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SAMMANFATTNING   

Studien berör bostadsbristen i Malmö och har till syfte att undersöka de bakomliggande 

orsakerna till bostadsbristen och vad som krävs för att etablera en välfungerande 

bostadssituation, vilket är önskvärt med tanke på dagens kritiska bostadssituation. Studien 

har avgränsats till ett antal teorier som behandlar orsakerna och lösningarna på 

bostadsbristen. För att få svar på om de utvalda teorierna speglar bostadssituationen i 

Malmö har intervjuer genomförts med representanter för några ledande bostadsaktörer, 

bl.a. finns byggföretag, byggherrar och kommunen representerade.  

       

Flera faktorer betraktas som barriärer för en god bostadssituation och behöver åtgärdas. 

Framförallt handlar det om höga produktionskostnader, d.v.s. bygg- och markkostnader, 

vilka stoppar eller fördyrar bostadsbyggandet. Lösningen är att kommunen sänker 

markpriset men i gengäld kräver att det byggs billiga bostäder och en förändrad 

bygglagstiftning som ökar konkurrensen och därmed sänker produktionskostnaderna. 

       

Resultatet visar också att en nyproducerad hyresrätt som ska vara den mest passande 

boendeformen för kapitalsvaga hushåll är p.g.a. rådande skattelagstiftning betydligt dyrare 

än andra boendeformer och därmed svåråtkomlig för dessa hushåll. Det innebär att dessa 

hushåll enbart kan konkurrera om de fåtal ledigblivna och billiga befintliga hyresrätterna, 

vilket bör rättas till genom att bl.a. införa en låg hyresmoms. Vidare finns det brister i 

överklagandeprocessen, byggregelverket och statens ekonomiska stöd gentemot 

kommunerna, vilka hämmar bostadsbyggandet och bör ses över.  

       

Hyressättningen och reavinstskatten lyfts vanligtvis upp som en del av bostadsproblemet 

eftersom de skapar orörlighet på bostadsmarknaden och en ovilja att investera i hyresrätter 

men så är inte riktigt fallet i Malmö. Hyressättningen i Malmö utgår från en s.k. 

Malmömodell som ger en god vilja att investera i hyresrätter och kan därför inte betraktas 

som ett hinder även om en utveckling är önskvärt. Att avskaffa reavinstskatten hade ökat 

rörligheten på bostadsmarknaden men sett till förändringens "moraliska" skada och osäkra 

effekt är det mer motiverat att bara fokusera på ökat bostadsbyggande.     

 



 
 

ABSTRACT  

The study is about the housing shortage situation in Malmo and its purpose is to research 

the reasons behind the lack of housing and what is necessary to be done to implement a 

housing situation that works well, which is very in high demand considering the critical 

housing situation. The study rounded up to a few theories about the reasons and solutions 

for this housing shortage. In order to find answers regarding whether the chosen theories 

reflect the housing situation in Malmo, interviews have been conducted with 

representatives from some leading construction, contractors and the municipality.  

 

Different factors are seen as barriers for a good housing situation and need to be taken care 

of. First of all, it´s about the high cost of production, which stops or makes the construction of 

housing more expensive. The solution would be that the municipality lowers the price of land, 

but in return demands that low cost housing is built, and also a new housing law which makes 

the competitions higher and thus forces down the production costs.  

 

The result also shows that a brand new rental apartment, which should be the most 

appropriate housing form for low income households is, because of tax regulations, more 

expensive than other type of housing forms and thus harder to get for these type of 

households. It means that the low income households can only compete with the few free 

and cheap rentals that are already there, which should be corrected by for example 

introducing a low rental tax. Further, there are some flaws in the appeal process, 

construction laws and the state´s economic support towards the municipality which slows 

down the construction of housing and which should be reconsidered. 

 

The law about how rentals prices should be decided and the tax to be paid for selling a 

house are often seen as a part of the housing situation problem because they create a stop 

in the housing market and a reluctance in investing in rentals, but that´s not really the case 

in Malmo. The prices of rentals  in Malmo  goes from a so called Malmo model which allows 

a will in investing in rentals and cannot then be seen as an impediment even if a 

development is desirable. To remove the selling tax would have increased the flexibility on 

the housing market, but considering the change´s "moral" damage and its uncertain effect 

it´s more justifiable to focus on increasing the construction of new housing. 
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TERMINOLOGI  

Eurostat    EU:s statistikkontor  

IMF   Internationella valutafonden (eng. International 

   Monetary Fund)   

MKB   Malmös kommunala bostadsbolag  

OECD   Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

   utveckling  

PBL   Plan- och bygglagen  

RoK   Rum och kök 

SABO    Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag  

SKL   Sveriges Kommuner och Landsting   
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1. INLEDNING 

1.1 Introduktion  

Malmö är en stad där bostadsbristen varit påtaglig sedan flera år tillbaka. Roten till dagens 

bostadsbrist är att det under det senaste decenniet byggts alldeles för lite i förhållande till 

stadens befolkningsökning och detta är en trend som dessvärre håller i sig. Bostadsbristen 

slår hårt mot framförallt ungdomar, äldre, ensamstående föräldrar, flyktingar som fått 

uppehållstillstånd och de som vill flytta till Malmö för arbete eller studier, vilket innebär 

allvarliga konsekvenser för stadens tillväxt och välfärd. Med utgångspunkt i konsekvenserna 

som bostadsbristen i Malmö vållar så är det av yttersta vikt att studera och undersöka vad 

som orsakar bostadsbristen i Malmö och vilka reformer samt åtgärder som faktiskt resulterar 

i en god bostadssituation som tillgodoser stadens nuvarande och framtida bostadsbehov.  

 

Politiker i Malmö har efter en längre tid av passivitet insett den stora faran med 

bostadsbristen vilket gjort att bostadssituationen fått en högre prioritet än tidigare. För 

drygt tre år tillbaka antog kommunstyrelsen i Malmö en handlingsplan för 

bostadsförsörjning som ska vara en ledstjärna i arbetet mot framförallt ett ökat 

bostadsbyggande och fler billiga bostäder (Malmö stad, 2016:3). Sedan handlingsplanen 

antogs 2014 har en klar förbättring skett, under både 2015 och 2016 har det byggts ett 

hundratals bostäder över genomsnittssiffran (för 2000-talet) som ligger på drygt 1 400 nya 

bostäder per år (Malmö stad, 2016:2). 

 

Ett flertal bostadsexperter och flera relativt nya rapporter höjer dock varningens finger för 

att insatserna är långt ifrån tillräckliga. Hyresgästföreningen kom förra året ut med 

rapporten Bostadsbristens landskap som redogör för att bostadsbristen i Skåne och 

framförallt i Malmö övergått från svår till akut. Detta eftersom det byggs alldeles för få 

bostäder och för att de nyproducerade hyresrätterna är alldeles för dyra för de ekonomiskt 

svaga hushållen vilka utgör en stor andel av Malmös invånare, vilket resulterat i att en del 

nyproducerade hyresrätter står tomma och outnyttjade (Magnusson, 2016). Uppfattningen 

om att bostadssituationen nått en oacceptabel gräns och att det därför krävs fler insatser 

delas också av Boverket, MKB, PEAB, SABO, Fastighetsägarna, erkända bostadsexperter och 

många fler, dock är parterna sällan överens om vad som bör göras för att rätta till läget. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

En viktig samhällsfråga som Malmöborna allt ofta ställer sig är varför bostadssituationen i 

Malmö blivit så akut och ohållbar trots god kännedom om problemet sedan flera år tillbaka. 

Till skillnad från många tidigare rapporter och utredningar som berör bostadssituationen på 

nationell eller t.o.m. på regional nivå så lägger denna rapport enbart fokus på 

bostadssituationen i Malmö med målet att ge framförallt Malmöborna svar på deras 

(vanligaste och viktigaste) funderingar kring just bostadsbristen i Malmö. Syftet med denna 

studie är alltså att utifrån olika bostadsaktörers perspektiv klargöra vad som orsakar dagens 

bostadsbrist och vad som krävs för att åstadkomma en önskvärd bostadssituation.  

    

De frågeställningar som kommer att besvaras i denna rapport är:  

• Vilka är de bakomliggande orsakerna till den rådande bostadsbristen i Malmö? 

• Vilka åtgärder och reformer krävs för att råda bot på bostadsbristen i Malmö? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till Malmöregionen trots att bostadsbrist i stort sett råder i hela landet. 

Anledningen till denna avgränsning beror på att det i skrivande stund saknas en djupare 

rapport som berör bostadsproblematiken i just Malmö, dessutom är bostadsläget i Malmö i 

dagsläget så pass kritiskt att en djupare analys av läget är som mest passande. Det finns 

många teorier och hypoteser som berör orsakerna och lösningarna på bostadsbristen men 

för att kunna genomföra studien inom avsatt tid kommer antalet teorier att begränsas men 

med ambitionen att ge en heltäckande och rättvisande bild.  
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2. METOD 

2.1 Litteraturstudie  

Bostadsbristen är idag ett väldigt aktuellt och omskrivet ämne, därför har en mängd 

litteratur, rapporter, utredningar och internetartiklar av tillförlitlig art funnits till hands. 

Litteraturstudien har legat till grund för bakgrundsbeskrivningen och det teoretiska 

ramverket men har även varit till stöd vid analys och diskussion av resultatet. Framförallt har 

rapporten Lägesrapport Maj 2016 - Årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen, 

samt de två litteraturen Så ökar vi byggandet och Nya regler för ökat bostadsbyggande och 

infrastruktur använts, men även andra rapporter, utredningar och internetartiklar har varit 

till hjälp.       

      

2.2 Intervjuer                                                 

Studien är genomförd med en kvalitativ ansats. För att få svar på om de valda teorierna 

speglar verkligheten har kvalitativa undersökningar i form av intervjuer och mejlkontakt 

genomförts. För att kunna få en heltäckande bild och belysa olika synvinklar har ambitionen 

varit att fråga ut representanter för flera olika aktörer på bostadsmarknaden. För att kunna 

få ut största möjliga mängd information ur intervjusamtalen har författaren använt sig av 

metoden halv-strukturerade intervjuer vilket innebär att författaren i förväg har en 

uppsättning frågor men vars ordning, formulering och antal ändras under samtalets gång för 

att tillvarata så mycket information som möjligt och inte bryta viktiga samband eller 

mönster.  

 

Nedanstående personer har antingen intervjuats eller besvarat frågor via e-post:  

 Märta Stenevi, stadsbyggnadskommunalråd, Miljöpartiet, Malmö kommun. 

 Tore Robertsson, f.d. fullmäktigledamot för Liberalerna, sitter idag i MKB:s styrelse.   

 Peter Svensson, VD, Peab Bostad.  

 Andrea Johansson, försäljningsansvarig, HSB region Syd.  

 Peter Jurdell, chef för fastighetsutveckling, SABO. 

 Anna Wiking, näringspolitisk ansvarig, Fastighetsägarna Syd.  

 Anneli Philipson, enhetschef för bostadspolitik och kommunikation, 

Hyresgästföreningen region södra Skåne. 

 Therese Ortner, Länsassessor, Länsstyrelsen i Skåne. 
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2.3 Fallstudieforskning 

Efter att författaren fått ett en god uppfattning om ämnet blev det dags att undersöka vilken 

metod som var lämpligast för just den här studien och valet föll på fallstudieforskning. 

Motiveringen till valet ligger framförallt i att en fallstudie fokuserar på just ett komplext fall 

som kräver en mer djupgående utvärdering vilket är fallet med bostadsbristen, samt gör det 

möjligt att upptäcka fenomen och insikter som vanligtvis inte kan upptäckas med någon 

annan metod (Backman, 2011:55). Den här metoden ger dessutom kunskaper på djupet och 

lägger fokus på att ge svar på frågan varför det är på det sättet, i det här fallet: Varför råder 

det bostadsbrist i Malmö? (Denscombe, 2010) 
 

Den främsta nackdelen med fallstudien är att studien är beroende av olika personer (i detta 

fall personer med anknytning till bostadssituationen i Malmö) som inte alltid vill ställa upp 

på en intervju eller som inte vill offentliggöra sina åsikter. I den här studien har detta 

hanterats genom att enbart de som inte haft några invändningar mot att ställa upp med 

namn och att offentliggöra sina åsikter inkluderats. Detta ger studien en större tillförlitlighet 

och acceptans eftersom det möjliggör en oberoende granskning, vilket inte hade varit 

möjligt om de intervjuade anonymiserats (Höst et al., 2006:19).  

 

2.4 Reliabilitet  

Reliabilitet kan definieras som tillförlitligheten i datasamlingen och analysen (Höst et al., 

2006:41). Begreppet reliabilitet kan också beskrivas som ett mått på hur tillförlitlig en 

mätning är (Eklund, 2012:35). Kurslitteraturen Att genomföra examensarbete (Höst el al., 

2006:41-42) redogör för att en bra reliabilitet förutsätter framförallt en noggrann 

datainsamling och analys, tydlig redovisning av metodiken, tredjepartsgranskning av 

rapporten och att författaren uppfattat intervjupersonerna rätt. Dessa faktorer har 

författaren haft i åtanke under studiens gång för att säkerställa en hög reliabilitet. 

Författaren har bl.a. tydligt redovisat vilka som har intervjuats för att möjliggöra en 

utomstående värdering av trovärdigheten. För att öka trovärdigheten ytterligare har enbart 

personer med gedigen kunskap om bostadssituationen intervjuats, vilket styrks av deras 

befattning. Vidare har fokus legat på att säkerställa att respondenterna verkligen svarar på 

rätt frågor genom att i förväg sända intervjuunderlag till dem via e-post så att de ges 

utrymme att läsa igenom frågorna och tänka över svaren innan själva intervjun, och för att 
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försäkra att författaren verkligen förstått svaren rätt har samtliga intervjuer spelats in för att 

kunna avlyssnas i ett senare skede.  

 

2.5 Validitet  

Validitet kan beskrivas som kopplingen mellan det objekt man vill undersöka och vad man 

faktiskt mäter (Höst el al., 2006:41-42). Förenklat kan validitet sägas innebär att man 

verkligen undersökt det man ville undersöka och inget annat (Thurén, 1996:22). Med 

följande beskrivning som utgångspunkt har författaren haft som ambition och mål att enbart 

lägga fokus på det som berör problemområdet och dess frågeställning, och exkludera det 

som avviker från detta. Det har framförallt inneburit att intervjufrågorna noggrant valts och 

formulerats för att stämma överens med de olika teoriaspekterna som behandlar problemet. 

Dessutom följer resultat- och diskussionsdelen samma ordning och struktur som teoridelen 

för att minimera risken att hamna utanför problemområdet. Respondenternas svar kan 

betraktas som valida med tanke på att de utvalda respondenterna har en gedigen kunskap 

och erfarenhet av bostadssituationen i Malmö, vilket ökat studiens validitet. Ett sätt att öka 

en studies validitet ytterligare är att tillämpa triangulering, d.v.s. att studera samma objekt 

med andra metoder (Höst et al., 2006:42), detta har dock inte varit möjligt att genomföra 

p.g.a. studiens tidsbegränsning.      
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3. BAKGRUNDSBESKRIVNING  

3.1 Bostadssituationen i Malmö  

Under de senaste tio åren har det i genomsnitt byggts mellan 1 000 - 1 400 bostäder per år i 

Malmö samtidigt som befolkningen ökat med i snitt 5 100 personer per år, vilket illustreras i 

figur 3.1 (Malmö stad, 2016:2). Den stora befolkningsökningen beror främst på att det föds 

väldigt många barn och att en del av dem flyktingar som tagit sig till Sverige antingen 

placerats i Malmö eller självmant flyttat till Malmö från andra städer, åren 2014 och 2015 

tog Malmö emot drygt 4 000 flyktingar (Malmö stad, 2016:9). Denna obalans mellan antalet 

bostäder som tillkommit och befolkningsökningen har skapat ett stort tomrum på 

bostadsmarknaden och vissa källor gör gällande att Malmö idag har en bostadsskuld på 

minst 10 000 lägenheter, en siffra som dock inte riktigt går att säkerställa (Ericson, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Visar sambandet mellan färdigställda bostäder och befolkningsökningen under 

perioden 2000 - 2015 (Malmö stad, 2016:8) 

 

Bostadsbyggandet har dock börjat ta fart, under de två föregående åren har drygt 1 700 nya 

bostäder färdigställts per år med hjälp av dels nyproduktion och dels omvandling av 

befintliga lokaler såsom exempelvis kontor till bostäder. Det innebär drygt 300 bostäder fler 

än genomsnittsvärdet för 2000-talet (Malmö stad, 2016:2). Under 2015 utgjorde de 

nyproducerade hyresrätterna 60 procent av de färdigställda bostäderna, medan 

bostadsrätterna utgjorde 30 procent och småhusen utgjorde knappt 10 procent (Malmö 

stad, 2016:11).  
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Prognoser visar att Malmö kommer att ha en fortsatt stor befolkningstillväxt. Malmö 

kommunen presenterade i slutet av 2015 en prognos som visar att det kommer att krävas               

4 000 nya bostäder årligen under ett antal år framöver, dels för att ta igen föregående års 

låga bostadsbyggande och dels för att matcha stadens befolkningstillväxt (Botwid, 2015). En 

väldigt svår utmaning som präglas av oenighet bland politiker, byggaktörer och 

bostadsexperter kring vad som är bäst att göra, vilket blir väldigt tydligt när det kommer till 

frågan om att reformera dagens hyressättning.   

 

3.2 Svårt att få en hyresrätt i Malmö 

Genom att belysa svårigheten i att få en hyreslägenhet i Malmö ges en vidgad förståelse för 

hur allvarlig dagens bostadsbrist verkligen är. Det allra vanligaste är att den sökande 

registrerar sig hos den kommunala bostadsförmedlingen, Boplats Syd mot en årlig kostnad 

på 300 kronor. Boplats Syd förmedlar årligen ett tusentals lägenheter i Skåne, under året 

2016 förmedlades 4 436 lägenheter i Malmöregionen, vilket är en ökning med lite mer än 

500 bostäder jämfört med året innan. Den genomsnittliga kötiden låg år 2016 på 1 242 dagar 

(lite över tre år) vilket innebär att den som registrerar sig idag (maj, 2017) riskerar att vänta 

till slutet av år 2020 innan det blir aktuellt med en lägenhet (Westerberg, 2017).  

 

Det finns även ett antal privata hyresvärdar som inte släpper sina bostäder på Boplats Syd, 

de har istället egna kösystem som alla kan vända sig till. Dessa hyresvärdar ställer dock 

väldigt höga inkomst- och kapitalkrav som de mest behövande har svårt att uppfylla. Det 

råder med andra ord en ohållbar situation som tvingat framförallt många unga till 

andrahandsboende, vilket är ett betydligt osäkrare och dyrare alternativ. 

 

3.3 Bostadsbristen drabbar samhällets utsatta och ekonomiskt svaga 

Det är ingen tvekan om att bostadsbrist råder i Malmö men det är inte alla grupper som är 

hårt drabbade, i likhet med andra samhällsproblem är vissa grupper betydligt mer utsatta än 

andra. Det är väldigt viktigt att bena ut vilka grupper som är drabbade och styra 

bostadsbyggandet utifrån deras ekonomiska förutsättningar, för annars tenderar 

bostadsbyggandet att få allvarliga konsekvenser i form av bl.a. tomma och outnyttjade 

bostäder trots en akut bostadsbrist.  
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Emma Johansson belyser i sitt examensarbete Bostadsbrist eller begreppsförvirring? att de 

med god lönenivå och att de som äger en bostad inte alls har några problem med att ordna 

en av stadens lite dyrare bostäder. De ekonomiskt svaga grupperna såsom unga, studenter, 

ensamstående föräldrar och äldre har det dock betydligt tuffare eftersom en större grupp 

människor ska konkurrera om ett begränsat antal av de "billigare" bostäderna (Johansson, 

2016). Uppfattningen om att det är just de svaga grupperna som har det svårast på 

bostadsmarknaden delas också av bl.a. Hans Lind (f.d. professor i fastighetsekonomi vid 

KTH), Barbro Engman (förbundsordförande i Hyresgästföreningen) och Anders Lago 

(ordförande för HSB:s riksförbund) och som därför understryker vikten av att kraftigt öka 

byggandet av bostäder som passar just dessa grupper, d.v.s. de med medel- och låginkomst 

(Lind och Engman, 2014). 

 

3.4 Malmö stads bostadsmål 

Malmö stad är införstådd med att den svåra bostadsbristen som råder i staden har en 

negativ inverkan på stadens tillväxt och välfärd, därför är Malmö stad angelägen om att få 

ordning på bostadssituationen. Året 2014 antog kommunstyrelsen en handlingsplan som 

indikerar vad staden ska rikta in sig på för att på kortare sikt kunna tillgodose stadens 

bostadsbehov, bl.a. återfinns ökat bostadsbyggande och framförallt fler "billiga" bostäder, 

vilket rimmar gott med många bostadsexperters övergripande uppfattning om vad som bör 

göras för att råda bot på bostadsbristen (Malmö stad, 2016:3). 
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4. TEORI 

Teorierna kring vad som orsakar bostadsbristen och vad som bör göras för att vända på 

situationen går isär och kolliderar ofta med varandra. På grund av problemets art baseras 

teorierna och uppfattningarna ofta på egna analyser och bedömningar av bostadssituationen 

som i mer eller mindre omfattning avfärgats av bl.a. partitillhörighet, ideologi och 

befattning. Detta har resulterat i en djungel av olika teorier (åsikter, uppfattningar) som 

skapat splittring och ett låst läge, vilket försvårat arbetet med att råda bot på 

bostadsbristen. En omfattande litteraturstudie har fått genomföras för att kunna avgränsa 

sig till ett antal kvalificerade och "branschgodkända" teorier. Författaren gör inget anspråk 

på att enbart dessa teorier illustrerar och speglar problematiken samt lösningen, men 

eftersom de dominerar den svenska bostadsdebatten så är de såklart av stort intresse för 

den här studien.  

 

4.1 Dagens subventioner missgynnar hyresrätten  

Det råder enighet om att det är de ekonomiskt svaga grupperna som drabbas (hårdast) av 

bostadsbristen och med hänsyn till deras ekonomiska förutsättningar är hyresrätten den 

mest passande upplåtelseformen (Linnala et al., 2013:39). Med detta som bakgrund bör det 

ha tillkommit flest hyresrätter under det två föregående decennierna men så har det inte 

blivit, under perioden 1990 - 2013 har det enbart tillkommit 1 650 hyresrätter (Linnala et al., 

2013:11). Bakgrunden till detta är att de andra boendeformerna, d.v.s. bostadsrätten och 

äganderätten subventioneras av staten medan hyresrätten får inte ett enda öre, vilket gör 

att det ur ekonomisk synvinkel är bättre att satsa på andra boendeformer än just 

hyresrätten. Det handlar framförallt om att villa- och bostadsägare kan göra avdrag på sina 

lån i deklarationen och räkna med rotavdrag vid reparationer av bostaden, vilket gjort 

hyresrätten mindre attraktiv att investera i (Linnala et al., 2013:38).  

 

Att skapa skatteneutralitet mellan upplåtelseformerna genom att exempelvis införa en låg 

moms på hyran skulle troligtvis skapa incitament för att bygga fler hyresrätter (Linnala et al., 

2013:12). Den svenska regeringen är av samma åsikt, d.v.s. att byggande av hyresrätter 

behöver stimuleras och fattade förra året (2016) ett beslut om att införa ett investeringsstöd 

som ska ges till de byggföretag som väljer att investera i billiga hyresrätter och 

studentbostäder. Beslutet trädde i kraft i början av det här året (2017) med målet att det 
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under kommande period ska byggas betydligt fler billiga hyresrätter och studentbostäder i 

områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist (Regeringskansliet, 2016).   

 

4.2 Planmonopolet och kommunens markpris hämmar bostadsbyggandet 

Det kommunala planmonopolet innebär att kommunerna har rätt att bestämma var, när och 

hur det ska byggas, vilket regleras med hjälp av plan- och bygglagen, PBL (Cars et al., 

2013:91). Problemen med dagens planmonopol är många, framförallt handlar det om att 

kommunen har av framförallt ekonomiska skäl inte intresse av att bygga fler bostäder och i 

synnerhet inte hyresrätter för de ekonomiskt svaga grupperna och därför låter bli att 

planlägga tillräckligt med mark (Linnala et al., 2013:86).  

 

Det handlar också om ett bristande samspel och samarbete mellan kommunen och privata 

bostadsaktörer (framförallt byggföretag och byggherrar) som bottnar i att kommunen i stort 

enbart tar hänsyn till sina intressen. Det handlar exempelvis om att kommunen "maximerar" 

markpriset för egen vinning vilket gör att byggföretagen och byggherrarna upplever det som 

ekonomiskt olönsamt och t.o.m. riskabelt att bygga och därför avstår (Cars et al., 2013:91).  

 

Det krävs en klar förbättring från kommunens sida för att kunna främja en god 

bostadsutveckling, om kommunen trots sin skyldighet väljer att inte bygga tillräckligt med 

bostäder kan en lösning på det här problemet vara att staten ser till att styra kommunerna 

mot att bygga mer. Det kan göras med hjälp av en form av belönings- och sanktionssystem 

som går ut på att den kommun som bygger (tillräckligt) mycket får extra statligt stöd medan 

den kommun som inte gör det tvingas betala straffskatt eller t.o.m. riskerar att förlora sitt 

planmonopol till en regioninsats (Linnala et al., 2013: 87). 

 

Kommunerna betraktar med största sannolikhet ovannämnda kritik som obefogad och att 

problemet istället ligger i markinnehavarnas (vanligtvis byggherrar och byggföretag) händer 

som envisas med att enbart bygga lite åt taget, d.v.s. de sprider byggandet över en längre tid 

eftersom det ger högre vinst än om man bygger allt på en gång (Linnala et al., 2013:92). 
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4.3 Långdragen och komplicerad detaljplaneprocess 

Detaljplaneprocessen, d.v.s. arbetsprocessen för att upprätta en detaljplan (se figur 4.1) 

syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. En detaljplan reglerar 

markens användning och bebyggelsens utformning inom ett visst område, i syfte att 

möjliggöra exempelvis en ny bebyggelse (Malmö stad, u.å.). 

Figur 4.1. Detaljplaneprocessen, standardutförande (Boverket, 2015) 

 

Många bostadsaktörer lyfter fram dagens detaljplaneprocess som ett stort hinder för ett 

ökat bostadsbyggande. De menar att en förutsättning för att få ordning på 

bostadssituationen är att kommunerna lyckas få till stånd en effektiv detaljplaneprocess som 

stimulerar bostadsbyggandet och inte sätter käppar i hjulet. 

 

Ett vanligt förekommande problem är att processen som börjar med projektstart och 

avslutas med att planen vinner laga kraft är en oerhört långdragen process som i värsta fall 

kan uppgå till 10 år (Cars et al., 2013:97), anledningarna till detta är framförallt långa 

planläggningstider och överklagandeprocesser (Linnala et al., 2013:16). Detta orsakar 

bristande förutsägbarhet, höga ränteutgifter för markinnehav och en ekonomisk risk som 

enbart större byggföretag kan hantera, vilket leder till mindre konkurrens och därmed högre 

entreprenadpriser (Linnala et al., 2013:16). Ett annat problem är att detaljplanerna alltför 

ofta ställer preciserade krav gällande bl.a. fönsterutformning, vegetation och 

energiförbrukning. Detta innebär att varje bostadsprojekt kräver en egen unik löning vilket 

omöjliggör en standardiserad och industriell produktion som ger sänkt tidsåtgång och 

slutkostnad (Linnala et al., 2013:16).   

 

För att effektivisera detaljplaneprocessen krävs det att detaljplanerna förenklas avsevärt, ett 

förslag som flera bostadsaktörer lyft fram är att kommunen enbart ska ta fram övergripande 
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detaljplaner som reglerar volym och ändamål för den aktuella bebyggelsen och spara 

detaljutformningen till bygglovsskedet. Denna förenkling hade resulterat i tids- och 

kostnadsbesparing samt ett ökat bostadsbyggande tack vare möjligheten att få fram fler 

detaljplaner (Skanska, 2014:6). Det är även av ytterst vikt att överklagandeprocessen 

effektiviseras, två förslag som vanligtvis nämns är att begränsa vem som får lov att överklaga 

och att införa en administrativ kostnad för själva överklagandet, vilket har till syfte att 

minska antalet oseriösa och mindre välgrundade överklagan (Cars et al., 2013:102-103). 

 

Regeringen tillsatte år 2013 en utredning som fick namnet en Effektiv och rättssäker PBL- 

överprövning (SOU 2014:14) vars syfte var att se över hur överklagandeprocessen kan 

effektiviseras. Utredningen kom fram till att ovannämnda förslag inte bör genomföras 

eftersom de bryter mot rätten till medborgarinflytande, minskar inte antalet överklagan och 

orsakar en del administrativa problem. Utredningen kom istället fram till att den mest 

effektiva åtgärden är att slopa länsstyrelsen som första instans vid överklagande av 

detaljplaner, vilket innebär att överklagandet istället ska sändas direkt till mark- och 

miljödomstolen och förändringen spås ge en tidsvinst på drygt 4,5 månader (SOU 2014:14). 

Regeringen gick på utredningens linje och beslutet om att slopa länsstyrelsen som första 

överklagandeinstans trädde i kraft juni 2016 (Regeringskansliet, 2016).  

 

4.4 Skattelagstiftningen bidrar till bostadsbristen  

Boverket kom i sin rapport Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv fram till att 

bostadsbristen kan åtgärdas utan att fler bostäder behöver byggas. Det som krävs är att 

invånarna utnyttjar de drygt 4,5 miljoner bostäder som finns i det här landet på ett betydligt 

bättre sätt än vad som görs idag (Linnala et al., 2013:23). Problemet är alltså att det råder 

orörlighet på bostadsmarknaden, alltfler äldre hushåll vars barn flyttat hemifrån väljer till 

skillnad från tidigare generationer att bo kvar i sin stora bostad. Detta eftersom dagens 

skattelagstiftning avseende reavinstskatt (flyttskatt) och rotavdrag för bostadsreparationer 

gör det föga lönsamt att flytta till en mindre men troligtvis mer anpassad bostad (Linnala et 

al., 2013:46). Reavinstskatten innebär att den vinst som genereras vid en bostadsförsäljning 

ska beskattas med en procentsats på 22 procent (E-conomic, u.å.).  
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För att kunna etablera en välfungerade bostadsmarknad krävs det alltså att den blir 

rörligare, vilket förutsätter en reformering av bostadsbeskattningen och ett förslag på hur 

detta kan göras är att ersätta reavinstskatten med en kommunal fastighetsskatt som är 

densamma över hela landet och som betalas ut årligen, förslagsvis 0,50 procent av 

bostadens totala värde (Linnala et al., 2013:51). 

 

4.5 Ett byråkratiskt och stelbent regelverk  

De flesta regler som berör samhällsbyggandet är av godo, med det finns dock ett mindre 

antal regler som tillkommit med god avsikt men vars negativa bieffekter i hög grad hämmar 

bostadsbyggandet och bör därför ses över (Cars et al., 2013:75). Bullernormerna är ett 

sådant exempel, det är nämligen väldigt svårt att uppfylla bullernivåerna i tätbebyggda 

miljöer och inte minst i städerna. Resultatet blir att bostadsprojekt stoppas p.g.a. att 

bullernivåerna inte kan uppfyllas (Cars et al., 2013:75-76). Det argumenteras för att 

möjligheten att bo centralt kompenserar överskriden bullernivå och därför bör staten 

kompromissa med bullernormerna. Att bygga utanför tättbyggda områden för att uppfylla 

bullernivåerna innebär dessutom ökad miljöbelastning p.g.a. mer resor och biltransporter, 

vilket kan betraktas som allvarligare än s.k. överskriden bullernivå (Cars et al., 2013:76). 

 

Regelverket kring trafikbuller vid bostadsbyggande styrs av förordningen om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader (2015:216) och innebär enligt Boverkets förklaring följande:  
 

Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en 

skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA (för en bostad om 

högst 35 kvadratmeter tillåts 60 dBA) ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA 

maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av 

bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan (Boverket, 2016). 

 

Kravet på tillgänglighet, d.v.s. anpassningar som gör det möjligt för funktionshindrade att 

kunna utnyttja den bebyggda miljön (lägenheten, köpcentret, skolan) skapar också stora 

problem, framförallt vid nyproduktion av mindre lägenheter. Anledningen till detta är att 

tillgänglighetskrav såsom exempelvis kravet på att en tillgänglig toalett ska ha ett visst mått 
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är betungande ur ekonomisk och arkitektonisk synvinkel, vilket gör att det inte blir lönsamt 

att bygga den typen av bostad (Fastighetsägarna, 2013:7).  

 

Miljöbalkens regelverk rörande riksintressen betraktas som ett av de största hindren mot ett 

ökat bostadsbyggande. Ett riksintresse är ett område som betraktas som särskilt värdefullt ur 

exempelvis ett naturvårdsperspektiv och som därför ska bevaras samt skyddas för framtiden 

(Cars et al., 2013:69).  Det är självklart att vissa områden är särskilt värdefulla och bör 

skyddas från exploatering och bebyggelse, men det skapar stora problem när ungefär halva 

Sveriges yta behöver skyddas (Svärd et al., 2017). Resultatet utav detta är att det idag finns 

begränsat med tillgänglig mark som passar för att bygga attraktiva urbana miljöer och som 

möjliggör hållbara tätortsstrukturer (Cars et al., 2013:70). 

 

En studie genomförd av Riksrevisionen visar att 60 procent av Sveriges kommuner har 

stoppat ett bostadsbyggande minst en gång de senaste tre åren med anledning av 

regelverket rörande riksintressen, något som blir väldigt problematiskt med tanke på den 

bostadsutmaning som Sverige brottas med idag (Riksrevisionen, 2013). Till detta bör tilläggas 

att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL framhåller att dagens riksintressen inte alls 

fungerar som underlag för samhällsplanering eftersom de är vaga, dåligt beskrivna och 

inaktuella och bör därför ses över omgående (Cars et al., 2013:70). 

 

Med detta som utgångspunkt krävs det att antalet riksintressen minskas, tydliggörs och 

förblir på en acceptabel nivå. Detta kan åstadkommas genom att skyndsamt genomföra en 

aktualitetsprövning av samtliga riksintressen med syftet att minska dessa (Svärd et al., 2017) 

och om ett nytt område hädanefter pekas ut som riksintresse bör ett befintligt riskintresse 

(av mindre värde) tas bort (Cars et al., 2013:70-71). 

 

4.6 Dagens hyressättning är den största boven  

I Sverige bestäms hyrorna för de befintliga lägenheterna genom det så kallade 

bruksvärdessystemet, det "liknar" ett marknadssystem men med undantaget att den innehar 

en spärr (bruksvärde) mot oskäliga hyror (Boverket, 2014:21). Bruksvärdet för hyresrätten 

förhandlas fram mellan hyresgäst (Hyresgästföreningen) och hyresvärd (Fastighetsägarna) 

med utgångspunkt i bl.a. storlek, planlösning, tillgång till hiss och närhet till 
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kommunikationer (Boverket, 2014:21-22). Det förekommer att hyresvärd och hyresgäst inte 

kommer överens om vad som är en skälig hyra, då tar man till en "jämförande avvägning". 

Det innebär att hyran för en befintlig lägenhet betraktas som oskälig om den med god 

marginal överstiger hyresnivån i en någorlunda likvärdig lägenhet som är beläget i ett hus på 

samma ort och vars hyra blivit fastställd genom en kollektiv förhandlingsöverenskommelse 

(Boverket, 2014:22). Dagens hyressättning sätter alltså stopp för marknaden att styra 

prissättningen av de befintliga hyresrätterna, däremot gäller andra regler vid nyproduktion. 

Vid nyproduktion tillämpas istället presumtionshyra som innebär att hyresgäst och hyresvärd 

har rätt att avtala om en högre hyra än det s.k. bruksvärdet, vilket gör det fullt möjligt att ta 

ut en marknadsmässig hyra (Hyresgästföreningen, u.å.)     

 

EU-kommissionen, IMF, OECD, Finanspolitiska rådet och Boverket är några av de parter som 

framfört stor kritik mot hyressättningen och som menar på att den behöver reformeras 

eftersom den utgör ett stort hinder för en välfungerade bostadsmarknad (Linnala et al., 

2013:75). Till bristerna med dagens hyressättning räknas bl.a. långa bostadsköer trots att det 

finns tillgång till bostäder, dåligt utnyttjande av bostadsbeståndet, orörlighet på 

bostadsmarknaden, svarthandel med lägenheter och en ovilja att investera i nya hyresrätter 

eftersom det inte ger en tillräckligt god ekonomisk avkastning (Linnala et al., 2013:76). 

 

För att åstadkomma en välfungerande bostadsmarknad krävs det att hyressättningen 

avvecklas stegvis och så småningom ersätts med en fri hyressättning som grundar sig på att 

hyran för lediga lägenheter bestäms i fria avtal mellan hyresgäst och hyresvärd (Linnala et 

al., 2013:77). Resultatet blir ökat intresse att investera i nya hyresrätter, bättre utnyttjande 

av de befintliga lägenheterna och en rörligare bostadsmarknad, effekter som tros kunna 

råda bot på bostadsbristen (Linnala et al., 2013:113-114). Ett bakslag med den fria 

hyressättningen är dock att hyrorna med största sannolikhet kommer att skjuta i höjden och 

de ekonomiskt svaga grupperna kommer inte längre att ha råd att betala hyran, vilket 

kommer att tvinga staten att bistå dessa hushåll med förslagsvis ökad bostadsbidrag (Linnala 

et al., 2013:51-52).  
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4.7 Produktionskostnaderna är alldeles för höga 

De orimligt höga produktionskostnaderna som består av framförallt bygg- och 

markkostnader är en väsentlig orsak till dagens bostadsbrist. De höga 

produktionskostnaderna gör att många bostadsprojekt inte blir av eller att de 

nyproducerade bostäderna blir alldeles för dyra för en stor del av befolkningen. Enligt 

Eurostat är Sverige ett av de dyraste länderna att bygga i och detta blir väldigt problematiskt 

med tanke på att Sverige under den kommande perioden behöver bygga hundratusentals 

nya bostäder (Linnala et al., 2013:14).  

 

De höga byggkostnaderna har sin främsta orsak i att det är väldigt dålig konkurrens om 

bostadsprojekten, i dagsläget är det enbart ett fåtal större byggföretag som kan åta sig de 

större entreprenaderna, vilket gör att de inte är villiga att sänka byggpriserna (Linnala et al., 

2013:14). Det krävs att konkurrensen inom byggsektorn ökar avsevärt, förslagsvis genom att 

underlätta för små- och medelstora byggföretag att få byggkreditiv från banken så att de kan 

kunna utmana dem större byggföretagen (Linnala et al., 2013:46-47) samt att underlätta för 

utländska byggföretag att börja bygga i Sverige (Söderström och Genfors, 2015:49-51). 

Förutom ökad konkurrens krävs det förenklingar i planprocessen, ändringar i de tekniska 

kraven och mindre detaljregler, insatser som banar väg för standardiserad och industriell 

produktion som sänker produktionskostnaderna väsentligt (Linnala et al., 2013:15-16).  

 

Kommunen har som skyldighet att ta ansvar för bostadsförsörjningen och ett sätt att göra 

det är att sänka markpriset för att kunna dra ner produktionskostnaderna och på så sätt 

stimulera till ökat bostadsbyggande. För i slutändan spås de ekonomiska fördelarna med en 

bra bostadssituation klart överväga de minskade markintäkterna.    
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5. RESULTAT 

Här nedan följer en sammanställning över de svar som framkommit under intervjustudien. 

Resultatdelen följer samma ordning och struktur som teoridelen. För att inte upprepa 

samma svar har likartade svar sammanvävts, vilket framkommer i texten.    

 

5.1 Allt bostadsbyggande är positivt 

Flera respondenter menar på att hyresrätten må vara den bästa upplåtelseformen för 

samhällets svaga med hänsyn till deras ekonomiska förutsättningar, men framhåller trots det 

att det inte är en särskilt effektiv strategi att försöka lösa bostadsbristen genom att enbart 

satsa på hyresrätter. Anledningen till detta är att de nyproducerade hyresrätterna blir 

alldeles för dyra och således inte till någon nytta för de ekonomiskt svaga grupperna som är 

de mest behövande. 

 

De menar att lösningen är att bygga väldigt mycket bostäder och att inte binda sig till en 

specifik boendeform, framförallt innebär byggandet av fler bostadsrätter och villor att priset 

sjunker på dessa typer av bostäder. Resultatet av detta blir att de som bor i hyresrätter och 

som lyckats spara en viss summa pengar numera har möjlighet att ta ett banklån för att 

flytta från sin hyresrätt till en bostadsrätt eller t.o.m. till en villa. I ju med att de flyttar så blir 

det lediga hyresrätter i det befintliga beståndet, dessa lägenheter är betydligt billigare än de 

nyproducerade och kan med största sannolikhet hanteras av de ekonomiskt svaga 

grupperna.  

 

Flertalet av de intervjuade dömer bort regeringens beslut om att införa ett investeringsstöd 

vid byggande av mindre hyresrätter och menar på att de inte alls kommer att resultera i fler 

billiga hyresrätter i områden med bostadsbrist. De drar paralleller till tidigare subventioner 

som inte fick avsedd effekt och de får stöd av Sveriges Byggindustrier och 

Konjunkturinstitutet (Sydsvenskan, 2016). De hade hellre sett att regeringen infört en låg 

moms på hyran för att jämna ut fastighetsägarnas avgifter för diverse tjänster och material, 

vilket skulle skapa ett större intresse att investera i hyresrätter.  

 

Peter Jurdell, chef för fastighetsutveckling på SABO är betydligt mer optimistisk till 

regeringens investeringsstöd och bedömer att stödet kommer att leda till att fler hyresrätter 
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byggs. Stödet kommer att göra det ekonomiskt lönsamt för byggföretagen att bygga 

hyresrätter i områden som idag betraktas som mindre attraktiva ur markperspektiv.   

 

Anneli Philipson, enhetschef för bostadspolitik och kommunikation på Hyresgästföreningen 

framhåller att hyresrätten är en attraktiv boendeform som bär sig rent ekonomiskt och 

behöver egentligen inget ekonomiskt stöd. Att den på senare tid blivit olönsam att investera 

i beror på att andra boendeformer subventioneras med flera miljarder årligen och därför 

blivit betydligt mer lönsamma att investera i. Vidare anser Philipson att investeringsstödet 

för hyresrätter är såklart ett steg i rätt riktning, men att det mest optimala hade varit om 

ingen av boendeformerna subventioneras överhuvudtaget. En subventionsfri 

bostadsmarknad resulterar nämligen i en rättvisare marknad, där produktionen av 

hyresrätter ökar markant.  

 

5.2 Planmonopolet 

5.2.1 Malmö hanterar planmonopolet bra 

Märta Stenevi, kommunalråd med ansvar för bl.a. stadsbyggnad menar att Malmö kommun 

tar ett stort ansvar för ett ökat bostadsbyggande och viftar bort kritiken om att Malmö stad 

inte planlägger tillräckligt med mark. Stenevi menar att Malmö har idag en väldigt god 

planberedskap med drygt 9 000 färdiga byggrätter som står redo att börja byggas och får 

medhåll från i stort sett alla andra respondenter. Stenevi tillägger att det i Malmö 

byggstartades över 3 000 bostäder förra året.  

 

En klar majoritet av de tillfrågade tycker att det är en väldigt god idé att införa en form en av 

belönings- och sanktionssystem för att sätta press på eller hjälpa kommunerna att planlägga 

tillräckligt med mark. Förslaget innebär att Malmö kommun som hanterar uppgiften på ett 

bra sätt belönas med ett ekonomiskt stöd som underlättar byggandet av bl.a. infrastruktur, 

skolor, vårdcentraler och idrottsplatser vilket kommer att bli aktuellt med tanke på att 

staden breder ut sig.  

 

5.2.2 Kommunen tar ut ett för högt markpris  

Stenevi anser att kommunen ska värna om samhällets och medborgarnas tillgångar såsom 

exempelvis marktillgångar och därför är ambitionen att få ut det bästa priset på marken vid 
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en försäljning. Det är enligt Stenevi pengar som kommunen behöver för att kunna klara 

andra verksamheter såsom exempelvis skolomsorg. Flera respondenter intygar dock att 

detta är problematiskt och har en klar inverkan på bostadsbristen, även om marken säljs och 

det byggs bostäder så kommer de att bli så pass dyra att en stor grupp människor inte 

kommer att ha råd med dessa bostäder.  

 

Peter Svensson, VD för Peab Bostad redogör för att det är mer optimalt om kommunen 

använde sig av marken som ett styrmedel och inte bara som en inkomstkälla. Det Svensson 

menar är att kommunen bör kräva en rimlig summa (betydligt lägre än vad som begärs idag) 

men i gengäld ställa krav på att det ska byggas bostäder för exempelvis låginkomsttagare. På 

så sätt har kommunen både tagit ut en vinst för marken och styrt bostadsbyggandet i 

önskvärd riktning.  

 

Jurdell delar Svenssons åsikt om att kommunen bör vid markförsäljning ställa krav på att det 

byggs relativt billiga bostäder på den utannonserade marken och inget annat, detta genom 

att marken säljs tillsammans med en färdig detaljplan. Enligt Jurdell minimerar denna insats 

byggföretagets risk och gör det möjligt att sätta igång byggarbetet med detsamma, däremot 

bör marken inte rabatteras för det gynnar enbart byggföretagen och det påverkar inte 

marknadspriset mot slutkunden.   

 

Tore Robertsson, tidigare fullmäktigledamot för Liberalerna och sitter idag i MKB:s styrelse 

menar att kommunen bör se markförsäljningen ur ett helt annat perspektiv. Robertsson 

nämner att flera undersökningar gör gällande att bostadsbristen drabbar företagen som 

p.g.a. bristen på bostäder inte kan anställa önskvärd kompetens. Det har lett till att många 

företag tvingats flytta sin verksamhet till andra länder. Skulle kommunen istället sälja 

marken relativt billigt eller åtminstone till en rimlig summa så kommer det enligt Robertsson 

att byggas betydligt mer än vad det görs idag. Resultatet av detta blir att fler skattebetalare 

flyttar in till staden och på så sätt kommer kommunen att få in betydligt mer intäkter i form 

av skatter, intäkter som kommunen idag går miste om.  
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5.2.3 Det byggs i en rasande fart  

En klar majoritet av de tillfrågade inklusive Stenevi hävdar att kritiken mot att byggherrar 

och byggföretag håller igen byggandet avsiktligt och på så sätt hämmar bostadsbyggandet 

inte har någon grund och märks absolut inte av idag, tvärtom det byggs i en rasande fart. De 

tillfrågade medger att det såklart finns bostadsprojekt som idag står stilla men att det beror 

på helt andra anledningar. Det kan exempelvis handla om att byggherren enbart lyckats sälja 

en viss andel byggrätter vilket gör att banken inte tillåter byggherren att bygga hur mycket 

som helst och av den anledningen tvingas bygga i etapper eller så kan det t.o.m. röra sig om 

kompetensbrist hos byggherren som gör att bostadsprojekten tvingas gå i stå. De menar att 

det helt enkelt är oförståeligt och vansinnigt att man som byggherre inte vill bygga färdigt 

med tanke på att man då går miste om intäkter från bostadsförsäljning eller hyror.  

 

5.3 Detaljplaneprocessen 

5.3.1. Överklagandeprocessen är ett stort hinder för bostadsbyggandet  

Det framkommer i intervjun med Stenevi att tidsåtgången från planuppdrag till antagande i 

dagsläget uppgår till drygt 10 månader, vilket också bekräftas av SKL:s rapport Planläggning 

och tidsåtgång, 2016 (Gullberg och Isacsson, 2017:52). Stenevi framhåller att tio månader är 

en relativt rimlig och acceptabel tidsåtgång med tanke på processen komplexitet. Stenevi får 

medhåll från i stort sett alla respondenter, men som dock understryker att det förekommit 

fall som tagit längre än 10 månader. De pekar istället på överklagandeprocessen som det 

största hindret för en effektiv detaljplaneprocess och ett ökat bostadsbyggande. I stort sett 

är samtliga tillfrågade eniga om att medborgarna självfallet ska kunna överklaga byggprojekt 

som kan orsaka någon form av skada, men att det inte ska tillåtas äventyra ett av 

kommunens viktigaste mål, nämligen att tillförse befolkningen med bra bostäder.  

 

Stenevi redogör för att det idag finns 13 detaljplaner med över 1 000 bostäder i Malmö som 

är antagna men som ännu inte vunnit laga kraft p.g.a. inkommen överklagan och den 

process som medföljer. Detta innebär att överklagandeprocessen sätter idag stopp för över 

1 000 nya bostäder i Malmö. En siffra som enligt Stenevi skulle kunna vara avgörande för om 

det årliga bostadsbehovet som (beroende på källa) ligger mellan 2 500 – 4 000 kommer att 

kunna uppfyllas.  
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Det har under intervjustudien framkommit en del förslag på hur överklagandeprocessen kan 

effektiviseras utan att helt utesluta möjligheten för invånarna att göra sin röst hörd när det 

kommer till sådant som påverkar deras liv. En förändring som de flesta respondenter skulle 

vilja införa är att begränsa vem som betraktas som sakägare och har rätt att överklaga. En 

förändring som enligt respondenterna är nödvändig eftersom dagens gräns är för diffus och 

inbegriper i många fall väldigt många. Enligt respondenterna innebär förändringen att enbart 

de som är direkt berörda har rätt att överklaga, såsom exempelvis en fastighetsägare vars 

fastighet sjunker i pris p.g.a. den planerade bebyggelsen. 

 

I princip samtliga tillfrågade ställde sig positiva till förslaget om att införa en administrativ 

kostnad för överklagan. Svensson antydde att det alltför ofta förekommer att samma 

personer överklagar flera olika projekt och därför skulle en administrativ kostnad få dem att 

tänka över sitt beslut att överklaga. Svensson är dock angelägen om att fortsätta främja 

medborgarinflytandet och inte skrämma iväg de som verkligen behöver överklaga, därför 

föreslår Svensson att den administrativa kostnaden bör ligga på en rimlig nivå, dessutom bör 

den som överklagar och vinner ärandet få tillbaka den betalda avgiften.  

 

Stenevi som inte motsatte sig en form av administrativ kostnad menade dock att en ännu 

bättre väg att gå är att ställa krav på att överklagaren ska ha varit aktiv och lämnat 

synpunkter i början av processen (såsom exempelvis under samrådet) för att senare ha rätt 

att kunna överklaga en antagen detaljplan. Fördelen med att införa ett aktivitetskrav är 

enligt Stenevi att kommunen då undersöker och bearbetar alla viktiga synpunkter under 

själva processkedet och minskar därmed risken att anta en detaljplan som senare riskerar att 

upphävas p.g.a. inkommen överklagan. Skulle det även vara så att det trots allt kommer in 

en överklagan till mark- och miljödomstolen som baseras på sådant som tidigare avvisats så 

kommer mark- och miljödomstolen att kunna fatta ett beslut relativt snabbt eftersom det 

finns underlag från detaljplaneprocessen.  

 

5.3.2. Preciserade krav fördyrar bostadsbyggandet 

Under intervjuprocessen framkommer det en del anmärkningar på att detaljplanerna är 

alltför preciserade och styr utformningen för mycket. Robertsson och Jurdell antyder att det 

fördyrar bostadsbyggandet eftersom det försvårar en industrialisering av byggproduktionen 
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och ju dyrare bostadsbyggandet blir desto dyrare blir det för konsumenterna när bostäderna 

väl står färdiga, men de betonar samtidigt att det i slutändan inte hindrar själva 

bostadsbyggandet.      

      

Stenevi som i sin roll som stadsbyggnadskommunalråd presenterar kommunen framhåller 

att det är viktigt att höja blicken och tänka långsiktigt när det kommer till utformningen av 

framtida bostäder även om vi idag är i behov av mycket bostäder. De bostäder som byggs 

idag ska stå i många år framöver och av god anda ställer kommunen höga krav för att 

åstadkomma så bra bostäder som möjligt och undvika de misstag som begicks vid 

utformningen och gestaltningen av miljonprogrammen.  

 

5.4 Skattelagstiftningen bidrar till bostadsbristen  

5.4.1. Reavinstskatten behöver ses över 

Majoriteten av de tillfrågade menar att dagens skattelagstiftning avseende reavinstskatt har 

en stor inverkan på bostadsbristen. Den resulterar i att det befintliga beståndet inte 

utnyttjas optimalt eftersom den äldre målgruppen, d.v.s. de äldre paren vars barn flyttat 

hemifrån bor fortfarande kvar i sin stora bostad eftersom det helt enkelt inte är ekonomiskt 

lönsamt att flytta till en mindre bostad. Det behöver alltså skapas incitament för att få de 

äldre paren att flytta till en mindre bostad men åsikterna går isär gällande hur detta ska 

åstadkommas.  

 

Svensson förespråkar en återgång till den modell som gällde i Sverige vid förra sekelskiftet, 

då låg reavinstskatten på drygt 15 procent och det gavs uppskov med hela reavinstskatten 

ifall man köpte en ny bostad. Bevisligen var den modellen bra med tanke på att det var 

väldigt bra rörlighet på bostadsmarknaden under den tiden. Dåvarande lagstiftning skapade 

incitament för de äldre att flytta till en mindre bostad när deras barn flyttat hemifrån. Att 

sänka men behålla reavinstskatten är alltså en bättre väg att gå än att införa en årlig 

fastighetsskatt, enligt Svensson. Det kan låta som en bra idé att slopa reavinstskatten samt 

ränteavdraget och införa en årlig fastighetsskatt för att få igång flyttkedjorna men det skapar 

problem på andra håll och därför bör man vara på sin vakt. Svensson menar att det mest 

optimala är att försöka hitta en lösning som ser till helheten såsom fallet med att sänka 

reavinstskatten till en rimlig nivå och förstärka med ökat bostadsbyggande.   
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Flera bostadsaktörer såsom exempelvis Boverket och Fastighetsägarna håller dock fast vid 

att reavinstskatten i sin helhet är ett problem och behöver avvecklas. Boverket som inte 

hade möjlighet att ställa upp på en intervju tipsade om rapporten Låst läge på 

bostadsmarknaden, skriven av analytikern Bengt Hansson. Rapporten gör gällande att den 

höga reavinstskatten som tas ut vid bostadsförsäljning minskar antalet bostadsbyten, vilket 

hämmar rörligheten på bostadsmarknaden (Hansson, 2014:13). I en intervju med SVT får 

Hansson, författaren till rapporten utveckla sitt resonemang och framhåller att det idag finns 

tillräckligt med bostäder, därför är lösningen på bostadsbristen inte att det byggs mer 

bostäder. Det som krävs är att det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas på ett betydligt 

bättre sätt än vad det görs idag, d.v.s. det behöver utvecklas en rörligare bostadsmarknad 

där flyttkedjor blir ett vanligt fenomen vilket förutsätter att reavinstskatten avskaffas 

(Wendick, 2016). 

 

Nästan alla tillfrågade delar Hanssons uppfattning om att dagens skattelagstiftning är en 

huvudanledning till den påtagliga bostadsbristen i Malmö och att en lösning på 

bostadsbristen förutsätter en förändrad skattelagstiftning. Flera av de tillfrågade anser att 

reavinstskatten bör ersättas med en årlig fastighetsskatt på förslagsvis 0,5 procent av 

bostadens värde och sänkta ränteavdrag, en förändring som spås vända på den stela 

bostadsmarknaden. De pekar dock på att Hanssons resonemang om att det finns tillräckligt 

med bostäder och att det enda som krävs är att flytta runt på människorna må stämma ur en 

teoretisk och analytisk synvinkel, men så funkar inte verkligheten. Det kommer alltid att 

finnas människor som bor för stort eller för litet eller t.o.m. på "fel" ort, sen är det också så 

att effekterna av en ändring tar tid och inget som sker över en kortare period. 

Respondenterna anser därför att förutsättningen för att lösa bostadsbristen är en successiv 

ändring av skattelagstiftningen kombinerat med ökat bostadsbyggande.     

 

Den uppfattningen som de flesta respondenter delar är att dagens skattelagstiftning är ett 

hinder mot en god bostadsutveckling och skulle egentligen behöva reformeras, men att det 

av olika anledningar inte verkar bli av. Anledningen till att reavinstskatten inte avskaffas är 

enligt Stenevi att förslaget om att slopa reavinstskatten och införa en årlig fastighetsskatt må 

vara positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men ack så kontroversiellt för dem äldre. 

Ändringen innebär ju att de äldre hushållen kommer mer eller mindre att tvingas flytta från 
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sin stora bostad som de lagt ner en förmögenhet för att betala av och det är tämligen svårt 

att veta hur stor andel av den äldre generationen som verkligen vill eller kan tänka sig flytta 

till en mindre bostad, därför är det inget politiskt parti som valt att ta tag i frågan.   

 

Philipson är inte alls lika övertygad om att en slopad reavinstskatt skulle öka rörligheten på 

bostadsmarknaden. Det som idag stoppar de äldre paren från att flytta till en mindre bostad 

är enligt Philipson möjligheten att hitta en billig bostad. Det finns helt enkelt för lite utbud 

som matchar deras önskemål, nyproduktion är alldeles för dyrt och många befintliga 

lägenheter likaså p.g.a. nyrenovering. Till detta tillägger Philipson att en väsentlig andel av 

de befintliga lägenheterna saknar dessutom tillgång till hiss. 

 

5.5 Ett byråkratiskt och stelbent regelverk  

5.5.1 Bullernormer   

Enligt Therese Ortner, länsassessor på länsstyrelsen i Skåne finns det flera färska fall där 

bullernormerna satt stopp för nya bostadsprojekt. I de flesta fallen kan bullernormerna 

tillgodoses genom att uppföra någon form av bullerdämpande skydd såsom exempelvis en 

plank eller vall intill vägarna och att sänka väghastigheten. Dessa kostsamma insatser har 

byggherren själv fått bekosta vilket fördyrat bostadsprojekten och resulterat i att de färdiga 

bostäderna blivit för dyra. I vissa områden såsom innerstaden har dessa bullerdämpande 

insatser inte alls varit möjliga att verkställa och därför har önskade bostadsprojekt inte 

kunnat genomföras.  

 

Flera av de tillfrågade menar att problematiken kan delas upp i två olika fall. Det ena handlar 

om att kravet på en skyddande sida (tyst sida) försvårar och i vissa fall omöjliggör byggandet 

av mindre lägenheter av skälet att mindre lägenheter vetter för det mesta bara mot en sida 

som då måste vara utformad som en "tyst sida". Kravet innebär vanligtvis en ur arkitektonisk 

synvinkel svårformad planlösning, där slutresultatet ofta blir att antalet lägenheter måste 

minskas och då blir det inte längre lönsamt att bygga eller så blir lägenheterna väldigt dyra, 

d.v.s. betydligt dyrare än om bullernivån hade varit något mildare.  
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Det andra problemet är att det i vissa tättbebyggda områden inte är möjligt att få ner 

ljudnivån till 55 dBA i någon av byggnadens sidor vilket sätter totalstopp för det planerade 

bostadsprojektet. Detta gäller även om det finns befintliga bostäder runt omkring den 

planerade nybyggnationen.  

 

Flera av de tillfrågade är överens om att regelverket rörande bullernormer är i det stora hela 

bra, men att det skulle vara av godo för dagens bostadssituation att se över den och försöka 

åstadkomma en viss förenkling. Jurdell förespråkar och hoppas att riksdagen ska fatta ett 

beslut om att höja ljudnivån från 55 dBA till 60 dBA för den tysta sidan vilket är uppe för 

diskussion i riksdagen. Det skulle enligt Jurdell resultera i att betydligt fler mindre lägenheter 

hade kunnat uppföras i tättbyggda områden tack vare möjligheten att få till flexibla 

planlösningar och en större ekonomisk avkastning. 

 

Andrea Johansson, försäljningsansvarig på HSB Syd förespråkar inga direkta ändringar i 

regelverket, men ser gärna en regeländring som tillåter avsteg från bullernormerna när det 

verkligen är motiverat. Svensson är på samma spår och menar att det redan finns exempel 

på fall där det verkligen är motiverat, såsom exempelvis att bygga bostäder i stadskärnan där 

det finns befintliga bostäder i samma område. Det är motiverat ur flera aspekter, dels 

minskar det behovet av nya vägar, skolor, vårdcentral och dels är det många människor som 

skulle vilja bo centralt på bekostnad av överskriden bullernivå. Svensson argumenterar för 

att många grupper såsom unga vuxna söker sig avsiktligt till stadskärnan bl.a. för att de 

tycker att den bullriga miljön är charmig och ställer sig därför frågande till varför staten ska 

bestämma hur människor ska bo och leva. Svensson understryker dessutom att många av de 

befintliga bostäderna i bl.a. innerstaden som ju är väldigt omtyckta och attraktiva strider 

mot dagens regelverk. Det innebär att de aldrig kommer att byggas upp igen om de 

exempelvis brinner ner och detta exempel illustrerar enligt Svensson att nyckeln till att 

kunna vända på den negativa bostadsutvecklingen är att myndigheter och politiker i större 

omfattning åberopar ett sunt förnuft och en kompromissvilja. 

 

Det är dock inte alla som delar denna uppfattning, Stenevi och Philipson menar att sänkt 

bullernivå inte kommer att ge några större förbättringar, dessutom kommer de som väljer 

att bosätta sig i de mer bullerutsatta bostäderna att utsätta sig själv för negativa 
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hälsoeffekter och får medhåll från både Boverket och bullerforskare (Öhlén och Nordin, 

2017). Stenevi understryker att det inte är särskilt smart att bygga på ett sätt som gör 

människor sjuka, det är verken bra för samhällsekonomin eller stadsutvecklingen. Vidare 

menar Stenevi att det idag byggs väldigt mycket små lägenheter i Malmö, därför är sänkta 

bullernormer vars syfte är att få till fler mindre lägenheter inte det som är det absolut 

viktigaste och mest prioriterade, även om allt bostadsbyggande är positivt. Enligt Stenevi är 

det mer optimalt att hantera bullerproblematiken genom att försöka sänka bullret vid källan, 

hjälper inte tidigare nämnda insatser, d.v.s. planka, vall och sänkt väghastighet, då bör man 

istället smala av vägarna, införa körförbud under vissa tider och ställa krav på ljuddämpande 

fordonshjul.      

 

5.5.2 Tillgänglighet 

Respondenterna menar att kraven på tillgänglighet fördyrar bostäderna och gör det 

ekonomiskt omöjligt att bygga väldigt små bostäder. De håller dock fast vid att regelverket 

som berör tillgänglighet är av godo och ska såklart inte klandras för dagens bostadsbrist. 

Samtidigt som de tillfrågade anser det vara viktigt med tillgänglighet så är de i stort överens 

om att man bör kunna göra avkall i vissa lägen såsom exempelvis för tillfälliga bostäder 

såsom student- och flyktingboenden, dessutom förespråkar en del respondenter 

möjligheten att kunna göra avkall på tillgänglighets- och hisskravet vid omvandling av 

vindsutrymmen till lägenheter. Denna förenkling hade gjort det lönsamt för fastighetsägare 

att omvandla sina outnyttjade vindsutrymmen till många nya lägenheter.  

 

5.5.3 Riksintressen   

Den bild som de flesta tillfrågade delar är att riksintressen är ett hinder för dagens 

bostadsutveckling och är i behov av revidering. Det råder inget tvivel bland de tillfrågade om 

att vissa områden är av särskilt värde och behöver skyddas, men det slår helt fel när mer än 

halva Sveriges yta måste skyddas från bebyggelse och ingen hänsyn tas till den rådande 

bostadssituationen. Ingen av de tillfrågade kunde riktigt ange ett färskt exempel på när och 

vart ett riksintresse hade hindrat ett bostadsprojekt men framförde att det såklart hade 

förekommit. 
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Lena Micko, ordförande för SKL och Reinhold Lennebom, VD för Fastighetsägarna hävdar att 

anledningen till att det inte förekommer särskilt många fall där just riksintressen stoppat ett 

bostadsbyggande är för att kommuner och byggherrar i stort sett väljer att avstå från att ens 

påbörja arbeten för nya bostäder i områden där riksintressen gäller. Detta eftersom risken 

att fastna i långa och dyra processer med länsstyrelserna, som hanterar riksintressen, anses 

helt enkelt vara för stor (Micko och Lennebo, 2015).  

 

Stenevi pekar ut flera brister med dagens riksintressen, bl.a. kolliderar de olika riksintressen 

med varandra och det råder stor osäkerhet hos kommunernas beslutsfattare gällande hur 

man ska förhålla sig till ett nytt bostadsprojekt i ett område som klassas som riksintresse. 

Stenevi förespråkar därför att riksdagen eller länsstyrelsen arbetar fram en 

"instruktionsmall" som tydliggör hur de olika riksintressena ska förhålla sig till varandra och 

vilka lagar samt regelverk som beslutsfattare ska stödja sig på när det kommer till en 

planerad bebyggelse i ett område som betraktas som riksintresse. Vidare menar Stenevi att 

det också är av ytterst vikt att bostadsförsörjningen betraktas som ett eget riksintresse, 

vilket innebär att ett bostadsprojekt som är väl motiverat sett till kommunens 

bostadsförsörjning ska kunna genomföras på bekostnad av exempelvis ett "mindre 

värdefullt" riksintresse. Flertalet av de tillfrågade menar att dessa insatser är av godo men 

att det krävs mer. De förespråkar framförallt att antalet riksintressen begränsas till de 

absolut viktigaste för att underlätta för länsstyrelsen och bana väg för betydligt fler 

bostäder.   

 

5.6 Dagens hyressättning behöver utvecklas 

Frågan om dagens hyressättning är en väsentlig orsak till den rådande bostadsbristen i 

Malmö delar de tillfrågade. En klar övervägande del av de tillfrågade upplever att dagens 

hyressättning har en del svagheter och skulle behöva reformeras, men framhåller trots det 

att en fri hyressättning (marknadshyra) inte är lösningen på själva bostadsproblemet. 

 

Hyressättningen i Malmö utgår från en modell som även tar hänsyn till läget och mindre 

hänsyn till byggåret (vilket skiljer sig från hyressättningen i övriga delar av landet). Detta har 

gjort att hyreslägenheter i attraktiva områden såsom exempelvis innerstaden trots allt är 

betydligt dyrare än hyreslägenheterna i exempelvis förorten.  André Johansson, utredare på 
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Hyresgästföreningen menar på att det exempelvis skiljer sig hela 40 procent mellan den 

billigaste och dyraste trean (3 RoK) i Malmö (Backman, 2008). Respondenterna förklarar att 

denna modell som faktiskt inte bryter mot dagens hyressättningssystem har resulterat i att 

byggherrar och byggföretag inte alls upplever några större problem att få avkastning på sina 

hyresrätter och beviset på detta är att det byggs väldigt mycket hyresrätter i Malmö.   

 

Flertalet av de intervjuade betraktar Malmömodellen som en bra modell för hyressättning 

och det tar sig framförallt uttryck i att allt fler svenska städer börjar ta efter, men de anser 

att den ändå skulle behöva utvecklas ytterligare. Det som krävs är att lägenheterna i 

attraktiva områden får en mer marknadsanpassad hyra genom att hyressättningen tar ännu 

större hänsyn till läget. De förespråkar att hyresökningen sker successivt för att inte orsaka 

avhysningar, ökad segregation och andra sociala problem, förslagsvis kan hyran höjas med 

0,1 – 1 procent per år tills den når ett marknadspris. På så sätt höjs hyran för de lägenheter 

som idag är för låga samtidigt som resterande lägenheter förblir på en lagom och acceptabel 

nivå och därmed påverkas inte en stor del av Malmös befolkning. Enligt respondenterna 

resulterar denna förändring i en större vilja bland byggherrar att investera i fler hyresrätter. 

De tilläggar att en oreglerad och fri hyressättning inte är särskilt optimalt eftersom den 

resulterar i ökade priser på samtliga hyresrätter i staden och det tydligaste beviset på detta 

är marknaden för bostadsrätter där priset på i stort sett samtliga bostadsrätter i staden 

skjutit i höjden på sistone.  

 

Det är dock inte alla som delar åsikten om att det räcker med att utveckla hyressättningen, 

två av dessa är Anna Wiking, näringspolitisk ansvarig på Fastighetsägarna och Robertsson 

som anser att dagens hyressättning bör avvecklas och ersättas med en fri hyressättning. 

Robertsson menar att den fria hyressättningen fått en orättvis stämpel och att lösningen på 

bostadsbristen faktiskt går via en fri hyressättning. Den fria hyressättningen kommer inte 

bara att resultera i att fler hyresrätter byggs utan den kommer även att öka rörligheten på 

bostadsmarknaden, d.v.s. den kommer att sätta igång flyttkedjor och därmed minska 

behovet av nya bostäder.  

 

Att fri hyrsättning skulle innebära ökade hyror överallt och att hyrorna skulle bli så pass dyra 

för de lågavlönade att staten kommer att tvingas betala ut höga biståndskostnader stämmer 
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inte, enligt Robertsson. Den fria hyressättningen kommer att resultera i högre hyror i 

attraktiva områden medan den kommer att förbli på samma nivå eller t.o.m. minska i övriga 

områden eftersom efterfrågan på dessa lägenheter kommer att sjunka. Såsom fallet är i 

många andra europeiska länder såsom exempelvis Portugal. Robertsson menar också att den 

fria hyressättningen enbart skulle resultera i sociala problem om den infördes över en dag.  

Det är dock inte tanken utan det mest optimala är att avvecklingen sker successivt under en 

längre tidsperiod för de med befintligt kontrakt och en omedelbar avtalsändring vid 

ledigbliven lägenhet. Denna successiva marknadsanpassning av hyrorna gör att de hushåll 

som i längden inte kommer att ha råd att bo i attraktiva områden kommer att hinna flytta till 

en billigare bostad innan de blir alldeles för dyrt för dem. 

 

Förutom det som Robertsson nämner lyfter Wiking upp ett annat problem med 

hyresregleringen som enligt Wiking sällan hamnar i rampljuset. Det är att dagens 

hyresreglering resulterar i att de nyproducerade lägenheterna får en betydligt högre 

hyreskostnad än de befintliga lägenheterna vilket skapar inlåsningseffekter och en ovilja att 

flytta till en nyproducerad lägenhet fastän man har råd. Enligt Wiking skapar detta ännu mer 

orörlighet på bostadsmarknaden och gör det dessutom olönsamt samt riskabelt att satsa på 

nyproduktion av hyresrätter vilket i slutändan innebär färre investeringar i just hyresrätter. 

Detta drabbar de ekonomiskt svaga grupperna som behöver hyresrätten allra mest.   

 

5.7 Oacceptabelt höga byggkostnader 

I dagsläget är efterfrågan på bostäder så hög att det lönar sig att bygga även om 

produktionskostnaderna är otroligt höga. Bostadsbristen är så pass akut att invånare med 

relativt god ekonomi kan tänka sig betala mer än vad som egentligen är rimligt för en 

nyproduktion. För annars tenderar de att stå utan en bostad eller med en bostad som är 

alldeles för liten. Den höga produktionskostnadens baksida är alltså att de nyproducerade 

bostäderna (och framförallt hyresrätten) blir alldeles för dyr för en stor del av befolkningen 

som därför tvingas fortsätta stå i långa bostadsköer eller hyra i andrahand. Författaren har i 

avsnitt 5.2.1. belyst problematiken med höga markpriser och det kommer därför inte att 

beröras i detta delavsnitt.  
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De intervjuade pekar på flera orsaker till de höga produktionskostnaderna i Sverige och det 

krävs att stat, kommuner och bostadsaktörer tillsammans jobbar för att sänka 

produktionskostnaderna. Svensson lyfter upp skattelagstiftning, hållbarhets-, miljö-, energi- 

och konstruktionskrav, samt ineffektivitet hos byggföretagen som rötterna till de höga 

produktionskostnaderna. Att tvingas betala 25 procent moms när man investerar i bostäder 

resulterar i höga produktionskostnader och bör därför ses över. De är svårare att göra något 

åt de olika kraven som ställs på en färdig bostad men det bör has i åtanke att det fördyrar 

bostäderna. Svensson riktar dock störst kritik mot sig egen bransch, d.v.s. byggföretagen, 

anledningen till detta är att de flesta arbetsmoment tar idag längre tid att genomföra än för 

10 - 15 år tillbaka vilket är helt oacceptabelt och fördyrar naturligtvis bostadsprojekten. 

Svennson önskar därför att byggföretagen blir mer effektiva genom att bl.a. åberopa ett mer 

industriellt tillvägagångssätt vid planering och produktion.   

 

Jurdell pekar på bristande konkurrens i byggbranschen, risker i planprocessen, höga 

materialpriser och preciserade byggkrav som orsaken till de höga produktionskostnaderna. I 

dagsläget är det bara de större byggföretagen som kan åta sig de större uppdragen vilket gör 

att de inte självmant är villiga att sänka priserna. Det krävs därför ökad konkurrens och 

Jurdell får medhåll från konkurrensverket (Söderström och Genfors, 2015). 

 

För att öka konkurrensen krävs det enligt Jurdell att de små- och medelstora byggföretagen 

klarar av att utmana de större byggföretagen och att utländska byggföretag "släpps in" på 

den svenska bostadsmarknaden. Det gäller för kommunerna att underlätta för mindre 

företag genom transparanta och förutsägbara detaljplaneprocesser, minska risker i plan- och 

bygglovsprocessen och ta fram större volymer av byggbar mark till försäljning. En annan 

nödvändig insats är enligt Jurdell att Sveriges regering beslutar om en ny bygglagstiftning 

som verkligen uppmuntrar grannländernas byggföretag att börja bygga i Sverige vilket 

kommer att resultera i ökad konkurrens och därmed minskade produktionskostnader. Det 

kan exempelvis innebära att ett bostadsbygge som är lagligt att uppföra i Tyskland eller 

Finland också blir lagligt att uppföra i Sverige. Jurdell understryker även att kommunens 

alltför preciserade byggkrav bör minska i antal eller bli mindre preciserade för att bana väg 

för standardiserat och industriellt byggande som sänker produktionskostnaderna. 
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Jurdell är övertygad om att byggföretagen tar ut en alldeles för stor vinst och att det utan 

tvekan går att få ner anbudspriset. Ett tydligt bevis på detta är enligt Jurdell att SABO har 

sedan ett antal år tillbaka lyckats med hjälp av ramavtalsupphandlingar avseende 

nyckelfärdiga hyreshus (modulhus), så kallade Kombohus pressa ner byggkostnaderna med 

20 – 30 procent och har även lyckats bygga i områden som ingen byggherre lyckats bygga på 

sedan flera decennier tillbaka. Med ovanstående resonemang vill Jurdell illustrera hur viktigt 

det är att byggbranschen jobbar innovativt för att minska produktionskostnaderna och på så 

sätt öka antalet bostäder. 

 

Modulhusen är dock inte alltid attraktiv eller lockande för byggföretagen att bygga eller för 

invånarna att bo i. Detta har lett till att många byggherrar med inspiration från SABO:s 

modulhus försökt pressa ner produktionskostnaderna med unika projekt som vänder sig till 

låg- och medelinkomsttagare i kommunen och ett sådant företag är HSB. Johansson, 

försäljningsansvarig på HSB förklarar att HSB har sedan en tid tillbaka påbörjat 

bostadsprojektet HSB 100 som innebär att HSB utgår från medelinkomsttagares 

förutsättningar och bygger utifrån det. Det kan exempelvis innebära att man avskaffar vissa 

ytor som inte är särskilt utnyttjade i det vardagliga livet såsom exempelvis de extra 

kvadratmetrarna i vardagsrummet samt hela gästrummet och istället ersätter de med 

gemensamma rum som alla hyresgäster kan ta del av. Förutom optimering av lägenheterna 

så bygger man inget underjordiskt garage utan hänvisar istället till utomhusparkeringar i 

närområdet. På så sätt har HSB lyckats sänka produktionskostnaderna och skapa fler 

bostäder för de mest behövande.     
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6. DISKUSSION OCH ANALYS 

Härnäst följer en diskussionsdel som författaren ägnar åt att analysera och diskutera 

studiens resultat utifrån den utvalda teorin och författarens egna åsikter. Den följer samma 

ordning och struktur som de två föregående avsnitten.  

 

6.1 Satsa på billiga hyresrätter  

De flesta tillfrågade bär på uppfattningen att hyresrätten är den främsta upplåtelseformen 

för de mest behövande dock är de mindre överens om vad som krävs för att just denna 

målgrupp ska erhålla en hyresrätt. En stor del av de tillfrågade menar att hyresrätten är för 

dyr att producera och därför är det inte särskilt optimalt att enbart satsa på hyresrätter för 

att råda bot på bostadsproblemet. I nuläget byggs det hyresrätter i flera områden, ett av 

hyresprojekten är Hisstornet i Limhamn vars hyror kommer att ligga mellan 7 629 - 15 907 

svenska kronor (Boplats Syd, u.å.) vilket är för dyrt för de ekonomiskt svaga grupperna. Det 

innebär att respondenterna har rätt när det kommer till priset på hyrorna och det innebär 

också att allt bostadsbyggande utgår från framförallt höginkomsttagarnas förutsättningar 

som ju idag inte är särskilt drabbade av bostadsbristen. Detta blir väldigt snedvridet även om 

vissa av de tillfrågade argumenterar för att oavsett vad som byggs så kommer det att sätta 

igång flyttkedjor som resulterar i att det blir lika många lediga lägenheter i det befintliga 

beståndet och som är betydligt billigare. Det bör dock tas i beaktande att alla som flyttar till 

bostadsrätter eller villor inte nödvändigtvis bor i hyresrätter eller möjligtvis bor i dyra 

hyresrätter som är alldeles för dyra för de ekonomiskt svaga grupperna.  

 

En förutsättning för att råda bot på bostadsbristen är att bygga för den målgrupp som är 

utsatt och då faller det på sin plats att det som behövs är billiga hyresrätter, en uppfattning 

som både Malmö stad och regeringen delar. Regeringen valde att stimulera byggande av 

relativt billiga hyresrätter med hjälp av en form av investeringsstöd som enligt en klar 

majoritet av de tillfrågade inte kommer att ge någon större effekt och de stödjer sig på att 

liknande bidrag inte gjort skillnad tidigare. De hade hellre sett att det införs en låg moms på 

hyran. Författaren ställer sig dock tveksam till om införandet av hyresmoms ensamt är 

tillräckligt. Flera studier gör gällande att det är drygt två tusen kronor billigare per månad att 

bo i en ny bostadsrätt jämfört med att bo i en ny hyresrätt och med tanke på dagens behov 

av hyresrätter så är det välmotiverat att få till en utjämning (Linnala et al., 2013:12). 
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Ett intressant förslag på hur denna utjämning kan åstadkommas kan hämtas från Lennart 

Weiss, kommersiell direktör i Veidekke som i litteraturen Så ökar vi bostadsbyggandet 

framhåller att staten bör möta den successiva marknadsanpassningen av hyrorna med att 

öka bostadsbidragen till de ekonomiskt svaga hushållen så att de också får råd att hyra 

(Linnala et al., 2013:51-52). Det extra bostadsbidraget bör enligt författaren enbart ges till de 

ekonomiskt svagare hushållen vid hyrandet av en nyproducerad hyresrätt så att de kan få 

ihop sin budget och det skulle kunna finansieras med hjälp av sänkt ränte- och rotavdrag. På 

så sätt skulle skillnaderna mellan upplåtelseformerna minska och byggföretagen kan med 

hjälp av hyresmomsen bygga massvis med (relativt) billiga (men fortfarande lönsamma) 

hyresrätter som de vet att stadens invånare kan klara av att betala, antingen själva eller med 

hjälp av staten. 

 

6.2 Planmonopolet är inget hinder 

Intervjusvaren tyder på att Malmö stad sköter planmonopolet väl. Det har byggstartats flera 

tusentals bostäder under de senaste åren och det finns en god planberedskap. Det innebär 

att byggföretag ges utrymme att bygga även om det ju visat sig att det inte alltid utnyttjats 

fullt ut. De flesta av de tillfrågade ställer sig positiva till att införa en form av belönings- och 

sanktionssystem för att antingen sätta press på eller hjälpa kommunerna att bygga bostäder 

och Malmö stad som hanterar uppgiften på ett bra sätt skulle behöva extra statligt stöd för 

att kunna klara av bl.a. infrastruktursatsningar. Det är givetvis positivt att Malmö stad 

hanterar planmonopolet bra men kommunens uppgift innefattar inte bara en god hantering 

av planmonopolet utan här ingår även att tillförse invånarna med tillräckligt många bra 

bostäder och det har man sannerligen misslyckats med. Det byggs idag långt under vad som 

behövs och kommunen har som skyldighet att arbeta för en god bostadsförsörjning.  

 

Teoridelen belyser två aspekter som har anknytning till planmonopolet och som kan hämma 

bostadsbyggandet, det ena är att byggföretagen väljer av företagsekonomiska skäl att inte 

bygga på den mark som de blivit tilldelade och det andra är att kommunens begärda 

markpris är för högt. Resultatet pekar på det sistnämnda, d.v.s. att kommunens markpris 

ligger för högt och är således en hämmande faktor. Från kommunens sida menar man att 

marktillgången är en viktig inkomstkälla för att kunna klara av sitt uppdrag och kan därför 
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inte rabatteras. De råder dock konsensus bland resterande respondenter att vinsten bör 

ställas i proportion till den skada som dagens bostadsbrist orsakar. 

 

Den här studiens omfattning ger inget utrymme att undersöka förhållandet mellan 

kommunens markintäkter och förlorade intäkter p.g.a. bostadsbristen. Det är dock värt att 

nämna att teknikkonsultföretaget WSP kom nyligen fram till att Skåne förlorar årligen sex 

miljarder kronor p.g.a. den rådande bostadsbristen och då har man inte tagit med 

förlusterna som orsakas av svarthandeln (Lööf, 2017). Med detta som utgångspunkt blir en 

kompromiss motiverat. Författaren anser att Svenssons förslag om att kommunen bör sänka 

markpriset till en rimlig nivå men i gengäld kräva att det byggs bostäder för exempelvis 

lågavlönade är möjligt och motiverat ur flera aspekter, framförallt och viktigast av allt är att 

förslaget innebär mycket bostäder till rätt målgrupp samtidigt som kommunen inte 

rabatterar markpriset allt för mycket. För att kommunen ska säkerställa att dessa billiga 

bostäder verkligen blir av kan marken säljas med en färdig detaljplan och ett ultimatum för 

när bostadsprojektet ska vara färdigt, likt det förslag som Jurdell belyste.  

 

6.3 Detaljplaneprocessen är under utveckling  

Malmö kommuns hantering av detaljplaneprocessen får ett bra betyg av både de tillfrågade 

och av SKL:s undersökning som mynnat ut i rapporten Planläggning och tidsåtgång, 2016. 

Tidsåtgången fram till antagen detaljplan uppgår till drygt 10 månader, vilket kan betraktas 

som fullt acceptabelt med tanke på processens komplexitet. Det som dock lyfts upp som ett 

hinder för bostadsbyggandet av i stort sett alla tillfrågade är överklagandeprocessen. De 

tillfrågade understryker att det utan tvekan ska finnas möjlighet för invånarna att tycka till 

om sådant som verkligen påverkar deras liv men att dagens riktlinjer behöver ses över 

eftersom det hämmar bostadsbyggandet i en tid av akut bostadsbrist.  

 

Att begränsa och tydliggöra sakägarkretsen, ta ut en avgift vid överklagan som ges tillbaka 

vid en eventuell vinst och ställa ett aktivitetskrav, d.v.s. ett krav på att överklagaren ska ha 

varit aktiv och lämnat synpunkter under processens gång är tre förslag som nämndes under 

intervjuprocessen och som enligt författarens mening är bra förslag som ger den önskade 

möjligheten att överklaga på villkor att denna verkligen är seriös och i större utsträckning är 

påverkad. Två av dessa förslag nämndes i teoridelen och en utredning som regeringen 
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tillsatte för några år tillbaka kom fram till att dessa två förslag enbart kommer att ge 

marginella effekter. Istället pekade utredningen mot vikten av att slopa länsstyrelsen som 

första instans vid överklagande av detaljplaner och så blev också fallet. Beslutet om att slopa 

länsstyrelsen som första överklagandeinstans trädde i kraft för mindre än ett år tillbaka och 

därav är det svårt att avgöra om beslutet verkligen varit korrekt och fått avsedd effekt, 

därför anser författaren att det är av ytterst vikt att effekterna av beslutet följs upp inom en 

snar framtid. Visar det sig att problemet med långa överklagandeprocesser kvarstår så bör 

staten ge ovannämnda förslag som många bostadsaktörer verkligen ropar efter ett försök 

även om det skulle innebära en viss begränsning av medborgarinflytandet och ett ökat 

administrativt arbete för kommunen.   

 

Det förekommer relativt lite invändningar på att detaljplanerna är alltför preciserade och 

ingen av de tillfrågade yttrade en önskan om att detaljstyrningen istället bör föreläggas till 

bygglovsskedet. Författaren valde att inte ställa frågan om detaljstyrningen bör flyttas till 

bygglovsskedet för att eliminera att resultatet styrs mot den utvalda teorin. Författaren tror 

att studien hade fått ett annat resultat om fler bostadsaktörer hade stället upp på en 

intervju eftersom det hade gett en mer rättvis och speglande bild. Det kan dock vara så att 

de olika respondenterna anser att de preciserade kraven ändå kommer att behöva uppfyllas 

vid ett senare skede och att det därför är lika bra att det görs från första början. Att sänka 

kraven för att åstadkomma billigare bostäder tycker författaren kan vara motiverat i vissa fall 

såsom för tillfälliga bostäder, dit bl.a. studentbostäder och flyktingboenden räknas men inte 

i andra fall. Det bör nämligen has i åtanke att kommunen ställer dessa preciserade krav för 

samhällets och invånarnas skull, att lätta på dessa krav riskerar att ge osunda bostäder och 

därför bör olika vi vara försiktig med att efterfråga sänkta krav.   

 

6.4 Behåll reavinstskatten  

En klar majoritet av de tillfrågade delar den uppfattning som framgår i teoridelen, nämligen 

att det befintliga bostadsbeståndet inte utnyttjas särskilt optimalt p.g.a. dagens 

skattelagstiftning avseende reavinstskatt och ränteavdrag. Flertalet av de tillfrågade anser 

att en avveckling av reavinstskatten i kombination med införandet av en årlig fastighetsskatt 

på förslagsvis 0,5 procent av bostaden värde är ett bra förslag. Det sätter press på de äldre 

hushållen som inte längre behöver sin stora bostad att flytta till en mindre bostad och 
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därmed lämna plats åt en större familj, vilket minskar antalet bostäder som behöver byggas. 

De tillfrågade är dock överens om att en avveckling av reavinstskatten och införandet av en 

fastighetsskatt inte ensamt är en tillräcklig insats utan det behöver i allra högsta grad 

förstärkas med ökat bostadsbyggande. 

 

Det sistnämnda resonemanget leder oss dock in på den viktiga frågan, nämligen om inte 

ökat bostadsbyggande egentligen är förutsättningen för att en slopad reavinstskatt ska få 

önskvärd effekt. Det verkar nämligen vara så, en avveckling av reavinstskatten skulle 

innebära att de äldre paren som brukar en alltför stor bostad pressas till att flytta men 

såsom Philipson antyder så finns det ingenstans att ta vägen. Såsom tidigare konstaterat så 

är de nyproducerade hyresrätterna väldigt dyra och det är oerhört tveksamt om många äldre 

hushåll kan klara av den hyran. Att erhålla en befintlig hyresrätt med tillgång till bl.a. hiss 

kräver att de stått i bostadskö i ett antal år, vilket i detta fall inte är möjligt.  

 

Det går säkert att argumentera för att de äldre paren ska med hjälp av försäljningsvinsten 

kunna flytta till en mindre bostadsrätt men detta är enligt författaren ingen optimal lösning. 

Det finns idag ett begränsat antal av de mindre bostadsrätterna vilket innebär att den äldre 

gruppen ska konkurrera med en stor grupp människor om dessa efterfrågade bostadsrätter 

och resultatet av detta är ganska givet. Bostadsrätterna blir så kolossalt dyra att det återigen 

inte blir lönsamt att flytta från den stora bostaden och väljer de äldre ändå att flytta så 

innebär det att de fråntar en stor grupp människor dessa bostäder som har liknande eller 

ännu större behov av dessa bostäder.  

 

Med ovanstående som utgångspunkt krävs det alltså ett ökat bostadsbyggande för att det 

överhuvudtaget ska bli lönsamt och ens möjligt att flytta från en större bostad till en mindre 

och ett ökat bostadsbyggande är såklart inte beroende av reavinstskatten. Det torde därför 

vara mer rimligt att inte satsa på en förändring som tros vara moraliskt och ekonomiskt 

belastande för framförallt samhällets äldre och som dessutom inte har en glasklar effekt på 

bostadssituationen med tanke på att den i stort sätt är beroende av ökat bostadsbyggande. 
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6.5 Se över byggregelverket  

6.5.1 Bullernormer 

De tillfrågade inklusive länsstyrelsen är överens om att dagens bullernorm hämmar 

bostadsbyggandet. Det sätter stopp för eller fördyrar byggandet av mindre bostäder i 

framförallt stadskärnan. Flera respondenter efterfrågar i likhet med teorin ökad toleranskrav 

för att kunna bygga de bostäder som idag inte är möjliga att bygga p.g.a. dagens bullernorm. 

De menar på att möjligheten att bo centralt kompenserar överskriden ljudnivå och 

författaren delar denna åsikt. Det är klart att skadan som förhöjd bullernivå orsakar bör tas 

på allvar men samtidigt måste den ställas i proportion till skada som bostadsbristen orsakar 

och framförallt till den skada som unga vuxna drabbas av såsom exempelvis att de tvingas till 

andrahandsboende, tvingas tacka nej till utbildning eller jobb och tvingas fortsätta bo kvar 

hemma.    

      

Författaren förespråkar självfallet inte en avreglerad bullernivå utan snarare en större 

tolerans för att kunna få igenom de bostadsprojekt som ligger på gränsen. Det bör i detta 

sammanhang uppmärksammas att det idag finns många bostäder och affärer som utsätts för 

en högre ljudnivå än vad som är tillåtet i dagsläget och som är mycket attraktiva samt 

efterfrågade av framförallt unga vuxna och studenter. Inställningen om att skydda invånarna 

från skada blir paradoxal eftersom just denna inställning skadar framförallt unga och 

studenter då den hämmar deras tillväxt och utveckling.  

 

6.5.2 Tillgänglighet 

Problematiken bakom tillgänglighetskraven som belyses i teoriavsnittet bekräftas av samtliga 

tillfrågade. Det råder stor förståelse för vikten av tillgänglighet men många är ändå av 

åsikten att det inte skulle orsaka en större skada om avkall gjordes i vissa lägen och 

situationer såsom exempelvis för studentbostäder. Inför varje terminsstart (högskola/ 

universitet) läser man tyvärr i nyheterna att studenter fått tacka nej till utbildning p.g.a. 

bristen på studentbostäder i Malmö, därför ser författaren förslaget om att få göra avkall på 

tillgänglighetskravet för boenden avsedda för bl.a. studenter och unga vuxna som ett steg i 

rätt riktning. Det innebära exempelvis att det räcker med att 20 procent av 

studentlägenheterna i ett flervåningshus måste vara tillgänglighetsanpassade. Dessa ska i 

första hand gå till funktionshindrade och eftersom studentlägenheter är tillfälliga bostäder 
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så kommer lediga tillgänglighetsanpassade lägenheter att finnas till hands terminsvis som 

givetvis erbjuds till antagna studenter med funktionshinder.   

 

Flertalet av de intervjuade nämner också att antalet bostäder med största sannolikhet 

kommer att öka om det tillåts att göra avsteg från tillgänglighets- och hisskravet vid 

omvandling av outnyttjade vindsutrymmen till lägenheter. Författaren ställer sig positiv till 

förslaget, även om denna åtgärd inte är själva lösning på bostadsbristen så är ett antal icke 

tillgänglighetsanpassade lägenheter i f.d. vindsutrymmen bättre än (funktionslösa) 

vindsutrymmen som saknar lägenheter i en tid av svår bostadsbrist.    

 

6.5.3 Riksintressen 

Problematiken och bristerna med riksintressen som skildras i teoriavsnittet bekräftas i stort 

sett av de tillfrågade. I likhet med teorin anser de att många områden i Sverige är värdefulla 

och bör skyddas från exploatering men att det blir bisarrt när en väldigt stor del av Sveriges 

yta inte kan bebyggas i en tid då landet står inför en väldigt tuff bostadsutmaning. Det som 

dock sticker ut är att ingen av respondenterna varit med om att just deras projekt relativt 

nyligen stoppats av riksintressen, vilket kan tyckas är lite motsägelsefullt med tanke på att de 

anser det vara ett stort hinder. En logisk förklaring till detta är enligt SKL och 

Fastighetsägarna att byggaktörer och kommuner anser att risken att hamna i långa och dyra 

processer med länsstyrelsen är alldeles för stor när det kommer till att bygga i områden som 

klassas som riksintressen och därför helt enkelt avstår och denna uppfattning bekräftas även 

av Riksrevisionen (Micko och Lennebo, 2015). Med detta som bakgrund blir det förståeligt 

varför många byggherrar upplever att det finns begränsat med mark som passar för att 

bygga attraktiva urbana miljöer och som möjliggör hållbara tätortsstrukturer. 

 

Stenevi bekräftar SKL:s uppfattning om att riksintressen inte fungerar som underlag för 

samhällsplanering. Detta eftersom dagens regelverk är så pass invecklat att beslutsfattare 

har svårt att avgöra om ett efterfrågat bostadsprojekt i ett område som betraktas som 

riksintresse får enligt lag genomföras eller inte. Stenevi föreslår därför att regeringen eller 

länsstyrelsen arbetar fram en tydlig instruktionsmall för att underlätta för beslutsfattare att 

fatta rätt beslut och en sådan mall skulle enligt författaren även i större omfattning 
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uppmuntra kommuner och byggherrar att våga sig på bostadsprojekt i riksintresseklassade 

områden.  

 

De tillfrågade nämner några olika åtgärder mot problemet med riksintressen, flera liknar de 

förslag som nämns i teoridelen. Stenevi föreslår bl.a. att bostadsförsörjningen bör betraktas 

som ett eget riksintresse vilket innebär att bostadsprojekt som är av stort värde för 

kommunens bostadsförsörjning ska kunna göra avkall på regelverket som berör 

riksintressen. Detta är enligt författaren ett väldigt intressant förslag som utan tvekan skulle 

leda till ett ökat bostadsbyggande. Såsom staten betraktar det vara angeläget att skydda 

områden från skada så bör man från statens håll vara lika, om inte mer angeläget att skydda 

landets invånare mot bostadsbristen som orsakar diverse skador och svårigheter. Detta 

innebär självfallet inte att varje bostadsprojekt ska kunna göra avkall på vartenda 

riksintresse utan det ska handla om ett större bostadsprojekt med några hundratals nya 

bostäder som verkligen hjälper kommunen att klara av sin bostadsförsörjning och där 

riksintressets "värdefullhet" också tas i beaktande.  

 

6.6 Malmömodellen är en bra kompromiss  

Det råder meningsskiljaktigheter bland respondenterna i frågan om hyressättningen bör 

avvecklas och ersättas med en fri hyressättning. De flesta håller fast vid att dagens 

hyresreglering är den mest optimala hyressättningen men att den skulle behöva utvecklas, 

medan en mindre grupp anser likt teorin att dagens hyresreglering bör ersättas med en fri 

hyressättning. Att en övervägande del av de tillfrågade inte förespråkar fri hyressättning tros 

bero på att den hyressättningsmodell som gäller i Malmö, d.v.s. Malmömodellen tar en rätt 

stor hänsyn till bostadens läge vid hyressättningen och ger därmed en mer rättvis och 

transparent hyressättning i jämförelse med den som råder i andra delar av landet. 

 

Det gemensamma mellan de två olika grupperna är dock att de förespråkar högre hyra för 

lägenheter i attraktiva områden, dock vill den större gruppen fortsätta ha hyresreglering i de 

mindre attraktiva områdena för att priset på hyresrätterna i dessa områden inte ska skjuta i 

höjden och drabba de ekonomiskt svaga grupperna. Innan författaren går in på om detta är 

ett bra förslag eller inte bör nyttan med att närma sig en fri hyressättning belysas. Enligt det 

teoretiska ramverket så är syftet med en fri hyressättning att åstadkomma en rörligare 
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bostadsmarknad och öka intresset för att investera i nya hyresrätter. Det råder inget tvivel 

om att det behövs en rörligare bostadsmarknad, dock är det ytterst tveksamt om intresset 

för att investera i hyresrätter behöver öka med tanke på att en klar majoritet av de 

färdigställda bostäderna i Malmö är hyresrätter. Den viktiga frågan blir därför om en 

betydligt högre lägenhetshyra i attraktiva områden kommer att öka rörligheten. Författaren 

ställer sig tveksamt till detta, i likhet med Wiking tror författaren att de flesta hushåll inte 

kommer att vilja flytta från sin billiga hyresrätt till en betydligt dyrare hyresrätt bara för att 

få bo i ett lite mer attraktivt område och detta är något man stöter på redan idag i form av 

att en del (dyra) nyproducerade hyresrätter står tomma trots en akut bostadsbrist.  

 

En fri och oreglerad hyressättning i samtliga områden hade däremot satt stor press på 

människor att flytta till en mer anpassad lägenhet sett till bostadsstorlek och ekonomiska 

förmåga. Resultatet blir ökad bostadsrörlighet och ett mindre behov av nya bostäder men 

med konsekvensen att hyresrätten blir så dyr i hela staden att staten kommer att tvingas 

bistå de ekonomiskt svaga hushållen som utgör en stor andel av stadens invånare med 

någon form av ekonomiskt stöd, såsom exempelvis bostadsbidrag. Med detta scenario som 

utgångspunkt anser författaren att det är mer rättfärdigat och lönsamt att kommunen 

rabatterar markpriset för att stimulera ökat bostadsbyggande till rätt målgrupp än att staten 

tvingas till ekonomiskt bistånd som hamnar direkt hos fastighetsägarna.     

 

6.7 Produktionskostnaderna behöver sänkas 

I en tid av akut bostadsbrist verkar inte de otroligt höga produktionskostnaderna sätta stopp 

för nya bostadsprojekt. Innebär detta att produktionskostnaderna i Sverige som ligger bland 

de högsta i världen inte bidrar till bostadsbristen? Nej, så är det definitivt inte enligt 

respondenterna, i likhet med teorin så anser respondenterna att de höga 

produktionskostnaderna har en negativ inverkan på bostadssituationen. Det handlar 

framförallt om att de höga produktionskostnaderna resulterar i att de färdiga bostäderna 

blir så dyra att de mest utsatta och behövande grupperna inte har råd med dessa bostäder 

och fortsätter därmed att vara utanför bostadsmarknaden.  

 

De tillfrågade nämner flera orsaker till de höga produktionskostnaderna såsom hög 

byggmoms, bristande konkurrens, höga materialkostnader och risker i planprocessen. 
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Flertalet av dessa åtgärder kräver politiska beslut som fortfarande inte tagits. Författaren 

anser det vara fullt förståeligt att vissa insatser är svåra eller t.o.m. omöjliga att genomföra 

såsom exempelvis att sänka byggmomsen och eliminera risker i planprocessen men anser 

det vara betydligt mindre förståeligt att staten inte tagit större initiativ för att öka 

konkurrensen bland byggföretag och materialleverantörer. Jurdell nämner flera förslag på 

hur detta kan åstadkommas, ett intressant förslag som nämns är att uppmuntra stora 

byggföretag från exempelvis Tyskland och Finland att genomföra godkända "inhemska" 

bostadsprojekt även i Sverige. Det är även högaktuellt att på ett liknande sätt öka 

konkurrensen bland materialleverantörer för att pressa ner de höga materialkostnaderna. 

Resultatet av allt detta blir såklart minskade produktionskostnader tack vare ökad 

konkurrens.  

 

På väntan efter politiska beslut som ska minska produktionskostnaderna har flera byggherrar 

såsom SABO och HSB tagit initiativ till att minska produktionskostnaderna, det har 

framförallt handlat om modulhus och yteffektiva lägenheter. Projekten är så pass färska och 

få i antal att det är svårt att avgöra om de verkligen ger tillräckligt bra lägenheter och sänkta 

hyror. Oavsett effekt är det positivt med innovativa insatser vars syfte är att minska 

produktionskostnaderna för att i slutändan ge sänkta bostads- och hyreskostnader, vilket 

förhoppningsvis kan inspirera övriga byggherrar, byggföretag, kommuner och staten att 

arbeta för att sänka produktionskostnaderna.  
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7. SLUTSATS 

Detta kapitel är indelat i två delavsnitt, där respektive delavsnitt berör varsin frågeställning. 

Det första delavsnittet behandlar orsakerna och det andra delavsnittet behandlar åtgärderna 

(lösningarna).  

 

7.1 De bakomliggande orsakerna      

Studien visar att flera av de orsaker som belystes i teoridelen kan i stort sett bekräftas 

medan ett fåtal kan mer eller mindre förkastas. Teoridelen lyfter bl.a. upp en bristande 

hantering av planmonopolet och att byggherrar av företagsekonomiska skäl väljer att bygga i 

långsam takt och dessa två teorier kan i stort förkastas. Det framkommer tydligt att Malmö 

kommun sköter sitt planmonopol och planlägger tillräckligt med mark, samt att byggherrar 

och byggföretag har som ambition att bygga så mycket bostäder som möjligt, men att det 

dessvärre förekommer förhållanden som tvingar dem att minska eller stoppa 

bostadsbyggandet, såsom exempelvis brist på arbetskompetens.     

  

Studien visar även att detaljplaneprocessen fram till överklagan inte har någon negativ 

inverkan på bostadssituationen, inte heller kan kommunens alltför preciserade byggkrav 

betraktas som ett hinder för bostadsbyggandet, men det sistnämnda kan och brukar dock 

fördyra bostadsprojekten. Detta p.g.a. att de alltför preciserade kraven försvårar 

möjligheten till standardiserad och industriell byggproduktion som sänker 

produktionskostnaderna.   

 

Det råder delade meningar beträffande dagens hyressättning (hyresreglering) och 

reavinstskatt. De flesta tillfrågade menar att dagens hyressättning skulle behöva utvecklas, 

men att en fri hyressättning inte är en optimal lösning med tanke på att dagens 

hyresreglering uppfyller en viktig funktion som kommer att rubbas vid en eventuell 

avveckling. De tillfrågade är mer överens om att en slopad reavinstskatt ökar rörligheten på 

bostadsmarknaden, men håller dock fast vid att förutsättningen för att en slopad 

reavinstskatt ska få en tillräckligt bra effekt är att öka bostadsbyggandet och utifrån detta 

drar författaren slutsatsen att det är mer rättfärdigat att enbart satsa på att öka 

bostadsbyggandet.  
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De orsaker som dock med största sannolikhet kan bekräftas vara ett hinder för en 

välfungerande bostadsmarknad och som definitiv behöver rättas till är kommunens 

överdrivna markpris, den riskfyllda och kostsamma överklagandeprocessen, de orättvisa 

skatteskillnaderna mellan boendeformerna som missgynnar hyresrätten, det 

bostadshämmande regelverket som berör bullernorm, tillgänglighet och riksintressen samt 

de höga produktionskostnaderna. Studien visar i likhet med teorin att det råder stor 

meningsskiljaktighet när det kommer till hur de "bekräftade" orsakerna ska hanteras och 

bekämpas, vilket inte är så underligt med tanke på att respondenterna representerar olika 

bostadsaktörer som har olika intressen. Detta skapar dock inlåsningseffekter och försvårar 

ett gemensamt angrepp mot problemet.    

 

7.2 Åtta förslag på åtgärder 

I detta delavsnitt summerar författaren sina förslag till åtgärder, i syfte är att skapa 

förutsättningar för att kunna råda bot på bostadsbristen i Malmö.   

1. Malmö kommun bör styra bostadsbyggandet i önskvärd riktning, det som verkligen 

behövs i dagsläget är relativt billiga hyresrätter för en stor grupp kapitalsvaga hushåll. 

Detta kan åstadkommas genom att kommunen begär ett rimligt markpris (d.v.s. inte 

maximerar priset som de gör idag) men i gengäld kräver att det byggs hyresrätter för låg- 

och medelinkomsttagare.  

2. Det efterfrågas betydligt fler billigare bostäder för att kunna vända på den negativa 

bostadssituationen, för att detta ska bli verklighet krävs det att produktionskostnaderna 

minskar avsevärt. Byggföretagen och materialleverantörerna kommer inte att sänka sina 

priser självmant, därför krävs det att staten sänker priserna genom att öka konkurrensen 

bland dessa företag. Förslagsvis genom att underlätta för små- och medelstora svenska 

företag att kunna konkurrera om de större uppdragen, samt att i större omfattning 

"släppa in" utländska företag.  

3. Malmö kommun bör tack vare en god hantering av planmonopolet och en tillräcklig 

försäljning av byggbar mark belönas med ekonomiskt stöd från staten som ska användas 

till att finansiera nödvändig infrastruktur i de nya bebyggelserna. Avsaknad av det 

ekonomiska stödet gör det ekonomiskt svårt, om inte omöjligt för kommunen att 

genomföra nödvändig infrastruktursatsning i de nya bebyggelserna och risken blir 
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därmed att kommunen i fortsättningen blir väldigt försiktig med att planlägga för fler 

bostäder.  

4. Uppmuntra byggandet av hyresrätter genom att jämna ut skatteskillnaderna mellan de 

olika upplåtelseformerna. Detta genom att förslagsvis införa en låg moms på hyran, och 

ge alternativt öka bostadsbidragen till de hushåll som inte riktigt får ihop ekonomin vid 

hyrandet av en nyproducerad hyresrätt. Dessa insatser kan finansieras med hjälp av 

sänkt ränte- och rotavdrag. 

5. Följ upp om beslutet att slopa länsstyrelsen som första instans för överklagan verkligen 

förkortat och effektiviserat överklagandeprocessen. Om det visar sig att förändringen 

inte gett tillräcklig och önskvärd effekt bör staten överväga att begränsa samt tydliggöra 

sakägarkretsen, ta ut en avgift vid överklagan och ställa ett aktivitetskrav. Insatser som 

banar väg för en kortare och mindre riskfylld överklagandeprocess.  

6. Begränsa antalet riksintressen till de mest värdefulla, vara restriktiv med nya 

riksintressen och klassificera bostadsförsörjningen som ett eget riksintresse. Det 

sistnämna innebär att ett bostadsprojekt som är av värde för kommunens 

bostadsförsörjning ska tillåtas på bekostnad av "ett mindre värdefullt" riksintresse. 

Denna reformering innebär att flera stora bostadsprojekt som idag hindras av 

regelverket rörande riksintressen kommer inom en snar framtid att kunna genomföras 

och resultatet av detta blir ett ökat bostadsbyggande i hela staden.   

7. Höj toleransen för bullernivån i stadsmiljön, tillåt bl.a. en bullernivå på 60 - 65 dBA vid 

fasaden mot den tysta sidan. Detta för att möjliggöra byggandet av framförallt mindre 

lägenheter som idag stoppas av dagens regelverk som fastställt högsta bullernivå till 55 

dBA.       

8. Möjliggör avkall på regelverket som berör tillgänglighet vid byggande av mindre 

lägenheter för framförallt unga vuxna och studenter, vilket kommer att resultera i 

betydligt fler mindre lägenheter. Det bör förslagsvis räcka med att en viss andel 

lägenheter uppfyller tillgänglighetskravet. För att öka bostadsbyggandet ytterligare bör 

det även bli tillåtet att gör avkall på tillgänglighets- och hisskravet vid omvandling av 

vindsutrymmen till lägenheter.  
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8. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Den rådande bostadsbristen i Malmö är ett komplext samhällsproblem som bottnar i flera 

olika orsaker. I den här studien har ett flertal orsaker och tänkbara åtgärder berörts. Flera av 

dessa åtgärder skulle dock behöva undersökas mer djupgående för att till fullo säkerställa att 

åtgärden får önskvärd effekt. Ett förslag på vidare forskning är därmed att undersöka om 

rabatterat markpris verkligen kommer att kunna resultera i relativt billiga men tillräckligt bra 

hyresrätter som passar både låg- och medelinkomsttagare eller hindras det av andra faktorer 

såsom exempelvis höga byggkostnader.    

 

Samtliga respondenter betraktar överklagandeprocessen som ett hinder för ökat 

bostadsbyggande, flertalet av de "förbättringsåtgärder" som respondenterna lyfter upp 

ansågs inte bidra till en effektiv överklagandeprocess av statens utredning (SOU 2014:14). 

Utredningen pekade istället på att slopa länsstyrelsen som första överklagandeinstans. 

Regeringen gick på utredningens linje och fattade ett beslut enligt utredningens betänkande, 

vilket trädde i kraft juni 2016. En värdefull forskning skulle därför vara att följa upp om 

förändringen gett önskvärd och tillräckligt effekt eller om det krävs ytterligare åtgärder, och 

är de tre (tidigare) föreslagna åtgärder i så fall tillräckligt bra för ändamålet.   

 

Under studien framkom det att flera byggherrar satsar på att bygga billiga bostäder för de 

mest desperata grupperna, bl.a. satsar HSB på ett projekt som innefattar byggandet av 

yteffektiva lägenheter. Det skulle vara av stort intresse för bostadssituationen att undersöka 

hur kostnaderna och tidsåtgången för ett sådant bostadsprojekt med ett visst antal 

lägenheter ligger till i jämförelse med ett "traditionellt" bostadsprojekt med lika många 

lägenheter och även undersöka om det verkligen kan ge så pass låg hyreskostnad som det 

ryktas om. I så fall skulle detta kunna bli vändpunkten för bostadskrisen.  
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10. BILAGOR 

Bilaga I - Intervjuunderlag  

Nedanstående frågor har använts vid samtliga intervjuer eller mejlutkast men med undantag 

vid samtal med länsstyrelsen. Frågorna har omformulerats och justerats utifrån vem som 

intervjuats eller tillfrågats.    

 

Intervjufrågor 

• Enligt vissa källor behöver Malmö bygga 4 000 nya lägenheter per år. År 2016 

färdigställdes knappt 2 000 lägenheter. Vad är det som hindrar att det byggs tillräckligt 

med bostäder? Hur kan vi åstadkomma ett ökat bostadsbyggande? 

 

• Vad anser du är orsakerna till att det under det senaste två decennierna byggts alldeles 

för lite hyresrätter? Hur skulle vi kunna skapa incitament för att bygga fler hyresrätter? 

 

• Tror du att regeringens beslut om att införa ett investeringsstöd vid byggande av 

hyresrätter kommer att resultera i att det byggs betydligt fler hyresrätter i områden med 

bostadsbrist under kommande period?  

 

• Anser du att det kommunala planmonopolet är ett hinder för bostadsbyggandet?  

 

• Tycker du att kommunen planlägger tillräckligt med mark?  

 

• Ett förslag som nämns är att staten ska styra kommunerna mot att bygga mer genom en 

form av sanktions- och belöningssystem. Det innebär att den kommun som bygger 

tillräckligt får extra statligt stöd medan den kommun som inte gör det riskerar att betala 

straffskatt. Vad tycker du om det här förslaget och vilka effekter kan det få?   

 

• Kommunerna ha fått kritik för att de tar ut ett för högt markpris, håller du med om 

detta? 
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• Stora byggherrar och byggföretag (med många byggrätter) har fått kritik för att de 

bygger alldeles för sakta p.g.a. företagsekonomiska skäl. Håller du med om detta?   

 

• Många aktörer nämner att detaljplaneprocessen behöver förenklas och effektiviseras. 

Det handlar framförallt om två problem: 

1. Långa planläggningstider och överklagandeprocesser. 

2. För preciserade krav som omöjliggör en standardiserad och industriell produktion. 

Håller du med om detta, vilka ändringar skulle du i så fall vilja se? 

 

• En del parter menar att dagens skattelagstiftning avseende reavinstskatt (flyttskatt) och 

ränteavdrag hämmar rörligheten på bostadsmarknaden, vilket anses vara en av 

orsakerna bakom bostadsbristen. Håller du med om att en avveckling av reavinstskatten 

skulle resultera i en rörligare bostadsmarknad och därmed föra oss ett steg närmare 

lösningen på bostadsbristen?  

     

• Dagens regelsystem lyfts ofta upp som en av orsakerna till bostadsbristen. Vissa menar 

att det kan vara till fördel att sänka bullernormerna och tillgänglighetskravet vid 

nyproduktion av mindre lägenheter, samt att se över regelverket som berör 

riksintressen. Håller du med om detta?  

 

• Dagens hyressättning har fått kritik av bl.a. Boverket och EU-kommissionen. De menar 

att den orsakar bl.a. långa bostadsköer och stelhet på bostadsmarknaden, dessutom har 

den skapat en ovilja hos fastighetsägarna att investera i nya hyresrätter och bör därför 

reformeras. De menar att en fri hyressättning skulle råda bot på dessa brister. Tycker du 

att dagens hyressättning behöver reformeras och skulle en fri hyressättning vara en bra 

lösning?  

 

• Höga produktionskostnader nämns ofta som en av orsakerna till bostadsbristen. Håller 

du med om detta? Vad är det som orsakar de höga produktionskostnaderna? Vad kan vi 

göra för att sänka produktionskostnaderna?  
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• Ökad konkurrens sägs vara en bra lösning för att minska produktionskostnaderna, vad 

sägs om att underlätta för "mindre" byggföretag att få byggkreditiv så att de på allvar 

kunna utmana de större byggföretagen?  
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Bilaga II - Intervjuunderlag, länsstyrelsen 

• Har du en ungefärlig siffra på hur många byggrätter som gått i stå p.g.a. inkommen 

överklagan som ännu inte avklarats.  

 

• Många bostadsaktörer är kritiska till dagens bullernormer, tillgänglighetskrav och 

riksintressen, och menar att de i många fall hindrar bostadsprojekt. Erfar du att många 

bostadsprojekt stoppas p.g.a. dessa faktorer?  

 

• SKL framhåller att dagens riksintressen inte alls fungerar som underlag för 

samhällsplanering, håller du med om detta? 

 

 

 

 


