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”Nya behov ska fyllas, nya förutsättningar gör sig gällande och ändringar 
måste till. Det nya är oundvikligt, det är okänt och farligt och samtidigt 
spännande och fyllt av möjligheter”  

                 Ola Broms Wessel, 2005
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Demografiska, kulturella och samhälleliga förändringar sker i stor utsträckning 
i dag i våra städer. I och med dessa utvecklingar finns ett ökat behov av mer 
flexibla bostäder anpassade för en bredare målgrupp. Kärnfamiljen har ersatts av 
singelhushållet, som numera är den vanligaste hushållstypen i Sverige och även 
andra familjekonstellationer blir allt vanligare. Detta ställer ökade krav på den 
kommunala planeringen och bostadsmarknaden att möta dessa behov. Men 
trots dessa förändringar står bostadsmarknaden och stampar och de bostäder 
som byggs i dag följer ett ideal konstruerat för fyrtio år sedan. De lägenheter 
som byggs är främst treor i bostadsrätter när behovet ser annorlunda ut. 

Kunskapen är begränsad då det kommer till dessa förändringar och normen om 
kärnfamiljen lever som det ser ut kvar. Planeringen på den kommunala nivån 
har studerats närmare och avsaknaden av samtalet om förändrade hushålls- och 
familjestrukturer är påtaglig. Det finns samtidigt en tydlighet i att planering ska 
företrädas av alla olika grupper och vara till för alla olika grupper. Den mång-
kulturella staden är något som bör beaktas, och denna målsättning går starkt 
i linje med den postmoderna planeringen såsom den symboliseras av bland 
andra Leonie Sandercock (1998). Parallellt med dessa pluralistiska idéer uttrycks 
även inom den kommunala planeringen att bostäder ska byggas av god kvalitet i 
attraktiva lägen då ett sådant behov har identifierats av kommunen som här 
är Stockholms stad. Neoliberala tendenser är tydliga inom bostadspolitiken, 
men samtidigt bör den representativa demokratins politiker leda vägen för de 
förändringar som sker. Det finns en tvetydighet i var ansvaret för bostads-
försörjningen ligger och diskussionen förs kring dagens planering som tillsynes 
är mer rationell än vad den akademiska debatten påvisar. 

Medvetandet av att olika grupper har olika behov ökar och med det har ett 
behov av planering som tillgodoser marginaliserade perspektiv också ökat och 
det krävs ett ständigt ifrågasättande av rådande strukturer för att inte låsa fast 
utvecklingen i etablerade tankemönster.

Sammanfattning
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”Bostadsbyggande sker i dag i allt väsentligt på marknadens villkor och 
utifrån människors köpkraft och betalningsförmåga. För människor med 
svag köpkraft, och för människor som har andra bostadsbehov än de som 
varit historisk norm, finns få alternativ”  

                 Sveriges arkitekter, 2009



6

Förord

Detta examensarbete genomfördes på kandidatprogrammet för Fysisk 
planering vid Blekinge Tekniska Högskola under vårterminen 2014 och 
omfattade 15 högskolepoäng.

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Eric Markus för de kloka 
orden och givande diskussioner. Tack vill jag även säga till Niklas och 
biblioteksgänget för allt stöd! 

Siri Ersson
Karlskrona, 2014



7

           Sammanfattning

8       1. Inledning
8   1.1 Bakgrund  
10   1.2 Problembeskrivning
10   1.3 Syfte
11   1.4 Frågeställning

12       2. Metod
12   2.1 Fallstudie
12   2.2 Varför Stockholms stad?
13   2.3 Empiriskt materialval   
14   2.4 Kvalitativ innehållsanalys

17       3. Forsknings- och områdesöversikt
17   3.1 Bostadspolitisk utveckling
20   3.2 Hushållet och familjer i förändring

23       4. Teoretiska utgångspunkter

27       5. Behovet, beståndet och byggnationen- med fokus på Stockholms stad

31       6. Fallstudie
31   6.1 Resultat av analysen
35   6.2 Sammanfattning och slutsats fallstudie

37       7. Slutsats
37   7.1 Återkoppling till frågeställningar
38   7.2 Diskussion

42       8. Avslutande diskussion om genomförande

45           Källor

Innehållsförteckning



8

A
1. Inledning

2 Eric Klinenberg är professor 
i sociologi och författare till 
boken Going solo, The Extraordi-
nary Rise and Surprising Appeal of  
Living Alone.

1.1 Bakgrund

1 Stockholm läns landsting 
förkortas som SLL i detta 
arbete.

Arkitekturen som bygger upp våra bostäder bestäms delvis genom vår vistelse i
rummet. Bostaden bestäms utifrån hur den används och vem den används av. Men de 
rumsliga förutsättningar som vår bostad ger oss avgör också om vi kan använda vår 
bostad fullt ut och tillfredsställa de behov vi har. Vi påverkas alltså också av vår 
bostad och arkitekturen blir därmed en fråga om demokrati och då även en fråga om makt 
(Arkitektur och politik 2009, s. 25). Vem har makten att styra hur du för dig och hur du 
lever ditt liv i ditt hem? Beroende på hur bostaden är formad kan den skapa möjligheter 
likväl som hinder. En norm bestämmer det normala eller godtagna beteendet i exempel 
en social grupp. Det är ett påbud om hur människan bör handla eller om hur något bör 
vara konstruerat eller organiserat. De normer som finns när det kommer till bostads-
byggande lyfter frågan om bostaden säger något om vilka människor vi är, eller vem vi 
förväntas vara. Om det är något vi förväntas vara, vem har då makten att avgöra det? 

Det finns relativt lite kunskap i frågan angående hur olika boendegrupper använder 
sin bostad men genom nya hushålls- och familjekonstellationer ökar behovet av nya 
boendeformer. Olika familjebildningar blir allt vanligare såsom familjer där föräldrar är 
ensamstående eller har gemensam vårdnad om barn. Det kan då röra sig om att antalet 
medlemmar i hushållet varierar från vecka till vecka. Det kan också handla om familjer där 
föräldrarna har barn från en tidigare relation. Det går snabbt att se att varierade former av 
bostäder behövs. Det krävs ny kunskap i hur människor använder sitt boende då de rikt-
linjer som styr vid nybebyggelse idag i många fall är ideal som bildades för fyrtio år sedan 
(Nylander & Eriksson 2009, ss. 12-13). I denna uppsats kommer planering för bostads-
byggande undersökas ur ett normkritiskt perspektiv för att se om dessa tankar finns med 
när planering sker.  Bostadsbyggandet ses över och ställs mot kommunens intentioner, 
för att på så vis granska vilket inflytande kommunen har. För att förstå planeringen och 
bostadsbyggandet placeras det in i en större kontext och en diskussion förs angående 
bakomliggande faktorer.  

Att definiera en familj har blivit allt svårare, och begreppet är i dag flytande och obestän-
digt. Det finns en mångfald av olika hushållsstrukturer och familjekonstellationer och 
att leva som gift eller sambo är långt ifrån den enda verkligheten. Second Demographic 
Transition (SDT) har myntats i och med den utveckling som sker, och beskriver demo-
grafiska samt kulturella förändringar. Det är ett samlingsbegrepp, eller en teori, för centrala 
kulturella och strukturella förändringar som ägt rum de senaste årtiondena (Stockholm 
läns landsting 2012, ss. 6 & 9).1  Familjemönster förändras och idag är inte längre den tradi-
tionella äktenskapliga kärnfamiljen med gemensamma barn den vanligaste hushållstypen i 
Sverige. Sedan skilsmässolagstiftningen förändrades (1974) är inte kärnfamiljen lika vanlig 
(Nylander & Eriksson 2009, s. 8) och att bo ensam utan barn är idag det vanligaste hus-
hållet enligt statistiska centralbyrån (Statistiska centralbyrån 2013a). Eric Klinenberg2  
(2012) tar upp den förändring som sker i hur vi väljer att bo och lyfter singelhushållet som 
en vanligare boendeform. Han undersöker varför människor väljer att bo i singelhushåll 
och har även inriktat sig på Sverige och Stockholm, som har flest singelhushåll i genom- 
snitt i världen (Klinenberg 2012, s. 213). I och med att fler och fler bor ensamma runt om i 
Europa föds färre barn som svar på dessa förändringar. Den åldrande befolkningen är 
också en orsak till förändrade boendemönster och att antalet medlemmar i ett hushåll
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minskar. De äldre blir fler och det blir också allt vanligare att äldre bor ensamma. Men det 
ökade antalet singelhushåll beror också på individens frihet att kunna bo ensam och här 
talas det om ett självförverkligande som ligger i fokus allt mer. I och med dessa förändrin-
gar tillkommer även ett sökande efter intimitet utanför hushållets väggar, och nya sociala 
strukturer blir effekten (Stockholm läns landsting 2012, s. 6). Men singelhushållet är inte 
det enda hushållet som diskuteras. I detta arbete är kärnfamiljen utgångspunkten och 
det blir lätt att denna hushållskonstellation ställs mot singelhushållet, som numera är det 
vanligaste hushållet. En medvetenhet kring andra bostadsbehov finns, som också 
kommer diskuteras om än något mer begränsat. Dessa mönster kan vara svårare att 
illustrera, då forskningen och kartläggningen inom ämnet är begränsad, och blir därmed 
svårare att ställa mot dagens bostadsbyggande. 

Den mediala bilden påvisar även ovan beskrivna tendenser och ifrågasätter vilka bostäder 
som byggs idag. I tidningen Arkitekten (2009) går att läsa att i Stockholm består 60 pro-
cent av hushållen av singelhushåll. Samtidigt beskrivs det att vi främst bygger för kärn-
familjen som består av 20 procent av alla hushåll (Arkitekten 2009) och storleken på en 
lägenhet var för tre år sedan vanligtvis 73 kvadratmeter (Byggindustrin 2013).3  Hus-
hållens förändringar skapar nya förutsättningar för hur människan lever och bor i staden, 
samtidigt som bostadsbyggandet inte hängt med i denna utveckling. BQR Rådet för Bygg-
kvalitet hade under 2009 en branschträff  i Stockholm och diskuterade då unga som 
bostadskonsumenter, med utgångspunkt i att fler och fler, inte bara unga, vill bo litet 
och billigt (Arkitekten 2009). White arkitekter höll under hösten 2013 ett seminarium, 
Singelbostaden- en ny verklighet, där diskussioner fördes angående de förändrade värde-
ringar som ligger bakom att hushållen förändras (White 2013). Bostadsuniversitetet 
lyfter i år frågan och planerar för ett seminarium där framtidens bostad och nya familje-
konstellationer ska diskuteras (Bostadsuniversitetet 2014). Dagens Nyheter (DN) public-
erade 2008 en artikel med en intervju med arkitekten och framtidsforskaren Göran Mo-
lin, som redogör för att vi fortfarande bygger enligt kärnfamiljens förutsättningar och be-
höver mer flexibla bostadsformer: ”En trea med kök, vardagsrum, föräldrasovrum och barnrum. 
Så ser fortfarande standardlägenheten ut i Sverige år 2008”, säger Molin till DN (Dagens Nyheter 
2008). Klinenberg beskriver att lägenheter idag inte är anpassade till skiftande livssitu-
ationer, att människan är mer flexibel nu än tidigare och i samhället står numera individen 
i fokus allt mer (Dagens Nyheter 2013). Det pågår alltså en tydlig diskussion inom både 
branschen och samhället i stort om ett problem som finns när det kommer till bostadsby-
ggandet. Lösningar diskuteras för att bostadsbyggandet ska följa de samhällsförändringar 
som sker och för att möta samtiden. I och med den aktuella diskussionen är det intressant 
att undersöka om detta är något det talas om i planeringen inom kommuner. Lyfts frågan 
angående förändrade familjemönster som kräver andra typer av bostadslösningar? Eller 
om kollektivboenden som kan spara människor både tid och pengar samt lyfta andra 
sociala värden? Eller talas det helt enkelt om att 60 procent bor i singelhushåll i 
Stockholm?

Enligt bostadsförsörjningslagen ska syftet med planeringen vara att skapa förut-
sättningar för alla människor i kommunen att leva i goda bostäder samt underlätta för 
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs (SFS 
2000:1383). Sedan januari 2014 har lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar 

3 Intervju i Byggindustrin med 
Kristoffer Roxbergh från White 
Arkitekter.
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reviderats. Förändringarna innebär att riktlinjerna för bostadsförsörjningen preciserats 
ytterligare. Fokus ligger nu bland annat på att kommunen ska ta hänsyn till regionala mål, 
länsstyrelsen och andra regionala inrättningar ska medges rätten att yttra sig och läns-
styrelsen ska som tidigare lämna råd, information och underlag. Regeringen kan också gå 
in och uppmana kommunen till att ta fram nya riktlinjer. Dessutom har det införts i Plan- 
och bygglagen (PBL) att bostadsbyggande och bostadsbeståndet är en angelägenhet av 
allmänt intresse enligt 2§ kap. 3, och ligger inom kommunens ansvar (Socialdepartementet 
2013). Lag 2000:1383, 2§ lyder som följer:

Det som skiljer den reviderade bostadsförsörjningslagen från tidigare är att sedan 2014 
måste kommunen ta hänsyn till den demografiska utvecklingen då det kommer till 
bostadsbyggande. Hänsyn ska även tas till efterfrågan på bostäder och särskilda gruppers 
behov. Dock inom ramarna för marknadens förutsättningar. 

Utifrån ovan nämnda mediala bild kan det konstateras att bostadsbyggandet i Sverige 
inte följer de behov som finns och den utveckling som skett då det kommer till olika hus- 
hållsstrukturer och det saknas kunskap om hur olika grupper använder sina bostäder. Min 
hypotes bygger på att vi i Sverige fortfarande planerar och bygger bostäder främst för 
kärnfamiljen och jag ska undersöka om denna hypotes stämmer överens med planeringen 
av bostäder på kommunal nivå i Sverige. Varför bygger vi idag bostäder som vi gör, när 
ett tydligt behov av variation adresserats? Vilken roll har kommunen och planeringen i 
frågan? 

Arbetet syftar till att undersöka hur planeringen för bostäder ser ut på den 
kommunala nivån, i ljuset av förändrade hushålls- och familjestrukturer, samt att söka 
förståelse för varför bostadsbyggandet ser ut som det gör. Ser kommunen och bostads-
marknaden till att det byggs för de behov som finns, och om inte varför? Vidare är 
syftet att analysera om Stockholms stad möter de behov som kan finnas när det kom-
mer till mer flexibla och varierade bostadsformer. Det är viktigt att lyfta denna fråga då 
demografiska, kulturella och sociala förändringar ställer nya krav på de bostäder som 
byggs och genom att söka förståelse för hur planeringen går till kan utveckling ske. 

2§ Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst in-
nehålla följande uppgifter:

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och re-
gionala mål, planer och program som är av betydelse för bostads-
försörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demo-
grafiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda 
grupper och marknadsförutsättningar. Lag (2013:866).

1.3 Syfte 

1.2 Problembeskrivning
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1.4 Frågeställning

• Finns det inom den kommunala planeringen en medvetenhet om mångfald, förändrade 
familje- och hushållsstrukturer och i sådana fall, hur uttrycks detta?

• Identifieras det i den kommunala planeringen samband mellan förändrade  familje- och 
hushållsstrukturer och demografiska förändringar samt bostadsförsörjning och boende-
former? 

• Vilka aktörer kan identifieras som nyckelaktörer då det kommer till planeringen av 
bostäder och bostadsbyggandet? 

• Kan den kommunala planeringen för bostadsbyggande förstås med hjälp av de olika 
planeringsteoretiska perspektiv som presenteras i arbetet? 

Frågeställningarna besvaras utifrån områdes- och forskningsöversikten samt med fokus 
på fallstudien och de teoretiska utgångspunkter som används. Svar på den första och 
andra frågan i ordningen söks genom att studera dokument från Stockholms stad, som 
utgör det empiriska materialet, och genom att analysera detta material i den fallstudie som 
genomförs. Om mångfald och förändrade familje- och hushållsstrukturer nämns samt om 
ett samband finns mellan detta, den demografiska utvecklingen och bostadsförsörjnin-
gen identifieras. Med mångfald menas olika grupper människor som har olika behov när 
det kommer till bostaden. Den tredje frågan studerar samma material som de två första 
frågorna men besvaras tillsammans med den sista frågan då de berikar varandra. Med 
nyckelaktör menas en aktör som har en avgörande roll då det kommer till planering och 
bostadsbyggande. För att få svar på den fjärde och sista frågan krävs att den teoretiska 
ramen och delar från forsknings- och områdesöversikten appliceras på resultatet av analy-
sen. Samtliga svar presenteras sedan i diskussionen.

Det finns mycket att diskutera även kring ekonomiska aspekter såsom höga boende- och 
bostadskostnader, höga räntor och höjda kostnader i samband med nybyggnation. Hyror 
som går upp efter en renovering och många gruppers svårighet att ta sig in på bostads-
marknaden då de saknar kapital. Men detta kommer inte vara frågor arbetet fördjupar sig 
i. Fokus ligger främst på bostadens utformning och begränsningar samt demografiska, 
kulturella och sociala förändringar, för att på så vis undersöka om det finns en annan 
slags utestängning från bostadsmarknaden genom att bostäder byggs för en begränsad 
grupp människor, och kräver anpassning av andra. En utestängning som inte är lika tydlig 
att identifiera som den som är kopplad till ekonomi. I arbetet kommer inte heller några 
lösningar presenteras på det identifierade problemet. Det reserveras till vidare arbete.
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M
2. Metod

2.2 Varför Stockholms stad? 

Metodkapitlet presenterar arbetets forskningsdesign som består av en fallstudie. Fallet är 
Stockholms stad och empirin består av de planeringsdokument som visar på kommunens 
ambitioner och riktlinjer när det kommer till bostadsbyggande. Den metod som använts 
för att studera det empiriska materialet är en kvalitativ innehållsanalys, och inom denna 
har ett undersökningsschema ställts upp.

Arbetets forskningsdesign består av en fallstudie som fokuserar på att ge en djupgående 
redogörelse för Stockholms stads riktlinjer för bostadsbyggandet. Resultatet av analysen 
i fallstudien placeras sedan in i en större kontext under den teoretiska diskussionen och 
där ställs Stockholms stads planering i första hand mot Leonie Sandercocks (1998) teori 
om ett pluralistiskt samhälle där mångfald bör främjas. Det som kännetecknar fallstudien 
är att den fokuserar på en undersökningsenhet som här utgörs av samtliga dokument 
kommunen tagit fram, som berör bostadsbyggande. På detta vis fördjupas forskningen i 
ett fall vilket kan resultera i en förståelse i allt högre grad. Genom att titta på Stockholms 
stads planering samt på bostadsmarknadens utveckling kan detta belysa tendenser i hela 
landet. Fallstudien syftar till att ge en förståelse för varför ett resultat uppnås, och inte 
bara redogöra för resultatet (Denscombe 2009, ss. 59-61). Vid val av fallstudie är det ofta 
förekommande att forskaren väljer en kvalitativ metod och så även i detta arbete, för att 
granska fallet Stockholms stad med hög detaljeringsgrad (Bryman 2011, s. 74). Trots att en 
fallstudie kan berikas av en myckenhet av metoder används i denna forskning endast in-
nehållsanalys som metod. I ett sådant begränsat arbete kan det vara fördelaktigt att endast 
använda en metod för att hålla sig inom tidsramen. Att använda fler metoder ställer högre 
krav på forskaren att sätta sig in i de olika metoderna. Med enbart en metod kan all fokus 
läggas på denna. Det kan även motarbeta forskaren om fler metoder används och dessa 
inte bekräftar varandra (Denscombe 2009, ss. 164-165).

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Enligt Stockholms stads 
översiktsplan flyttar över 10 000 människor in i Stockholm varje år och målet är att bygga 
140 000 nya bostäder fram till år 2030 (Stockholms stad 2010, ss. 5-6). Staden är även unik 
i det avseendet att 60 procent av invånarna bor i singelhushåll och enligt Eric Klinenberg 
gör det Stockholm till ”The global capital of  living alone” (Klinenberg 2012, s. 214), jämfört 
med exempelvis Manhattan i New York, där nästan 50 procent av hushållen är singelhus- 
håll (ibid, s. 5). För att begränsa arbetet är det empiriska materialet avgränsat till att studera 
planeringsdokument från Stockholms stad, med fokus på översiktsplanen Promenadstaden, 
samt framtagna dokument som berör bostadsbyggande. Hur människor väljer att bo har 
förändrats i och med att majoriteten av hushållen numera är singelhushåll och Stockholm 
visar på denna tydliga förändring. Det pågår också en konstant inflyttning till staden och 
bostadsbyggandet är en aktuell fråga. I och med att Stockholm är en av Europas snabbast 
växande storstadsregioner blir det intressant att se hur och för vem det byggs bostäder 
i Stockholm samt vilka ambitioner som finns inom planeringen. Stockholms stad är 
också intressant ur det avseendet att staden äger cirka 70 procent av marken (Stockholms 
stad 2013a, ss. 5 & 11). Nybyggarkommissionen, vars syfte är att politiskt aktualisera 
frågan om bostadsbrist och framförallt skapa en samsyn om åtgärder som är nödvändiga 
för att öka bostadsbyggandet, skrev i en rapport från 2014 att bostadsbyggandet och

2.1 Fallstudie 
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Dokument År Status

Vision 2013 2007 Antagen av 
kommunfullmäktige

Promenadstaden: 
Stockholms 
översiktsplan

2010 Inväntar aktualitetsförklaring 
av kommunfullmäktige

Fokus promenadstaden 2013
Underlag för det politiska 
ställningstagandet om ÖP:s 
aktualitet

Bostadspotential i 
Stockholm 2013 Planeringsunderlag

Arkitektur Stockholm 2013 Inväntar beslut av 
kommunfullmäktige

befolkningsökningen i Stockholm inte längre följs åt (Nybyggarkommissionen 2014, s. 
12). Kan det även vara så att bostadsbyggandet och behovet av olika typer av bostäder 
inte hänger ihop? 

Stockholm stad har valts ut i fallstudien och det empiriska materialet innefattar olika 
planeringsdokument. Det är samtliga dokument som går att hitta som berör bostads-
byggande i staden. Stockholms stad (2007) har arbetat fram Vision 20304 , en lång-
siktig vision för Stockholms utveckling. Promenadstaden- översiktsplan för Stockholm (2010)5, 
tar sin utgångspunkt i visionen och är en del av det empiriska materialet. Stadsbyggnads-
nämnden utsåg översiktsplanen som aktuell den 10 april 2014, enligt PBL 3 kap § 27 
och rekommenderar därmed kommunfullmäktige att översiktsplanen aktualitetsförklaras. 
En uppföljning av översiktsplanen togs fram i mars 2014, Fokus Promenadstaden, vilken 
går igenom översiktsplanens samtliga kapitel och granskar dess aktualitet och möjligheter 
till uppdatering. Bostadspotential i Stockholm, framställd av Stockholms stad (2013a) i sa-
marbete med White med partners, är ett planeringsunderlag baserat på översiktsplanen 
där det framkommer var i Stockholm det rekommenderas att bygga nya bostäder, hur 
många bostäder som det finns potential för samt hur staden ska arbeta för att genom-
föra den nya bebyggelsen. Eftersom detta dokument är en slutlig sammanfattning av en 
längre process i flera steg tar den upp det som tidigare arbete har berört. Stockholms 
stad (2013b) har även tagit fram en arkitekturstrategi som är ett tematiskt tillägg till över-
siktsplanen för att höja den arkitektoniska kvaliteten i staden, Arkitektur Stockholm: Strat-
egier för stadens gestaltning. Dock bör tilläggas att arkitekturstrategin endast är ett utkast, 
men som godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Det kompletta dokumentet ska enligt 
Stockholms stad finnas tillgängligt under 2014. Visionen ligger till grund för översikts-
planen och resterande dokument har tagits fram utifrån översiktsplanen.

2.3 Empiriskt materialval

4 Ett förslag till en reviderad 
vision för Stockholm år 2030 
släpptes under andra kvartalet 
2014 i och med den snabba 
befolkningsökningen som 
medfört behov av att se över 
visionen. Men i detta arbete har 
den ursprungliga visionen legat 
till grund för analysen.

5 Översiktsplanen antogs år 
2010 och vann laga kraft 2012. 
Översiktsplanens antagningsda-
tum används i detta arbete. 

Dokument     År  Status
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En kvalitativ innehållsanalys är metoden som använts i arbetet för att studera det 
empiriska materialet. Det bakomliggande temat för innehållsanalysen har utifrån arbetets 
frågeställning tagits fram. För att finna teman och göra en tematisk analys tillämpas 
kodning och ett undersökningsschema med frågor och begrepp är ramverket för analy-
sen.  Pär Widén (2009) tar i Handbok i kvalitativ analys upp tre olika analysdimension-
er. Den första innebär ett sökande i dokument efter en författares föreställningar och 
mening. Fokus ligger här på den betydelse som författaren tillskriver ämnet. Den andra 
dimensionen berör textens språkliga kvaliteter och litterära uttryck. Språket och texten står 
här i fokus snarare än författarens föreställningar. Den tredje dimensionen handlar om att 
sätta de utvalda texterna i ett större, samhälleligt, sammanhang. Utav dessa tre analys- 
dimensioner är det den sistnämnda och tredje analysdimensionen som är lämplig för detta 
arbete (Widén 2009, ss. 139 & 144). Utifrån arbetets frågeställning har sju frågor formul-
erats för att förtydliga och begränsa sökandet. För att klarlägga frågorna i undersökningss-
chemat har en begreppsdefinition tagits fram. Begreppen beskrivs nödvändigtvis inte di-
rekt i det studerade empiriska materialet, men de kan ändå komma upp indirekt, och 
tolkningar av materialet görs därmed. 

Ett hermeneutiskt synsätt har använts för att försöka förstå meningen med det empiriska 
materialet utifrån författarens perspektiv och intentioner. Detta kräver ett fokus på den 
sociala och historiska kontexten vid tiden varvid texten skrevs. Frågor gällande bostads-
byggande i en kommun beror på samhälleliga strukturer och politiska intentioner, och 
är därmed beroende av den kontext i vilken dokumenten framställdes. Detta ställer krav 
på analytikerns förmåga att förstå denna kontext i vilken texten producerades (Bryman 
2011, ss. 507-508). En nackdel med innehållsanalysen är att den kräver en upprepad kod-
ning av data och svaren från kodningen kan tolkas på olika sätt vilket kan orsaka mätfel 
(ibid, s. 244). Författaren måste också vara noga med att inte dra slutsatser på grund av 
förutfattade meningar (ibid, s. 297). Ett annat problem gällande kodning som det talas 
om vid kvalitativa dataanalyser är även att förståelse för kontexten går förlorad genom 
att vissa delar av texten tas ut för analys (ibid, s. 526). Innehållsanalysen kan också påvisa 
brister när det kommer till att hantera och förstå det studerade materialets undermening 
(Denscombe 2009, s. 309). Fördelarna med metoden anses dock som övervägande. 
Forskningsmetoden är öppen i det avseende att det är lätt att återge hur innehålls- 
analysen gick till, det vill säga hur urvalet och kodningen genomfördes, och det är 
därför lätt att följa upp arbetet. Det är också en metod som vanligen beskrivs som objektiv 
och forskaren påverkar inte det eller de som studeras. Innehållsanalysen kallas därmed 
icke-reaktiv vilket innebär att forskaren inte påverkar materialet såsom en intervju kan 
påverkas genom den så kallade intervjuareffekten.7  Men forskarens tolkning av materialet 
som nämnts ovan kvarstår dock (Bryman 2011, s. 296 och Denscombe 2009, s. 308). Innehålls- 
analysen används fördelaktigt i forskarsituationer där det material som studeras är enkelt 
och direkt. Därmed passar innehållsanalys som metod då det studerade materialet från 
Stockholms stad riktar sig till allmänheten och är därmed anpassad för att förstås av en 
bredare målgrupp och subtila innebörder bör därmed saknas (Denscombe 2009, s. 309). 

2.4 Kvalitativ innehållsanalys

7 Intervjuareffekten betyder i 
stora drag att intervjuobjektet 
svarar olika beroende på hur 
den som intervjuar uppfat-
tas. Hur ärlig samt hur mycket 
intervjuobjektet lämnar ut 
beror på vad forskarens identitet 
betyder för den intervjuade 
(Denscombe, 2009, ss. 244-245). 



15

I detta avsnitt följer de frågor i undersökningsschemat som tagits fram utifrån arbetets 
frågeställning. Dessa frågor ställs mot det utvalda empiriska materialet. Nedan följer en 
beskrivning av var och en av frågorna om vad det är som eftersöks i materialet. Dock kan 
annan information utöver det som söks komma med i resultatet för att visa på en brist 
eller för att visa på vilken riktning det empiriska materialet tar. Eftersom fokus ligger i att 
förstå kontexten kan information som vid första anblick inte är specifikt det som efter-
söks ändå vara viktig för att förstå ett sammanhang eller en tendens.  
  
1. Vilka aktörer påverkar och styr bostadsbyggandet? Med denna fråga undersöks om det fram-
kommer vilka aktörer som har en ledande roll då det kommer till bostadsbyggandet. Lyfts 
flera olika aktörer fram och hur ser då samspelet mellan dessa ut? Det avses också att 
undersökas om någon aktör lämnas ute. 

2. Finns den demokratiska processen eller det politiska styret med som en faktor i materialet? Lyfts 
det fram? Denna fråga syftar till att undersöka om diskussionen kring den demokratiska 
processen är närvarande samt om det lyfts fram hur en önskvärd demokratisk process 
bör gå till. Diskussionen kring anvar och inflytande är centrala i denna studie och frågor 
angående vem som besitter ansvaret och beslutanderätten är därmed väsentligt att dis-
kutera. Denna fråga överlappar eventuellt frågan ovan. 

3. Beskrivs ett behov av varierade bostadslösningar och boendeformer? Med varierade bostads-
lösningar menas bostäder av olika storlek och utformning. Om variationen i bostads- 
beståndet ses som en viktig fråga ämnas undersökas samt om utrymme ges för att diskutera 
alternativa boendeformer. Varierade boendeformer kan vara boende för stjärnfamiljer8, 
specialboende för äldre och studenter eller kollektivboenden. Det kan även röra olika typ-
er av upplåtelseformer, dock är inte denna variation det huvudsakliga syftet med frågan. 

4. Beskrivs ett behov av flexibla bostadslösningar? Med flexibla bostadslösningar menas bostäder 
som har en flexibel utformning som tillåter olika användningsområden. Exempel på detta 
kan vara om en bostad kan användas av olika familjekonstellationer över tid och tillåter 
en föränderlig hushållsstruktur. Flexibilitet kan även syfta till byggnader som är flexibla i 
den meningen att dess funktion gått att förändra över tid, men fokus ligger på det först-
nämnda och bostaden i sig. 

5. Problematiseras och identifieras målgruppen för vilka bostäder byggs? Med denna fråga avses att 
undersöka om några specifika målgrupper lyfts fram som kommunen planerar för. Det 
kan vara en målgrupp som har ett behov av alternativa eller flexibla bostadslösningar, eller 
alternativa boendeformer. I uppsatsen används både hushålls- och familjekonstellationer9  

som begrepp. En familj är ett begrepp för att beskriva tillhörighet mellan individer eller 
släktskap, där individerna kan bo tillsammans, men behöver inte göra det. Att dra en gräns 
för vad som är en familj idag är svårt och det har blivit allt öppnare att se på familjen 
som en social konstellation i många varierade former, och allt mindre som en naturlig 
form (Stockholm läns landsting 2012, s. 10). Nationalencyklopedins (2014) definition har 
använts för att beskriva kärnfamiljen vilken lyder: ”Man och kvinna förenade i äktenskap 
samt deras gemensamma biologiska eller adopterade barn. Makarna lever tillsammans i

8 Se: 5. Problematiseras och identi-
fieras målgruppen för vilka bostäder 
byggs, för definition. 

9 Andra begrepp som används 
för samma betydelse är hushålls- 
och familjestrukturer samt 
hushålls- och familjesamman-
sättningar.

2.4.1 Undersökningsschema
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ett gemensamt hushåll. I dag betraktas även familjer där makarna inte är gifta men har 
gemensamma barn”. Stjärnfamilj är ett begrepp som i motsats till kärnfamiljsbegreppet
omfamnar alla slags familjekonstellationer (Nationalencyklopedin 2009). Definition av ett 
hushåll enligt Statistiska centralbyrån (2012) innebär att ett hushåll består av samtliga per-
soner som är folkbokförda i samma bostad (Statistiska centralbyrån 2012). Ett hushåll kan 
vara sammansatt av olika familjer och olika grupper av individer (Stockholm läns landsting 
2012, s. 10).

6. Omnämns begreppen mångfald eller diversitet i materialet, och hur talar man i sådana fall om mång-
fald och diversitet? Med begreppen mångfald och diversitet kan författaren avse många olika 
betydelser. Det som eftersöks genom frågan är om planeringen ämnar tillgodose behovet 
hos en mångfald eller diversitet av människor med olika behov eller i olika situationer. 
Begreppen kan även lyftas fram i andra sammanhang och dessa kommer då nämnas.

7. Lyfts jämställdhetsfrågor inom bostadsbyggandet? Definitionen av jämställdhet har tagits från 
Nationalencyklopedin och lyder: ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet 
är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställd-
het emellertid förbehållet förhållandet mellan könen”. 

Det som undersöks är om det går att se var ansvaret för och inflytandet över bostads-
byggandet ligger genom att identifiera olika aktörer samt se vilka mål kommunen har 
när det kommer till demokratin i planprocessen. För att ta reda på vilka grupper Stock-
holms stad planerar bostäder för samt se hur de resonerar kring bostaden lyfts frågorna 
angående varierade och flexibla bostadslösningar och för att förtydliga ställs också frågan 
om någon målgrupp identifieras. Varför begreppet jämställdhet ses över är på grund av att 
bostadens utformning länge varit förankrad i gamla normer om familjebildning, därmed 
ligger intresset i att undersöka om detta är något det reflekteras över, eller som kanske till 
och med är något som lever kvar i dagens planering. 
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K
3. Forsknings- och områdesöversikt

Kapitlet för forsknings- och områdesöversikt presenterar olika teman som är 
kopplade till arbetet och som ligger till grund för förståelsen av ämnet. Inledningsvis görs en 
genomgång av den bostadspolitiska utvecklingen som skett i Sverige sedan 1930- talet till 
och med 1990- talet och fram till idag. Hur bostaden i sig har förändrats under samma tid 
beskrivs även i stora drag. Den bostadspolitiska utvecklingen leder tankarna in på neo- 
liberalismen och de tendenser som kunnat utläsas inom bostadspolitiken i Sverige. 
Därmed redogörs för dessa ideal som på något vis präglat den svenska politiken och som 
kanske kan vara till hjälp för att förstå den problembeskrivning som arbetet bygger på. 

En del av att skapa sig förståelse för den samhällsutveckling som sker bygger på en 
förståelse för demografiska, sociala och kulturella förändringar. I kapitlets andra del 
redogörs för dessa förändringar samt vilka krav det kan ställa på bostadens utformning. 
Avslutningsvis lyfter Bradley, Broms Wessel och Tunström (2005) vikten av att ständigt 
ifrågasätta. Ett exempel när det kommer till bostadsbyggande bland stora byggbolag lyfts 
genom Bradley (2005) för att ge en inblick i planering som sker av en privat aktör. Det 
bör poängteras att detta endast är ett byggföretag av många och för att få en bredare bild 
av bostadsbyggande bland privata aktörer bör fler exempel åskådliggöras.

Nylander (2013) skriver i Svensk bostad 1850-2000 att storleken på bostaden har 
ökat under hela 1900-talet (Nylander 2013, s. 294). Resultatet av den bostadssociala 
utredningen mellan 1933-1947 var att trångboddheten identifierades som det stora 
problemet och svaret på detta var att bygga lämpliga familjelägenheter. Detta var första 
gången staten beblandade sig i bostadspolitiken (Blücher 2006, s. 140). Under 1940-talet 
bildades normen om familjebostaden med två rum och kök och under 1950-talet tillkom 
ett rum och bostaden hade i regel nu tre rum och kök. Kring år 2000 sågs trångboddheten 
över i Sverige och direktiv Norm 3 tillkom. Enligt direktivet ska alla medlemmar i ett 
hushåll ha ett rum och förutom det ska det finnas ett kök och ett till rum. Då bodde 15 
procent trångbott enligt denna definition. (Nylander 2013, ss. 294- 295). I Boverkets (2006) 
rappor Var finns rum för våra barn? beskrivs att 700 000 hushåll är trångbodda och av dessa 
är 240 000 är barnfamiljer. Drygt 100 000 barn i åldrarna 10-17 lever då utan ett eget 
sovrum (Nylander & Eriksson 2009, s. 151).   

Då Sveriges bostadsbyggande var marknadsstyrt före 1930-talet byggdes få bostäder. När 
staten tog på sig ansvaret för bostadsbyggandet och bostaden blev en social rättighet, 
kom bostadsbyggandet igång (Nylander 2013, s. 255). Bostadsförvaltningar utan privat 
vinstintresse uppmuntrades genom det statliga bostadspolitiska programmet från 1947 
och privata byggherrar övergick till entreprenörsverksamhet. Dock blev kvaliteten lägre 
prioriterad och tillförlitliga metoder ersattes med en statlig standard under 1960- talet 
(Lundevall 2006, s. 177). Under 1980- talet och i början av 1990-talet gick Sverige tillbaka 
till ett marknadsstyrt bostadsbyggande och byggmomsen höjdes från fyra till 25 pro-
cent, investeringsbidragen togs bort, räntebidragen sänktes och en fastighetsskatt tillkom. 
När bostaden avpolitiserades försvann det sociala ansvar som staten tidigare axlat. Den 
borgliga regeringen lyfte fram ägandet av bostaden, och denna boendeform ansågs vara 
det primära sättet att bo. Bostadsdepartementet, som togs bort i början av 1990- talet, 
återkom heller inte då socialdemokraterna åter tog över makten. Marknaden styrde 

3.1 Bostadspolitisk utveckling
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bostadsbyggandet och istället för att vara en stor utgift för staten, blev det en stor 
inkomstkälla (ibid, ss. 259- 260). I och med de bostadspolitiska förändringar som skedde 
under 1990- talet tog stora byggföretag plats på marknaden, och ersatte i stor utsträckning 
de allmännyttiga bostadsföretagen. Företagen insåg värdet i att bygga stora lägenheter i 
attraktiva lägen. Planlösningarna fick en större area, standarden höjdes, lägenheterna blev 
generellt mer välutrustade och uppbyggnaden av rummen blev mer komplexa (ibid, s. 
262). Rummens användning har genom denna utveckling gått från att ha ett generellt 
användningsområde till att idag vara funktionsspecifik (ibid, s. 295).

Illustration: Sax & Dedering 
(2007). Bostadens förändring 
mellan 1930- 2000.  
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Teorier angående den bostadspolitiska utvecklingen de senaste åren är inte entydiga. 
Genom Philip Allmendinger (2009) ges en syn på neoliberalismen för att belysa några 
tendenser i den svenska bostadspolitiken under de senaste decennierna. I Neoliberalization 
of  Housing in Sweden: Gentrification, Filtering, and Social Polarization ger Hedin, Clark, Lund-
holm och Malmberg (2012) en redogörelse för dessa avregleringar och nya reformer i 
bostadspolitiken som tog plats i Sverige i början av 1990-talet. 

Sveriges bostadsförsörjning gick i början av 1990-talet från att ha varit väl reglerad till att 
bli det mest liberala landet i västvärlden i sammanhanget. Enligt Hedin et al. (2012) är 
Sveriges bostadsmarknad numera helt marknadsstyrd (Hedin et al. 2012, s. 444). Staten 
övergav kommunerna och kommunerna övergav i sin tur den svenska formen av social 
housing. I och med att de allmännyttiga kommunala bolagen övergick till att vara vinst-
drivande har detta enligt Hedin et al. (2012) lett till en ökad exkludering av fattiga männis-
kor och den rättvisa mellan olika upplåtelseformer som tidigare rådde försvann i och med 
neoliberala reformer (ibid, s. 446). Denna förändring fastställdes år 2011 och är ett undan-
tag till kommunens förbud mot att bedriva verksamhet i vinstsyfte samt från den kom-
munala självkostnadsprincipen.10  Det ansågs dock att denna reform inte skulle påverka 
allmännyttans sociala ansvar förutsatt att allmännyttan handlar i syftet av att affärsmässigt 
gynna bolaget ur ett långsiktigt perspektiv. Detta kan ses som något paradoxalt då allmän-
nyttiga kommunala bostadsaktiebolag även enligt lag ska verka för allmännyttan (Langlet 
& Örnberg 2012, s. 328). 

Hyror ökade drastiskt under 1990-talet genom de politiska beslut som togs i och med 
minskade subventioner och ökad beskattning av hyresrättsfastigheter. Reformationerna 
var gynnsamma för människor i äganderätt och bostadsrätt och skedde på bekostnad 
av människor i hyresrätter. Inkomstklyftan ökade ordentligt mellan människor i olika 
upplåtelseformer mellan 1986- 2003 och skillnaden i bostadsstandard och tillgång till 
materiella resurser har ökat. Höginkomsttagare har ökat sin inkomst drastiskt sedan de 
neoliberala reformerna slog i kraft i början av 1990-talet och även generellt sätt har ink-
omster ökat. Dock har de 10 procent människor vars inkomst är bland de lägsta sjunkit 
ytterligare (Hedin et al. 2012, s. 446). 

Enligt Allmendinger (2009) anser neoliberalismens anhängare att det krävs ett nytt sätt 
att planera för en ökad effektivitet. Det riktas kritik mot både statens och marknadens 
förmåga att egenhändigt uppnå goda resultat (Allmendinger 2009, s. 127). Förtroen-
det för marknaden är stort men trots det infordrar planeringen och markanvändnings-
bestämmelser en statlig kontroll då det enligt neoliberalismen konstaterats att marknaden 
har brister. Dock bör inte den statligt styrda planeringen på något vis hindra marknaden 
utan snarare främja dess utveckling (ibid, s. 117). Eftersom det inte anses finnas något 
allmänhetens bästa kan inte staten beblanda sig i frågor med det som grund. Istället bör 
människan i så stor utsträckning som möjligt fatta sina egna beslut och på så vis nås allmän-
hetens bästa i högre grad (ibid, s.112). Bostadsbyggande ska enligt detta tankesätt därmed 
ligga i händerna på marknaden för att på så vis säkra att allas intressen tillgodoses, och inte 
bara de som en expert anser vara allmänheten i en homogen form. Den enskildes ägande-
rätt och individens frihet bör vara stark och onödiga regleringar bör tas bort för att främja 
marknadsmekanismen (ibid, ss.118-119). Denna syn skiljer sig något från Hedin et al. (2012)

10 Lag (2010:879) om allmän-
nyttiga kommunala bostadsak-
tiebolag: 2§ Ett allmännyttigt 
kommunalt bostadsaktiebolag 
ska bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer trots 2 
kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kom-
munallagen (1991:900).
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som menar att neoliberala reformer medfört en helt marknadsstyrd bostadsmarknad i 
Sverige, utan statlig inblandning. 

År 1990 gjordes den senaste omfattande folk- och bostadsräkningen i Sverige med enkä-
tundersökningar och intervjuer. Sedan dess har det inte kartlagts hur Sveriges befolkning 
bor eller hur hushållsstrukturer och familjemönster ser ut (Stockholm läns landsting 2012, 
s. 3). Då hade Sverige 8 590 630 invånare och idag har befolkningen uppnått drygt 9 
miljoner (9 665 871 år 2014). Antalet bostäder har också ökat från 3,9 miljoner till 5,3 
miljoner. Antalet personer per hushåll har gått från 2, 2 till 1, 7 under samma tid (Nylander 
& Eriksson 2009, s. 12). Istället har ett omfattande statistikregister utvecklats som inne-
fattar folkbokföring på fastighet, vilket har sina begränsningar då det kommer till hushåll, 
boende och familjekonstellationer. Innan 1990 genomfördes hushållsprognoser regelbun-
det och efter det har det gjorts framskrivningar baserade på tidigare material. Det pågår nu 
en utredning som länge saknats i Sverige angående lägenhetsregister, hushålls-, boende- 
och bostadsstatistik, på begäran av EU som kommer ut under 2014. Trots det har SLL 
(2012) valt att ta fram en rapport för att se över demografiska och kulturella förhållanden i 
förändring och se över hushåll och familjer i Europa samt andra delar i västvärlden för att 
på så vis få en uppfattning av hur den rådande utvecklingen ter sig i Sverige. I rapporten 
tas frågor upp som berör hur människor bor idag, vad en familj är och varför sättet att bo 
förändras (Stockholm läns landsting 2012, s. 7). Second Demographic Transition (SDT) 
har utvecklats runt om i Europa och andra delar av världen, med de nordiska länderna 
i täten. Detta har inneburit en diversifiering av familje- och hushållskonstellationer samt 
en ökning av singelhushåll.11  SDT betyder också att det blivit allt vanligare att vara särbo 
och det karaktäriseras också av att hushållens storlek minskat, som följd av minskat barna- 
födande och ökad livslängd, men även på grund av samhällsförändringar i strukturer då 
nya samlevnads- och familjeformer ersatt kärnfamiljen (Stockholm läns landsting 2012, 
s. 3). SDT motiveras bland annat som den vuxna människans självförverkligande. Dock 
har barnafödandet inte minskat i Sverige, utan främst förskjutits till senare i livet. Att 
barnafödandet inte minskat kan enligt SLL (2012) bland annat förklaras med att landet 
är mer jämställt i jämförelse med andra länder, att barnomsorgen varit god samt utbredd 
ekonomisk säkerhet (ibid, s. 15). Den ökade jämställheten skriver SLL (2012) har delvis 
verkat till att singelhushållen ökat (ibid, s. 19) och enligt länsstyrelsen i Stockholm är 65 
procent av hushållen singelhushåll i Stockholms stad (Länsstyrelsen Stockholm 2013, s. 
14). Andra anledningar till detta beror på att människor lever allt längre samt en ökning 
av separerade relationer (Stockholm läns landsting 2012, s. 19). Eric Klinenberg (2012) 
lyfter också förklaringar på varför så många människor valt att bo ensamma i Sverige och i 
synnerhet i Stockholm. Till viss del finns den ekonomiska faktorn med och vi bor 
ensamma för att vi har möjlighet att göra det. Men Klinenberg skriver också att det är 
mycket vi skulle göra om vi bara lät pengarna styra, så det kan inte vara den enda förklar-
ingen menar han (Klinenberg 2012, s. 10-11). Individualismen lyfts fram, som han ser som 
djupt rotad i den svenska kulturen. Likt SLL (2012) menar Klinenberg (2012) att vi i större 
utsträckning idag kan lyfta oss själva och ta hand om oss själva framför andra (ibid, s. 13). 

Andra typer av hushållsstrukturer utvecklas ständigt och idag är vanliga familje 
konstellationer samborelationer, singelföräldraskap, samkönade äktenskap, vänner som

3.2 Hushållet och familjer i förändring

11 Den första demograf-
iska transitionen har påvisat 
minskad mortalitet följt av 
minskad fertilitet. Den ägde 
rum i västerländska länder redan 
under 1700- och 1800- talet och 
framåt, samt under den andra 
halvan av 1900 talet i resten av 
världen (Stockholms läns landst-
ing 2012, s. 12).  



21

tillsammans skapar en familj, särborelationer och blandfamiljer med skilda föräldrar 
(Stockholm läns landsting 2012, s. 16). Idag separerar exempelvis föräldrar till 50 000 barn 
i Sverige varje år och vid 17 års ålder har nästan en tredjedel av alla barn genomgått en 
separation (Statistiska centralbyrån 2013b). Det blir svårare att kartlägga hur människor 
bor i och med nya boendemönster då människor allt oftare bor i fler än ett hushåll och 
pendlar mellan dem. Att en individ är folkbokförd i ett singelhushåll behöver inte betyda 
att personen bor ensam. Detta leder till att det är svårt att genom folkbokföring tyda hus- 
hållsanalyser då det kan finnas mer relevant information att ta hänsyn till för att förstå hela 
samband (Stockholm läns landsting 2012, s. 19). 

Nylanders och Erikssons (2009) lyfter i sin bostadsundersökning att framtidens bostad 
inte är en typ av bostad utan mängder av olika bostäder. Kärnfamiljen är inte längre 
normen som bostadsbyggande bör utgå ifrån, utan denna familjekonstellation har ersatts 
av många olika hushållsstrukturer. Även om singelhushållet är det vanligaste hushållet 
avspeglas inte det i dagens bostadsutbud. Byggbranschen har inte ännu hunnit reagera på 
de förändringar som sker och de nya behov som utvecklas. Nylander och Eriksson (2009) 
konstaterar att en av faktorerna till varför en människa väljer sitt boende är för att vissa 
söker att identifiera sig genom sitt boende. De ställer frågan om bostaden definierar oss 
eller om det är tvärt om, att bostaden har en underordnad roll i våra liv. Genom bostads-
undersökningen konstateras att det kan variera och fallet som lyfts är det medelålders 
paret som såg sin bostad som central och viktig medan två unga män, som kände att 
de bodde tillfälligt i sin bostad, inte såg på sin bostad som något de identifierade sig 
med (Nylander & Eriksson 2009, s. 150). Författarna menar vidare att det ska finnas 
möjlighet att växa i den nya bostaden och bostaden ska kunna utvecklas tillsammans med 
människan eller människorna som bor i den. I och med att bostäder som byggdes för 
30-35 år sedan idag ofta behöver renoveras och byggas om, finns möjligheten att söka ny 
kunskap då det kommer till mer flexibla, omdisponerade bostadslösningar. En flexibel 
bostad med utrymme för individualitet är viktigt och användningen av ett rum ska kunna 
variera utan att betydande förändringar krävs. Flexibilitet är nyckel till att leva upp till 
föränderliga trender. Bostäder från funktionalismens tid hade i regel rum som var mer 
generella i sin uppbyggnad, och därmed var det lättare att använda rummen till olika ända- 
mål. Sedan 1960- talet har rummen som nämnt blivit mer funktionsspecifika och många 
bostäder saknar en beredskap för en flexibel användning (Nylander & Eriksson 2009, s. 
152).

Att förutsätta att vissa strukturer och former är det rätta och det naturliga kan leda till 
normering. Om något anses vara naturligt blir avvikelser per automatik något onaturligt 
och vikten av att ifrågasätta dessa föreställningar blir därmed stor (Bradley et al. 2005). 
Att ifrågasätta vad en stad är exempelvis, samt hur människor lever i en stad bidrar till 
en mer mångskiftande syn på stadsbyggande. Mycket makt och ansvar ligger idag i hän-
derna på privata aktörer, byggbolag och konsulter, vilket får författarna att lyfta frågan 
om vilka konsekvenser detta får och vilka människors intressen som tas tillvara. Dagens 
mångkulturella samhällen har bidragit till komplexa sammansättningar av familjekon-
stellationer och levnadssätt. Det svenska folkhemmet har stått för mycket positivt i 
samhället, i och med ambitionen om goda och jämlika boende- miljöer för alla. Dock 
är risken med denna ambition att alla människor ska passa in i en och samma mall.
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I en medelklass- och kärnfamiljsmall (Bradley et al. 2005). Karin Bradley (2005) talar om 
de bostäder som byggdes i Sverige under tidigt 2000- tal och menar att det som byggdes 
var bostadsrätter som ofta var exklusiva och att det fanns en stark tilltro till att denna 
nyproduktion skulle generera flyttkedjor. Kommunerna har en skyldighet att se till så att 
alla människor har goda sociala levnadsförhållanden men det är inte bara kommunen som 
utför planering och det är vanligt att planeringen läggs mer eller mindre på byggbolag och 
sedan är beslutandet upp till de kommunala organen. I Sverige har vi några stora bygg- 
bolag som sköter en stor del av bostadsbyggandet. Ett exempel är Skanska, som enligt 
Bradley (2005) till 70 procent bygger för en medelklass. Det finns också ett mål om att bli 
mer kundanpassat men också standardiserat. Skanska Nya Hem har identifierat åtta olika 
kundgrupper vars gemensamma nämnare är en god ekonomi och bland dessa har kärn-
familjen identifierats som en stark kundgrupp. Det beskrivs också enligt Bradley (2005) 
att husets skelett ska se likadant ut i varje bostadstyp och endast det yttre ska utformas på 
olika sätt. De köpstarkas preferenser och medelklassen styr bostadsbyggandet och de 40 
procent av befolkningen som inte ingår i någon av Skanskas referensgrupper ska allmän-
nyttan ansvara för anser dem (Bradley 2005, ss. 174-176). 

Medvetandet av att olika grupper har olika behov ökar och med det har ett behov av 
planering som tillgodoser marginaliserade perspektiv också ökat. Beskrivningar av 
olika vedertagna sätt att planera och bygga är grunden till förståelse då de hänvisar till 
företeelser som är bekanta. Det finns dock en risk att planerare och arkitekter låser sig i 
föreställningar av hur stadens delar bör förhålla sig till varandra och bilder av staden och 
arkitekturen kan då fastna i en stereotyp, vilket hindrar nya konstellationer att ta form. 
Det krävs att ständigt ifrågasätta rådande strukturer för att inte låsa sig i etablerade tanke-
mönster (Broms Wessel 2005, s. 215).
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A
4. Teoretiska utgångspunkter

Arbetets teoretiska utgångspunkter redogörs i detta kapitel för att söka svar på fråge-
ställningarna. Det är framför allt för att försöka besvara den fjärde frågan som den teo-
retiska ramen kommer användas, men en diskussion förs utifrån samtliga frågor. Den 
teoretiska ramen utgår delvis från ett normkritiskt perspektiv där rådande normer inom 
bostadsbyggandet ifrågasätts och planeringen i Stockholm, som uttrycks genom det em-
piriska materialet, studeras utifrån teorin. Teorin används i denna uppsats som en bakgr-
und för att förstå planeringen såväl som grund till diskussionen, där den teoretiska ramen 
appliceras på resultatet av analysen. Genom att tillämpa ett normkritiskt perspektiv kan 
strukturer och normer som verkar begränsande synliggöras och ifrågasättas. Det han-
dlar om maktstrukturer och uppfattningen av vad som klassas som normalt. För det 
som tillskrivs som normalt är synonymt med vad som är önskvärt. Personer som uppfat-
tas som normala får större möjligheter och makt och det som inte är normalt blir per 
automatik ett korrelat och något avvikande. De som följer normen upprätthåller den, 
medvetet eller omedvetet, men har också makten att uppmärksamma och motverka den. 
När maktförhållanden synliggörs finns möjligheter att förändra strukturer. Istället för att 
människor som beskrivs som avvikande ska anpassa sig efter rådande normer kan istället 
strukturen anpassas efter människors olikheter (Nygren 2012, s. 11).   

Leonie Sandercock (1998) talar i boken Towards Cosmopolis om den multikulturella 
staden som något som bör beaktas och hon säger att vi genom det postmoderna sam-
hället bör börja med att se på hur socio- kulturella krafter formar om våra städer. I en 
stad där ekonomin ligger i fokus finns en risk att de demografiska förändringar som 
sker världen över, som Sandercock (1998) beskriver som lika viktiga, prioriteras lågt. 
Planerarens roll har utvecklats till att inte vara lika betydande enligt Sandercock (1998) 
och står under politikerna som främst söker ekonomisk vinning och integration i den 
globala ekonomin. Att komma till rätta med frågor berörande människors skillnader och 
tillåta kulturella olikheter betonas (Sandercock 1998, ss. 2- 4). Sandercock är därmed 
viktig i undersökningen då hon står för det normkritiska perspektivet genom att före-
språka pluralism. Hon ifrågasätter den normativa planeringen och belyser hur planering 
kan skapa orättvisor.  

Postmodernismen är inte entydigt, det finns många motsättningar inom teorin och det är 
därmed svårt att säga exakt vad postmodernism är. Allmendinger (2009) med fler utgår 
från modernismen, och genom att kartlägga kritiken mot modernismen kan man tyda vad 
postmodernismen står för och även vad anhängare av postmodernismen vill sträva mot. 
Enligt Allmendinger (2009) menar Jürgen Habermas exempelvis att modernismens idéer 
inte bör förkastas helt utan att en del tankar bör utvecklas för att på så sätt avsluta det 
som modernismen påbörjat (Allmendinger 2009, s. 175). Andra menar på att modernis-
mens tid är förbi och går inte att utveckla till något bättre. Det finns inte någon absolut 
sanning och ingen objektiv kunskap i någon form, utan all kunskap är relativ. Planering 
är ett resultat av den moderna epoken men har anpassat sig till en postmodern tid. Det 
finns alltså en komplexitet i detta, om planeringen följer modernismens tankar men ett 
sökande mot postmodernism kräver att planeringen bör förändras till något mer humant, 
öppet och demokratiskt. Enligt Sandercock går inte den modernistiska planeringen ihop 
med den pluralistiska och mångkulturella tid vi lever i. Sandercock kritiserar modernis-
men för att den är kulturellt homogen, rasistisk och ojämlik, och på så vis odemokratisk. 
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Hon kritiserar även det normativa vidmakthållandet av könsroller, som hon ser att 
modernismens planering upprätthåller. Idén om att social rättvisa uppnås genom marknads- 
krafter problematiseras (ibid 2009, ss. 181-182). Hon med fler tar upp Jane Jacobs som 
exempel, som misstror planeringen och menar att staden istället bör leva och växa fram 
spontant med en stärkt individualism, vilket beskrivs som en naiv tilltro till marknaden 
enligt Sandercock med fler (Sandercock 1998, s. 167 och Wilson 1992, s. 151). Både 
Jacobs och Sandercock strävar efter liknande mål; ett pluralistiskt samhälle där olika 
grupper har lika mycket inflytande, men det som skiljer sig åt är sättet de vill åstad- 
komma det på. Planering bör istället vara mer heterogen, jämlik och förespråka mång-
fald och pluralism menar Sandercock. Genom att oliktänkande diskuterar och samtalar 
främjas en social rättvisa (Allmendinger 2009, ss. 175-178 & 182-183). Den postmoderna 
planeringen bör vara öppen och flexibel och ställa sig kritiskt till att det bara finns en 
sanning, utan snarare många olika sanningar beroende från vilket perspektiv man ser 
det. Öppenheten främjar olikheter och mångfald (ibid, ss. 181-182). Det rationella tän-
kandet är baserat på idén om att det finns ett allmänt bästa är, vilket förutsätter att alla 
tycker och värderar lika. Detta vänder sig Sandercock mot och talar för en kollaborativ 
planering. Sandercock motsätter sig den politiska representation som inte tillåter ett plu-
ralistiskt tillvägagångssätt utan som håller ett tag om de dominerande maktroller som 
finns (ibid, s. 184). Dock riktas kritik mot Sandercock att hennes grunder är vagt under-
byggda och hennes syn fiktiv och även lik den moderna planeringen. Allmendinger med 
fler menar också att vissa frågor Sandercock tar upp inte bör hanteras inom planerin-
gen. Postmodernismen i sig står även under kritik då Allmendinger (2009) menar att 
modernismen kan porträtteras på ett felaktigt vis av postmodernister genom att endast 
vissa delar tolkas och andra undviks. I praktiken förespråkas vanligtvis en kombination av 
modernism och postmodernism (Allmendinger 2009, s. 179). 

Sandercock lyfter de problem som kommer i och med konflikter som uppstår på grund 
av kulturella olikheter, när det uttrycker sig i vem som får bo var och med vilka kulturella 
och ekonomiska rättigheter. I Sandercocks Cosmopolis söker hon efter en idealkonstruktion 
av en plats. Det är inte en verklig plats, som någon gång kommer realiseras. Vad som kan 
förstås angående målet med Cosmopolis är att förändra en mentalitet och ett synsätt, och 
på så vis komma underfund med de problem många städer möter med oförståelse för an-
dra. Social orättvisa diskuteras vanligen i ekonomiska och marknadsmässiga termer menar 
Sandercock men det bör ges en bredare definition. Förtryck och dominans lyfts som två 
av de tydligaste grunderna till orättvisa och Sandercock höjer genom Iris Marion Young 
frågan om att förtryck finns i många olika former. Olika grupper är förtryckta i samhäl-
let, och enligt Sandercock betonar Young att trots det är det viktigt att inte se till några 
förtryck som mer eller mindre viktigt att belysa. Cultural imperialism förklarar Young 
genom att den dominerande gruppens kultur blir normen och de som särskiljer sig från 
denna norm är avvikande och underlägsen. Cosmopolis handlar delvis om att sätta ett an-
sikte på förtryck och lyfta frågan (Sandercock 1998, s. 184). En politik balanserad genom 
diversitet är svaret på att möta förtryck. Detta tillåter politiken att handla om identitet, 
rättigheter och behov hos de grupper vars röst negligeras (ibid, s. 185). Sandercock beto-
nar betydelsen av att lyfta fram olika grupper som inte förhåller sig till den dominerande 
normen. Jag vill genom detta se på bostadsbyggandet med ögon som skiljer sig från 
den rådande verkligheten och ifrågasätter marknadsstyre och planeringen som rationell. 
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För att skapa förståelse för den svenska bostadspolitiken är det relevant att även diskutera 
Andreaz Strömgrens (2007) tankar om vilka tendenser han ser inom svensk planering, 
för att på så vis betona att planeringen inte är entydig. Strömgren belyser en skillnad 
mellan den akademiska debatten och demokratin i realiteten. Den representativa 
demokratin och planering som rationell beslutsprocess har inte gått förbi utan att 
utmanas av andra demokratiideal men det har förblivit normen inom den svenska 
planeringen och planering mot professionalisering, total marknadsstyrning och direkt 
medborgarinflytande exempelvis, har hindrats. Efter 1947 års byggnadslag minskade 
markägarens inflytande och planerarprofessionen stärktes och under 1960- talet ansågs 
det att den representativa demokratin skulle få ökat inflytande över planeringen. Un-
der 1970- talet kom medborgarinflytandet in som en viktig del inom planeringen, dock 
inom ramarna för den representativa demokratin, för att förbättra beslutsunderlaget. Men 
makten låg fortfarande hos de förtroendevalda. Under 1980-1990- talen utmanades den 
representativa demokratin av marknadshushållning, men trots det fick det kommunala 
planmonopolet leva kvar. 

Den plandiskurs som enligt Strömgren (2007) dominerat under de senaste fyrtio åren 
har institutionaliserats i planreformer och lagstiftning. Den svenska planpolitiken 
definierar Strömgren som anpassningsbar, politisk och total och beskriver att den ut-
gått ifrån rationella beslutsprocesser, avvägning av konkurrerande intressen och om-
prövning av tidigare beslutsfattande. Orsaken till att den rationella modellen har blivit 
en så stark dominerande plandiskurs i Sverige är att den har försvarats mot utmanande 
alternativ (Strömgren 2007, s. 229). Stabiliteten i den svenska planpolitiken menar 
Strömgren bygger på att upplysningstanken ännu lever kvar i den svenska planpolitiken 
(ibid, s. 230). Den svenska planeringsdiskursen har som anpassningsbar, politisk och total 
många likheter med planering som rationell beslutsprocess. Framförallt syftar han till 
Andreas Faludis rationella processteori från 1970-talet, att så länge planeringen följer 
en godkänd process är det slutliga resultatet det rätta och får genom att det följt denna 
planprocess legitimitet. Faludi menar att fokus ligger på genomförandet av en rationell 
process där olika förslag kan prövas mot varandra och där goda politiska beslut kan 
tas. Det handlar främst om att argumentera rationellt. Prövningen handlar om ett av-
vägande mellan, eller en sammanvägning av synpunkter och det är de förtroendevalda 
som har beslutanderätt. Enligt Faludi är det genom att planer är anpassningsbara som 
det går att styra planeringen rationellt. Därmed bör planerna vara flexibla och inte låsa 
fast utvecklingen eftersom planeringen som objekt är ofullständigt. Att ha en total vi-
sion är också en gemensam nämnare mellan den svenska politiken och den teoretiska 
diskursen, planering som rationell beslutsprocess. Det är på denna grund Strömgren 
tänker att det funnits en stabilitet i den svenska planpolitiken, och han påstår att den 
svenska utvecklingen hållit fast vid ett och samma normativa ideal (ibid, s. 238). Även 
den representativa demokratin som funnits i Sverige anser Strömgren vara en faktor till 
stabiliteten inom planeringen i Sverige med det kommunala planmonopolets inverkan 
i praktiken (ibid, s. 240). Strömgren påstår att den rationella beslutsprocessen är mer 
aktuell nu än någonsin (ibid, s. 225). Även om det går att se tendenser av den kom-
munikativa planeringen idag, då framförallt genom medborgarinflytande, ligger detta 
inom ramarna av planering som rationell beslutsprocess i form av ett ordnat och regler-
at samråd. Vad Strömgren menar är att inflytandet inte utmanar den representativa  
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demokratin, utan endast kompletterar den, samt ger planbeslutet legitimitet (ibid, s. 214- 
215).

När det kommer till den akademiska debatten menar Strömgren att till skillnad från 
det som skett i praktiken, där de representativa demokratiska idealen har funnits med 
under de senaste årtiondena, har det inte synts i den akademiska debatten. De 
representativa idealen har endast lyfts fram genom den diskurs han beskriver som 
planering som rationell beslutsprocess. Sandercocks anser genom postmodernismen att 
beslut ska tas genom diskussion mellan samhällets olika grupper, men postmodernismen 
har i realiteten i Sverige fått verka inom ramarna av den representativa demokratin enligt 
Strömgren (Strömgren 2007, s. 240). Sandercock används som teoretisk ram för att se 
om hennes postmoderna ideal kan synliggöras inom Stockholms stads planering och 
genom Strömgren söks en alternativ förståelse som komplement till de neoliberala tankar 
som lyfts tidigare. Förhoppningen är att dessa ideal kan komplettera varandra i 
diskussionen.
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5. Behovet, beståndet och byggnationen- med fokus 
på Stockholms stad

NNumerisk, objektiv data i form av statistik ligger till grund och ställs mot de vision-
er som framkommer i Stockholms stads dokument för planeringen, för att på så vis se 
hur översiktsplanen och de andra dokumenten påverkar bostadsbyggandet i praktiken. 
Statistik har tagits fram från åren 2010- 2013 i det fall det funnits tillgängligt, då Stock-
holms stads senast uppdaterade översiktsplan antogs år 2010. Översiktsplanen utgår ifrån 
Vision 2030, vilket tyder på att visionen klassades som aktuell år 2010. Detta stärker 
argumentet att endast studera statistik från 2010. Tidigare statistik har tagits fram för att 
se på utvecklingen i ett större sammanhang. I de fall exakta siffror över Stockholms stad 
inte gått att tillgodogöras har hela riket varit med i beräkningarna. 

I Stockholms stad var den vanligaste storleken på lägenheter två rum och kök i december 
2012. 29 procent uppgick siffran till. Därefter var tre rum och kök den vanligaste stor-
leken, 24 procent av alla lägenheter. Fyra rum eller fler samt kök bestod 22 procent av 
beståndet av (Stockholms stad 2013c).

För att förstå vad det som byggs och vad det betyder är det viktigt att se på det behov som 
finns. När det kommer till bostadsbehovet är det enligt Länsstyrelsen Stockholm (2013) 
viktigt att skilja på behovet ur ett marknadsperspektiv, där konsumenten styr, samt be-
hovet ur ett demografiskt perspektiv, där förändringar som sker i befolkningsutvecklingen 
och genom nya hushållsstrukturer och familjekonstellationer skapar nya förutsättningar. 
Behovet kan också vara annorlunda om det ställs i förhållande till behov som olika männi-
skor har, och det blir då mer av ett samhälleligt perspektiv (Länsstyrelsen Stockholm 2013, 
s. 13). Kommunerna ska enligt länsstyrelsen i Stockholm tillgodose alla olika människors 
behov oavsett om det handlar om singelhushåll eller stora hushåll. Samtliga kommuner 
i Stockholms län ser att det främst är nyanlända som fått uppehållstillstånd, människor 
som flyttar till länet för att arbeta, och då främst arbetskraftsinvandrande samt unga och 
studenter som har svårast att få tag på en bostad (ibid, s. 14).

Andelen byggda bostadsrätter ökar och även om ombildning av hyresrätter har minskat så 
skiljer sig utvecklingen av de båda upplåtelseformerna. Samtliga kommuner i Stockholms 
län har uttryckt att det är en brist på hyresrätter men trots det är det övervägande bostads- 
rätter som byggs. År 2012 påbörjades nästan dubbelt så många bostadsrätter som hyres-
rätter i Stockholm. Under 2013- 2014 har knappt en tredjedel av de påbörjade bostäderna

(2012)

Källa: Stockholms stad (2013c)

Fördelning efter hustyp (2012)           Lägenhetsbestånd (2012) Fördelning  
              efter lägenhetstyp

Flerbostadshus   90%

Småhus    10%

Rumsenheter totalt   1 583 959

Boende per 100 rumsenheter  56

Lägenheter utan kök  10%

Ett rum och kök   12%

Två rum och kök   29%

Tre rum och kök   24%

Minst fyra rum och kök  22%
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varit hyresrätter. Av alla ombildade hyresrätter sedan år 2000 har 72 procent (112 000 
stycken) skett inom Stockholms län och 4 400 ombildade hyresrätter under 2011 i Stock-
holms län. Det är dock en minskning från året innan då 14 000 lägenheter ombildades 
(Länsstyrelsen Stockholm 2013, s. 54). Enligt Stockholms stad är det en brist på hyresrät-
ter och främst handlar det om mindre lägenheter såsom ettor och tvåor. Några kommuner 
i Stockholms län påvisar även en brist av bostadsrätter. Dock har bristen på både bostad-
srätter och äganderätter generellt minskat de senaste åren (ibid, s. 27). Antalet nybyggda 
studentbostäder har länge varit på en låg nivå och ökningen från år till år har varit liten i 
Sverige. Under 2012 och 2013 ökade dock byggandet av studentbostäder men i jämförelse 
med vad som byggdes varje år mellan perioden 1998-2009 var ökningen liten. Av de 
specialbostäder som byggs i Sverige är det främst bostäder för äldre och funktions- hin-
drade som byggs (Statistiska centralbyrån 2014a, s. 5). År 2011 byggdes det lägsta antalet 
enrumslägenheter, med eller utan kök, sedan 1988 (Statistiska centralbyrån 2013, s. 163). 
År 2013 var antalet nybyggda smålägenheter fortfarande på en låg nivå och i snitt har en 
nybyggd lägenhet i flerbostadshus 3,5 rum och kök med en yta på 69 kvadratmeter (Statis-
tiska centralbyrån 2014a, s. 5).

Källa: Statistiska centralbyrån (2014b)

Antal påbörjade lägenheter efter hustyp och upplåtelseform 

2012

Småhus Flerbostadshus

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt
Hela riket 251 423 4791 7430 8335 64
Stor-Stockholm 4 162 1115 1668 3798 0
Stockholm 4 9 59 1064 1941 0

2013

Småhus Flerbostadshus

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt
Hela riket 285 774 4595 10395 11123 25
Stor-Stockholm 24 409 1204 3612 6194 5
Stockholm 20 156 28 1954 3254 4

Antal påbörjade lägenheter efter hustyp och upplåtelseform

Småhus  
  
 

Flerbostadshus   

Småhus  
  
 

Flerbostadshus   
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Antalet färdigställda lägenheter per år i Sverige i stort har succesivt ökat sedan 2010. 
Bland hyresrätter har den vanligaste lägenhetstypen som byggts varit två rum och kök i 
flerbostadshus mellan åren 2010- 2012. Bland bostadsrätter har den vanligaste storleken 
på lägenheter vart tre rum och kök i flerbostadshus under samma period. När det kom-
mer till äganderätter har den vanligaste lägenhetstypen varit fem rum och kök i småhus. 

2013 färdigställdes 3543 lägenheter i Stockholm och i dessa var det 13 243 rumsenheter. 
Som rumsenheter räknas både rum och kök och exempelvis består en lägenhet med två 
rum och kök av tre rumsenheter. Det betyder att de lägenheter som byggdes i snitt hade 
3, 7 rumsenheter. År 2012 färdigställdes 4210 lägenheter i flerbostadshus i Stockholm och 
i dessa lägenheter var det 16 099 rumsenheter. I snitt byggdes alltså lägenheter med 3, 8 
rum, med kök inkluderat år 2012. Dessa siffror kan jämföras med år 2002, då snittet på 
rumsenheter i lägenheter i flerbostadshus låg på 2, 4 rum med kök inkluderat. År 1992 
byggdes lägenheter i flerbostadshus med ett snitt på 3, 8 rumsenheter med kök inkluderat. 
Detta är siffror som varierat från år till år men sedan år 2010 legat på en relativt konstant 
nivå i flerbostadshus (Statistiska centralbyrån 2014b). Detta visar inte exakt på vilka lägen-
hetstyper det är som byggs i Stockholm, men genom information gällande den vanligaste 
upplåtelseformen i staden och genom det snitt som gäller när det kommer till antal rum 
per lägenhet i olika upplåtelseformer i riket kan slutsatser dras av denna information om 
rumsenheter. Det tyder på att de bostäder som byggts i Stockholm följer de strukturer 
som syns generellt i riket då det kommer till antalet rum per lägenhet. 

Källa: Statistiska centralbyrån 
(2014b) 

Källa: Statistiska centralbyrån 
(2014b) 

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus

Stockholm 2010 2011 2012 2013
Flerbostadshus 3 521 3 037 4 210 3 543

Rumsenheter i färdigställda lägenheter i nybyggda hus

Stockholm 2010 2011 2012 2013
Flerbostadshus 13 160 11 451 16 099 13 243

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus

Rumsenheter i färdigställda lägenheter i nybyggda hus
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I Stockholm har de allmännyttiga bostadsbolagen minskat väsentligt de senaste tio åren. 
Denna förändring har skett under ledning av en borglig majoritet. Generellt anser dessa 
politiker att allmännyttan ska finnas, men inte vara för stor. En fjärdedel av allmännyt-
tans lägenheter har sålts ut och ombildats till bostadsrätter. Under 2011-2014 var cirka 
7000 nya bostäder beräknade inom allmännyttan (Pyykölä 2010). Dock har endast ungefär 
3000 lägenheter färdigställts inom allmännyttan i Storstockholm under åren 2011-2013 
(Statistiska centralbyrån 2014b).
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6. Fallstudie

A
6.1 Resultat av analysen

6.1.1 Vision 2030

6.1.2 Promenadstaden- översiktsplan för Stockholm

Arbetets fallstudie innefattar en analys av dokument kopplade till fysisk planering inom 
Stockholms stad, där det som eftersöks är hur planeringen för bostäder ser ut och vilka 
tendenser som syns. Fallet studeras med hjälp av det undersökningsschema som ingår 
i den kvalitativa innehållsanalysen och genom frågorna i undersökningsschemat kan 
bostadsfrågan inom fallet diskuteras för att på så vis få en förståelse för hur planeringen 
för bostäder går till. 

Nedan redovisas det resultat som erhållits genom att undersökningsschemat applicerats 
på de olika dokumenten och varje dokument redovisas för sig. En del av frågorna har 
överlappat och därmed har ibland samma citat kommit med under fler än en fråga i un-
dersökningsschemat. För läsbarhetens skull har vissa frågor slagits samman under samma 
rubrik. Det som redovisas nedan är svar som passade in i den definition som tillskrevs 
frågorna. 

Vilka aktörer påverkar och styr bostadsbyggandet? Finns den demokratiska processen eller det politiska 
styret med som en faktor i materialet? Lyfts det fram? Resultatet med avseende på denna fråga är 
att Stockholms stad ser till vikten av att samarbeta med näringslivet och andra offentliga 
aktörer för att förverkliga den vision som tagits fram.
 
Beskrivs ett behov av varierade bostadslösningar och boendeformer? Beskrivs ett behov av flexibla bostad-
slösningar? År 2030 är målet att staden ska ha ett stort utbud av bostäder, och det ska 
finnas både små och stora lägenheter. Det ska också finnas lägenheter, villor och rad-
hus av blandade upplåtelseformer. Det ska finnas möjlighet till att göra bostadskarriär i 
hela staden. Detta bör betyda att Stockholms stad vill att alla områden ska ha blandade 
upplåtelseformer samt blandad storlek på bostäderna i alla stadsdelar. Det ska också göras 
satsningar på bostäder med enklare standard så att ungdomar lättare kan ta sig in på 
bostadsmarknaden, vilket kan ses som en mer flexibel lösning. 

Problematiseras och identifieras målgruppen för vilka bostäder byggs? Stockholms stad beskriver 
i sin vision att de vill satsa på billigare bostäder med enklare standard, så att ungdomar 
lättare kan ta sig in på bostadsmarknaden. 

Omnämns begreppen mångfald eller diversitet i materialet, och hur talar man i sådana fall om mångfald 
och diversitet? Den mångfald som beskrivs indirekt berör blandare upplåtelseformer.

Lyfts jämställdhetsfrågor inom bostadsbyggandet? Det talas inte om jämställdhet i den mening 
som frågan eftersöker. 

Vilka aktörer påverkar och styr bostadsbyggandet? Finns den demokratiska processen eller det 
politiska styret med som en faktor i materialet? Lyfts det fram? I Stockholms stads översikts-
plan beskrivs hur statliga investeringsstöd har försvunnit vilket har påverkat bostads- 
konsumenten, byggherren samt långivaren. För dessa grupper finns det nu större risker, 
men också ett större ansvar att axla. Stockholms stad är dock relativt unikt i det avseendet att 
de har ett stort markinnehav och därmed också ett stort inflytande då det kommer till den 
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fysiska planeringen och bostadsförsörjningen. Genom tre allmännyttiga bostadsbolag och 
bostadsförmedlingar har också Stockholms stad ett stort inflytande.

Beskrivs ett behov av varierade bostadslösningar och boendeformer? Beskrivs ett behov av flexibla bostad-
slösningar? Översiktsplanen beskriver att blandningen av bostäder i staden är god men att 
det finns fler smålägenheter i jämförelse med resten av landet. Det nya bostadsbeståndet 
består till 50 procent av bostadsrätter. Hyresrätter uppgår till 46 procent och småhus 
samt specialbostäder utgör tillsammans fyra procent av det nya bostadsbeståndet. I vissa 
stadsdelar beskrivs utbudet av bostäder som ensidigt. Stockholms stad vill bygga för alla 
gruppers behov, men talar främst om äldre, studenter, funktionshindrade och ungdomar. 
Behovet av kategoribostäder för dessa grupper finns enligt översiktsplanen och planering 
för dessa typer av bostäder bör komma in tidigt i planprocessen. Vad som urskiljer lägen-
heter för äldre, studenter och unga beskrivs inte närmare. Flexibla bostadslösningar är 
inget som tas upp i översiktsplanen, dock beskrivs hur betydande bostadsökning har skett 
genom ombyggnad av vindar och lokaler. 

Problematiseras och identifieras målgruppen för vilka bostäder byggs? I översiktsplanen läses att 
bostadsbristen har minskat, men trots det finns det ett behov av lägenheter för personer 
med lägre inkomst. Dessa människor har sämre möjligheter på bostadsmarknaden då 
kostnaden för nyproducerade bostäder är höga. Dock kan flyttkedjor tänkas lösa detta 
problem menar Stockholms stad, men det ställer krav på att nyproduktionen ligger på en 
hög nivå så att de som har råd att betala för dessa bostäder gör det. Ett behov av bostäder 
i attraktiva lägen beskrivs också, men var dessa attraktiva lägen finns går översiktsplanen 
inte in djupare i. Är läget attraktivt så går i regel priserna upp, så det byggs alltså för 
människor med god ekonomi som har en god ställning på bostadsmarknaden. I översikt-
splanen uttrycks ett behov av att bygga för alla grupper i samhället och de grupper som 
nämns är funktionshindrade, äldre, studenter och unga.

Omnämns begreppen mångfald eller diversitet i materialet, och hur talar man i sådana fall om mångfald 
och diversitet? Översiktsplanen uttrycker ett mål om att planera för blandade områden. I 
denna mening står blandningen av att bygga både bostäder, arbeten och kommersiell samt 
offentlig service i samma områden. Olika bostadsprojekt ska lyftas fram och den mång-
fald det talas om är bland aktörer på bygg- och bostadsmarknaden för att öka chansen till 
bebyggelse av bostäder under både lång- och högkonjunktur. Ett fokus ska också ligga på 
att få byggherrar att intressera sig för olika typer av bostadsbebyggelse. I områden med 
ett ensidigt bostadsutbud ska blandade typer av upplåtelseformer byggas. Men hur ska 
Stockholms stad intressera byggherrar för att bygga olika typer av upplåtelseformer? 

Det beskrivs inte att det ska byggas bostäder för en mångfald då det kommer till olika 
familjekonstellationer eller att bostäderna som byggs ska ha en viss utformning för att 
passa en mångfald människor. 

Lyfts jämställdhetsfrågor inom bostadsbyggandet? Under kapitlet tillägnat bostadsförsörjning 
lyfts inte jämställdhetsaspekten. Det är heller inte ett begrepp som nämns i någon annan 
del av dokumentet. Dock tas jämställdhetsfrågan upp i samband med trygghet i staden 
samt bilinnehav.  
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6.1.3 Fokus promenadstaden
Vilka aktörer påverkar och styr bostadsbyggandet? Finns den demokratiska processen eller det politiska 
styret med som en faktor i materialet? Lyfts det fram? Det är tydligt att marknaden styr bostads-
byggandet. Dock beskrivs det hur staden kan leda vägen för marknaden och att den 
också bör göra det, genom att planera för offentlig service exempelvis. Detta kan locka 
marknaden till att bygga bostäder av hög kvalitet på de platser kommunen önskar. Det 
framkommer också att staten ställer högre krav på kommunens bostadsbyggande.  
 
Beskrivs ett behov av varierade bostadslösningar och boendeformer? Beskrivs ett behov av flexibla bostad-
slösningar? Uppföljningen av översiktsplanen pekar liksom Promenadstaden (2010) på att 
det finns ett behov av fler hyresrätter. Hyresrätterna är viktiga för att marknaden ska vara 
välfungerande. Ett behov av studentbostäder framkommer också, vilket det även gjorde 
i Promenadstaden (2010). Dock låg det ett fokus på både studentbostäder, ungdoms-
bostäder, bostäder för äldre samt funktionshindrade människor i översiktsplanen. Att 
det finns en svårighet att bygga blandade bostadsformer lyfts fram i uppföljningen av 
översiktsplanen.

Problematiseras och identifieras målgruppen för vilka bostäder byggs? I uppföljningen av översikt-
splanen har fokus vänt något. Nu inriktar sig Stockholms stad främst på att skapa möj-
lighet så att rätt kompetens attraheras till näringslivet och akademierna. Studenter och 
forskare vill de nu fokusera på, så att studenterna inte väljer bort staden i brist på bostad. 

Omnämns begreppen mångfald eller diversitet i materialet, och hur talar man i sådana fall om mångfald 
och diversitet? Mångfald eller diversitet lyfts inte fram. Det som nämns är att de nya områden 
som växer fram har en funktionsblandning, där det finns både bostäder, verksamheter 
och service. Det talas alltså indirekt om en fysisk mångfald. En mångfald av funktioner.  

Lyfts jämställdhetsfrågor inom bostadsbyggandet? Jämställdhetsfrågor lyfts inte i den mening 
som eftersöktes.

Vilka aktörer påverkar och styr bostadsbyggandet? Finns den demokratiska processen eller det poli-
tiska styret med som en faktor i materialet? Lyfts det fram? Eftersom staden äger 70 procent av 
marken, men har i och med att en del av marken upplåts med tomträtter, bestämmand-
erätt över 50 procent av marken. Att slutfölja bebyggelsen av bostäder kräver ett sam-
arbete mellan staden och marknaden. 
 
Beskrivs ett behov av varierade bostadslösningar och boendeformer? Beskrivs ett behov av flexibla bostad-
slösningar? Man går inte in i detalj på bostädernas utformning utan talar framför allt om 
lokaliseringen av bostäder samt mängden bostäder som bör byggas. Det ska vara en stor 
blandning av bostäder, parker, verksamheter och service.

Problematiseras och identifieras målgruppen för vilka bostäder byggs? Bostäder byggs för männi-
skor som vill leva i en tät stad med närhet till service, kollektivtrafik, utbildning, arbete 
och kultur bland annat. Mer detaljerad beskrivning för vem det ska byggas bostäder för 
framkommer inte. 

6.1.4 Bostadspotential i Stockholm
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Omnämns begreppen mångfald eller diversitet i materialet, och hur talar man i sådana fall om mångfald 
och diversitet? Mångsidiga och täta stadsmiljöer med en stor blandning av bostäder, parker, 
verksamheter och service är det som Stockholms stad vill satsa på och de talar då om 
tyngdpunkter, som är områden i ytterstaden. I de framtagna tyngdpunkterna finns goda 
utvecklingsmöjligheter.

Lyfts jämställdhetsfrågor inom bostadsbyggandet? Stockholm vill bygga bostäder nära kollek-
tivtrafik. Det ska också vara lättare att ta sig fram genom att cykla eller promenera. Detta 
beskriv dock inte genom att de vill arbeta för jämställdhet och jämlikhet, utan eftersom 
befolkningsmängden ökar, ökar trängseln vilket ställer krav på bättre framkomlighet. 
Dock ligger endast 54 procent av de hittills planlagda bostäderna i anslutning till kollek-
tivtrafik. Det talas alltså inte direkt om jämställdhet då det kommer till bostaden och 
bostadsbyggande.  

Vilka aktörer påverkar och styr bostadsbyggandet? Finns den demokratiska processen eller det politiska 
styret med som en faktor i materialet? Lyfts det fram? Det är och måste vara en dynamisk process 
mellan stockholmarna, politiken, byggbranschen, stadens tjänstemän och arkitektkåren 
går det att läsa i Stockholms stads arkitekturstrategi. Målsättningen är att planprocessen 
ska vara öppen och effektiv och samspelet mellan förvaltningar, bolag och medaktörer är 
viktigt. Genom att tydligare involvera arkitektoniska frågor i den demokratiska processen 
och genom tidig dialog kan dessa värden starkare ta plats som en del i processen. Bygg- 
herrens delaktighet bidrar till att projekt blir möjliga att genomföra. Stockholms stad vill 
samarbeta med olika aktörer såsom konstnärer, för att lyfta viktiga frågor och skapa dis-
kussion och deltagande och lokal kunskap ska värdesättas enligt denna arkitekturstrategi. 
Arkitekttävlingar och parallella uppdrag skulle kunna involveras i detaljplaneprocessen 
istället för att dessa sker innan de politiska besluten tas om projektstart. 
 
Beskrivs ett behov av varierade bostadslösningar och boendeformer? Beskrivs ett behov av flexibla bostad-
slösningar? Det talas om arkitektonisk variation men det berör främst våningshöjder och 
mer storskaliga variationer. Bostaden i detalj diskuteras därmed inte, utan mer generellt, 
att samhällsplaneringen ska utgå från alla människor. Bebyggelsen ska vara varierad, och 
då nämns en blandning av verksamheter. Det ska vara en öppenhet i bottenvåningar, 
fasader och taklandskap för att gynna mångfald och variation. Arkitekturstrategin belyser 
omvandlingar av kulturarvet och omvandling av vardaglig bebyggelse såsom att indus-
triområden kan omvandlas till integrerade stadsdelar. Blandad arkitektur med varierade 
funktioner, som byggts upp över en lång tid hyllas och detta anses skapa flexibilitet och 
stark identitet.

Problematiseras och identifieras målgruppen för vilka bostäder byggs? Stadsplaneringen ska utgå 
från alla gruppers behov, och olika grupper ska leva i en integrerad miljö. Det anses vara 
viktigt att lyfta barn och ungas röster.

Omnämns begreppen mångfald eller diversitet i materialet, och hur talar man i sådana fall om mångfald 
och diversitet? Social hållbarhet och kulturell mångfald är vad staden ska sträva mot. Mång-
fald ska uppnås genom varierade byggnader och samspel mellan byggnaders detaljering

6.1.5 Arkitektur Stockholm
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och dess anpassning till omgivningen. Blandade funktioner och öppna bottenvåningar, 
fasader och taklandskap skapar mångfald. Det är viktigt med en förståelse för den väx-
ande staden och att ett inkluderande synsätt ska genomsyra utvecklingen. 

Lyfts jämställdhetsfrågor inom bostadsbyggandet? Frågan om jämställdhet är inte något som 
lyfts direkt. Dock talas det om inkludering, integrering och alla människors rätt till 
att vara med och forma staden. 

Vilka aktörer påverkar och styr bostadsbyggandet? Finns den demokratiska processen eller det poli-
tiska styret med som en faktor i materialet? Lyfts det fram? Av innehållsanalysen framgår att 
relationen mellan olika aktörer och olika aktörers roll inte beskrivs särskilt djupgående 
överlag i materialet. Det framkommer genomgående att ett samarbete anses vara 
viktigt mellan staden, offentliga aktörer och näringslivet. Det framgår också att 
kommunen har ett stort inflytande på bostadsbyggandet i och med ägandet av den stora 
markarealen samt genom möjligheten att styra byggherrarna till att bygga där kom-
munen önskar genom att exempelvis planera för offentlig service, parker, kollektivtrafik 
och levande centrummiljöer. Stockholms stad har även stort inflytande i och med att de 
ansvarar för den fysiska planeringen, de tre allmännyttiga bostadsbolagen och bostads-
förmedlingen. Därmed beskrivs ett inflytande över att bostadsbyggande sker samt över 
lokaliseringen av bostäder, men beroende på vilken offentlig service kommunen planerar 
för kan eventuellt sådana aspekter även styra utformningen av bostäderna. Även staten 
har uttryckt ett krav på att det måste byggas fler bostäder enligt Fokus promenadstaden, 
och detta dokument är därmed det enda som lyfter fram staten som aktör när det kom-
mer till bostadsbyggande. Samtidigt uttrycks också att ansvaret och riskerna ligger hos 
marknaden, långivaren och bostadskonsumenten och att det samhälleliga inflytandet på 
bostadsbyggandet har minskat i och med att de statliga stöden avvecklats. I Bostadspotential 
i Stockholm beskrivs marknadstrycket och behovet av bostäder som styrande då det kom-
mer till byggande. Så sammanfattningsvis är marknaden styrande men Stockholms stad 
har ett stort inflytande. 

I Arkitektur Stockholm ges en bild av att det är många aktörer som bör vara involverade 
i planeringen. Invånare, politiker, byggbranschen, stadens tjänstemän, arkitektkåren, 
förvaltningar och bolag lyfts fram och likaså konstnärer, och gränsöverskridande sa-
marbeten är önskvärda. När det kommer till bostadsbyggande och medborgaren fram-
kommer det genomgående, men speciellt tydligt även här i Arkitektur Stockholm, att 
medborgardialog är en viktig del inom planeringen av den byggda miljön, och medbor-
garna ska vara med tidigt i processen. Även arkitekttävlingar ska vara bättre förankrade 
i detaljplaneprocessen och byggherrar ska vara delaktig för att garantera att projekt är 
möjliga att genomföra, vilket förstärker byggherrens roll som makthavare men också 
arkitektens roll som expert. Vision 2030 beskrivs hur staden ska vara en stad för med-
borgarna och översiktsplanen går in på att dialog är viktigt för att skapa sig kunskap 
om olika grupper av människor. Dock framgår inte direkt om det ska ske utöver den 
dialog som enligt lag är obligatorisk att föra i form av samråd. Men eftersom att det 
i översiktsplanen framgår att det är viktigt att förstå olika grupper människor kan det 
antas att Stockholms stad vill planera bostäder anpassade för en blandad befolkning.

6.2 Sammanfattning och slutsats fallstudie
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Beskrivs ett behov av varierade bostadslösningar och boendeformer? Beskrivs ett behov av flexibla bostads- 
lösningar? Samtliga dokument beskriver att det finns eller bör finnas en blandning av 
bostäder med olika upplåtelseformer och storlek. En blandning av bostäder är önskvärd 
i områden som idag har ett homogent bestånd av upplåtelseformer. I översiktsplanen 
framkommer det att det finns en god variation bostäder men nämner att det finns en 
större andel smålägenheter i jämförelse med resten av Sverige. Någon värdering läggs 
inte in i detta, men läsaren kan ana att en värdering läggs i att blandningen av bostäder är 
positiv och därmed är ett överskott av det ena eller det andra inte eftersträvansvärt. Enligt 
översiktsplanenen bör det planeras bostäder för alla grupper människor och framför allt 
lyfts brist av hyresrätter. Då det talas om varierade bostadslösningar av någon form är det 
trots allt främst upplåtelseformen som det berör men även specialboenden av olika form. 
Stockholms stad är inte helt tydlig med vilka typer av bostäder som ska byggas, och de 
håller det på en säker nivå genom att inkludera allt och alla men samtidigt inte förklara 
särskilt mycket. Gällande flexibilitet rör det främst ombildning av bostäder och att bost-
aden i sig ska vara flexibel lyfts inte mer än i visionen, där det beskrivs att standarden 
eventuellt kan behöva sänkas för att fler studentbostäder ska komma till. 
 
Problematiseras och identifieras målgruppen för vilka bostäder byggs? Flera målgrupper framkom-
mer men det är framför allt unga eller studenter som samtliga dokument vill ge en röst 
till. Men även här kommer samhällets alla grupper in och det beskrivs att tio procent 
av alla nybyggda hyresrätter är specialboende för äldre, ungdomar, studenter eller funk-
tionshindrade. Samtidigt som ett behov av bostäder för låginkomsttagare kommer upp 
nämns även att det finns ett stort behov av bostäder i attraktiva lägen. Det kan ses som 
anmärkningsvärt att behovet av bostäder för dessa olika grupper människor är jämbör-
digt i texten. Flyttkedjor kommer upp som en lösning, dock kommenteras det inte mer 
ingående men kanske tror Stockholms stad att flyttkedjor är lösningen och därmed måste 
nya bostäder i attraktiva lägenheter komma till för att det ska kunna ske. I Fokus Prom-
enadstaden görs en vändning och det handlar i första hand om att bygga bostäder för att 
attrahera studenter och rätt kompetens till näringslivet. Det gör att det blir profession-
sinriktat och staden eftersöker invånare som kan gynna stadens utveckling. Kapital och 
kompetens står i fokus. Att bygga bostäder för olika hushålls- och familjekonstellationer 
nämns inte direkt och inte heller tas människor som vill bo ensamma upp som något som 
bör beaktas.    

Omnämns begreppen mångfald eller diversitet i materialet, och hur talar man i sådana fall om mångfald 
och diversitet? Då mångfald i någon form beskrivs berör det främst mångfald i fysisk form, 
såsom olika typer av upplåtelseformer. Funkionsblandning när det kommer till bostäder 
och verksamheter nämns även samt en mångfald av aktörer i byggbranschen. Arkitektur 
Stockholm är ett undantag då det gäller mångfald av människor och olika grupper. Kulturell 
mångfald beskrivs här som stadens främsta mål tillsammans med social hållbarhet. Men 
även den arkitektoniska mångfalden uttrycks som något viktigt och då nämns byggnaders 
identitet och samspel med omgivande miljö.   

Lyfts jämställdhetsfrågor inom bostadsbyggandet? Generellt nämns inte bostadsfrågan i relation 
till jämställdhet. Inom stadsplanering sträcker sig jämställdhetsfrågor oftast till trygghet i 
staden samt trafikfrågor, och även så i detta empiriska material. 
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7. Slutsats

AAvsnittet för slutsatsen innehåller en mer utförligt diskussion som involverar svaren på 
arbetets frågeställningar. Inledningsvis sammanfattas svaren för att öka läsvänligheten i 
arbetet och det mest väsentliga lyfts. Frågeställningarna återfinns i marginalen på denna 
sida. Arbetet har utgått ifrån de övergripande frågorna i problembeskrivningen samt syftet, 
som i sin tur resulterat i fyra mer konkreta frågeställningar. Efter att ha besvarat fråge-
ställningarna sammanfattande, diskuteras de i en större utsträckning utifrån det empiriska 
materialet och de teoretiska utgångspunkterna i det efterföljande avsnittet 7.2 Diskussion.

Den första och andra frågeställningen berör medvetenheten inom bostadsförsörjnings
frågan i den kommunala planeringen. Lyfter kommunen upp mångfald, förändrade 
familje- och hushållsstrukturer i det material som studerats och identifieras ett samband 
mellan dessa förändrade strukturer och bostadsförsörjningen och boendeformer? Stock-
holms stad lyfter inte direkt förändrade familje- och hushållsstrukturer som ett problem 
inom bostadsbyggandet. Det talas om mångfald, i första hand i fysisk form, men också 
om mångfald av människor genom vikten av att planera bostäder för alla invånare, efter 
de behov som finns. I synnerhet lyfts diverse specialbostäder som beaktansvärda i de 
studerade dokumenten. Att involvera alla grupper människor i planeringen ses som viktigt 
och även att arbeta för kulturell mångfald. I fysisk form ska byggnader varieras och likaså 
upplåtelseformer och storleken på bostaden. Även om det inte talas om olika familje- och 
hushållsstrukturer i dokumente kan det tolkas som att Stockholms stad har en ambition 
om att anpassa bostads- byggandet efter olika grupper människor. Ett större fokus på 
demografiska och kulturella förändringar som ställer förändrade krav på bostaden hade 
dock kunnat ingå i Fokus Promenadstaden, uppföljningen av översiktsplanen. Särskilt i och 
med bostadsförsörjningslagens förändring. Den tredje frågan berör de aktörer som är 
styrande inom planeringen och bostadsbyggandet och resultatet har varit tvetydigt. Frågan 
har gått ihop med den fjärde och sista frågan och diskussionen mynnar här ut i en diskus-
sion om några planeringsteoretiska perspektiv som gått att tyda inom planeringen, för att 
på så vis söka förståelse för vad planeringen i dag är baserad på för ideal. De huvudaktörer 
som funnits är kommunen och de representerande politikerna inom kommunen som 
sitter på beslutanderätten. Planeraren och arkitekten står under politikern men har ett stort 
inflytande som författare till plandokumenten. Enligt det empiriska materialet bör 
arkitekten få en större roll och involveras tydligare, tidigt i planeringsprocessen, vilket 
förstärker arkitektens roll som expert. Dock inom ramarna för den representativa de-
mokratin. Inom dessa ramar bör även samhällets olika grupper verka mer framträdande 
enligt materialet, och de vars röst inte hörs bör lyftas. Desto större inflytande har de priva-
ta aktörerna på bostadsmarknaden och ett samarbete mellan marknaden och kommunen 
krävs enligt det studerade empiriska materialet. Inom planeringen syns starka tendenser av 
det som av Sandercock (1998) symboliseras som postmodernism. I praktiken är neolibera-
lismen så som Allmendinger (2009) beskriver det närvarande men också, i kanske ännu större 
utsträckning, Strömgrens (2007) forskning om planeringen som rationell. Den 
diskussion som förs kring resultatet från empirin, under kapitlet 7.2 Diskussion, är dock inte 
heltäckande. Fortsatt undersökning och underbyggande forskning kan krävas för att 
fullständigt förstå problemet. Vidare skulle ytterligare forskning kunna inkludera en 
diskussion utifrån normer på ett tydligare vis samt en studie kring hur normer upprätthålls.

• Finns det inom den kommu-
nala planeringen en medvetenhet om 
mångfald, förändrade familje- och 
hushållsstrukturer och i sådana fall, 
hur uttrycks detta?

• Identifieras det i den kommunala 
planeringen samband mellan förän-
drade familje- och hushållsstrukturer 
och demografiska förändringar samt 
bostadsförsörjning och boendeformer? 

• Vilka aktörer kan identifieras 
som nyckelaktörer då det kommer 
till planeringen av bostäder och 
bostadsbyggandet? 

• Kan den kommunala planeringen 
för bostadsbyggande förstås med hjälp 
av de olika planeringsteoretiska pers-
pektiv som presenteras i arbetet? 

7.1 Återkoppling till frågeställningar
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I detta avsnitt fördjupas diskussionen om svaren på frågeställningarna genom de 
teoretiska utgångspunkterna som verktyg. Stockholms stads visioner och ambitioner 
kan på många vis underbyggas av Sandercocks (1998) idéer om en mångkulturell och 
accepterande planering där svagare gruppers intressen tillgodoses. Det finns i det 
empiriska materialet en tydlighet när det kommer till alla gruppers rätt till en bostad och 
likt Sandercock värderas det pluralistiska samhället även i det undersökta materialet. 
Speciellt arkitekturstrategin lyfter sociala frågor och även medborgarnas rätt att komma 
till tals tidigt i planprocessen. Arkitekturstrategin framhåller också att utvecklingen ska 
genomsyras av ett inkluderande synsätt, något som Sandercock (1998) förmodligen skulle 
ställa sig bakom då liknande tankar lyfts genom Cosmopolis. Även om det utifrån innehålls-
analysen kan vara svårt att se det empiriska materialets undermening, måste 
tolkningar göras för att analysera materialet. En undermening utläses som tyder på att det är 
ekonomiska förutsättningar som styr vem det egentligen planeras för, då det beskrivs i 
översiktsplanen att en väl fungerande bostadsmarknad till stor del handlar om utbud och 
efterfrågan samt rörlighet och flyttkedjor lyfts som en lösning. Sandercock (1998) talar 
om andra värden som bör prioriteras lika högt som de ekonomiska, såsom sociokulturella 
och demografiska förändringar, och får ekonomin vara allt för styrande försummas dessa 
värden lätt (Sandercock 1998, ss. 2-4). De aktörer som sitter på risker och ansvar är bygg-
herrarna, konsumenterna och långivarna menar Stockholms stad genom översiktsplanen, 
vilket i denna analys tolkas som att Stockholms stad bekräftar att dessa grupper har störst 
inflytande över bostadsförsörjningen. Det kan utifrån det empiriska materialet således 
tolkas som att byggherren ansvarar för bostadsbyggandet och inte kommunen. Det 
är mycket som tyder på att staden vill bygga för att locka kapitalstarka i och med 
att det beskrivs i Fokus promenadstaden att bostäder behövs för att näringslivet och 
akademierna ska attrahera rätt kompetens. Översiktsplanen menar också att det är svårt 
att få ner priserna på de nybyggda bostäderna och därmed svårt att få in människor i 
svagare ekonomisk ställning på bostadsmarknaden. Därmed beskrivs det i översiktsplanen 
att bostadsbyggandet bör satsa på att bygga bostäder av hög kvalitet i attraktiva lägen, 
vilket kan tolkas som att människor med god ekonomi är målgruppen, istället för att söka 
vägar att få ned priserna för de nybyggda bostäderna. Att översiktsplanen lyfter fram 
bostadsbyggande för människor med god ekonomi och flyttkedjor som lösningar kan 
det konstateras att bostadsbristen bestäms av den kapitalstarka konsumenten och inte de 
olika hushållsgrupperna. Här kan en parallell dras till länsstyrelsen i Stockholm och dess 
sätt att se på bostadsbristen ur olika perspektiv (se kap. 5, s. 27). Det kan därmed konstat-
eras att det inte direkt är den brist som uppstått i och med demografiska, kulturella och 
sociala förändringar som Stockholms stad ämnar tillgodose. Snarare menar kommunen 
att det sker indirekt, genom flyttkedjor. Samtidigt beskriver Stockholms stad att de har 
ett stort inflytande över bostadsförsörjningen genom sitt stora markinnehav, sitt ansvar 
för den fysiska planeringen samt genom ägandet av de tre allmännyttiga bostadsbolagen 
och bostadsförmedlingen. Därmed kan det i analysen förstås som att kommunen strävar 
efter att styra vilka bostäder som byggs i större utsträckning. Det finns något paradoxalt 
över kommunens beskrivning av ansvar i och med att de själva har stort inflytande medan 
byggherrarna har det huvudsakliga ansvaret för bostadsbyggandet. Om byggherren är 
med tidigt i processen ökar chansen till att ett projekt realiseras, vilket tyder på att bygg-
herren har en avgörande roll. I dokumenten beskrivs, i likheter med Allmendingers (2009) 

7.2. Diskussion
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förklaring av neoliberalismen, att staten (kommunen i detta fall) bör skapa förutsättningar 
för marknaden och styra bostadsbyggandet. Genom att planera för offentlig service och 
kollektivtrafik kan kommunen driva på bostadsbyggandet där kommunen anser att det är 
lägligt. Det kan också ses som att kommunen har en överhand, och innehar därmed större 
inflytande över bostadsbyggandet. Eller så handlar det om en ömsesidig beroendeställning 
mellan kommunen och privata aktörer då samarbetet mellan dem uttrycks som viktigt i 
det empiriska materialet.

Enligt bostadsförsörjningslagen ska kommunen ha en tydlig plan för bostads-
byggandet. Enligt bostadsförsörjningslagen ska kommunen i denna plan för 
bostadsbyggande också ta hänsyn till demografiska förändringar samt efterfrå-
gan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättnin-
gar (SFS 2013:866). Det är svårt att se hur det i praktiken ska gå ihop med att kom-
munen främst förespråkar lägenheter av hög kvalitét i attraktiva lägen lägenheter och 
flyttkedjor och det bör därmed vara befogat att fråga sig vad som har högst 
prioritet. Att hänsyn ska tas till marknadsförutsättningar kan tolkas som att de an-
dra nämnda faktorerna som även ska spela in, hamnar under marknadens förutsätt-
ningar, vilket till viss mån slår ut betydelsen av vilket behov som finns bland alter-
nativa grupper. Stockholms stads planering tar delvis hänsyn till efterfrågan som 
finns, särskilda gruppers behov och marknadsförutsättningar. Men det talas inte om 
demografiska förändringar, mer än att inflyttning till staden ökar, som kan 
adressera andra behov än de som tillgodoses. Att det ska byggas bostäder för den ökade 
befolkningen är klart men vilka typer av bostäder som fokus läggs på blir mer oklart. 
Bilden som ges är att det finns en ambition om att bygga för de behov som finns och 
bostäder med blandade storlekar och upplåtelseformer men realiteten är dock att det 
främst byggs bostadsrätter när efterfrågan främst är efter hyresrätter. Som beskrivs i det 
femte kapitlet finns ett behov av smålägenheter, men de bostadsrätter som byggs är främst 
trerumslägenheter på 69 kvadratmeter. Så vad beror detta på?

Ett svar skulle kunna vara att neoliberalismen fått stort genomslag inom planeringen och 
i synnerhet bostadsförsörjningen, då marknaden styr och främst bygger för de kapital-
starka. I och med neoliberalismens fokus på marknadsstyre kan det tydas att Sandercock 
riktar en kritik mot neoliberalismen och dess oförmåga att uppnå rättvisa. Bradley (2005) 
talar om Skanska Nya Hem och dess val av kundgrupper. Människor med en god eko-
nomi är de människor som de vänder sig till och kärnfamiljen utpekas bland annat som 
en kundgrupp. Det är i sig inte särskilt anmärkningsvärt utan vad som är intressant är 
att dessa bostäder ska se likadana ut på insidan, vilket belyser att Skanska inte har lyft 
in demografiska, kulturella och sociala samhällsförändringar i sina beräkningar och att 
olika grupper har olika behov i hemmet. Men hur kommer det sig att avsaknaden av 
andra grupper är så stor, och att Skanskas omvärldsanalys inte identifierar stjärnfamiljerna 
exempelvis? Det bygger till synes på en ytterst normerande syn om hur familjer är 
uppbyggda och genom att inte erkänna andra grupper stängs andra sätt att leva på ute, 
som så uppenbart blir allt vanligare i samhället. Ännu en reflektion som dyker upp när 
det kommer till Skanskas sätt att bygga bostäder är att de vill bygga kundanpassat och 
standardiserat. Två begrepp som kan tyckas säga emot varandra. Om de bostäder som byggs 
invändigt ser likadana ut och är standardiserade blir resultatet förmodligen inte flexibla



40

bostäder som går att växa i och som kan förändras över tiden. Frågan är om de menar 
individuella kundanpassningar eller kundanpassning som följer en norm. Att standardisera 
betyder rimligen att en värdering läggs i hur hushåll ska vara uppbyggda, vilket betyder 
att Skanska skapar eller förstärker en norm. Om Skanska här får symbolisera marknaden 
och det är såhär resonemang förs, kan det vara så att det handlar om okunskap och åter 
igen en brist på ifrågasättande? Men samhället i stort, och branschen i synnerhet, har 
börjat efterfråga andra typer av bostäder och det säger emot idén om total neoliberal-
ism och marknadsstyre. Eftersom marknaden enligt neoliberalismen bör bygga för den 
efterfrågan som finns, men här misslyckas att göra så. De privata aktörerna på bostads-
marknaden saknar även den demokratiska legitimiteten att ta beslut och på så vis att 
genomföra bostadsprojekt utan kommunens godkännande och planläggning. Enligt över-
siktsplanen är det upp till kommunen att intressera byggherrar för att bygga olika typer 
av upplåtelseformer. Kan det betyda att kommunen även skulle kunna ha inflytandet att 
påverka utformningen av bostaden? Det kan förstås som så, dock berör inte Stockholms 
stad frågan djupare.

Neoliberalismen som svar tycks inte vara heltäckande och de postmoderna tankar som 
Leonie Sandercock har syns i Stockholms stads planering, men inte i samma utsträckning i 
resultatet, vilket kan tydas i den statistik som tagits fram under kapitel 5. Den 
andra teorin som appliceras på resultatet av analysen är därmed Andreaz Strömg-
rens tankar om den rådande planeringen som rationell. Är det så att det fortfarande 
planeras på ett rationellt vis där den representativa demokratin är styrande? Planerin-
gen enligt Strömgren handlar enligt det rationella tankesättet mer om själva plan-
processen snarare än ambitionen om att hitta ett betydande resultat (Strömgren 2007, s. 255). 
Eftersom planeringen enligt Strömgren inte utvecklats i större bemärkelse under de 
senaste fyrtio åren, samtidigt som bostadens utformning fortfarande följer de ideal som 
bildades för fyrtio år sedan, skulle en slutsats kunna dras kring att planeringen än idag 
är rationell. Något som enligt Sandercock inte går ihop med det pluralistiska samhälle vi 
lever i, och därmed skapas en motsättning i att det rationella samhället även kan gynna 
mångfald (Allmendinger 2009, s. 177). Inom den rationella planeringen finns ett allmän-
hetens bästa, vilket inte är förespråkande för pluralism, då det förutsätts att alla har sam-
ma behov och enligt Sandercock leder detta till att det är den dominerande gruppen det 
planeras för, normen.

Det är svårt att gå djupare in i diskussionen om Stockholms stads ambitioner att bygga 
för att möta nya hushålls- och familjebildningar i och med att det inte är något som 
lyfts närmare. I många avseenden är kommunen tydlig med vilka ambitioner som finns, 
såsom när det kommer till blandade upplåtelseformer och att bostäder för studenter, 
unga och äldre är viktiga, medan riktlinjer kring bostäder som möter förändrade hushålls- 
och familjestrukturer saknas. Dock kan den översiktliga planeringen inom den rationella 
planeringen beskrivas som anpassningsbar vilket kan förklara dessa vaga budskap. Den 
rationella planeringen beskrivs som flexibel enligt Strömgren (2007), och det kan ju vara 
en benämning för Stockholms stad vars planering lämnar väldigt mycket öppet. Stock-
holms stad vill planera för alla men förklarar inte på en djupare nivå hur det ska gå till och 
i vilken utsträckning. Eftersom frågan om nya familjekonstellationer och behovet av mer 
flexibla bostäder inte diskuteras i det empiriska materialet är det lätt att tänka sig att gamla
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normer om kärnfamiljen lever kvar. I och med att arkitekturen och planeringen inte varit 
särskilt ifrågasättande kan ett svar möjligtvis vara att arkitekturen och planeringen låst sig i 
etablerade tankebanor när det kommer till både planering och byggnation. Vid studerande 
av planlösningarna på sida 18 går det också att se att lägenheten från 2000- talet har ett 
stort sovrum och två mindre sovrum. Det är inte svårt att dra slutsatsen att bostaden är 
planerad för en familj, där föräldrarna ska sova i det stora sovrummet och barnen i de 
mindre. Den planeringen stämmer väl överens med normen om kärnfamiljen. Det är 
sådana strukturer som med fördel kan ifrågasättas i enlighet med det normkritiska pers-
pektiv som presenterats under de teoretiska utgångspunkterna och förstärks med iden-
tifieringen av andra gruppers bostadsbehov som beskrivits i forsknings- och områdesö-
versikten. Sandercock (1998) kritiserar det normativa vidmakthållandet av könsroller som 
hon ser att den rationella planeringen upprätthåller. Kan det vara så att kunskapen saknas 
i brist på ifrågasättande, och rådande normer upprätthåller då befintliga strukturer? Kun-
skapen kan möjligtvis vara begränsad i och med att den folk- och bostadsräkning som 
genomfördes regelbundet före 1990- talet inte utförts i samma utsträckning sedan dess 
och genom att det nu genomförs en mer djupgående undersökning kanske politiker, arki-
tekter och planerare kan utveckla sina kunskaper. Eftersom det knappt nämns något om 
förändrade hushålls- och familjestrukturer i det empiriska materialet så går det inte att 
säga om Stockholms stad har identifierat ett samband mellan detta och bostadsbyggandet. 
Däremot beskrivs det att mångfald är viktigt och att bostäder ska byggas för alla, och här 
lyfts exempelvis hyresrätter. Mångfald lyfts dock inte i det avseendet som frågeställningen 
huvudsakligen syftar till. När Stockholms stad talar om att bostäder ska byggas för alla 
ingår människor som kan betala för ett attraktivt läge samt dess motpol som beskrivs 
som studenter, ungdomar, äldre och funktionshindrade. Det byggs till viss del i enlighet 
med kommunens riktlinjer men i och med att de riktlinjer som sätts upp är relativt vaga 
är det svårt att säga vad Stockholms stad prioriterar. Stockholms stad lägger en tilltro till 
flyttkedjor men den studien som gjorts har inte fokuserat på detta och vidare utredning av 
flyttkedjor skulle behöva göras för att kunna bedöma styrkan i argumentet. 

I arbetets första början inleddes en diskussion om bostadens betydelse och påverkan 
på människan och vem som har makten att bestämma hur bostaden ska utformas. 
Arbetet har efter det presenterat den problematik och de begränsningar som finns när det 
kommer till bostadsbyggande och en diskussion har förts kring bakomliggande faktorer. 
Genom forsknings- och områdesöversikten kan det förstås att bostadens utformning har 
betydelse för livskvaliteten i människors liv, samt att kunskap inom ämnet är eftersatt. 
Det har i arbetet framkommit att människor som bor i en bostad som lever upp till deras 
behov gärna identifierar sig med sin bostad, samtidigt som människor vars bostad inte 
uppfyller behoven resonerar annorlunda. Utifrån det som tagits upp i forsknings- och 
områdesöversikten kan det även förstås att frågan om varierade bostäder anses vara värd 
att lyfta och flertalet författare förespråkar en utveckling då det kommer till mer flexibla 
bostadslösningar. Vidare forskning om de lösningar som kan finnas på de identifierade 
problemen kan ingå i ett fortsatt arbete och denna studie har initierat en diskussion.
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8. Avslutande diskussion om genomförande

NNedan redogörs för hur arbetet återkopplats till problembeskrivningen och syftet samt hur 
väl den metod och teori som använts passade arbetet, och den metodkritik som redogjordes 
under kapitel två ses över. En diskussion förs kring valet av fall samt det empiriska materialet. 
Vad som kan ingå i vidare forskning nämns också. Generellt har svårigheten under arbetets 
gång varit avgränsningen, då det har varit många områden av intresse att studera närmare. 
Information som lyfts i inledningen, forsknings- och områdesöversikten anses ha betydelse 
för förståelsen av problemet, även om alla delar inte ingick i den slutliga diskussionen.

I problembeskrivningen framställdes en hypotes som arbetet utgått ifrån. Denna hypotes 
bekräftades någorlunda genom den statistik som tagits fram och forsknings- och om-
rådesöversikten. Olika former av statistik har hittats som inte alltid varit lätt att läsa. 
Dessutom har statistiken ofta skilt sig från källa till källa, vilket har gjort det svårt att 
avgöra vilken som är riktig att gå efter samt minskat tillförlitligheten. Då Statistiska cen-
tralbyrån genomfört uppdateringar under arbetets gång, har viss information tillkommit 
sent i processen. Eftersom statistik har studerats från 2010 och framåt kan det vara så att 
riktlinjer i det empiriska materialet inte börjat synas inom planeringen och bostadsbyg-
gandet, och därmed krävs det att data samlas in även de kommande åren för att se vilka 
resultat den kommunala planeringen har på bostadsbyggandet. Trots att den statistik som 
hittades över Stockholms stad baserades på snittet av rumsenheter i nybyggda lägen-
heter samt de bostäder som är de vanligaste i nyproduktion i hela riket, har det emel-
lertid gett en någorlunda god bild över vad det är som byggs och det är relativt tydligt 
att de bostäder som byggs är större än bostäderna i det befintliga bostadsbeståndet. En 
nackdel med att i arbetet utgå ifrån en tydlig hypotes kan vara att forskaren söker efter 
information som går i linje med hypotesen och därmed ser förbi relevant information 
som motbevisar hypotesen. Att statistiken även var mer svårtillgänglig än vad som trotts 
kan även ha en del i att svaret på hypotesen inte är helt klart och därmed kan arbetet 
kräva en mer ingående fördjupning i annat statistiskt material, vilket vidare arbete kan 
bestå i. Utifrån det empiriska materialet är det svårt att fastlägga vad som konstaterades 
i problembeskrivningen, gällande avsaknaden av kunskap i hur olika grupper använder 
sin bostad. Det kan möjligtvis tolkas som att kunskapen saknas och rådande normer 
ifrågasätts inte i större utsträckning. Studien har närmat sig syftet i den meningen att frå-
gan har lyfts och ytterligare problem har identifierats i och med det begränsade resultatet 
i analysen. En diskussion har vidrört de underliggande faktorer till varför planeringen 
och bostadsbyggandet ser ut som det gör. I och med att svaren på de frågor som iden-
tifierats i det empiriska materialet varit något bristfälliga har en del antaganden gjorts. 

Arbetet hade möjligtvis gynnats av att inte fokusera på en fallstudie i så stor utsträck-
ning, i och med att det undersökta ämnet diskuteras så pass begränsat. Dock är det ett 
resultat i sig, och belyser de tydliga tillkortakommanden som kommunen påvisar. De 
visar på att Stockholms stad inte ser att det som lyfts i denna studie är relevant att dis-
kutera i översiktsplanen och de andra dokumenten. I början av arbetet fanns en am-
bition av att studera fler kommuner i syftet att jämföra den kommunala planerin-
gen sinsemellan. Valet av Stockholms stad som fall fasthålls trots det som det bästa, 
då en jämförelse inte skulle ge något relevant svar i sig. Det hade förvisso kunnat ge 
ett mer tillförlitligt forskningsunderlag av de tendenser av planeringsteoretiska per-
spektiv som söktes i materialet. Stockholms stad som fall kan ha varit negativ i den 
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meningen att det är en ytterlighet på många vis och representerar inte Sveriges 
kommuner i stort. Just att det är en ytterlighet var emellertid anledningen till att Stockholm 
valdes i första hand då det eventuellt kan bidra till att resultat går att urskilja tydligare. 

Innehållsanalys som metod har för detta arbete har varit till fördel då de dokument 
som analyserats har varit av en direkt karaktär. Enligt Denscombe (2009) beskrivs att 
det i och med det kan vara svårt att dra slutsatser och tolka undermeningar vid en in-
nehållsanalys. Ett försök till att få en djupare diskussion utifrån materialet har trots det 
gjorts. Viss tolkning har gjorts av materialet för att frågeställningarna skulle kunna bes-
varas. Detta då dokumenten i viss mening hade olika fokus, krävdes en tolkning av vad 
kommunen ansåg väga tyngst. Kodningen som gjorts genom det undersökningssche-
ma som tagits fram kan ha haft sina nackdelar i och med att citat plockades ut ur det 
empiriska materialet och innebörden kan därmed eventuellt förlorat sitt sammanhang. 
Men i och med att materialet har en direkt och enkel karaktär bör inte risken till detta 
inte vara särskild stor. En ytterligare fördjupning inom planeringen på den kommunala 
nivån bör dock genomföras och arbetet hade till fördel kunnat följas upp med intervjuer 
med politiker, tjänstemän och aktörer inom den privata byggsektorn för att på så vis ge 
arbetet en större tyngd och djupare förståelse i varför det planeras och byggs som det gör.

I undersökningsschemat som stod till grund för analysen överlappade en del av frågorna 
varandra som ingick i schemat, vilket ledde till att samma citat från det empiriska ma-
terialet blev inkluderat i svaret under fler frågor. De frågor som togs fram anses vara 
heltäckande och bidrog till att det viktigaste togs fram för att besvara arbetets frågeställning. 
Dock hade arbetets fokus på sociala aspekter snarare än de ekonomiska ytterligare kunnat 
förtydligas genomgående. Större fokus hade även kunnat ligga på planerarens roll i det 
empiriska materialet och de teoretiska utgångspunkterna. Då svaren på flera av de frågor 
som ställts var bristfälligt dras slutsatsen att det i sig är ett svar på att ämnet inte prioriteras 
inom fysisk planering. Även om frågorna var felställda och hade kunnat riktas på ett an-
nat sätt valdes dem innan det empiriska materialet studerades, för att på så vis utgå ifrån 
ämnet och inte materialet. Funderingar har funnits om de undersökta dokumenten var fel 
urval. Kritik som kan riktas till valet av det empiriska materialet är att dokumentet Bostads-
potential i Stockholm uttryckligen inte behandlar bostadsbyggandet på den detaljerings-
nivå som eftersöktes och fokus låg inte på vem som bostaden byggdes för utan endast 
var det går att bygga bostäder och hur mycket. Vilket material som istället borde ingått är 
svårt att säga men i och med att arbetets studeras inom är fysisk planering är det med den 
utgångspunkten materialet valdes. Kommunen kan eventuellt arbeta med dessa frågor inom 
andra verksamhetsområden dock inte i större utsträckning inom den fysiska planeringen.

Gällande de teoretiska utgångspunkterna har en fördel varit att teorierna varit relativt lätta 
att applicera på resultatet av analysen. Det som kan ses som negativt är att perspektiven 
är generella samt att det varit svårt att fördjupa resonemangen i diskussionen. Ytterligare 
planeringsteoretiska perspektiv och infallsvinklar hade eventuellt kunnat appliceras på 
resultatet av analysen för att öka förståelsen för de frågor som lyfts. Då Strömgren (2007) 
inriktar sig på den svenska kommunala planeringen var det lätt att använda detta perspe-
ktiv för att förstå förhållanden i det studerade empiriska materialet. Sandercock (1998) har 
ett större perspektiv vilket gör det svårare att applicera det på de svenska förhållandena
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och Sandercocks synsätt har därmed använts med viss reservation. Genom att vara 
medveten om detta har de stora dragen som urskilts i Sandercocks teoretiska perspektiv 
ändå kunnat användas för att förstå analysen till viss del. Strömgrens nationella perspektiv 
och Sandercocks mer allmänna förhållningssätt har ändå lyckats komplettera varandra och 
bidragit till en diskussion kring den svenska planeringen och bostadsförsörjningen.
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