med omvandlingen av boendeformen på bostäder, använder sig 

även de av en konsensus. Detta då de röstar fram ett alternativ som får mest röster vilket 

blir det alternativ som det råder konsensus om.  
 
6.8 Analys av 2010- talet:  
Bostadsbristen är en aspekt som är ytterst relevant i det svenska samhället under 2010- 

talet. En stor andel av Sveriges studentkommuner har problem att erbjuda sina studenter 

bostäder, främst vid starten av höstterminen. Denna brist på bostäder påverkar även 

studenterna negativt då de kan bli stressade och psykiskt oroliga som en följd av 

bostadssituationen de befinner sig i. Den ökade flyktingvågen under 2010- talet påverkar 

även kapaciteten till bostadsförsörjning i landet, då det sätter press på ett redan befintligt 

problem. Flyktingar prioriteras i bostadsköer runt om i landet så att de ska få möjlighet till 

bostad så snabbt som möjligt, dock skapar detta missnöje hos de som får överlämna sin plats 

i kön till de nyanlända flyktingarna. Bostadsbristen är så pass allvarlig idag att 255 av landets 

290 kommuner drabbas av bostadsbrist. Den boendeform som det råder mest brist på i 

landet är hyresrätter, ändå väljer majoriteten av byggherrarna att upprätta bostadsrätter. 
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Detta kan upplevas som ett problem, då byggherrarna går emot det målet som satts upp av 

staten vilket är att bygga mer hyresrätter.  

Detta tänkande som byggherrarna utför hänger väl ihop med den kommunikativa 

planeringens metod att hantera mål. Den kommunikativa planeringen till skillnad från den 

rationella planeringen, lägger inte stor fokus på mål. Den kommunikativa planeringen 

förespråkar för att målen inte behöver följas bestämt och strikt utan att de istället kan vara 

mer flytande. Detta genom att målet kan ändras och anpassas med tiden, efter de tankar 

och åsikter som kommer in. Detta betyder att planeraren i den kommunikativa planeringen 

får ett mer bredare och friare handlingsutrymme och inte behöver känna sig låst till 

förtidsbestämda mål (Khakee 2000: 49).  
 

 

7. Avslutande diskussion: 
Syftet med uppsatsen var att undersöka och analysera bostadsbristen i Sverige ur ett 

historiskt och politiskt perspektiv. Vidare var syftet att studera och undersöka bostadsbristen 

med hjälp av tidningsartiklar från olika tidsepoker av modern svensk historia. 

Tidningsartiklarna användes för att få en bild av de opinionerna och tidsandan som rådde i 

landet under de olika decennierna. Sverige har sedan andra världskrigets slut tills idag 

genomgått stora förändringar i samhället och inte minst inom bostadspolitiken. Från att ha 

varit ett av de länder med lägst bostadsstandard vid andra världskrigets slut, till att ha den 

näst bästa bostadsstandarden i Europa efter Danmark vid miljonprogrammets slut. En av de 

största ändringarna som skett i den svenska bostadspolitiken är övergången från statligt 

subventionerat välfärdsprogram till att bli ett mer marknadsstyrt system, där staten har en 

allt mindre roll. Övergången från rationell planering till kommunikativ planering har satt en 

prägel på hur utförandet av bostadsplanering har genomförts i landet, då medborgarna har 

inkluderats i planeringsprocessen.  

 

För att driva igång det svenska bostadsbyggandet och motverka den rådande bostadsbristen 

i landet kan förslag på åtgärder lyftas fram. Dessa förslag på åtgärder har den primära 

funktionen att fungera som eventuella riktlinjer för områden som kan ändras inom den 

svenska bostadsplaneringen för att driva på bostadsförsörjningen i landet. En av dessa 

åtgärder är att skapa bättre förutsättningar för etableringen av allmännyttiga bostadsbolag 

på den svenska bostadsmarknaden. Sedan förändringen av den svenska bostadspolitiken i 

början av 1990- talet, har den svenska bostadsmarknaden inriktat sig i allt högre grad på 

vinstdrivande byggande. Övergången under 1990- talet var en följd av ett missnöje över 

miljonprogrammens allmännyttiga bostadsbyggande. Miljonprogrammens allmännyttiga 

bostadsbyggande utgick ifrån den rationella planeringen. Tanken med allmännyttigt 

bostadsbyggande kan implementeras i dagens bostadsplanering fast med ändrat 

tillvägagångsätt. Bristen på medborgardialog var en av faktorerna till missnöjet med 

miljonprogramsområdena, hade istället en kommunikativ planering implementerats så hade 

medborgarna fått sina åsikter hörda. Grundtanken med det allmännyttiga bostadsbyggandet 
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är gott och hade eventuellt kunnat utföras i dagens bostadsmarknad fast med den 

kommunikativa planeringen som sin grund. En annan aspekt som kan hjälpa driva på det 

svenska bostadsbyggandet är lätta på vissa av kraven om byggnadsnormer som försvårar 

bostadsbyggandet. Exempelvis lagar om bullernivåer som kan sänkas för vissa typer av 

boendeformer som studentbostäder. Detta då studentbostäder oftast är tillfälliga boenden 

och då det eventuellt för många studenter är viktigare med tillgång till bostad än standarden 

på den. En annan åtgärd som kan utföras är att erbjuda billigare mark, vilket kan öka 

sannolikheten för byggandet av fler hyresrätter. Detta då oftast dyr mark nämns som en av 

anledningarna till att byggföretagen hellre satsar på bostadsrätter än hyresrätter, då de 

snabbare får tillbaka det investerade kapitalet.  

 

För att sammanfatta det hela, med nya tider kommer nya idéer om hur bostadsplaneringen 

bör utföras. Det är dock viktigt att även ha i åtanke förflutna händelser som kan 

vidareutveckla de nya kunskaperna och genom detta kan bättre bostadsplanering utföras. 
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