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Sammanfattning  

Med tanke på dagens bostadsbrist som råder på den svenska bostadsmarknaden blir det allt mer 

viktigt med ett väl fungerande tänkande kring hur bostadsbristen ska lösas. För att kunna 

åstadkomma detta är en faktor att kunskap finns eller är dokumenterat kring hur Sverige har 

hanterat bostadsbrist förr i tiden, vilket ger möjlighet till att samma misstag inte upprepas. I detta 

examensarbete studeras därför efterfrågan på bostäder sedan 1950-talet. 

Målet med studien är att få en samlad överblick över hur efterfrågan av bostäder har sett ut sedan 

1950-talet, när det har rått bostadsbrist eller bostadsöverskott. Detta för att kunna ta lärdom av 

historien och inte göra om samma misstag från förr. Rapporten har även sett över vad som får 

företag att satsa på att bygga hyresrätter eller bostadsrätter. 

Studien är kvalitativ där författaren använt sig av informationsinsamling parallellt med 

intervjustudie för att uppnå studiens syfte. Historisk dokumentation från olika databaser, 

bibliotek, tillgänglig statistik och bearbetat material så som vetenskapliga artiklar och böcker samt 

intervjuer med fastighetsbolag ligger till grund för den datainsamling som genomförts. Utifrån 

dessa metodval har en dokumentation på hur efterfrågan på bostäder har sett ut sedan 1950-talet 

till hur den ser ut i dagens läge. 

Resultatet kring faktastudien presenterar konsekvenserna från bostadsbristens åtgärder sedan 

1950-talet. Miljonprogrammets byggande var storskaligt och lyckades effektivt bygga bort 

bostadsbristen, dock har flera konsekvenser av miljonprogrammets effektiva byggandet lett till 

enformighet och tekniska brister i byggen kort efter att programmets slutfördes. Redan på 1980-

talet började konsekvenserna märkas, vilket lett till att stora renoveringskostnader har uppstått.  

Intervjuresultatet presenterar respondenternas svar kring hur fastighetsbolag hanterat och idag 

hanterar bostadsbristen, varför företaget har valt att rikta sig mot antingen hyresrätts- eller 

bostadsrättsmarknaden samt företagens syn på Boverkets prognos. Riksbyggen har sitt ursprung i 

bostadsbrist då de grundades för att möta och bygga bort bostadsbristen 1940, en tid då det 

rådde brist på bostäder. HFAB agerar i dagens samhälle genom att dra sitt strå i stacken då de 

2010 bestämde sig för att starta nyproduktionen igen. Boverkets prognos enligt representanterna 

verkade inte trovärdig alls och ligger i överkant med vad Sverige klara av produktionsmässigt. 

Intervjuerna är sammanfattade under rubrikerna historik, nuläget, framtidsprognos och 

hyresrätter vs bostadsrätter.   

Nyckelord 

Bostadsbrist, bostadsmarknaden, miljonprogrammet, rekordåren, BBR, bostadspolitik, 

subventioner, Hyresrätt och Bostadsrätt.  
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Abstract  

The demand for housing in Sweden has varied over the years, but the need for housing has 

increased in the recent years. In this study the demand for housing is studied since the 1950s. 

Given the current housing shortage in Sweden, it becomes increasingly important to have a well-

functioning thinking about how housing shortages are to be solved. To achieve this, a factor is 

that knowledge exists or is documented about how Sweden has dealt with housing shortage in 

the past, which allows the same mistakes not to be repeated. In this degree project, the demand 

for housing is studied since the 1950s. 

The aim of the study is to get a comprehensive overview of how the housing demand has been 

since the 1950s. The report has also looked at what makes companies invest in building rental or 

condominiums. The study is qualitative in which the author used information gathering in parallel 

with the interview study to achieve the purpose of the study. The interview result presents 

respondents' answers about how real estate companies have and today deal with housing shortage 

and more. Finally, the study concludes with a discussion of the results and final conclusions.



v 
 

  



vi 
 

Förord 

Jag vill här ta tillfället i akt och tacka alla de personer som har bidragit till mitt examensarbete. 

Först vill jag rikta ett stort tack till företagen, Riksbyggen och HFAB. Sedan vill jag tacka följande 

personer, Lars Hovius, Torbjörn Andrén, Valter Caspersson, Tommy Prissberg och Ulf Nilsson 

som har ställt upp på intervjuerna och ett speciellt stort tack till Riksbyggen som varit delaktig på 

hela resan och visat stort stöd för mitt arbete. Jag vill också tacka min handledare, Margaretha 

Borgström, för den hjälp och det stöd som hon har visat oss under arbetsprocessen. Sist men inte 

minst vill jag också tacka min familj som har varit förstående och stöttande under hela resans 

gång. Har erhållit mycket stöd från nära och kära vilket har varit viktigt för slutförandet av 

rapporten.  



vii 
 

 

 

  



viii 
 

Innehållsförteckning 
Introduktion .................................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Mål och Syfte ................................................................................................................................ 1 

1.3 Frågeställning ................................................................................................................................ 1 

1.4 Avgränsningar .............................................................................................................................. 1 

2 Metod .................................................................................................................................................... 2 

2.1 Metodval ....................................................................................................................................... 2 

2.2 Urval teori ..................................................................................................................................... 2 

2.3 Metod för intervju ....................................................................................................................... 2 

2.3.1 Urval respondenter .............................................................................................................. 2 

2.3.2 Intervjuförfarande ............................................................................................................... 3 

2.4 Uppsatsens giltighet ..................................................................................................................... 4 

2.4.1 Reliabilitet ............................................................................................................................. 4 

2.4.2 Validitet ................................................................................................................................. 4 

2.5 Etik och juridik i datainsamlingen ............................................................................................. 4 

3 Historik ................................................................................................................................................. 6 

3.1 Sveriges befolkningsutveckling och byggande av bostäder ................................................... 6 

3.1.1 Miljonprogrammet .............................................................................................................. 9 

4 Nya bostäder ...................................................................................................................................... 10 

4.1 Nybyggnad .................................................................................................................................. 10 

4.2 Ombyggnad ................................................................................................................................ 10 

4.3 Tillbyggnad ................................................................................................................................. 12 

4.4 Hyresrätter vs bostadsrätter ..................................................................................................... 12 

4.4.1 Hyresrätt ............................................................................................................................. 12 

4.4.2 Bostadsrätt .......................................................................................................................... 12 

5 Svenska planeringssystemet ............................................................................................................. 14 

5.1 Regionala nivån .......................................................................................................................... 14 

5.2 Kommunala nivån ..................................................................................................................... 14 

5.2.1 Översiktsplanen ................................................................................................................. 14 

5.2.2 Områdesbestämmelser ..................................................................................................... 14 

5.2.3 Detaljplanen ....................................................................................................................... 14 

5.3 Boverkets byggregler ................................................................................................................. 15 

5.3.1 Påföljder av Boverkets senaste ändringar av byggreglerna .......................................... 15 



ix 
 

5.4 Bostadspolitik ............................................................................................................................. 16 

5.4.1 Subventioner ...................................................................................................................... 16 

5.4.2 Bidrag .................................................................................................................................. 17 

5.5 Dagens läge ................................................................................................................................. 18 

5.5.1 2017 ..................................................................................................................................... 18 

5.5.2 Framtidsutsikter ................................................................................................................. 19 

6 Resultat från intervjuerna ................................................................................................................. 20 

6.1 Historik........................................................................................................................................ 20 

6.2 Nuläget ........................................................................................................................................ 20 

6.3 Framtidsprognos ........................................................................................................................ 21 

6.4 Hyresrätter vs bostadsrätter ..................................................................................................... 22 

7 Analys .................................................................................................................................................. 23 

8 Diskussion och slutsatser ................................................................................................................. 25 

8.1 Rekommendationer ................................................................................................................... 25 

Referenser .................................................................................................................................................... 26 

Elektroniska källor ................................................................................................................................. 26 

Tryckta källor .......................................................................................................................................... 27 

Figurförteckning..................................................................................................................................... 27 

Bilagor .......................................................................................................................................................... 29 

Bilaga 1: Intervjumall ............................................................................................................................. 29 

Bilaga 2: Intervjuer ................................................................................................................................. 30 

Bilaga 3: Siffror på färdigställda hyresrätter och bostadsrätter efter år. ......................................... 37 

 

  



1 
 

Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Efterfrågan på bostäder i Sverige har varierat över åren, men behovet av bostäder har ökat de 

senaste åren. Enligt Boverket (2017) medger 259 av 290 kommuner brist på bostäder i deras 

kommun och det är en ökning från året innan och det behövs byggas drygt 600 000 bostäder till 

2025, vilket kräver en byggtakt på genomsnitt 80 000 bostäder per år. Denna byggtakt har vi inte 

sett sedan miljonprogrammet då det beslöts att en miljon lägenheter skulle byggas under en 

tioårsperiod, vilket krävde en byggtakt på 100 000 bostäder per år. Bristen på bostäder i dagens 

samhälle skapar problem för unga såväl som gamla. Unga har svårt att ta sig in på 

bostadsmarknaden och för äldre personer som bott länge i eget hus kan en flytt till lägenhet 

betyda ökade boendekostnader. Med en så omfattande bostadsbrist finns det behov av såväl, 

hyresrätter, bostadsrätter som villor, dock är behovet av hyresrätter störst, framförallt tvåor och 

treor. Bristen på bostäder, framförallt hyresrätter, är en hämmande faktor för kommuners och 

regioners utveckling och kan även hota välfärden då de som ska jobba inom till exempel vård och 

omsorg inte hittar lämpliga bostäder på rimligt avstånd från arbetsplatsen. Dock medför det 

ökade byggandet andra problem, så som svårigheter att få tag i arbetskraft inom bygg-sektorn och 

priserna på bostäder som redan var höga, ökar ytterligare, Hyresgästföreningen (2017). 

1.2 Mål och Syfte 

Målet med rapporten är att få en samlad överblick över hur efterfrågan på bostäder har sett ut 

sedan 1950-talet, vilka tidsperioder det har varit bostadsbrist alternativt bostadsöverskott på 

bostadsmarknaden och vilka åtgärder som vidtagits. Med syftet att ta lärdom av historien. Målet 

med rapporten är även att undersöka vad som får företag att satsa på hyresrätts- eller 

bostadsrättsmarknaden. 

1.3 Frågeställning  

• Hur har bostadsmarknaden sett ut sedan 1950-talet i Sverige? 

• Vilka åtgärder har tagits för att lösa bostadsbristen?  

• Vilka konsekvenser har dessa åtgärder fått?  

• Vilka lärdomar kan erhållas från tidigare åtgärder för att lösa bostadsbristen? 

• Varför väljer företag att rikta sig mot antingen bostadsrätts- eller hyresrättsmarknaden? 

1.4 Avgränsningar 

De intervjuer som utförts har begränsats till Riksbyggen i Halmstad och till Halmstads fastighet 

AB (HFAB).   



2 
 

2 Metod 

2.1 Metodval  
Metodiken är det grundläggande arbetssätt för examensarbetet och väljs utifrån arbetets mål och 

karaktär. Studier kan vara av beskrivande, utforskande, förklarande och problemlösande slag. Jag 

har valt att göra en blandning på en förklarande och en beskrivande studie. Den förklarande 

studien söker orsakssamband och förklaringar till hur något fungerar eller utförs och föreliggande 

rapport fokuserar främst på att beskriva bostadsbristens historia från 1950-talet och att föra ett 

resonemang kring vilka lärdomar som kan tas från förr, Höst, Regnell & Runeson (2006). 

Data som samlas in kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativ data utgörs av ord och 

beskrivningar och är rik på detaljer och nyanser. En kvalitativmetod kräver analys som bygger på 

sortering och kategorisering, Höst, Regnell & Runeson (2006). Föreliggande rapport är kvalitativ 

då ord bättre kan beskriva det problem som undersöks i rapporten än kvantitativ data kan i form 

av siffror. Rapporten kan dock ses som flexibel. För att få bästa tydliga översikt över hur 

bostadsbristen har sett ut och ser ut i dagens läge, har även statistik över bostadssituationen tagits 

med i rapporten. 

2.2 Urval teori  

Den teoretiska delen har sammanställts genom informationsinsamling från olika databaser, 

bibliotek, tillgänglig statistik och bearbetat material så som vetenskapliga artiklar och böcker. Jag 

har använt mig av Halmstad stadsbibliotek, Högskolebiblioteket i Halmstad och databasen Libris 

för litteratursökningar. Detta har kompletterats med sökande efter vetenskapliga artiklar och 

övriga publikationer från olika databaser så som Google Scholar. 

2.3 Metod för intervju 

2.3.1 Urval respondenter 

Intervjun utgör en kvalitativ studie som inte fokuserar på representativitet, vilket gör att urvalet 

inte är slumpmässig utan snarare täcker den variation som finns i populationen. Urvalet sker då 

med stratifiering, d.v.s. att ett antal kategorier av personer har definierats och respondenterna har 

valts ut från dessa kategorier utifrån, Höst, Regnell & Runeson (2006). Rapporten utgår från 

yrkesmässiga kategorier för att få en bredd på intervjufrågorna. Eftersom urvalet inte är 

slumpmässigt kan inga generella slutsatser tas om populationen som urvalet utgörs ifrån. 

Däremot har området utforskats kvalitativt på djupet, Höst, Regnell & Runeson (2006).  

Företagen som har intervjuas för rapporten är Riksbyggen och Halmstads fastighet AB (HFAB). 

Samtliga respondenterna består av olika yrkeskategorier inom organisationerna och har godkänt 

inspelning av intervjun. Nedan representeras de personer som har blivit intervjuade, vilket företag 

de tillhör, deras befattning, när de blev intervjuade och tidsåtgången för intervjun. 
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Intervjuer 

Intervjuperson Företag Befattning Datum Tidsåtgång 

Lars Hovius Riksbyggen Regional Produktionschef Väst         4 april 90min 

Torbjörn Andrén Riksbyggen Projektledare                                     5 april 60min 

Valter Caspersson Riksbyggen Projektledare                                     11 april 45min 

Tommy Prissberg Riksbyggen Marknadsområdeschef Sydväst         11 april 90min 

Ulf Nilsson HFAB Affärsutvecklings- och 
kommunikationschef 

3 maj 45min 

 

2.3.2 Intervjuförfarande  

Samtliga intervjuer genomfördes under personliga besök. Intervjuerna spelades in med den 

intervjuades godkännande och som komplettering fördes även anteckningar. I efterhand 

sammanfattades intervjuerna då intervjufrågorna kring bostadsbristen kan vara breda, med tanken 

att skapa ett långt samtal kring ämnet och ha frågorna som guide genom samtalet. Intervjuerna 

har sammanfattats utifrån varje fråga från intervjumallen. För att säkerställa att sammanfattningen 

av varje intervju sammanfattas korrekt, har intervjusammanfattningen skickats tillbaka till 

respondenten för godkännande.  

Det finns tre olika intervjumetoder:  

• Strukturerade intervjuer 

• Halv-strukturerade intervjuer 

• Öppet riktade intervjuer  

Jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuer vilket i princip är muntliga enkäter. Fördelen 

med en muntlig enkät är för respondenten att denne inte behöver fylla i svaren själv och att 

möjligheten finns att få oklara frågor förtydligat. Det interna bortfallet minskar om enkäten 

genomförs som en strukturerad intervju. Dock blir nackdelen att det tar mer tid för intervjuaren 

att kontakta varje person och gå igenom enkätfrågorna, speciellt ifall det är personliga 

intervjumöten istället för över telefon, Höst, Regnell & Runeson (2006). Fördelen med muntlig 

enkät är även garantin för svar. Halvstrukturerade intervjuer innebär att det finns en uppsättning 

frågor som stöd för intervjun, men som kan ändra ordning och formuleringar utefter vad 

intervjusituationen kräver. En mall med frågor ska stå som grunden i intervjun, sedan finns det 

möjlighet att diskutera kring frågorna med hjälp av följdfrågor. På så sätt blir intervjun mer 

flexibel. 

Intervjugenomförandet består av fyra delar: 

• Sammanhang 

• Inledande frågor 

• Huvudfrågor 

• Sammanfattning 

utifrån Höst, Regnell & Runeson (2006). 

Inledningsvis har ett sammanhang beskrivits, därefter har intervjuns syfte förklarats, samt varför 

personen är utvald och respondentens godkännande av inspelning under intervjun.  
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De inledande frågorna fastställde vem intervjupersonen var, namn, ålder, yrke m.m., vilket har 

fördelarna att enkelt få igång samtalet kring frågor som har enkla och raka svar. 

Huvudfrågorna strukturerades upp så ordningen upplevdes logisk för intervjupersonen. 

Avslutningsvis har en mycket kort sammanfattning av intervjun gjorts med en avslutande öppet 

riktad fråga om ifall personen har haft något att tillägga till intervjun, Höst, Regnell & Runeson 

(2006).  

2.4 Uppsatsens giltighet 

Enligt Höst et al. (2006) kan en studie vara giltig i olika avseenden, att slutsatserna är väl 

underbyggda, att den verkligen adresserar det fenomen man vill studera och att resultaten är 

generella. Dessa kategorier brukar benämnas, reliabilitet, validitet och representativitet, Höst, 

Regnell & Runeson (2006). Rapportens reliabilitet och validitet benämns nedan. 

2.4.1 Reliabilitet 

För att åstadkomma god reliabilitet gäller det att vara noggrann i sin datainsamling och analys. 

Genom att redovisa arbetsgången tydligt kan läsaren göra en bedömning av tillvägagångssättet, 

Höst, Regnell & Runeson (2006). 

• Reliabilitet, tillförlitligheten i datainsamlingen och analysen med avseende på 

slumpmässiga variationer. 

Har i min studie sett till att hålla en hög reliabilitet genom att hämta data från godkända källor så 

som tidigare studier och tryckta böcker kring ämnet.  

2.4.2 Validitet 

Validitet handlar om kopplingen mellan det objekt som undersöks och vad som faktiskt mäts. 

För ökat validitet i en studie kan triangulering tillämpas, d.v.s. att samma objekt studeras med 

olika metoder, Höst, Regnell & Runeson (2006). 

• Validitet, att man mäter vad man avser att mäta, d.v.s. fokus på systematiska problem. 

Alla frågor i intervju mallen har kopplats med uppsatsens frågeställning och därför är den 

insamlade datan relevant för studien. 

2.5 Etik och juridik i datainsamlingen 

I ett examensarbete kommer man för eller senare ställas inför etiska övervägande och enligt Höst 

et al. (2006) är det viktigt att på förhand tänka igenom vilka riktlinjer studien ska följa. Rapporten 

har följt nedanstående riktlinjer: 

• Grundprincipen att deltagande i studier ska vara frivilligt, en person ska inte tvingas delta 

i en studie mot sin vilja. 

• Data som samlats in ska användas för det syfte som är överenskommet med 

uppgiftslämnarna.  

• Behandling av personuppgifter som helt och delvis är automatiserad regleras av 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Utöver dessa juridiska frågor finns det fler etiska 

aspekter att ta hänsyn till, så som insamling via elektroniska verktyg, t. ex. ljudinspelning. 
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• Offentlighetsprincipen gäller för svenska universitet och högskolor, vilket regleras av 

tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). 

Höst, Regnell & Runeson (2006). 
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3 Historik 

3.1 Sveriges befolkningsutveckling och byggande av bostäder 
Diagram 1 visar befolkningsökningen i Sverige från 1950–2017, där en total ökning med drygt 3 

miljoner människor och en genomsnittlig ökning med 46 000 människor per år visas. Från 1950-

talet ökade befolkningen med ca 1 miljon på tjugo år. Därefter tog det över 30 år innan 

befolkningen hade ökad ytterligare med ca 1 miljon människor. Efter 2000-talet ökade svenska 

befolkningen med 1,2 miljoner på 17 år, vilket är den högsta ökningen sedan 1950-talet. 

Genomsnittsökningen från 1950- till 1970-talet var cirka 52 000 personer per år, 1970- till 2000-

talet var 27 000 personer per år och från 2000-talet till 2017 runt 73 000 per år. 

 

Diagram 1. Befolkningsökningen 1950–2017 (Källa: SCB). 

År 1950 bodde 65 procent av Sveriges invånare, som då var 7 miljoner i städerna. 

Samhällsservicen började byggas ut och framförallt i slutet av 1960-talet med exempelvis skolor, 

universitet och sjukhus. Bostadsproduktionen släpade dock efter och bostadsköerna blev allt 

längre. De nybildade allmännyttiga bostadsbolagen kom att spela en viktig roll i 

bostadsproduktionen och gavs även ett stort ansvar för den sociala bostadspolitiken, Björk, C. et 

al, (2015). Efter andra världskrigets slut inleddes den period som brukar kallas rekordåren, 1960–

1975. Den svenska industrin gick på högvarv, det ekonomiska välståndet växte, svenskarnas 

levnadsvillkor förbättrades och krigsårens rekordstora barnkullar hade vuxit upp. Detta 

resulterade i ett stort behov av bostäder och bostadsbristen ökade, situationen blev mer och mer 

politisk ohållbar, Herou, M., & Ahlén, E. (2012). Rekordårens byggande syftade till att bygga bort 

bostadsbristen och därav skapade staten incitament för att utveckla och uppmuntra byggandet, 

dels med hjälp av subventioner och bidrag som gynnade stora serier, ett statligt stöd gavs för 

kostnadseffektiv och standardiserad byggnation av områden med fler än 1000 bostäder men även 

med ändrade regler, Regeringen (2004). I slutet av 1960-talet kom den växande biltrafiken att 
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prägla stadsbyggandet med flerfiliga motorleder och separata system av gång- och cykelvägar. 

Nya bostadsområden, grannskapsenheter och förorter byggdes i städernas utkanter. Förorterna 

som byggdes var tillräckligt stora för eget centrum med skola, samlingslokaler och butiker. 

Uppdelningen av städerna hade nått dit att bostadsområden för boende, industriområden samt 

cityverksamheter i stadskärnan var nödvändigt och ledde till en omfattande rivningsvåg i 

stadskärnorna under 1960- och 70-talet, Björk, C. et al (2015). 

År 1975 bodde närmare 90 procent av befolkningen, som enligt diagram 1 då var kring 8,2 

miljoner, i städerna till följd av inflyttningen. När ransoneringen av konsumtionsvaror upphörde 

ökade även välståndet snabbt, Björk, C. et al (2015). Efter det kraftiga bostadsbyggandet som 

miljonprogrammet åstadkom mellan åren 1960–1975, där drygt 1,3 miljoner bostäder byggdes 

och syns i diagram 3, minskade nyproduktionen med förhållandevis kraftiga årsvariationer och 

bostadsbyggandet avstannade nästan helt efter miljonprogrammets avslutning, Herou, M., & 

Ahlén, E. (2012), Regeringen (2004). Se kapitel 3.1.1. Den så kallade gröna vågen, drömmen om 

ett annat liv nära naturen gjorde att många familjer flyttade ut från storstäderna under slutet av 

1970-talet. Vid 1980-talets mitt byggdes det nästan bara kontor i städerna. Handel och service 

flyttades ut från stadens centrala delar och externa kontorsområden och stormarknader börjades 

anläggas utanför stadskärnorna med anslutning till motorvägarna. 1990 började staden förtätas 

inåt och på gamla hamnområden byggdes det bostäder med sjöutsikt. I städerna kompletterades 

äldre byggnader med nya bostäder på vindar. Takkupor mot gatan och balkonger mot gården 

förändrade husens utseende, Björk, C. et al (2015). Bostadsbyggandet minskade kraftigt under 

finanskrisen period 1991–1994, Regeringen (2004). 

År 2007 verkade den försämrade konjunkturen dämpa byggtakten, men efter år 2011 ökar 

bostadsbyggandet åter, Boverket (2016). År 2013 blev bostadspolitiken för första gången sedan 

1960-talet en het fråga då bostadsbristen inte minskade. En kraftig ökning av invandring och 

stora kullar av yngre vuxna födda åren 1990–1993 som söker sina första boenden sätter stor press 

på en redan trång marknad. Enligt boverkets beräkning 2012 var det ett underskott i landet på 

100 000–150 000 bostäder, Fastighetstidningen (2014). Under åren 2012–2016 färdigställdes  

173 500 bostäder, visas i diagram 3, under samma tid ökade befolkningen med 512 300 varav 398 

300 var 20 år eller äldre. För perioden 2012–2016 färdigställdes det knappt 0,34 bostäder per ny 

invånare och under 2016 motsvarade byggandet knappt 0, 32 bostäder per ny invånare trots 

byggandet 2016 fortsatte, vilket är det lägsta färdigställandet relativt befolkningsökningen under 

femårsperioden bortsett från år 2014 då knappt 0,31 bostäder färdigställdes per ny invånare, 

Boverket (2017).  
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Tabellen nedan visar skillnaden mellan befolkningsökningen och byggtakten i Sverige. 

Diagrammet visar att majoriteten av perioder har en negativ byggtakt jämfört med 

befolkningsökningen. Under perioderna 1960–1970 och 1970–1980 låg byggtaktens siffror dock 

över befolkningsökningen, vilket var under miljonprogrammets tid och tack vare 

miljonprogrammets höga produktionstakt. Vid 1990-talet började befolkningen öka igen. 

Tabell 1. Byggtakten och befolkningsökningen från 1950–2017. 

Årtalsperiod Befolkningsökning per år Byggtakten per år Skillnad  

 Totala Per år Flerbostadshus och småhus  

1950–1960 456 138 45 614 40 000 55 000 - 

1960–1970 583 262 58 326 65 000 93 000 + 

1970–1980 236 708 23 671 50 000 75 000 + 

1980–1990 272 693 27 269 21 000 41 000 - 

1990–2000 292 162 29 216 15 000 26 000 - 

2000–2010 532 778 53 278 18 000 24 000 - 

2010–2017 704 672 100 667 35 000 45 000 - 

(* Byggtakten och befolkningsökningen är avläst från diagram 1 och 3.) 

I diagram 2 finns en jämförelse över befolkningsökningen och bostadsbyggandet mellan åren 

2012–2016. Diagrammet visar att ökningen av antalet bostäder inte har följt 

befolkningsökningen.  

 

 

Diagram 2. Antal färdigställda bostäder och befolkningsökningen 2012–2016 (tusental) (Källa: 

Boverket). 
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3.1.1 Miljonprogrammet 

1965 beslutades det att 1 miljon bostäder skulle byggas under en tioårsperiod (1965-1974), som 

kom att kallas för miljonprogrammet och är en av Europas största byggnationssatsningar. 

Tillsammans med teknikutvecklingen samt ökad tillgång på prefabricerade byggdelar, 

möjliggjorde för massproduktionen, Jonsson, A., & Thörngren, M. (2015). Byggandet eskalerade 

under det så kallade miljonprogrammet då drygt 1,3 miljoner bostäder byggdes istället. 

Ambitionen med miljonprogrammet var att lösa bostadsbristen och samtidigt höja 

bostadsstandarden i Sverige. Kvantitativt sett blev miljonprogrammen en framgång, Herou, M., & 

Ahlén, E. (2012). Miljonprogrammets snabba, storskaliga och tekniskt rationella byggande 

resulterade i att många av de nya flerbostadsområdena fick en utformning och ett utförande som 

snabbt utsattes för hård kritik, Herou, M., & Ahlén, E. (2012).  Gestaltningen av byggnader blev 

under rekordåren synonymt med storskalighet och enkelt geometriska, repetitiva former vilket 

under efterföljande period fick en motreaktion och redan under slutet av 1960-talet uppstod 

kritik mot miljonprogramsområdena. Brister såsom enformiga miljöer och byggnader, segregation 

och utanförskap uppmärksammades, Jonsson, A., & Thörngren, M. (2015). På 1980-talet 

upptäcktes tekniska brister och byggnationsfel, Jonsson, A., & Thörngren, M. (2015), men 

bostadsproduktionen under miljonprogrammet bygge dock effektivt bort bostadsbristen, Björk, 

C. et al (2015). Det var främst den monotona utformning och dess tekniska defekter som 

kritiserades, Herou, M., & Ahlén, E. (2012). 

I början av 2000-talet, ca trettio år efter miljonprogrammet avslutades var dock 

miljonprogrammets bostäder i stort behov av omfattande renoveringar och anledningen är 

tekniska svagheter, krav på minskad energianvändning, sociala aspekter samt anpassning till nya 

behov och efterfrågan. Behovet av åtgärder beror inte på att fastigheterna har misskötts, utan är 

snarare ett resultat av den tidens massproduktion som skedde under en kort period samt att 

byggandet präglades av effektivitet och ekonomisk rationalitet, Herou, M., & Ahlén, E. (2012). År 

2016 har cirka 20 procent av de kommunala bostadsföretagens miljonprogramslägenheter rustats 

upp vilket innebär att 300 000 lägenheter återstår att renovera. Resterande lägenheter är 

privatägda eller ägs av bostadsrättsföreningar. Renoveringstakten år 2016 låg på omkring 11 000 

lägenheter per år, vilket innebär att det kan ta upp till 30 år innan miljonprogrammets 

fastighetsbestånd är åtgärdat. Upprustningen av lägenheterna kommer bli väldigt kostsam och 

endast de allra nödvändigaste upprustningsåtgärderna kommer kosta omkring 50 miljarder 

kronor beroende på hur omfattande upprustningar fastighetsbolagen väljer att vidta, Herou, M., 

& Ahlén, E. (2012). 
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4 Nya bostäder 

4.1 Nybyggnad 
Nybyggnad definieras enligt plan- och bygglagen, PBL, som uppförande av en ny byggnad eller 

flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. I PBL definieras byggnad som en 

varaktig konstruktion, som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på 

mark eller helt eller delvis under mark eller som är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt 

är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Enligt förarbetena till 

lagen bör en byggnad vara konstruerad så att avsikten är att människor ska kunna vistas i den. Att 

flytta en byggnad permanent från en plats till en annan plats på tomten eller till en annan tomt är 

att betrakta som uppförande av en ny byggnad och är därför också en bygglovspliktig åtgärd, 

Boverket (2017a). 

4.2 Ombyggnad  

Ombyggnad är en form av ändring av byggnad och för att en ändring av en byggnad ska anses 

utgöra ombyggnad ska antingen hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av 

byggnaden påtagligt förnyas. Vid ombyggnad kan antalet lägenheter i en fastighet öka genom att 

till exempel bygga om en vindsvåning eller ett våningsplan från förrådsutrymme till lägenheter 

istället. Även ombyggnad av byggnader med annat ändamål kan ändras till bostäder, till exempel 

äldre byggnader som varit skolbyggnader eller butikslokaler. Vid ombyggnad kan krav ställas på 

hela byggnaden och kraven ska anpassas utifrån byggnadens förutsättningar, ändringens 

omfattning, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet, Boverket (2018). 

 

Byggherrar kan vid ombyggnad begära att kommunen lämnar ett villkorsbesked där kommunen 

redovisar sin bedömning av om åtgärden är en ombyggnad eller inte, ifall osäkerhet finns. Detta 

ger en ekonomisk säkerhet kring ombyggnaden med vad kostnaden blir och ifall det är 

ekonomiskt att göra ombyggnaden eller inte, Boverket (2018).  
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Diagram 3. Färdigställda bostäder mellan åren 1950–2017 (Källa: Sveriges Byggindustrier). 

 

  * Bostadssubventionerna togs bort 2007 vilket gör att 2008 års siffror inte kan jämföras med tidigare år.  

     Fr.o.m. 2009 redovisas därför enbart nettotillskott i ombyggda flerbostadshus. 

  * Tidigare siffror än 1989 finns inte och hämta från SCB:s statistikdatabas.  

  * Siffror för år 2017 publiceras i maj 2018. 

 

Diagram 4. Ombyggda färdigställda lägenheter i flerbostadshus efter år (Källa: Statistikdatabasen).  

Ombyggda lägenheter har sedan 1989 till 2007 legat på ett snitt på 2000–3000 lägenheter per år, 

förutom åren 1993–1996 då det låg på 3000–5000 lägenheter per år vilket visas i diagram 4. 
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Jämför man diagram 3 och 4 ser man att antalet ombyggda lägenheter ökar under åren då 

bostadsbyggandet minskar och minskar när bostadsbyggandet ökar.  

4.3 Tillbyggnad 

I plan- och bygglagen, PBL, definieras tillbyggnad som en ändring av en byggnad som innebär en 

ökning av byggnadens volym och definitionen hittas i Plan- och bygglag (2010:900) 4 §. Vid 

tillbyggnad kan man även öka lägenheterna i en fastighet genom utbyggnad eller påbyggnad. Vid 

påbyggnad kan våningar byggas på hos befintliga bostadshus, vilket ökar dess volym och antalet 

lägenheter.  Vid tillbyggnad avses alla åtgärder som ökar en byggnads volym oberoende av i 

vilken riktning det sker och till tillbyggnad räknas: 

 

• källarutgrävningar 

• påbyggnader 

• inglasning av balkonger 

• även takkupor om de medför att byggnadens volym ökar 

Boverket (2017b). 

 

Däremot anses inte en tilläggsisolering öka en byggnads volym. Inreds ytterligare bostäder inom 

den befintliga byggnadsvolymen, till exempel på en vind, så utgör inte heller det någon 

tillbyggnad utan en ombyggnad, Boverket (2017b). 

4.4 Hyresrätter vs bostadsrätter 

4.4.1 Hyresrätt 

Hyresrätt innebär att man hyr en lägenhet av en hyresvärd, som antingen äger en eller flera 

fastigheter med hyreslägenheter. Finns även möjligheten att hyra någon annans privata bostad 

helt eller delvis, oavsett om denna är en hyresrätt, en bostadsrätt eller en äganderätt. Dock gäller 

inte samma besittningsskydd, Boverket (2016a). 

4.4.2 Bostadsrätt 

Bostadsrätt innebär att man är medlem i en bostadsrättsförening, där föreningen äger en fastighet 

med lägenheter och där varje medlem har varsin lägenhet. Bostadsrätten innefattar dels en 

nyttjanderätt till lägenheten och dels en andelsrätt i föreningen. En bostadsrätt kan normalt sett 

säljas på den öppna bostadsmarknaden men vid försäljning av sin bostadsrätt måste köparen 

godkännas av föreningen, Boverket (2016a). 

I diagram 5 finns en översikt över hur många bostadsrätter och hyresrätter som färdigställdes 

över åren 1980–2016.  
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Diagram 5. Färdigställda lägenheter efter upplåtelseform och år (Källa: Statistikdatabasen). 

Produktionen av hyresrätter och bostadsrätter har varierat sedan 1980-talet. Fram till 2000-talet 

dominerade produktionen av hyresrätter. Efter år 2000 jämnar produktionen av hyresrätter och 

bostadsrätter ut och under perioden 2000–2016 ligger produktionssiffrorna relativt jämnt. I 

början av 1990-talet dominerade hyresrätter kraftigt på den svenska marknaden, då 

hyresrättsproduktionen var nästan tre dubbel så stor. Bostadsbyggandet minskade snabbt efter 

finanskrisen (1991–1994) och hyresrättsproduktionen ökade till att vara fyr dubbelt så hög som 

bostadsrättsproduktionen istället. Under 2000-talet var produktionen av hyres- och bostadsrätter 

relativ jämn och fortsatte vara det till 2016.  

År 2016 byggdes det 42 000 bostäder varav 30 967 finns i flerbostadshus, där drygt hälften var 

hyresrätter. Fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter varierar kraftigt över hela landet. I 

till exempel Stockholm och Göteborg dominerar bostadsrätterna, medan i Skåne, Värmland och 

Norrlandslänen dominerar hyresrätterna, Hur vi bor (2018). Enligt hyresgästföreningen finns 

behovet av fler hyresrätter. En tredjedel av den vuxna befolkningen bor i hyresrätter i Sverige och 

hyresrätten är en viktig del för att behålla och utveckla arbetsmarknaden så den är stark och 

dynamisk. Hyresrätten är ett boendealternativ som ger både trygghet, flexibilitet och ökar 

valfriheten i boendet, hyresrätten är viktig för unga med låga inkomster, studerande och andra 

som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.  Därav måste en hög andel hyresrätter finns på 

marknaden för att samhället ska fungera, Hyresgästföreningen (u.å.).  
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5 Svenska planeringssystemet 

5.1 Regionala nivån 
Svenska planeringssystemet enligt PBL utgörs av regionplan, översiktsplan, 

områdesbestämmelser och detaljplan. Den regionala planeringsnivån i Sverige är relativt 

begränsad. Vid kommunöverskridande frågor som exempelvis infrastruktur, klimat och regional 

bostadsförsörjning krävs i många fall resurser och förmågor som den enskilda kommunen har 

svårt att mobilisera. Regionplanering innebär att två eller flera kommuner gemensamt planerar 

hur mark- och vattenområden ska användas, Boverket (2016b). 

Regional planeringens förutsättningar är olika i storstadsregioner och glesbygd. I 

storstadsregioner har den regionala planeringen en mer fysisk inriktning. Tillväxten gör till 

exempel att man behöver avsätta mark för att tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse 

och infrastruktur, Boverket (2016b). 

5.2 Kommunala nivån 

Kommunerna ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden inom sina geografiska 

gränser. Det är endast kommunen som har befogenhet att anta planer och bestämma om 

planläggning ska komma till stånd eller inte. Kommunal fysisk planering handlar om hur mark 

och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara 

utformad. Plan- och bygglagen styr kommunernas fysiska planering. Det finns tre typer av 

kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser, Boverket 

(2015), Boverket (2016b). 

5.2.1 Översiktsplanen 

Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. I 

översiktsplanen ska kommunen redovisa grunddragen för den avsedda användningen av mark- 

och vattenområden, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn 

som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och 

miljökvalitetsnormer. Av planen ska också framgå hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella 

och regionala mål, planer och program av betydelse för hållbar utveckling i kommunen. 

Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande, Boverket (2015), 

Boverket (2016b). 

5.2.2 Områdesbestämmelser 

Områdesbestämmelser är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan.  Med 

områdesbestämmelser kan kommunen reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om 

det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller tillgodose ett riksintresse. De kan även 

reglera största tillåtna area på ett fritidshus och i vad mån det krävs bygglov för vissa åtgärder. 

Områdesbestämmelser ger dock ingen byggrätt, Boverket (2015), Boverket (2016b). 

5.2.3 Detaljplanen 

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen 

ska se ut inom ett visst område. Detaljplaner upprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en 

tätort eller annan sammanhållen bebyggelse och omfattar ofta ett eller några kvarter. I 

detaljplanen regleras vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt hur 
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dessa ska användas och utformas. En detaljplan kan reglera exploateringen mer i detalj. 

Exempelvis var nya byggnader ska eller får placeras, hur stora eller höga de får vara, hur långt det 

ska vara mellan hus och tomtgräns och om någon kan få rätt att dra fram ledningar över någon 

annans mark. Det som anges i detaljplanen blir bindande för kommande bygglovsprövningar. 

Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan, Boverket 

(2015), Boverket (2016b). 

5.3 Boverkets byggregler 
År 1994 började Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR) gälla. 

BBR gäller än idag och är funktionskrav, vilket innebär att en viss funktion ska uppnås och ibland 

kan den uppnås på olika sätt. Avsikten med funktionskrav är att främja den tekniska utvecklingen 

och billigare byggande genom att tillåta olika lösningar för att uppnå önskad funktion. Ändringar 

i BBR har skett vid flera tillfällen, vissa har varit omfattande och andra mindre omfattande. 

Under åren 2006 till 2008 genomfördes omfattande ändringar i samtliga avsnitt i BBR där främsta 

skälet var att utveckla bättre verifierbara funktionskrav och för att underlätta för tillämparna av 

BBR gav Boverket i samma veva ut en regelsamling för byggande. Eurokoderna och EKS är 

numera det enda svenska systemet för verifiering av byggnadsverks bärförmåga, stadga och 

beständighet, där EKS är det enda svenska systemet för dimensionering av bärande 

konstruktioner i Sverige, Boverket (2017c). 

5.3.1 Påföljder av Boverkets senaste ändringar av byggreglerna 

Boverket har ansvar att följa upp tillämpning av plan- och bygglagen samt vägleder och ger råd. 

Från Boverkets senaste konsekvensutredning BBR 23, 2016, gavs bedömningen att reglerna om 

ombyggnader kommer att underlätta för såväl byggherrar som för kommuner. Genom att 

reglerna blir tydligare så undanröjs en osäkerhet och otydlighet, vilket bedöms medföra minskade 

kostnader för företagare. Det har funnits en stor osäkerhet om hur reglerna om ombyggnad ska 

förstås och därför har det funnits ett stort behov av förtydliganden. Genom att förtydliga BBR 

och förbättra vägledningen uppnås en bättre och mer enhetlig tillämpning av reglerna.  Allmänna 

rådet om att även varsamhetskravet och förvanskningsförbudet ska tillämpas vid ändring av 

byggnader, att dessa kan påverka tillämpningen av utformningskraven och de tekniska 

egenskapskraven, stryks från BBR. Ett minskat antal BBR-revideringar leder till minskade 

kostnader för användaren och gör det lättare att hålla rätt på vilken BBR version som gällde vid 

ett visst tillfälle. Dock med konsekvensen att när rådet stryks ökar risken för att varsamhetskravet 

och förvanskningsförbudet inte tillämpas på avsett sätt i samband med det tekniska samrådet och 

efterföljande beslut, Boverket (2016c). 

Ett nytt avsnitt med allmänt råd om varsamhetskravet läggs till där meningen med rådet är att det 

ska genom exempel ge en vägledning i hur man kan resonera när man ska avgöra om en åtgärd är 

varsam. Allmänna rådet bedöms ha stöd i rättspraxis och därav inte medföra några andra 

konsekvenser utöver att varsamhetskravet blir tydligare samt lättare att förstå och tillämpa, vilket 

ska underlätta för byggherrar, speciellt sådana som bygger i mer än en kommun. Detta leder även 

till att kommunerna tillämpar regler på ett likvärdigt sätt och prövar samma saker i byggloven, 

Boverket (2016c). 

En ny föreskrift och allmänt råd om vad som särskilt gäller om ändringens omfattning vid 

tillbyggnad där exempel ges på när en tillbyggnad ur teknisk och funktionell synpunkt utgör en 
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separat enhet. Exempel ges också på när mindre ändringar inte medför några nya krav och i vilka 

situationer krav kan ställas på den befintliga byggnaden och bedöms enligt Boverket inte medföra 

några konsekvenser utöver att reglerna blir tydligare samt lättare att förstå och tillämpa. Även en 

ny föreskrift och allmänt råd läggs till i BBR kring när en ändring av en byggnad ska anses 

medföra en påtaglig förnyelse. I föreskriften uppställs tre kriterier som alla ska vara uppfyllda för 

att ”påtaglig förnyelse” ska anses föreligga och åtgärden därmed ska kunna betraktas som en 

ombyggnad. Ges även vägledning till hur man kan förhålla sig till två av de angivna kriterierna, 

Boverket (2016c). 

Det beskrivs även i vilka situationer enbart underhållsåtgärder kan anses medföra ”ombyggnad”. 

Ändringen medför att reglerna kommer bli tydligare samt lättare att förstå och tillämpa, vilket 

behövs då en stor osäkerhet om när ombyggnadsreglerna blir tillämpliga finns i branschen och i 

viss mån hos olika kommuner. Boverkets bedömning är att ändringen kommer att bidra till att 

denna osäkerhet minskar, då ändringen av reglerna tydliggör att det behövs omfattande ingrepp i 

en byggnad för att en åtgärd ska anses utgöra en ombyggnad. I stort sett kommer ändringen 

snarare innebära minskade kostnader än ökade, Boverket (2016c). 

5.4 Bostadspolitik 

När bostadspolitik utövas begränsas förutsättningarna av att bostäder är varor och tjänster som 

tillhandahålls på marknaden och att bostadsnöd och bostadsbrist oftast sammankopplas med en 

historisk fattigdom som det gäller att övervinna under en begränsad tid. Medlen är indirekta: 

subventioner, kreditgarantier, normer, markanvisningar, reglering av krediter och 

arbetskraftstillgång, Boverket (2007). 

Ett bostadspolitiskt mål innebär inte alls att målet nödvändigtvis ska uppnås med bostadspolitiska 

medel. Om huvudproblemet med att få fram tillräckligt med bostäder är att ränteläget är för högt, 

så skulle detta lika gärna kunna angripas med Riksbankens penningpolitik som med räntebidrag 

menar Boverket.  Skattepolitiken har hela tiden stått i ett nära samband med bostadspolitiken. 

Underskottsavdragen på 1960- och 1970-talen gav många barnfamiljer möjligheter att bygga och 

köpa egnahem och dessa skattesubventionerna var i själva verket en fundamental förutsättning 

för att nå upp till det bostadspolitiska målet om en miljon lägenheter i Miljonprogrammet under 

1965-74. Skattesubventionerna var en politisk förutsättning, grundad på någon typ av 

rättvisetänkande för de räntebidrag och övriga subventioner som framför allt kom att rikta sig 

mot flerbostadshus, allmännyttiga bostadsföretag och bostadsrättsföreningar, Boverket (2007). 

I mitten av 1970-talet uppfattades den akuta bostadsbristen som undanröjd och ambitionerna 

utökades till att också omfatta boendemiljöer. Dock blev bostadsöverskott för första gången ett 

viktigt bostadspolitiskt problem, framför allt i storstadsregionerna. Orsakerna bakom överskottet 

var dels att invandringen från landsbygden till tätorterna avstannade kring 1970 men också att 

den tillförsikt som präglat Sverige under efterkrigstiden långa återuppbyggnadskonjunktur. I 

mitten av åttiotalet uppfattades de klassiska bostadspolitiska problemen bostadsbrist, omoderna 

lägenheter och trångboddhet som problem som i princip var lösta, Boverket (2007). 

5.4.1 Subventioner 

Subventionerna av bostadsbyggandet växte i volym under efterkrigstiden. Subventionerna växte 

dock ryckigt och blev beroende av faktorer utanför själva bostadsfinansieringssystemet, framför 
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allt ränteutvecklingen. Genom att den statliga långivningen efter kriget innehöll en garanterad 

ränta på bottenlånen, vilket innebar att staten betalade den överskjutande delen, blev 

subventionsvolymen redan direkt efter kriget beroende av kreditmarknadens ränteutveckling. 

Systemet med garanterade räntor övergavs sedan under åren 1968–1974 men återinfördes 

därefter. Inflationen drev dock på en allt högre räntenivå, med språngvisa ökningar dels i mitten 

av 1970-talet och dels i skiftet mellan 1980- och 90-talet, Boverket (2007). 

Bostadsbidraget har varit ett viktigt selektivt subventionsinslag men ända sedan 1930-talet har 

också särskilda subventioner till pensionärers och studenters boende förmedlats. Under 1980-

talet och 90-talet tillkom det stöd till särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade, 

Boverket (2007). 

Hela efterkrigstiden och fram till början av 1990-talet utökades och moderniserades 

bostadsbeståndet, genom en kombination av statliga lån till bostadsproduktion, selektiva stöd till 

bostadskonsumtion för grupper med särskilda behov, reglering av kredit- och arbetsmarknaden 

och ett bruksvärdessystem för hyressättning. Åtgärderna gick i princip ut på att skydda 

bostadsbyggandet från marknadens fluktuationer, utjämning av kapitalutgifterna mellan 

nyproducerade lägenheter och beståndet gjordes för att hålla nere kostnader och priset, vilket 

skulle leda till att hålla uppe efterfrågan på moderna bostäder. Det skulle lyckas genom en 

subventionerad långivning med hjälp av garanterade räntor på de statliga bostadslånen och var 

grundprinciperna för statliga bostadslån 1948–1967 och 1974–1992. Under åren 1968–74 

utjämnades kapitalkostnader genom en succesiv omfördelning av ränteutgifterna över tiden för 

återbetalningen, med s.k. paritetslån, Boverket (2007). 

Vid krigsslutet var tanken att ”produktionssubventioner” till bostadsbyggande genom 

amorteringsfria tilläggslån och räntegarantier skulle vara tillfälliga åtgärder betingade av 

bostadsbristen. Från mitten av 1990-talet blev riksbanken penningpolitik ett dominerande 

instrument för att hålla nere ränteutgifterna för bostadslån och i början av 1990-talet reducerades 

räntebidragets syfte till att upprätthålla skatteneutraliteten mellan flerbostadshus och egna hem. 

Produktionssubventionerna blev mer selektiva och riktades till studenter, äldre och 

funktionshindrade, Boverket (2007). 

Statens inflytande som långivare minskade successivt över byggandet under de senaste 

decennierna efter miljonprogrammet och de statliga subventionerna var i princip helt borttagna. 

Byggnadsnormerna innehöll funktionskrav istället för typlösningar, vilket möjliggjorde 

produktutveckling. Bostadsbristen var inte allomfattande, däremot var bristen på variation i 

byggandet det. En avgörande skillnad mellan miljonprogrammets industriella byggande och 

dagens består framför allt i att marknaden och dagens kunder inte skulle vilja betala för den typ 

av bostäder som producerades under miljonprogrammet, Lidelöw, H. et al. (2015). 

5.4.2 Bidrag 

5.4.2.1 Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 

Den 21 mars 2018 beslöt regeringen kring ändringar i förordningen om det långsiktiga 

investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande där ändringarna utökas för både 

stödnivån och den tillåtna normhyresnivån för investeringsstödet i samtliga geografiska områden, 

Boverket (2018a). 
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Det finns två stöd, tidsbegränsat och ett långsiktigt som riktas till nya hyresbostäder och nya 

bostäder för studerande. Stöd får lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med bostadsbrist 

och befolkningstillväxt. Stöd får även lämnas för att bygga bostäder för studerande och för 

bostäder i kommuner som inte har befolkningstillväxt, ifall brist på en viss typ av bostäder finns 

och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, Boverket (2018a). 

Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad för bostäder i flerbostadshus och 

småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. Vid ombyggnad krävs det att byggnaden inte har 

använts till bostäder under de senaste åtta åren, Boverket (2018a). 

Dessutom har en påbyggnadsbonus införts den 1 maj 2018. Bonusen innebär för den som bygger 

nya hyresbostäder och studentbostäder genom att utöka antalet våningsplan i en befintlig 

byggnad kan få en bonus utöver grundstödet. Kravet för bonusen är att byggnadsprojektet ska 

leda till att antalet våningsplan med bostäder utökas i en befintlig byggnad och att minst fem 

lägenheter byggs per nytt våningsplan, Boverket (2018a). 

5.4.2.2 Stöd till bostäder för äldre 

Stöd kan ges till de som ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer där stödet täcker en 

del av byggkostnaden, gäller vid ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre som 

ges med stöd av socialtjänstlagen, ny- eller ombyggnad av hyresrätter för äldre på den ordinarie 

bostadsmarknaden och anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus som 

till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor så att de fungerar bättre för äldre personer som vill 

bo kvar, Boverket (2017d). 

Exempel på vilka som kan söka är:  

• allmännyttiga bostadsföretag  

• byggföretag 

• privata fastighetsägare 

• kooperativa bostadsföreningar 

• bostadsrättsföreningar (gäller bara anpassningsåtgärder) 

Boverket (2017d). 

5.4.2.3 Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 

För att öka bostadsbyggandet har regeringen infört ett statsbidrag till kommuner där Boverket 

administrerar bidraget. Syftet med bidraget är att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot 

bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder. 

Statsbidraget är 1,3 miljarder kronor för 2018 och är till kommuner som ansökt och uppfyller 

villkoren, Boverket (2018b). 

5.5 Dagens läge 

5.5.1 2017 

255 av 290 kommuner i Sverige rapporterade 2017 att de hade bostadsbrist, vilket är 88 procent 

av landets kommuner. En siffra som inte har varit högre sedan Boverket började med sina 

enkäter, Boverket (2017). Nästan 50 000 nya bostäder blev inflyttningsklara år 2017, vilket är en 
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ökning med cirka 15 procent sen 2016 då 42 000 nya bostäder blev klara. Preliminärt enligt SCB 

har 64 000 nya bostäder påbörjats 2017, Boverket (2017). 

5.5.2 Framtidsutsikter  

Enligt Boverket (2017) är siffrorna för byggt och påbörjat de högsta sedan miljonprogrammets 

dagar, och det behövs. Enligt deras senaste beräkning, i juli 2017, behövs det byggas 600 000 

bostäder fram till 2025, varav 320 000 borde stå klara redan till 2020. För att kunna uppnå dessa 

volymerna kommer det krävas en byggtakt på 80 000 bostäder per år. Dock gäller det även att det 

byggs bostäder som folket har råd med. I tabellen nedan syns Boverkets byggprognos för 2017–

2025, Boverket (2017). 

Tabell 2. Boverkets reviderade byggprognos 2017–2025 (Källa: Boverket). 

Tidsperiod                                         Totalt                               Per år 

 2017–2020                                         322 000                              80 500 

 2021–2025                                         278 000                              55 600 

 2017–2025                                         600 000                              66 700 

 

Dessa byggvolymer har inte producerats i Sverige sedan miljonprogrammet och jämfört med 

byggvolymerna som producerats de senaste decennierna är de en ökning, Boverket (2017). 
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6 Resultat från intervjuerna 
Respondenternas ålder varierade från 53–61 år och deras yrkestitlar bestod av projektledare, 

marknadsområdes chef, affärsutvecklings- och kommunikationschef och produktionschef. 

Respondenternas yrkeserfarenhet inom byggbranschen sträckte sig från 28–40 års erfarenhet och 

deras överblick över bostadsbristen varierade, allt från att ha överblick tillbaka till 1980-talet till 

att bäst ha koll på dagens bostadsbrist. Respondenternas anställning hos Riksbyggen stäcker sig 

från 9 månader till 20 års anställning. HFABs respondent hade varit anställd i 5 år.  

6.1 Historik 
Resultatet från intervjuerna kring hur Riksbyggen har agerat historiskt sett för att möta 

bostadsbristen, så blev svaret att Riksbyggen har sitt ursprung i bostadsbristen då företaget 

grundades och startades upp i en period där bostadsbrist rådde i samhället. Företaget startades 

för att möta och bygga bort bostadsbristen. Riksbyggen har även agerat genom ett främja ett 

samarbete med kommunen där de har visat var deras intresse ligger att vara aktiva aktörer, i vilka 

områden i kommunen de vill bygga i framtiden. Även genom att uppmuntra kommuner att se till 

att planlagd mark finns för dessa områdena och att vara deltagit i diskussioner kring 

bostadspolitiska frågor och utredningar, att få tycka till om saker och vara med och påverka.  

Företaget strävar kontinuerligt efter att vara samhällsutvecklare, där företagets grundvärdering 

ligger i att använda vinstpengarna till att bidra med samhällsutveckling och grundar sig i det 

kooperativa tänket, att gemensamt göra nytta, som Riksbyggen står för. Ett samlat intryck fanns 

även från respondenterna att Riksbyggen bygger oavsett om det är lågkontur eller inte, även då 

låg konjunkturen oftast gör byggandet osäkert. Företaget lägger inte störst fokus på vinsten utan 

lägger större fokus på att värna om samhället. 

6.2 Nuläget 
Kring frågan hur Riksbyggen agerar idag för att möta bostadsbristen blev resultatet att 

Riksbyggen fokusera helt och hållet på kunden, vilken målgrupp bygget riktar sig till och varför 

människor vill bo där. Som Riksbyggen påtalar så läggs i dagens samhälle stort fokus på 

hållbarhet, både den ekonomiska, ekologiska så väl som den sociala. Den sociala lyfter frågor 

kring förtätning, integration och sociala hållbara miljöer, vilket är några av de punkter Riksbyggen 

jobbar med. Riksbyggen följer värdegrunden att först bygga utifrån livet, sedan rummen och 

slutligen huset. Att dokumentera och se till så det finns underlag för företagets riktlinjer, för att 

säkerställa att projektet genomförs korrekt och att underlag finns för framtiden så framtida 

anställda har tillgång till företagets värdegrund och att erfarenheterna kan föras vidare. 

Riksbyggen möter bostadsbristen genom att få ner kostnaden på bostäderna, att fokusera på 

kostnadseffektivitet utan att minska kvalitén. Arkitektritade hus innebär en ökad kostnad och 

varje nytt bygge kan innebära nya problem och fel. Genom att använda ”samma byggstenar” så 

eliminerar man fel och effektiviserar processen. Att främja ett bra samarbete med entreprenören 

och standardisering av bygget kan man korta ner projekteringen och produktionen, vilket leder 

till lägre kostnad för köparna. Företaget lägger även mindre fokus på att bygga ”150 kvm” 

lägenheter och istället bygga mindre lägenheter. Vilket gör byggandet av antal lägenheter mer 

effektivt och produktivt. För att kunna möta bostadsbristen krävs det så klart att bostäder byggs, 

men för att kunna bygga bostäder krävs det att planlagd mark finns till förfogande, vilket 

kommunen styr och bestämmer över. Att planlägga mark tar sin tid, vilket leder till fördröjd 
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bostadsbyggandet och därav ligger det hos kommunen att se till att ha en reservbank med 

planlagd mark för tider då bostadsbrist kan råda. 

HFAB agerar i dagens samhälle genom att dra sitt strå i stacken. 2010 bestämde sig HFAB att på 

allvar starta nyproduktionen igen och styrelsen fattade ett beslut att under perioden 2010–2015 

bygga 500 lägenheter. Detta innebar 100 lägenheter per år. Företaget klarade dock inte den 

önskade volymen och började därför 2016 diskutera kring nästa period, 2016–2020, och 

beslutade att 1000 lägenheter skulle byggas. Enligt Bolagets bedömning måste ett antal faktorer 

vägas samman, hänsyn till bostadsbristen ska tas men samtidigt måste även den ekonomiska 

aspekten beaktas. Respondenten nämnde även att i dagens läge är det lätt och bygga nytt nu när 

räntorna är låga men hänsyn kring ifall bolaget klarar det på 10 års sikt måste tas. Respondentens 

egen bedömning av nuläget är att ännu fler lägenheter nog skulle behövas, vilket kan ske genom 

nyproduktion i form av ett helt kvarter eller ombyggnad i form av ombyggnad av en vind. För ett 

rimligt pris krävs det att bygget kommer upp i 100–150 lägenheter och ifall dessa volymer uppnås 

kan ansökan om statliga nyproduktions bidrag göras. HFAB gör även ombyggnadsprojekt, så 

som att bygga om vindar, gemensamma lokaler eller tvättrum till nya lägenheter. 

Ombyggningsprojekt ger dock inte några höga volymer så som ett nytt kvarter gör, till exempel 

ett av HFABs ombyggnadsprojekt just nu ger max kanske 50 nya lägenheter där ett nytt kvarter 

ger upp till 100-150 lägenheter. Ombyggnadsprojekt är vettiga att göra ifall den har en hållbar 

ekonomi, HFAB gör även ombyggnadsprojekt för att vara delaktig med att minska trycket på 

marknaden, dock vill man ha stora volymer så är nyproduktion att satsa på, i form av kvarter. 

Under intervjun togs det även upp att kostnaderna för ombyggnad och nyproduktion kan variera 

främst på grund av skillnader i volymerna, då en vinds ombyggnadsprojekt kan behöva en kran 

för 10 lägenheter kan en nyproduktion ha samma kran till 50 lägenheter. När det kommer till 

Halmstads tätorter så försöker HFAB att använda sig av konceptet ”kombohus” som deras 

branschorganisation SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, tagit fram. Kombohus 

konceptet är färdig projekterade fastigheter och när tomtar ska bebyggas med små volymer av 

lägenheter, så blir det kostnadseffektivt att använda konceptet. 

6.3 Framtidsprognos 

När det kommer till frågan hur respondenterna ser på Boverkets prognos fick man en samlad 

bild att den inte verkade trovärdig alls och kunde behövas revideras ytterligare. Intervjuerna gav 

även intrycket att prognosen är lite i överkant med vad Sverige troligen klarar av och prognosens 

byggtakt är lite för hög för att kunna kontrolleras, vilket ej kommer bli bra för produktionen. Lite 

väl höga siffror med tanke på allt som spelar in för att prognosen ska bli möjligt, arbetare, 

kostnad och köparens bokrav. Speciellt den totala byggprognosen på antalet lägenheter som 

behövs till 2025, siffrorna känns inte rimliga och en mer grundlig överblick på behovet kan 

behövas. Som respondenterna tog upp så sätter folk sig ofta i mer än en bostadskö, står/håller på 

fler än en lägenhet som sedan hyrs i andrahand eller står tom på grund av säljmarknaden inte är 

rätt, vilket kan leda till felaktiga siffror. En översiktskoll på antalet tomma lägenheter i landet 

kunde behövas och anledningen till varför de står tomma. Riksbyggen tog även upp diskussionen 

kring bostadsbubblan, bostadsräntan och belåningskraven som media och många andra pratar 

om, vilket skapar en miljö där folk med bostadsbehov blir oroliga och avvaktar från att köpa en 

ny bostad. Folk blir nervösa att köpa en bostad för risken att den förlora värde. Blir många 
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oroade kan konsekvensen bli att marknaden dör ut och i så fall kan inget nytt byggas, vilket blir 

en ond cirkel och förvärrad bostadsbrist på marknaden.   

Boverkets jobb är att göra prognoser och visa på bostadsbehovet i Sverige. Enligt HFAB var 

Boverkets prognos ur ett produktionsperspektiv inte bra då HFAB anser att ett gap kan finnas 

mellan marknadens behov och den produktion som sker. Stockholm är väldig speciellt enligt 

respondenten och från respondentens egen personliga uppfattning, att det som händer i 

Stockholm påverkar i hög grad den mediala debatten då markpriser i Stockholm är betydligt 

högre än vår totala kostnad för en färdigställd lägenhet.   

6.4 Hyresrätter vs bostadsrätter 

Intervjuerna gav att Riksbyggen riktar sig främst mot bostadsrättsmarknaden men har sedan 4–5 

år tillbaka börjat rikta in sig även på hyresrättsmarknaden Varför Riksbyggen valt 

bostadsrättsmarknaden var lite osäkert för en av respondenterna men resterande gav det samlade 

intrycket att varför de just valt bostadsrättsmarknaden är för att det stämmer överens med 

företagets ideal och värderingar kring samverkans tanken och att göra saker ihop. Detta är det 

kooperativa tänket och ligger som grund för företagets värderingar. Bostadsrätterna säljs vidare 

till en förening och när en kund köper en av bostadsrätterna får kunden en röst i föreningen, 

vilket ger möjligheten att kunna vara delaktig och kunna påverka. Tanken är att delaktigheten ska 

skapa gemenskap, att alla jobbar ihop och att alla ska kunna vara med och påverka sin situation. 

Riksbyggen gav även bilden av självständighet för kunden genom att en bostadsrätt äger kunden 

själv, vilket ger kunden möjligheten till att kunna utforma sina hem själva och göra sin lägenhet 

personlig. De blir delägare och får vara delaktiga i skötseln av fastigheten, vilket leder till att de är 

mer rädda om byggnaden och känner ansvar för att den sköts ordentligt. De gemensamma 

lokalerna och ytorna ägs tillsammans av alla delägare i föreningen, vilket ger en gemenskap. 

Föreningen har en gemensam kassa som används till att underhålla fastigheten, som byte av 

fönster till exempel. Allt det ovan nämnde hänger ihop med det kooperativa tänket som samtliga 

respondenterna tryckte på under intervjuerna. Varför Riksbyggen nyligen valt att även rikta in sig 

på hyresmarknaden var respondenterna överens att det var för att bredda deras egna marknad 

utifrån vad marknaden efterfrågar och ser ut. Efterfrågan från kommuner är att skapa mindre 

segregation, vilket kräver att man som företag kan erbjuda både hyres- och bostadsrätter. 

Områden som både har hyres- och bostadsrätter skapar mindre segregation, då områdena får mer 

variation och är en del i den sociala hållbarheten.  
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7 Analys 
Efterfrågan på bostäder är stor och enligt Boverket finns det ett behov att bygga 600 000 

bostäder till 2025. För att möta dagens bostadsbrist krävs det främst att bostäder byggs dock 

gäller det även att det byggs bostäder som folket har råd med, vilket till exempel Riksbyggen 

nämner att de gör genom att få ner kostnaden på bostäderna. Kostnadseffektivitet utan att 

minska kvalitén är ett av sätten, där processen att tänka kvadratsmart ligger som en av grunderna. 

Även genom att använda sig av ”samma byggstenar” skapas det kostnadseffektivitet i bygget, 

vilket båda företagen jobbar med. Genom att använda redan färdigprojekterade hus minskar man 

på kostnaden, vilket är lämpligt som HFABs respondent påpekade vid projekt med små volymer 

av bostäder. 

När det gäller att bygga bostäder krävs det att planlagd mark finns till företagens förfogande, 

vilket kommunen styr över. Kommunen tar fram och antar översiktsplan och detaljplaner. 

Översiktsplanen innehåller en övergripande plan för markanvändningen. Områdesbestämmelser 

är en begränsad reglering där detaljplanen däremot är bindande gällande rättigheter och 

skyldigheter. Enligt respondenterna erfarenhet tar planläggningen av mark sin tid, vilket leder till 

att bostadsbyggandet blir fördröjd. Respondenterna från Riksbyggen påpekade att det ligger hos 

kommunen att inför tider där bostadsbrist råder ha en back-up med planlagd mark. 

HFAB och Riksbyggen största satsning av fler lägenheter är genom nyproduktion. Vid 

bostadsbrist och när samhället är i behov av många bostäder snabbt sa HFABs representant att 

nyproduktion i form av nya kvarter ger störst volym på bostäder. Samtliga respondenter påpekar 

projekteringstiden och att den tar tid samt planläggningen av mark, vilket gör att volymen av 

bostäder i projektet spelar roll ifall behovet av bostäder är stort. Förutom nybyggnad gör 

företagen även ombyggnads och påbyggnads projekt. Ombyggnad av vind, källare, lokal och 

tvättrums eller påbyggnader av våningar på befintliga fastigheter. HFAB kollar över sina redan 

befintliga fastigheters detaljplaner för möjligheten att öka fastigheten volym genom till exempel 

påbyggnad vid förtätning. Ombyggningsprojekt ger dock inte några höga volymer av bostäder, 

vilket ett nytt kvarter kan göra.  Ett exempel är ett av HFABs ombyggnadsprojekt som ger max 

50 nya lägenheter där ett nytt kvarter ger upp mot 100-150 lägenheter. HFAB påpekar att 

ombyggnadsprojekt är vettiga att göra ifall den har en lönsam ekonomi och för det krävs det att 

bygget kommer upp i 100–150 lägenheter, kommer man upp i dessa volymer så ökar möjligheten 

att kunna söka och få de statliga nyproduktionsbidragen. Det behövs byggas, dock gäller det även 

att det byggs bostäder som folket har råd med, vilket bidrag kan bidra till. Olika bidrag som 

bostadsföretag och kommuner kan söka idag för just att främja bostadsbyggande är, stöd till 

bostäder för äldre, stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande och statsbidrag för ökat 

bostadsbyggande. Alla tre ger kostnadsstöd som minskar byggkostnaden. Stödet för hyresrätter 

sätter dock krav på normhyran och stödet får bara lämnas ifall boendekostnader blir rimliga, 

vilket gör att rimliga hyror sätts för marknaden.   

Boverkets jobb är att ställa prognoser och prognosen för bostadsbehovet i Sverige är en av dem. 

Byggtakten 2017 ligger på cirka 60 000 bostäder. Vilket är de högsta byggtakts siffror sedan 

miljonprogrammet. Dock ligger de inte i närheten av miljonprogrammets högsta siffror, men 

miljonprogrammets byggandet ledde till flera konsekvenser. Boverkets byggprognos kräver en 

byggtakt på 80 000 bostäder per år vilket är 20 000 mer än vad som producerades 2017. Nästan 
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samtliga respondenter anser att Sverige har ett behov av dessa volymer, dock anser de att det inte 

är lika troligt att byggtakten kan nås och är lite i överkant med vad Sverige troligen klarar av ur ett 

produktionsperspektiv då ett gap kan finnas mellan behovet och den produktion som sker. 

Landet har valt att låta marknaden lösa en väldig stor del av bostadsbehoven, vilket därför ger 

riskerna att skapa ett gap mellan behovet och utbudet som HFABs respondent påpekar.  

Det höga behovet visar på att stora mängder bostäder behövs byggas. Miljonprogrammets 

effektiva byggande fick bort bostadsbristen, dock resulterade Miljonprogrammets byggande till 

bostadsöverskott i perioden efter på grund av att inflytningen från landsbygden till tätorterna 

upphörde kring år 1970. Detta ledde i sin tur till en minskad bostadsproduktion. 

Miljonprogrammets höga byggtakt resulterade även i tekniska brister och enformighet, vilket fick 

stor kritik och i sin tur har gett stora renoveringskostnader. 

Vid frågan varför företag väljer att rikta sig till antingen bostadsrätts- eller hyresrättsmarknaden, 

gav intervjuerna bilden av att det härstammar från grundvärderingen i företaget. Riksbyggen som 

företag valde bostadsrättsmarknaden för att det stämde överens med det kooperativa tänkandet, 

kring en gemensam samverkan. För HFAB var det allmännyttiga tänket det som fick dem att bli 

ett allmännyttigt bostadsföretag. Enligt hyresgästföreningen finns behovet av fler hyresrätter och 

efterfrågan på hyresrätter ökar, vilket syns på Riksbyggens val att även börja vara aktör på 

hyresrättsmarknaden. Riksbyggen valde att även finnas på hyresrättsmarknaden då marknaden 

efterfrågar det.  
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8 Diskussion och slutsatser  
Bostadsbristen är en återkommande faktor i den svenska historien som kommer och går. För att 

hindra att bostadsbrist uppstår krävs det att framtidens bostadsbehov kan förutses, vilket är till en 

viss del möjligt men aldrig till hundra procent. Ifall det gick att förutse så ligger ändå en stor del 

av ansvaret på marknaden att lösa bostadsbehovet som HFAB påpekar. Vad gör man då för att 

stötta och hjälpa marknaden för att hålla bostadsbyggandet uppe. Där finns bland annat bidrag 

och stöd för att öka bostadsbygget och hålla nere normhyran i dagens samhälle och har funnits 

sedan 1950-talet i form av subventioner, bidrag, lån m.m.  

Vid bostadsbrist anser jag att alla typer av nya bostäder är bra, nybyggnader, ombyggnader såväl 

som påbyggnader. Dock är alla tre inte lika effektiva utan ska det byggas en stor volym nya 

bostäder kostnadseffektivt så är nya kvarter bästa satsningen när det gäller volymen. Däremot om 

man vill slippa väntan på den planläggningen av mark och detaljplan är påbyggnadsprojekt bättre 

där detaljplanen redan är klar, dock beror det på faktorn om detaljplanen tillåter att fler våningar 

får byggas. 

Bostadsrätter är nästan en mer direkt affär jämfört med hyresrätter. Vid bostadsrätter får man 

tillbaka investeringen kortsiktig där hyresrätter snarare är en långsiktig investering, vilket säkert är 

en viktig faktor i företagens val att rikta in sig på antingen bostadsrättsmarknaden eller 

hyresrättsmarknaden. 

Studiens syfte är uppfyllt i den mån att information kring ämnets historia har samlats in och 

redovisats i rapporten, vilket ger läsaren möjligheten att ta till sig kunskap och lärdom kring hur 

efterfrågan på bostäder har sett ut sedan 1950-talet, när har det varit bostadsbrist alternativt 

bostadsöverskott på bostadsmarknaden. 

8.1 Rekommendationer 

Utifrån denna studien föreslår jag som fortsatta studier en studie kring produktionskostnaderna 

för lägenhetsbyggandet, har produktionskostnaderna ändrats över tiden, har det haft en påverkan 

på bostadsbristen m.m. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Intervjumall  

 

Namn? 

Ålder? 

Yrkestitel? 

Hur länge har du varit anställd hos Riksbyggen/HFAB? 

Tidigare yrkeserfarenhet? 

Hur långt tillbaka har du överblick över bostadsbristen? 

Beskriv hur riksbyggen/HFAB har agerat i historien för att möta bostadsbristen? 

Beskriv hur Riksbyggen/HFAB idag agerar för att möta bostadsbristen? 

Hur ser du på boverkets prognos, verkar det trovärdigt/möjligt? 

Vilken marknad, hyresrätt eller bostadsrätt, riktar ert företag sig främst mot och varför? 

 

Boverkets prognos: 

”Siffrorna för byggt och påbörjat är de högsta sedan miljonprogrammets dagar, och det behövs. Enligt 

Boverkets senaste beräkning, i juli 2017, behöver det byggas 600 000 bostäder fram till 2025, varav 

320 000 borde stå klara redan till 2020. 

För att komma upp i de volymerna skulle det krävas en byggtakt på drygt 80 000 bostäder per år. Men 

volym är inte allt – det gäller också att bygga bostäder som många har råd med.”  

(Källa: Hyresgästföreningen, 2018) 
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Bilaga 2: Intervjuer 

Intervju 1 

Datum: 4 april 2018, kl:09.30-11.00 

Namn? 

Lars Hovius 

Ålder? 

55 år  

Yrkestitel? 

Regional Produktionschef Väst på Riksbyggen i Halmstad 

Hur länge har du varit anställd hos Riksbyggen? 

20 års anställning hos Riksbyggen 

Tidigare yrkeserfarenhet? 

Erfarenhet som projektledare och marknadsområdeschef inom Riksbyggen. Tidigare 15 års 

erfarenhet som snickare. 

Hur långt tillbaka har du överblick över bostadsbristen? 

Har överblick tillbaka till 1990-talet då Lars blev aktiv inom svenska byggnadsarbetareförbundet.  

Beskriv hur riksbyggen har agerat i historien för att möta bostadsbristen? 

Hur Riksbyggen har agerat, är att visa framfötterna och visa kommunerna vilka delar och 

områden i kommunen deras intresse ligger att vara aktiva aktörer. Även tryckt på hos 

kommunerna med att planlägga mark och på detta sättet skapa ett samarbete med kommunen. 

Beskriv hur Riksbyggen idag agerar för att möta bostadsbristen? 

För att kunna möta bostadsbristen krävs det att bostäder byggs. För att kunna bygga bostäder 

krävs det planlagd mark, vilket kommunen styr och bestämmer över. Detta gör att innan 

bebyggelse kan ske måste planlagd mark fixas med detaljplan vilket kan ta mycket tid och fördröja 

bostadsbyggandet. Därav ligger det hos kommunen att se till att ha en reservbank med planlagd 

mark finns för tider då bostadsbrist kan råda. För att kunna förebygga bostadsbristen och ligga 

steget före.  

Hos miljonprogrammet låg fokuset främst på att bygga hus och snabbt, hade fokus på rummen 

men glömde ute miljön och utseende vilket fick konsekvenser senare. Idag fokuserar Riksbyggen 

helt och hållet på kunden, vilken målgrupp riktar byggandet sig till och varför vill människor bo 

där som grund. De följer värdegrunden att först bygga utifrån livet, sedan formas rummet och 

slutligen huset. Lägenheterna och områdena ska främja livet och att människor trivs att bo där. 

Lägger stor vikt på att dokumentunderlag finns för företagets värdegrunder och hur projekten ska 

genomföras, för att säkerställa att projektet genomförs korrekt. Även att underlag finns för 

framtiden så framtida anställda har tillgång till företagets värdegrund och att 

kunskaperna/erfarenheterna kan föras vidare.  

Hur ser du på boverkets prognos, verkar det trovärdigt/möjligt? 
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Behöver revideras utifrån rådande marknadsläge och så. Ser redan idag på ett antal på projekt 

som inte går loss för en del aktörer. Göteborg har ju projektet ”Göteborg 2021” att utöver 

ordinarie färdigställa ytterligare 7000 lägenheter.  Få se, är med i ett antal projekt bland annat 

Göteborg 2021. Blir nog svårt med tanke på byggtakten i år, 2017, 2018 kanske hänger med men 

finns många faktorer som spelar in. Byggtakten kommer nog dippa och svänga lite gran år till år. 

Tittar idag på Miljonprogrammets områden kring vad som kan göras för att fixa till lägenheterna 

efter Miljonprogrammets tekniska fel.  

Vilken marknad, hyresrätt eller bostadsrätt, riktar ert företag sig främst mot och varför? 

Främst mot bostadsrätter men har sedan 4–5 år tillbaka börjat rikta in sig även på 

hyresrättsmarknaden. Varför Riksbyggen valt bostadsrättsmarknaden är lite osäkert men varför 

de nyligen valt att även rikta in sig på hyresmarknaden är för att bredda deras egna marknad 

utifrån vad marknaden efterfrågar och ser ut, nu efterfrågar marknaden hyresrätter. Efterfrågan 

från kommuner är att skapa mindre segregation och för att kunna möta denna efterfrågan krävs 

det att man kan erbjuda både hyres- och bostadsrätter. Då områden som både har hyres- och 

bostadsrätter skapar mindre segregation, då områdena får mer variation i hyresgäster.  

Intervju 2 

Datum: 5 april 2018, kl:09.30-11.00 

Namn? 

Torbjörn Andrén 

Ålder? 

54 år  

Yrkestitel? 

Projektledare på riksbyggen i Halmstad. 

Hur länge har du varit anställd hos Riksbyggen? 

Sedan augusti 2017. 

Tidigare yrkeserfarenhet? 

Erfarenhet som konsult i 12 år, projektledare/beställare 13 år och entreprenör i 1 år. Jobbat inom 

byggbranschen i totalt 28 år, både i den privata och offentliga sektorn. 

Hur långt tillbaka har du överblick över bostadsbristen? 

Har överblick på bostadsbristen några år tillbaka, men har bäst koll på dagens bostadsbrist. 

Beskriv hur riksbyggen har agerat i historien för att möta bostadsbristen? 

Till större delen byggs det inte lika mycket under låg konjunkturen då låg konjunktur gör 

byggandet osäkert. Uppfattar det dock som att Riksbyggen bygger oavsett om det är 

lågkonjunktur eller inte. Företaget har inte fokus på vinsten utan lägger större fokus på att värna 

om samhället.  

Beskriv hur Riksbyggen idag agerar för att möta bostadsbristen? 

Har mindre fokus på att bygga ”150 kvm” lägenheter och istället fokus på kompakta lägenheter, 

att stycka upp ”150 kvm” lägenheten i flera för att öka antalet lägenheter i bygget. Processen att 
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värva mark till bygge kan ta flera år och helt upp till 10 år i vissa fall, vilket gör att så snart man 

får tillgång till tomten så vill man kunna bygga så mycket som möjligt. Vilket gör byggandet av 

antal lägenheter mer effektivt och produktivt. 

Hur ser du på boverkets prognos, verkar det trovärdigt/möjligt? 

Låter inte trovärdig, specifikt den totala byggprognosen på antalet lägenheter som behövs till 

2025. Siffrorna känns inte rimliga, en mer grundlig överblick på behovet kan behövas, då folk 

ofta sätter sig i mer än en bostadskö, står/håller på fler än en lägenhet som sedan hyrs i 

andrahand eller står tom på grund av säljmarknaden inte är rätt, vilket kan ge felaktiga siffror. 

Många unga bor säkert fortfarande hemma som vill flytta ut men inte kan. En översiktskoll på 

antalet tomma lägenheter i landet kunde behövas och anledningen till varför de står tomma.  

Vilken marknad, hyresrätt eller bostadsrätt, riktar ert företag sig främst mot och varför? 

Främst mot bostadsrätter, men även börjat på hyresrättsmarknaden. I Halmstad är fokuset bara 

bostadsrätter, kan vara att det även blir hyresrätter ifall hyresrätterna slår igenom i de områden de 

testar. Varför företaget just valt att rikta sig på bostadsrätter är lite osäkert, men grundar troligen i 

att man jobbar med det kooperativa tänket. Att sälja vidare bostadsrätterna till föreningar, där de 

boende sen får vara delaktiga i skötseln av fastigheten. De boenden äger lägenheten själv och de 

gemensamma lokalerna och ytorna äger de tillsammans, vilket ger en gemenskap och att 

samhället kan involvera sig. Föreningen har en gemensam kassa som går till att underhålla 

fastigheten, som byte av fönster till exempel. Hänger ihop med det kooperativa tänket. 

Intervju 3 

Datum: 11 april 2018, kl:08.00-08.45 

Namn? 

Valter Caspersson 

Ålder? 

61 år  

Yrkestitel? 

Projektledare på riksbyggen i Halmstad 

Hur länge har du varit anställd hos Riksbyggen? 

I ungefär 4 år 

Tidigare yrkeserfarenhet? 

Erfarenhet som projektledare hos olika fastighetsbolag i 25 år och entreprenör i 15 år. 

Hur långt tillbaka har du överblick över bostadsbristen? 

Har överblick på bostadsbristen 25 år tillbaka, då man kom in i projektledare branschen.  

Beskriv hur riksbyggen har agerat i historien för att möta bostadsbristen? 

Riksbyggen kom till då det var bostadsbrist, var rörmokare och snickare som drog igång 

företaget. Då det rådde bostadsbrist ville de skapa boende åt alla och göra det genom att bygga 

vettiga bostäder till befolkningen.  
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Beskriv hur Riksbyggen idag agerar för att möta bostadsbristen? 

Bygger 2000–3000 bostäder om året, vill vara en samhällsutvecklare och ha ett ständigt flöde i 

bygget.  

Hur ser du på boverkets prognos, verkar det trovärdigt/möjligt? 

Låter lite optimistiskt, är höga siffror med tanke på allt som spelar in för att det ska bli möjligt, 

arbetare, kostnad och att människor idag är mer specifika med var de vill bo och hur de vill bo.    

Vilken marknad, hyresrätt eller bostadsrätt, riktar ert företag sig främst mot och varför? 

Främst bostadsrätter, men även en liten del hyresrätter nu för tiden. Varför just bostadsrätter, 

beror på att man vill ge vidare förvaltningen till en förening, med tanken att de boende ska ha 

möjligheten att kunna utforma sina hem själva och göra sin lägenhet personlig. De blir delägare 

vilket leder till att de är mer rädda om byggnaden och känner ansvar för att den sköts ordentligt. 

Intervju 4 

Datum: 11 april 2018, kl:09.30-11.00 

Namn? 

Tommy Prissberg 

Ålder? 

53 år  

Yrkestitel? 

Marknadsområdes chef för affärsområdet bostad Sydväst på Riksbyggen. 

Hur länge har du varit anställd hos Riksbyggen? 

Sedan år 2002.  

Tidigare yrkeserfarenhet? 

Erfarenhet som marknadsområdeschef i 5 år, projektledare 18 år och entreprenör i 10 år.  

Hur långt tillbaka har du överblick över bostadsbristen? 

Bostadsbristen har varierat genom tiderna, har snarare koll på bostadsmarknaden och hur den har 

sett ut sedan 1980-talet, vilket inkluderar när det har varit brist på bostäder.  

Beskriv hur riksbyggen har agerat i historien för att möta bostadsbristen? 

Riksbyggen har sitt ursprung i bostadsbristen. Företaget startades av lokalbyggmästare och facket 

för att möta och bygga bort bostadsbristen, att bygga åt befolkningen. Deltagit i diskussion om 

bostadspolitiska frågor och utredningar, att tycka till om saker och få vara med och påverka. Är 

och strävar kontinuerligt efter att vara samhällsutvecklare. Företaget grundar i att använda 

vinstpengarna i att bidra till samhällsutvecklingen då de inte är ett aktiebolag där varje vinstpeng 

går till aktieägare. Vilket ligger i det kooperativa tänket, att gemensamt göra nytta. 

Beskriv hur Riksbyggen idag agerar för att möta bostadsbristen? 

Riksbyggen möter bostadsbristen genom att få ner kostnaden. Företaget fokuserar på 

kostnadseffektivitet utan att minska kvalitén genom att standardisera byggena. Arkitekt ritat 

innebär en ökad kostnad och varje nytt bygge innebär nya problem och fel. Genom att använda 
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”samma byggstenar” så eliminerar man fel och effektiviserar processen. Genom ett bra samarbete 

med entreprenören och standardisering kan man korta ner projekteringen och produktionen, 

vilket leder till lägre kostnad för kunden. Idag läggs det stor fokus på hållbarheten, både den 

ekonomiska, ekologiska så väl som den sociala. Speciellt läggs fokus i dagens läge på den sociala 

hållbarheten, kring förtätning, integrationsfrågan och sociala hållbara miljöer.  

Hur ser du på boverkets prognos, verkar det trovärdigt/möjligt? 

Lite i överkant med vad vi (Sverige) klarar av. Lite för hög byggtakt för att kunna ha kontroll, 

produktionen kommer ej mår bra av det. Hört om bostadsbubblan, bostadsräntan, 

belåningskraven. Dock skapar media och många en miljö där folk med bostadsbehov blir oroliga 

och avvaktar. Folk blir nervösa med att köpa för risk av förlorat värde. Blir alla oroade kan 

konsekvensen dock bli att marknaden dör ut och i så fall kan inget nytt byggas, vilket blir en ond 

cirkel och förvärrad brist på marknaden.   

Vilken marknad, hyresrätt eller bostadsrätt, riktar ert företag sig främst mot och varför? 

Bostadsrättsmarknaden då det stämmer med företagets ideal och värderingar kring samverkans 

tanken, att göra saker ihop. Bostadsrätterna ägs av en förening, när du köper en av 

bostadsrätterna får du en röst i föreningen och kan vara delaktig i att påverka. Tanken är 

gemenskap, att jobba ihop och alla ska kunna vara med och påverka sin situation. Det 

demokratiska tänket, vilket man inte får vid hyresrätter. Allt är en del i den sociala hållbarheten. 

Intervju 5 

Datum: 3 maj 2018, kl:10.00-10.45 

Namn? 

Ulf Nilsson 

Ålder? 

58 år  

Yrkestitel? 

Affärsutvecklings- och kommunikationschef hos HFAB i Halmstad 

Hur länge har du varit anställd hos HFAB? 

5 års anställning hos HFAB 

Tidigare yrkeserfarenhet? 

Tidigare erfarenhet som grundare och VD för en reklambyrå, partner hos JKL och varit rådgivare 

åt bygg- och fastighetsbranschen.  

Hur långt tillbaka har du överblick över bostadsbristen? 

Har överblick tillbaka till 1980-talet på bostadsmarknaden då man på den tiden fick kämpa för att 

hitta bostad, vilket gjord man blev insatt. Utöver det har man främst professionell koll på 

bostadsbristen 5 år tillbaka, från när man blev anställd på HFAB. 

Beskriv hur HFAB har agerat historiskt och agerar idag för att möta bostadsbristen? 
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Tar den bostadsbrist som har funnit nu i modern tid. Kötiden hos HFAB är idag 10 år. 2010 

bestämde sig HFAB sig på allvar att starta nyproduktionen igen, innan hade det varit lite, men då 

bestämde man sig på ett strukturerat sätt och styrelsen fattade ett beslut att man under perioden 

2010–2015 skulle bygga 500 lägenheter. Vilket innebar 100 lägenheter per år. Man klarade dock 

inte riktig den önskade volymen. För den innevarande perioden 2016–2020 beslutades att bolaget 

skulle bygga 1000 lägenheter. Vilket ser ut att bolaget kommer klara denna volymen då vid 

årsskiftet hade nästan 700 bostäder i produktion, nästan färdiga, nästan påbörjade och under 

produktion.  

Bolagets bedömning är att man måste väga samman ett antal faktorer. Man måste tänka på 

bostadsbristen men samtidigt även se på den ekonomiska aspekten med vad mäktar bolaget med 

på kortsiktig men även på långsikt. Lätt och bygga nytt nu när räntorna är låga men måste även se 

på en 10 års sikt vad bolaget klarar av. Av egen dömning skulle nog ännu fler lägenheter behövas, 

men vet att rätt många privata aktörer bygger nu, så som slottsmöllans projekt. HFAB försöker 

dra sitt strå i stacken.  

Nyproduktion kan ske i form av ett helt kvarter, ombyggnad kan ske i form av ombyggnad på en 

vind eller annan förtätning. Nästan all HFABs nyproduktion är genom ett nytt kvarter. För att 

komma ner i ett rimligt pris behövs det man kommer upp i 50–150 lägenheter, klarar man 

komma upp i dessa volymer så ökar möjligheten att kunna söka och få de statliga 

nyproduktionsbidragen. Gör även ombyggnadsprojekt, så som att bygga om vindar, 

gemensamma lokaler eller tvättrum i befintliga byggnader. Dock ger ombyggningsprojektet inte 

mycket volym så som ett kvarter ger, som ett av HFABs ombyggnadsprojekt just nu ger max 

kanske 50 nya lägenheter, men normalt färre. Så länge man kan få till en anständig ekonomi kring 

ombyggnadsprojekt så det blir vettigt, gör HFAB även ombyggnadsprojekt för att vara delaktig 

med att minska trycket på marknaden. Vill man ha stora volymer så är nyproduktion att satsa på, i 

form av kvarter. Kostnader för ombyggnad och nyproduktion kan variera främst på grund av 

skillnader i volymerna. Ett konkret exempel: En vinds ombyggnadsprojekt kan behöva en kran 

för 10 lägenheter, där en nyproduktions kvarter kan ha samma kran till 50 lägenheter. Vid 

ombyggnad finns att antal faktorer som kan försvåra vid ombyggnad, så som en etableringsyta 

dvs ytan där byggbodar och maskiner förvaras i samband med bygget.  

Gällande tätorterna runt Halmstad där försöker HFAB ofta använda sig av ett koncept som 

SABO (branschorganisation) tagit fram, kombohus. Vilket är färdigt projekterade fastigheter, där 

företaget upplever att ifall det ska byggas, 4, 8, 16 lägenheter på en tomtplätt, så blir det 

kostnadseffektivt att plocka därifrån.  

Hur jobbar företaget med förtätning: 

Gällande förtätning så kollar företaget regelbundet igenom sina redan befintliga fastigheters 

detaljplaner för möjligheten att bygga på.  

Hur ser du på boverkets prognos, verkar det trovärdigt/möjligt? 

Boverkets jobb att göra behovsprognoser. Om de är trovärdiga ur ett produktionsperspektiv 

beror på marknadens aktörer och deras agerande. Det kan finnas ett gap mellan behovet och den 

produktion som sker.  
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Läste i DM att produktionen närmar sig snart 50 000 vilket är under Boverkets behovsprognoser. 

Boverkets uppgift är ju att visa på bostadsbehovet i Sverige och i landet har man valt att låta 

marknaden att lösa en väldig stor del av bostadsbehoven och då riskerar man alltid att se ett gap 

mellan behovet och utbudet. Stockholm är väldig speciellt, av egen personlig uppfattning så att 

det som händer i Stockholm påverkar den mediala debatten i hög grad. Markpriser i Stockholm är 

betydligt högre än vår totala kostnad för en färdigställd lägenhet, vilket påverkar. Kommunen står 

för försäljningen av mark och i Stockholm har kommunen valt att sälja sin mark väldig dyrt.  

Helhetsbilden måste ses, det finns en marknad som är beredd på att betala och dumt att 

byggbolagen ska göra hela vinsten, så klart kommunen höjer markpriset. Dock ökar det även 

risken att hela bygget stoppas då marknaden viker. 

Vilken marknad, hyresrätt eller bostadsrätt, riktar ert företag sig främst mot och varför? 

Hyresrätter då HFAB är ett allmännyttigt bostadsföretag.   
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Bilaga 3: Siffror på färdigställda hyresrätter och bostadsrätter efter år. 

 

År  Bostadsrätt Hyresrätt  Totalt 

1980 5089 10 654 15 743 

1981 5456 12 145 17 601 

1982 5501 12 837 18 338 

1983 7890 12 341 20 231 

1984 5984 11 113 17 097 

1985 6165 10 959 17 124 

1986 5041 10 234 15 275 

1987 5509 10 230 15 739 

1988 6539 14 555 21 094 

1989 8760 18 616 27 376 

1990 9449 24 297 33 746 

1991 8974 29 227 38 201 

1992 9238 28 548 37 786 

1993 7532 18 156 25 688 

1994 2819 13 565 16 384 

1995 1047 7905 8952 

1996 1740 7650 9390 

1997 2288 6851 9139 

1998 2457 4720 7177 

1999 2823 3828 6651 

2000 3104 4301 7405 

2001 3415 4112 7527 

2002 4969 7745 12 714 

2003 5227 6616 11 843 

2004 5780 7925 13 705 

2005 5527 7465 12 992 

2006 8329 10 467 18 796 

2007 9579 8865 18 444 

2008 10 059 9890 19 949 

2009 7723 6718 14 441 

2010 5151 5389 10 540 

2011 6439 6085 12 524 

2012 8413 8052 16 465 

2013 10 096 10 508 20 604 

2014 9992 10 714 20 706 

2015 12 449 13 057 25 506 

2016 14 101 16 866 30 967 

Källa: Siffror hämtade från SCB. 
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