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I. Abstract 
 
The aim of this study is to investigate how documents regulating municipal work 
related to housing provision are shaped, and how they utilize concepts of “need” and 
“demand”. Interviews with municipal planners are conducted to deepen the 
understanding of the municipal role in Swedish housing provision today. This 
understanding is crucial in discussions between public and private actors, which are 
essential in the market approach to solving housing issues, since Swedish housing 
policy has shifted in recent years from state subsidies and a beneficial regulatory 
framework to a more market oriented approach. The municipal role has evolved to 
where the municipality is only expected to step in where the market falls short, but it 
remains unclear where this line should be drawn. The municipalities’ conception of 
the concepts of “need” and “demand” will influence how they interpret laws 
regulating housing provision. It will also influence planners’ everyday tasks and 
whether or not they will work to achieve housing for all – which is what Swedish law 
demand they do - or to achieve a more efficient environment for investors and 
developers. 
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1. Inledning  
I Sveriges grundlag står att det allmänna ska trygga rätten till bostad. Ett stort 
frågetecken för verksamma aktörer inom bostadsförsörjningen är hur detta ska ske 
inom dagens bostadspolitiska kontext. Fröet till den föreliggande studien rörande 
begreppen ”behov” och ”efterfrågan” i planeringsdokument såddes på ett möte som 
hölls på Region Skåne vid Dockplatsen i Malmö i januari 2015, där aktörer från 
offentlig och privat sektor träffades inom ett nybildat Skånskt bostadsnätverk. 
Nätverket hade skapats i syfte att genom kommunikation och kunskapsutbyte främja 
ett ökat bostadsbyggande i Skåne. Efter den första konferensen i november 2014 var 
mötet i januari en möjlighet att ta diskussionen vidare och ställa in färdriktningen för 
nätverket.  
 För att kunna fastställa nätverkets syfte och mål krävdes av aktörerna att de 
etablerade en gemensam uppfattning kring förutsättningarna för ett ökat byggande. 
Det blev ett möte som engagerade deltagarna, vilket märktes på samtalstonen. För 
mig som observatör var det intressant att notera en viss förvirring i användandet av 
begreppen ”behov” och ”efterfrågan”. Exempelvis sa en mötesdeltagare att 
”Efterfrågan är billiga hyresrätter”, och blev rättad av en annan deltagare, som 
betonade att ”behovet är billiga hyresrätter”. Från privat sektor lyftes åsikten att de 
grundläggande förutsättningarna knutna till marknadsekonomin hela tiden glömdes 
bort i diskussioner kring bostadsförsörjning, och att det var därför det var svårt att 
komma vidare.  
 Deltagarna verkade vara överens om att efterfrågeproblematiken grundas i att 
många som bor i och flyttar till Skåne är unga och/eller invandrare– grupper som 
statistiskt sett har lägre genomsnittsinkomst. Dock betonade deltagare från offentlig 
sektor behovsperspektivet, nämligen att dessa grupper har behov av en välanpassad 
bostad, medan de privata aktörerna betonade att gruppen har svårt att göra sin 
efterfrågan sedd då de saknar ekonomiskt kapital att lägga på bordet. Det fanns också 
en frustration hos de privata aktörerna kring att många i offentlig sektor håller fast vid 
uppfattningen att byggkostnaden sätter priset, när priset i första hand snarare styrs av 
matchningar mellan utbud och efterfrågan. Kommunerna kan exempelvis förenkla 
handläggningen av ärenden, men byggherrarna kommer inte sänka priset på 
bostäderna från det de kan få ut på marknaden.  

En representant från ett fastighetsutvecklingsföretag kritiserade de offentliga 
verksamheterna för att ha alltför stark tilltro till Malmös attraktivitet. Han menade att 
Malmö låg långt ner på listor över företagsklimat och fastighetsindex som ofta speglar 
hur benägna företag är att investera. Representanten menade även att det fanns en 
”fruktansvärd pil mot Stockholm och dränering från Skåne” av investeringsvilja 
(Observation 2015). 

Mötet i januari var intressant då det fanns en gemensam vilja att åstadkomma 
ett ökat bostadsbyggande, men även en frustration hos deltagarna som bottnade i att 
de tycktes tala förbi varandra. Det var också intressant eftersom det som diskuterades 
tycktes spegla bostadsmarknadens nya verklighet, där marknadskrafterna sätter 



 
6 

villkoren och offentlig verksamhet och politik försöker komma tillrätta med sin roll i 
sammanhanget.  

Offentlig sektor har historiskt sett haft en tydlig roll i den svenska 
bostadsförsörjningen genom statlig subventionering, fördelaktiga finansieringsvillkor 
och starka allmännyttiga bostadsföretag, men på senare tid har allt fler av dessa 
verktyg fallit bort. Det har skett en ökad marknadsanpassning där allmännyttiga 
bostadsbolag tvingas agera efter marknadsmässiga villkor (se kapitel 3). 

Samtidigt finns fortfarande en stark uppfattning om att bostaden är en rättighet 
som bör tillhandahållas till ett rimligt pris, även om alla inte är överens om var 
gränsen för vad som är ett rimligt pris ska dras. Fortsatt står det i grundlagen att det 
allmänna ska trygga rätten till bostad, och politiskt bekräftades detta senast av 
bostadsminister Mehmet Kaplan i mars 2015: ”Den svåra situationen på 
bostadsmarknaden kräver att samhället i högre utsträckning är delaktigt för att ge stöd 
till kommuner som vill bygga fler bostäder” (Kaplan 2015). För att grundlagen 
fortsatt ska upplevas som trovärdig är det viktigt att de existerande 
planeringsverktygen är ändamålsenliga när det kommer till att implementera 
bestämmelser om det allmännas ansvar.  

Underlag och dokument rörande bostadsförsörjning kan förtydliga 
kommunernas roll och underlätta att försörjningen samstämmer med tillhanda-
hållandet av annan kommunal service. Utöver det att dokumenten underlättar 
arbetsprocessen kan de också ge planeraren möjlighet att ställa frågor om det egna 
arbetet. ”Etik är en viktig del av planeringen, eftersom de föreslagna lösningarna bör 
främja viktiga värden, som social rättvisa, effektivitet och möjligheter för berörda 
intressegrupper och allmänhet att delta i processen som föregår beslutsfattandet” 
(Nyström och Tonell 2012, 53).  

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att arbeta med bostadsförsörjning, och 
bör rimligtvis göra detta med en tydlig uppfattning om sin roll gentemot marknaden. 
Medan ”efterfrågan” är en parameter som styr och styrs av marknaden är ”behov” 
både en komponent i efterfrågan, men även något som inte syns i 
marknadssammanhang. Dock används båda begreppen ofta tillsammans och utan 
differentiering. Vad säger denna företeelse om dagens bostadspolitiska läge? Den här 
studien bidrar med en kritisk granskning av de dokument och resonemang som ska 
ligga till grund för bostadsförsörjningen, genom att fokusera på hur kommuner 
behandlar och förstår frågan om behov och efterfrågan i bostadsförsörjnings-
sammanhang.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att undersöka hur bostadsbehov och bostadsefterfrågan 
behandlas teoretiskt och i planeringen, och mer specifikt i planeringsdokument 
innehållande riktlinjer för bostadsförsörjning, och vad detta kan betyda i dagens 
bostadspolitiska kontext.  
 
För att syftet ska uppnås har jag valt att fokusera på följande frågeställningar:  
 

Hur ska ”behov” och ”efterfrågan” förstås i bostadsförsörjningssammanhang?  
Den första frågeställningen har ett teoretiskt fokus, och för att besvara den 
utvecklas ett ramverk för att skilja mellan olika begrepp som ofta används i 
diskussioner och dokument som berör bostadsförsörjning. Förutom ”behov” och 
”efterfrågan” behandlas även begreppen ”krav” och ”preferens”. 

 
Hur utformas kommunernas dokument innehållande riktlinjer för 
bostadsförsörjning, och i vilken utsträckning behandlas frågor om ”behov” och 
”efterfrågan”?  
Denna frågeställning besvaras empiriskt baserat på en genomgång av kommuners 
dokument innehållande riktlinjer för bostadsförsörjning. Semistrukturerade 
intervjuer med tjänstemän på samma kommuner möjliggör förtydligande av det 
som framgår av dokumenten och även inhämtandet av ytterligare information. 
Empirin analyseras sedan med hjälp av det teoretiska ramverket för att besvara 
frågeställningen.   

 
Vad innebär förhållningssättet till ”behov” och ”efterfrågan” för dokumentens 
relevans i arbetet med att trygga rätten till bostad?  
Den sista frågeställningen syftar till att föra upp diskussionen på ett mer generellt 
plan, och koppla svaren på de två första frågeställningarna till resonemang kring 
kommunernas roll i bostadsförsörjningen, enligt lag och i praktiken. Dokumenten 
innehållande riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lag utgöra verktyg för 
planeringen, och hanteringen av ”behov” och ”efterfrågan” påverkar vilken typ av 
verktyg dokumenten blir.  

 

1.2 Avgränsningar  
Bostadsförsörjningsfrågan tangerar ett brett spektrum av politiska, ekonomiska, 
geografiska och sociologiska aspekter. Det blir därför nödvändigt att gå hårt fram i 
avgränsningen av vad just denna studie ämnar undersöka. Den geografiska 
avgränsningen inbegriper utvalda kommuner i sydvästra Skåne: Malmö, Vellinge, 
Lomma och Lund, vilket i första hand förklaras av att den geografiska närheten 
möjliggör intervjuer på plats (se vidare motivering i avsnitt 4.5). De 
planeringsdokument som undersöks är dokument innehållande riktlinjer för 
bostadsförsörjning enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar, med fokus på begreppen ”behov” och ”efterfrågan”. Dessa 
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belyses ytterligare genom en begränsad redovisning av ”krav” och ”preferenser”.  Det 
finns ytterligare lagstiftning som rör bostadsförsörjning, bland annat 
socialtjänstlagstiftningen som hanterar boende för funktionshindrade, unga som inte 
kan bo i föräldrahemmet och missbrukare i återetablering. Studiens avgränsning 
innefattar dock främst bostadsförsörjningens mittenfåra, och inte den grupp som 
omfattas av socialtjänstlagstiftningen. Den tidsmässiga avgränsningen innebär att 
dokumenten som analyseras alla är från år 2013 och framåt och är de gällande 
dokumenten i skrivande stund. Denna avgränsning är gjord eftersom studien främst 
syftar till att ge en nutidsorientering i svensk bostadsförsörjning inom kommunal 
planering.  

1.3 Disposition 
I kapitel två ges en genomgång av begrepp som bidrar till att besvara den första 
frågeställningen om hur ”behov” och ”efterfrågan” ska förstås i bostadsförsörjnings-
sammanhang. Frågeställningen har en teoretisk ansats och besvaras därför med stöd i 
teoretiskt material om bostäder, ekonomi och ekonomisk geografi.   I kapitel tre sänks 
studien ner i sin ekonomiska, politiska och juridiska kontext. Här redovisas de 
förutsättningar som påverkar det allmännas möjligheter att trygga rätten till bostad. 
Det fjärde kapitlet innehåller en beskrivning av material och metod, samt hur studien 
genomförts för att uppfylla kriterier om vetenskaplighet.  
 Studiens huvuddel, den empiriska granskningen, genomförs i kapitel fem med 
en granskning av dokument innehållande riktlinjer för bostadsförsörjning, och kapitel 
sex med fördjupande intervjuer med planeringstjänstemän på respektive kommun. 
Kapitel sju innehåller en analys av det empiriska materialet. Dels görs jämförelser 
mellan planeringsdokumenten, och dels lyfts viktiga aspekter som framkom i 
intervjuerna. Därefter analyseras resultaten med stöd i det teoretiska materialet från 
kapitel två. Kapitel åtta rundar av studien med en diskussion om hur analysen svarar 
upp mot frågeställningarna. Därefter ges ett antal slutsatser och egna reflektioner, 
samt ett försiktigt förslag till en modell för bostadsförsörjningens förankring i en 
teoretisk grund.   
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2. Teori 
 
Studiens första frågeställning lyder: ”Hur ska behov och efterfrågan förstås i 
bostadssammanhang?” För att kunna uppfylla syftet att undersöka hur behov och 
efterfrågan behandlas i planeringsdokument krävs att begreppen förklaras utifrån ett 
teoretiskt perspektiv. Med stöd i det teoretiska perspektivet blir det lättare att 
analysera hur begreppen relateras till varandra och i förlängningen hur 
ändamålsenliga planeringsdokumenten är i arbetet med bostadsförsörjning. I 
inledningen nämndes också att praktiserande planerare lätt talar förbi varandra på 
grund av deras till synes varierande förståelse och tolkningar av begreppen. Detta 
kapitel utgör ett ramverk för att tala om behov och efterfrågan inom 
bostadsförsörjning. 

2.1 Perspektiv på behov  
I Bonniers svenska ordbok definieras ”behov” som ”det som en människa måste få 
tillfredsställt för att kunna leva (normalt), och ”behövande” som att vara ”i behov av 
understöd” (Györki och Sjögren 2002). I jämförelsen mellan begreppen ”behov” och 
”efterfrågan” är ”behov” det mer svårdefinierade av de två. Detta syns redan i 
ordboksdefinitionen, där ordet ”normalt” står i parentes, som om författarna inte kan 
bestämma sig huruvida ett behov handlar om att uppfylla det som krävs för att 
överleva eller för att överleva normalt. Bostadsrelaterade behov för troligtvis gemene 
persons tankar till faktorer som att ha tak över huvudet, att bostaden ska vara isolerad 
mot kyla och fukt, att bostaden ska hålla en dräglig standard och innehålla de 
komponenter som krävs för att tillgodose individens överlevnad och hygien, d.v.s. 
tillgång till kök och badrum.   
 
Tolkningar av behovsbegreppet 
För att behovsbegreppet ska kunna användas i planeringen krävs dock en starkare 
begreppsapparat. Till att börja med kan behov antingen tolkas som sanning, där den 
som tolkar gör anspråk på objektivitet, eller som värdering, där begreppet tolkas 
subjektivt. Vidare kan behov analyseras utifrån ett individperspektiv eller ett 
kollektivt perspektiv. Dessa olika tolkningar leder till olika fokus när behoven ska 
tillgodoses. De olika tolkningarna av behovsbegreppet leder alltså till olika 
motiveringsgrunder för bostadspolitiken. 

 Bo Bengtsson kategoriserar dessa motiveringsgrunder på fyra olika sätt. 
”Personlig funktionalism” fokuserar på ett objektivt sätt på hur funktionerna för 
individens överlevnad säkras, medan målet inom ”samhällelig funktionalism” är 
samhällets kollektiva fortlevnad (Bengtsson 1991, 54-57). Den tredje motiverings-
grunden, ”personlig autonomi”, förstår behov som uttryck för subjektiva autonoma 
preferenser. Detta koncept ligger närmst efterfrågebegreppet av de fyra grunderna. 
Bengtsson poängterar att alla inte nödvändigtvis kan utöva denna autonomi:  
 

Översatt till bostadspolitiken skulle behov tolkat som uttryck för autonoma preferenser 
innebära något i stil med följande: I den utsträckning som efterfrågan på marknaden 
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verkligen är ett uttryck för individers och hushålls autonomt formade preferenser, 
återspeglar efterfrågan också behoven. Men för att detta skall gälla måste ett antal villkor 
av både yttre och inre natur vara uppfyllda. Dels måste bostadsmarknaden fungera på ett 
sådant sätt att reell valfrihet föreligger, dels måste alla konsumenter ha möjlighet och 
förmåga att handla med den självständighet som ligger i autonomibegreppet, något som 
sannolikt kräver både ekonomiska resurser och mognad (ibid., 58). 

 
Motiveringsgrunden ”politisk demokrati” handlar slutligen om den demokratiska 
processens legitimitet och att befolkningens gemensamma, subjektiva uppfattning av 
bostadsbehoven impregnerar beslutsfattandet (ibid., 60). Naturligtvis ser inte 
planerare och politiker sitt arbete med bostadsfrågor utifrån en enskild tolkning av 
behovsbegreppet. Däremot kan denna uppdelning ge tyngd till diskussionen kring hur 
behov behandlas i förhållande till efterfrågan.  
 
Att mäta behov 
Ett av de konkreta verktyg som används för att mäta bostadsbehov är 
trångboddhetsberäkningar. Boverket beskriver ”objektiv trångboddhet” som när 
boendeförhållanden ”inte når upp till en viss utrymmesstandard” (Boverket 2006, 11). 
Den objektiva trångboddheten beskrivs genom att räkna antal rum genom antal 
personer enligt en formel för vad som anses lämpligt för olika konstellationer av 
hushåll.  
 Boverket tar dock även upp den ”subjektiva trångboddheten”, som handlar om 
upplevd trångboddhet och som påverkar ett hushålls interaktion och individernas 
personliga utveckling. Enligt de traditionella måtten för objektiv trångboddhet skulle 
många ungdomar boende i enrumslägenheter klassas som trångbodda, men Boverket 
menar att det inte alls behöver vara så att dessa individer är subjektivt trångbodda. 
Däremot har många barnfamiljer stora problem eftersom barn har svårt att läsa läxor 
och utvecklas i lugn och ro (ibid., 11-13). Mörkertalet för subjektiv trångboddhet tros 
vara stort (ibid., 68). 
 Ytterligare en distinktion kan göras mellan ”frivillig” och ”ofrivillig” 
trångboddhet. Frivillig trångboddhet kan bero på att en individ hellre har kortare 
restid och billigare boende än bor större, eller att en familj vill bo inom en viss 
kulturell samhörighet (som ofta är fallet med invandrarfamiljer) (ibid., 68), medan 
ofrivillig trångboddhet kan bero på att ”familjen utökas och man behöver en större 
bostad, men tvingas bo kvar på grund av bristen på tillräckligt stora och tillräckligt 
billiga bostadsformer” (ibid., 14).  

Just på grund av problematiken kring objektiv/subjektiv och frivillig/ofrivillig 
trångboddhet är verktyget svårhanterat. Dess mer institutionaliserade användning 
hanterar oftast objektiv trångboddhet genom särskilda mått, ignorerar i stort den 
subjektiva trångboddheten, och förmår inte heller att skilja mellan frivillig och 
ofrivillig trångboddhet. Boverket ställer sig därför positiva till djupare analyser av 
människors boendesituationer. ”Det vore mycket värdefullt att närmare undersöka 
anledningarna till varför hushållen bor som de gör. Den informationen finns inte 
tillgänglig” (ibid., 68). 
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Konkurrerande behov: staden och individen 
Stora delar av de aktiviteter som pågår i städer syftar till att underlätta 
kapitalackummulering, och David Harvey menar att detta pågår i tre olika kretsar, där 
den översta inkluderar produktionen av varor i syfte att sälja med vinst. Den andra 
kretsen inkluderar realkapital som exempelvis bostadshus, och den tredje inkluderar 
investeringar som förbättrar produktivitet, som till exempel utbildning eller arbetarnas 
hälsa (Pacione 2009, 148).  

Saskia Sassen hävdar att platsens betydelse ofta ignoreras i ekonomiska 
sammanhang, och att ”det dominerande narrativet endast bekymrar sig för de övre 
kretsarna av kapitalackummulering; och särskilt med kapitalets hypermobilitet snarare 
än det som är platsbundet”1 (Sassen 1997, 2).  Många har hävdat att globaliseringen 
och kapitalets mobilitet minskat platsens betydelse, men Sassen ger en mer 
problematiserande bild där dessa processer får reella effekter kopplade till den 
specifika platsen, och framför allt till de globalt uppkopplade städerna. Som exempel 
lyfter hon fastighetsbranschen, där fastighetsutvecklare alltmer förkastar låg- och 
mellanprissegmenten i skenet av de möjligheter som finns att göra vinst de högre 
prissegmenten (ibid., 3). Sassen talar också om det ”transnationella urbana systemet”, 
där nationella gränser inte längre är lika betydelsefulla och städerna istället kan 
kategoriseras efter sin position i centraliteten eller marginaliteten. Även inom städer 
sker en uppdelningn mellan centralitet och marginalitet, och de marginaliserade 
områderna upplever en ”resurssvält” (ibid., 4).  
 I denna nya geografi har staten förlorat i betydelse: ”Det globaliseringen gör, 
som demonstreras av den rumsliga ekonomin av avancerade informationsindustrier, är 
at avnationalisera nationella territorier” (ibid., 6). Statens uppdrag handlar idag 
mycket om att främja det egna landets noder av centralitet, vilket görs genom stöd till 
sådant som attraherar det internationella kapitalet. Dock kan det finnas en konflikt 
mellan det internationella kapitalets behov och andra stadsinvånares behov:   
 

…there is the difficult task of establishing whether a city that functions as an 
international business center does in fact recover the costs involved in being such a 
center: the costs involved in maintaining a state of the-art business district, and all it 
requires, from advanced communications facilities to top level security (and ”world-class 
culture”). Perhaps at the other extreme of conventional representations are those who use 
urban political violence to make their claims on the city, claims that lack the de facto 
legitimacy enjoyed by the new ”city users”. These are claims made by actors struggling 
for recognition, entitlement, claiming their rights to the city (ibid., 7). 

 
I det bredare politiska perspektivet existerar alltså flera olika konkurrerande behov, 
medan det bostadspolitiska perspektivet främst behandlar individernas behov av 
bostad.  
 
 
 

                                                
1 Egen översättning. 
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Kärnan i behovsbegreppet 
Studiet av hur planeringen behandlar behov underlättas genom en summering av det 
teoretiska ramverket bakom begreppet. Med stöd i det teoretiska materialet skulle 
”behov” kunna definieras som något en individ, aktör eller ett samhälle måste fylla 
för att åstadkomma en grundläggande positiv utgångspunkt för sin existens. Om 
behov tolkas subjektivt handlar det om individers eller samlingar av individers egen 
uppfattning av vad de måste ha för att exempelvis fungera i relationer med andra eller 
i arbetslivet. En objektiv tolkning resulterar i uppfattningen att alla individer har 
grundläggande behov de behöver uppfylla för att fungera, och att dessa kan 
bestämmas objektivt. Begreppet kompliceras av att ”behov” innebär olika saker för en 
individ, ett företag, en offentlig aktör eller ett samhälle i stort.  

2.2 Perspektiv på efterfrågan  
Efterfrågan kan förstås som en individs förmåga att styrka sin 
konsumtionsbenägenhet genom det kapital denna kan avsätta åt att få tillgång till en 
specifik vara. Efterfrågan är enkelt uttryckt ”pengapåsen på bordet”. Om individen 
har pengapåsen men inte vill byta den mot den vara som erbjuds, utan spara eller 
spendera den på en annan vara, kommer individen inte sätta påsen på bordet vid 
förhandling, och alltså uppstår ingen efterfrågan. Nedan följer en mer djupgående 
redovisning av begreppets grunder.  
 
Nationalekonomisk teori 
Enligt den nationalekonomiska begreppsförståelsen behandlas efterfrågan separat från 
andra uttryck för människors vilja. Specifikt manifesteras efterfrågan genom kapital. 
Färre individer efterfrågar en vara när den kostar individerna mer kapital. Ett 
begränsat utbud leder till högre priser, men kan också innebära ett efterfrågeöverskott 
och att producenten därför förlorar volym i försäljningen. För producenten är det 
viktigt med kontroll över utbudet, eftersom det möjliggör för producenten att ta ut 
högsta möjliga vinst (Bergh och Jakobsson 2010, 59).  

Hushållens möjlighet att efterfråga en bostad på marknaden påverkas ofta av 
deras tidigare bostadskarriär. Prisökningar har gjort att hushållens egen andel kapital 
ökat, något som kan förklaras i termer av en hävstång. Effekten på ett hushålls 
privatekonomi av en prisförändring på bostadsmarknaden bestäms av belåningsgraden 
på den ägda bostaden. Ju mindre det egna kapitalet är desto högre är belåningsgraden, 
och desto större blir effekten av eventuella prisförändringar. Hävstångseffekten 
beräknas på följande sätt:  
 

Relativ förändring i eget kapital = (tillgångar/eget kapital) x relativ förändring i 
tillgångspris (Fregert och Jonung 2010, 81). 

 
Under 12 månader mellan 2014 och 2015 steg priserna på bostadsrätter i Sverige med 
19 % (Cervenka 2015). I ett enkelt exempel ger hävstångseffekten att ett hushåll med 
bostadsrätt värd tre miljoner kr med belåningsgrad på 85 %, vid en positiv 
prisförändring på 19 % tjänar 570 000 kr. Hade hushållet däremot haft en 
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belåningsgrad på 50 % hade det egna kapitalet endast ökat med 285 000 kr vid samma 
prisutveckling. Därmed är det inte svårt att förstå incitamenten att hålla 
belåningsgraden hög när trendlinjen för boprisutvecklingen följer en positiv kurva.  

Då vinsterna i det egna kapitalet möjliggör större bostadsköp, kan 
boprisutvecklingen ses som en ständig cykel av ökande efterfrågan. De som ännu inte 
köpt en egen bostad lockas att göra det för att kunna ta del av värdeökningen, och 
hushåll som redan äger sitt boende utnyttjar ökningen i det egna kapitalet till att köpa 
en dyrare bostad, och bibehåller på så sätt en fortsatt hög belåningsgrad, men nu på en 
större tillgång. I de regioner som sett de största prisökningarna använder en del 
hushåll hävstångseffekten som medveten strategi för att öka det egna kapitalet (Kit 
2015). 
 
Tröghet i utbud och efterfrågan 
Enligt marknadsperspektivet är bostadsbrist ett efterfrågeöverskott, vilket innebär att 
hushållen är villiga att betala mer för varan bostad om mer av den existerade (förutsatt 
att varan innehåller eftersökta kvaliteter) (Bengtsson 1992, 26). Problemet med 
bostaden som vara på marknaden är att det finns en inneboende tröghet i både utbud 
och efterfrågan. De nyproducerade bostäderna utgör en så liten del av det totala 
beståndet att en liten positiv förändring av efterfrågan kräver en mycket stor ökning 
av produktionstakten. Bostäder tar dessutom lång tid att producera och går inte att 
som vara flytta mellan olika geografiska lokaliseringar. Att efterfrågan är trögrörlig 
handlar delvis om att det finns trösklar som till exempel vana och bekvämlighet som 
begränsar individers villighet att flytta, men också transaktionskostnader förknippade 
med att byta boende (ibid., 30).    
 
Krav och preferenser 
Människan har behov som måste uppfyllas för att hon ska kunna fungera som individ 
och må bra, men också åsikter om hur hon vill forma sitt liv. Tillsammans med 
behovet påverkar dessa åsikter hur en individ efterfrågar –  är benägen att betala för 
en specifik vara – på marknaden. Inom psykologin används ofta Maslows 
behovstrappa för att beskriva hur människan efter att ha tillfredställt sina 
grundläggande behov börjar sträva efter att uppfylla de mer svårdefinierade behoven, 
som exempelvis uppskattning och självförverkligande (Eskola 1971).  
 Vid studiet av migration och platsattraktivitet har termerna ”krav” och 
”preferenser” använts för att beskriva de parametrar som styr beteendet efter att 
behoven är uppfyllda. I Niedomysls (2010, 101) modell klassificeras de allra mest 
grundläggande aspekterna av destinationen, som till exempel trygghet och ekonomisk 
tillgänglighet, som behov. Efter att behoven är tillgodosedda vill den flyttbenägne 
uppfylla krav och preferenser, som kan grupperas tillsammans. Krav är dock viktigare 
än preferenser, som kan ses som ”det lilla extra”. 

Preferenser spelar roll när individen har många alternativ att välja mellan. Att 
kraven uppfylls är grundläggande för att den frivilliga flyttningen ska äga rum. Inom 
attraktivitetsstudier lämnas ofta behovsaspekten därhän, eftersom en plats bara kan 
benämnas som attraktiv om den väljs framför andra platser. I valet av bostadsort vägs 
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även ekonomiska faktorer mot tids-rymds-restriktioner. Avstånd och tid kan vara lika 
viktigt eller viktigare än exempelvis husets specifika kvaliteter (ibid., 102-105). Detta 
visar att valet av bostad, utöver kulturellt betingade parametrar som personlig smak 
och stil, influeras av vissa avvägningar som kommer att påverka individens 
livssituation. 

Modellen förklarar vidare hur vissa flyttdestinationer blir mer exklusiva än 
andra:”Ju fler faktorer en migrant vill uppfylla i hans eller hennes val av destination, 
desto färre valmöjligheter kommer finnas tillgängliga”2 (ibid., 102). En individ med 
stor tillgång till kapital kommer att använda det för att vinna företräde till den bostad 
som uppfyller hennes preferenser, och detta förklarar även det höga prisläget i vissa 
områden och på bostäder med vissa egenskaper. Denna teoretiska modell kan även 
anses relevant för att studera val av specifik bostad, då ett sådant val innefattar 
liknande avvägningar, restriktioner och möjligheter. 
 Analysföretaget Evidens har studerat just faktorer som har betydelse när 
många köpstarka individer konkurrerar om en flyttdestination, och mer specifikt vilka 
stadskvaliteter som upplevs viktiga. De stadskvaliteter som har ”unik signifikant 
påverkan på borättspriset är närhet till vatten, city och spårstation, tillgång till park, 
gång-gatunät och urbana verksamheter samt kvartersform, där ”det slutna kvarteret 
med utåtvända entréer ger attraktiva boendemiljöer, möjligen för att dessa egenskaper 
samtidigt skapar gårds- och stadsrumskvaliteter” (Evidens 2011, 14-24). Evidens 
lyckas statistiskt visa att många människor delar liknande preferenser och att detta 
också påverkar bostadspriserna.  
 
Kärnan i efterfrågebegreppet 
Individer väljer vad de vill efterfråga utifrån egna behov, krav och preferenser. För att 
efterfrågan på en vara ska uppstå krävs att individen är villig att använda det avsatta 
kapitalet till specifikt den varan och inte någon annan. Individer med stor tillgång till 
kapital har i högre utsträckning möjlighet att tillgodose sina preferenser på 
marknaden. Vad gäller bostadsförsörjning gör vissa kvaliteter att efterfrågan blir 
starkare och priset ökar. Dessa kvaliteter kan både röra bostadens utformning och det 
läge bostaden har. Marknadsaktörer kan bilda sig en uppfattning av de underliggande 
aspekter som påverkar människors uppfattning, som till exempel deras krav och 
preferenser, men svarar i slutändan upp mot den efterfrågan som finns. Genom att 
studera progressionen från behov till krav till preferenser kan även förhållandet 
mellan behov och efterfrågan på bostadsmarknaden förstås. När individer ökar sitt 
innehav av kapital är det, som Niedomysl påvisar, vanligt att de tillgodoser behov 
först, sedan krav och till sist preferenser, även om det händer att avvikelser sker.  

2.3 Perspektiv på ekonomisk geografi 
För att kunna analysera hur kommuner arbetar med och förstår bostadsförsörjningen 
är det viktigt att se till deras olika förutsättningar. Kommuner har olika svårt för att 
exempelvis få till stånd bostadsbyggande beroende på om de är en central nod i sin 

                                                
2 Egen översättning 
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region eller en del av periferin. Även flöden av kapital och människor påverkar 
bostadsförsörjningens förutsättningar.  
 
Skilda förutsättningar för bostadsförsörjning 
I lagstiftningen kring bostadsförsörjning gäller samma formuleringar för alla Sveriges 
kommuner, trots att de har vitt skilda förutsättningar. I framför allt norra, men även 
andra delar av Sverige, hanterar många kommuner problem som kommer med ett 
negativt flyttnetto. Där är tillhandahållandet av service och rätt typ av bostäder ofta ett 
större problem än tillhandahållandet av tillräckligt många bostäder (Boverket 2012, 
17). Då hälften av svenskarna bor kustnära3 och allt fler bosätter sig i de stora 
städerna skapas en uppdelning mellan tillväxtkommuner och avfolkningskommuner 
(SCB 2013). Denna process är en naturlig följd av den globala världsekonomin som 
skapar centrum-periferi-relationer både mellan mångmiljonstäder och miljonstäder, 
men också mellan storstäder och mindre städer, eller centralortskommuner och 
förortskommuner (Pacione 2009, 284). I diskussioner om bostadsförsörjning berörs 
oftast tillväxtkommunerna eftersom det är där det akuta behovet anses finnas, men 
behov kan finnas i många olika skepnader. I en mindre kommun kan det exempelvis 
finnas behov av andra typer av bostäder än de existerande, men ta lång tid att åtgärda 
problemet på grund av bristfälligt ekonomiskt underlag för att bygga det som behövs.   
 
Regional attraktivitet för investerare 
Med dagens förutsättningar är det oerhört viktigt för den kommunala 
bostadsförsörjningen var byggföretagen väljer att lokalisera sin verksamhet. För att 
byggföretagen ska anse det lönsamt att bygga bostäder i ett område krävs att företaget 
får tillbaka mer än de kostnader som går in i att genomföra projektering och 
byggnation. Tobin’s Q är ett mått som används för att mäta kvoten mellan 
marknadspriset på ett hus och kostnaden för nybyggnation av ett motsvarande hus. Är 
kvoten över ett är det lönsamt att bygga, och oftast vill investerare ha en kvot på en 
bit över ett för att kompensera den risk det innebär att inleda ett byggprojekt. 
Förutsättningarna för nybyggnation skiljer sig åt mellan regioner då lönsamheten är 
mycket högre i storstadsområden och nära kusten, och lägre i mer glesbebyggda 
områden. Ett medelvärde för en kommun kan dessutom fortfarande tillåta att vissa 
områden inom kommunen ligger högre medan vissa ligger lägre (WSP u.d., 11-12). I 
inledningen beskrevs hur en representant för ett fastighetsutvecklingsföretag försökte 
uppmärksamma det faktum att det sker en dränering av investeringsvilja från Skåne 
till Stockholm. Innebörden av denna exodus är att relativ Tobin’s Q verkar viktigare 
än absolut Q. Med andra ord krävs det mer än att investerare ser lönsamhet i en 
region. Regionen behöver vara mer lönsam att investera i än andra regioner. 
Detsamma kan anses vara applicerbart på områden inom en stad eller region, och här 
påverkar stadskvaliteter som centralitet och närhet till exempelvis vatten var aktörerna 
väljer att bygga, vilket kan förklara de höga priserna i det nybyggda segmentet.  
 
                                                
3 Här definieras ”kustnära” som 10 km eller mindre från kusten (SCB 2013). 
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Tillgänglighet: behov, krav eller preferens? 
I stycket om krav och preferenser ovan nämndes hur stadskvaliteterna närhet till city 
och närhet till urbana verksamheter har en stark korrelation med bostadspriser. 
Självfallet är detta en effekt av att många individer har en stark preferens för dessa 
kvaliteter i sitt boende. En del teoretiker anser dock kvaliteten centralitet vara mer än 
något människor bara ”vill ha”, och menar att just närheten utgör en livsbetingelse. 
Tora Friberg är en sådan teoretiker. Hon skriver att avståndet till målpunkter, som ofta 
finns i stadskärnan, antigen ökar eller begränsar individens möjligheter att genomföra 
livsprojekt (Scholten, Friberg och Sandén 2012, 585). I detta kan tillgänglighet ses 
som en av de viktigare bostadskvaliteterna, men än så länge är det osagt huruvida 
bostadens centralitet kan ses som behov eller preferens.  

2.4 Reflektion kring val av teorier 
Något av det mest problematiska med att studera bostadsfrågor är att de knappast låter 
sig avgränsas. När det gäller den teoretiska bakgrund som ska ligga till grund för 
diskussionen är det aldrig självklart vilka teorier som ska finnas med. Denna uppsats 
skulle exempelvis kunna inkludera det mer radikala förhållningssättet till stadsrummet 
och de strukturer som uppförs där, som kopplas till David Harveys teorier om ”rätten 
till staden”. Studien skulle även kunna lyfta statens vara eller inte vara, och fler 
liberala argument för varför marknaden fungerar bäst när den lämnas ifred. Vidare 
skulle även en diskussion grundad i maktförhållanden vara intressant: vad är 
planerarens ansvar, och bör bostadsfrågan lösas stor- eller småskaligt?  
 Valet av teoretiskt material kan motiveras genom ett avstamp i kommunernas 
svängrum i den kontext de verkar. I Sverige finns bestämmelser kring det allmännas 
ansvar att se till att de grundläggande bostadsbehoven tillgodoses, men samtidigt görs 
detta till stor del på marknaden. Syftet med de valda teorierna är att förtydliga denna 
uppdelning som den ser ut idag.  Liknande studier skulle kunna problematisera olika 
aspekter av bostadsförsörjningen i mycket större utsträckning.  
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3. Bakgrund till bostadsförsörjningen i Sverige 

3.1 Den ekonomisk-politiska kontexten 
Alla former av planering bedrivs inom en samhällelig kontext som styr hur aktiv 
planeringens – det allmännas – roll kommer att vara. Planeringsdokumentens 
utformning bör därför undersökas i ljuset av denna kontext. I Sverige kan kontexten 
beskrivas som en ökande tilltro till marknadskrafter och ett minskat inflytande hos de 
enskilda planeringsverksamheterna. 
 
Bostadspolitisk utveckling 
Svensk bostadspolitik präglades under mitten av 1900-talet av omfattande 
subventioner till bostadsförsörjning i form av statliga lån och bidrag (Bengtsson 2013, 
139). Från och med regeringsskiftet 1990, då de borgerliga partierna tillträdde, har 
andelen hyresrätter i allmännyttan minskat (ibid., 122). Regeringen avvecklade stora 
delar av subventionssystemet i ett försök att främja friare konkurrens på 
bostadsmarknaden. Den dåvarande bostadsförsörjningslagen ”som slog fast 
kommunernas ansvar för medborgarnas bostadsförsörjning” upphävdes (ibid., 161-
162).   
 Sverige har haft och har fortsatt en generell bostadspolitik, vilket innebär att 
den offentliga verksamheten inte kategoriserar invånarna som socialt utsatta i syfte att 
kunna hänvisa dem till en specifik bostad ämnad för utsatta, utan har överbryggat 
skillnaden mellan hyran och individens betalningsförmåga med hjälp av 
bostadsbidrag (ibid., 133). När socialdemokraterna återvände till makten 1994 gjordes 
inga försök att återinföra de tidigare subventionssystemen (ibid., 167). Under det 
senaste borgerliga styret har direkta produktionsstöd till bostadsbyggande tagits bort 
och andelen hyresrätter som konverterats till bostadsrätter ökat (ibid., 172).  
 Intressant för dagens bostadsförsörjning är huruvida Sverige kan fortsätta ha 
en generell bostadspolitik: ”Den första fråga man kan ställa är hur meningsfullt det är 
att tala om en generell bostadspolitik om inget generellt inriktat ekonomiskt stöd 
längre utgår till produktion eller konsumtion av bostäder” (ibid., 180).  
 
Fördelningsproblematik och bostadsbrist 
Förutom problemet med de stigande priserna finns även den fördelningspolitiska 
aspekten av bostadsförsörjningen. En rapport framtagen av Stockholms 
handelskammare visar till exempel att boendeytan vuxit i takt med 
befolkningsökningen, men att trångboddheten ökat på grund av den ojämna 
fördelningen av den yta som byggts. (Stockholms handelskammare 2014, 4). 
Boendetätheten har minskat i många välbärgade områden i länet. Trångboddheten 
ökar mest i ”socioekonomiskt svaga områden dominerade av flerfamiljshus. Många 
områden där trångboddheten ökat de senaste åren var trångbodda även innan denna 
ökning ägde rum. Intressant att notera är även att rapporten använder sig av uttrycket 
”upplevd bostadsbrist”: ”Den upplevda bostadsbristen handlar snarare om att 
tillskottet av bostadsyta haft en ojämn fördelning och att denna skevhet haft tydliga 
socioekonomiska förtecken” (ibid., 15-18). En liknande problematik kan ses i Skåne, 
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där byggnadstakten är god men socioekonomiskt utsatta grupper fortsatt har det svårt 
på bostadsmarknaden (Region Skåne 2015). 
 
Ekonomiska förutsättningar för sydvästra Skåne 
Som region karakteriseras Skåne av ett positivt netto för flyttningar, vilket betyder att 
antalet invånare ökar. En stor andel av de inflyttade är unga människor, personer från 
storstadsområden och invandrare. Detta skapar förutsättningar för en dynamisk 
region. Till exempel ligger antalet nystartade företag högt i jämförelser med övriga 
regioner i Sverige. Samtidigt brottas Skåne med utmaningar i form av arbetslöshet, 
bostadsbrist och segregation, samt regionala skillnader mellan de glesbebodda 
områdena i nordöstra Skåne och det tätbefolkade sydöst (ibid).   

3.2 Lagstiftning 
Nedan följer en genomgång av den viktigaste lagstiftningen kring bostadsförsörjning. 
Dessa formuleringar utgör ramverket för det allmännas arbete med 
bostadsförsörjning.  

Regeringsformen, som är en del av Sveriges grundlag och som all lagstiftning 
ska beakta, slår fast att det ingår i det allmännas uppdrag att verka för en fullvärdig 
bostadsförsörjning: ”Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad4 och 
utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för 
hälsa” (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap 2 § 2 st.). Viktigt 
att notera här är formuleringen ”ska trygga”, jämfört med formuleringen ”verka för”. 
Det ligger alltså tydligt i det allmännas ansvar att arbeta med bostadsförsörjning. 

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 5  delegerar 
ansvaret som framgår i regeringsformen till landets kommuner. Ansvaret består av att 
anta riktlinjer för den kommunala bostadsförsörjningen i kommunfullmäktige. Lagens 
första paragraf ger en uppfattning om dess funktion: ”Syftet med planeringen ska vara 
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att 
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs”. Kommunernas arbete ska både stödjas av länsstyrelserna enligt 3 § 
samma lag, och kontrolleras av de samma enligt Förordning (2011:1160) om 
regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 

År 2014 genomfördes en ändring i BFL. Ändringen innebär bland annat att 
Länsstyrelserna ska ”uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan 
kommuner i frågor om bostadsförsörjning” och att kraven på innehållet i riktlinjerna 
för bostadsförsörjningen skärps. Riktlinjerna ska innehålla uppgifter om mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå 
uppsatta mål, samt hur kommunen tagit hänsyn till nationella och regionala mål, 
planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska ha 
en tydlig verklighetsförankring genom demografiska analyser och analyser av 

                                                
4 Egen betoning. 
5 Hädanefter kommer jag referera till lagen som BFL (bostadsförsörjningslagen). 
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bostadsefterfrågan, behov för särskilda grupper och marknadsförutsättningar 
(Civilutskottet betänkande 2013/14:CU5).  

Bostadsförsörjningsansvaret återfinns även i Plan- och bygglag (2010:900)6. 
Kommunens planläggning ska ”främja bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet” enligt 2 kap 3 § 5 p. Av 3 kap 5 § 5 p. framgår att en kommuns 
översiktsplan måste redovisa hur det långsiktiga behovet av bostäder ska tillgodoses. 
De framtagna bostadsförsörjningsriktlinjerna ska vägleda införandet av planer för 
bostadsbyggandet i ÖP, enligt 4 § BFL. 
Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag7 fungerar som ett 
ramverk för kommunernas egna bostadsbolag. Enligt 2 § måste verksamheten drivas 
enligt affärsmässiga principer, men stöd godkänt av eller i linje med EU-lagstiftning 
får lämnas till bolagen.  

3.3 EU-ramverk 
Konkurrens på fria marknader 
Allbolagen (som nämndes ovan) har sitt ursprung i en anpassning till EU:s 
bestämmelser om främjandet av den fria marknaden. Efter att svenska staten 
anmälts till EU-kommissionen av Fastighetsägarna för sitt stöd till allmännyttiga 
bostadsföretag, utreddes möjligheterna att undvika en rättsprocess genom en 
ändring av den svenska lagstiftningen. Resultatet av förhandlingar mellan SABO, 
Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och staten blev Allbolagen, som 
understryker att bolagen ska drivas affärsmässigt. Målet med de allmännyttiga 
kommunala bostadsbolagen är dock fortfarande att de ska rikta sig till alla typer av 
hushåll (Bengtsson 2013, 176-179).  
 
Bostaden - en ekonomisk tjänst av allmänt intresse? 
Generellt är statsstöd förbjudet inom EU, då det kan snedvrida konkurrensen på 
marknaden (SABO 2013, 9), men det finns också en förståelse för att vissa 
allmänna intressen inte kan uppfyllas enbart med hjälp av marknadskrafter (ibid., 
16). Därför finns det utrymme för stater att lämna stöd till ekonomiska tjänster av 
allmänt intresse, enligt 106.2 i EUF-fördraget8 (ibid., 13). SABO genomförde år 
2013 en undersökning om huruvida bostadsförsörjning för resurssvaga grupper 
skulle kunna falla inom kategorin tjänst av allmänt intresse. Organisationen menar 
att kommunerna har haft och har stora möjligheter att utnyttja klausulen i syfte att 
tillgodose bostadsbehoven inom det egna området, men att ingen kommun använt 
sig av detta trots stöd i lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag (se ovan) 
(ibid., 36).  
 Boverket föreslår införandet av en paragraf i Allbolagen med en 
rambestämmelse för statligt stöd till den del av bostadsförsörjningen som inte täcks 
av marknadskrafterna, med hänvisning till 106.2 i EUF-fördraget (Boverket 2012, 

                                                
6 Hädanefter kommer jag referera till lagen som PBL 
7 Hädanefter kommer jag referera till lagen som Allbolagen 
8 ”EUF” står för Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 
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26). SABO menar att det hade varit fördelaktigt att formulera uppdraget som att 
”tillhandahålla bostäder” hellre än att ”bygga bostäder”, eftersom en del av stödet 
då kan gå till drift och underhåll (ibid., 38).  
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4. Metod och material 
 
Studien baseras på ett antal fallstudier, där varje studerad kommun kan ses som ett fall 
för sig, och dess empiriska material består delvis av fyra dokument innehållande 
riktlinjer för bostadsförsörjning för de fyra olika kommunerna. I enlighet med Lag om 
kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m., som gällde mellan 
1947 och 1993, tog många kommuner fram så kallade ”bostadsförsörjningsprogram” 
(Boverket 2012, 11). Sedan dess har en ny lag trätt i kraft, där kommunerna uppmanas 
etablera ”riktlinjer för bostadsförsörjningen”. Det råder viss förvirring kring vilken 
benämning som bör användas, men de undersökta dokumenten fyller alla samma 
juridiska funktion när det gäller kommunernas uppfyllande av de allmänna kraven. 
Det empiriska materialet består också av intervjuer med nyckelpersoner i 
kommunerna som varit med och tagit fram dokumenten. Syftet med intervjuerna har 
varit att fördjupa förståelsen av dokumentens funktion inom planeringen. Dessa två 
empiriska delar bidrar till att besvara den andra frågeställningen om hur ”behov” och 
”efterfrågan” behandlas i planeringsdokument samt hur berörda tjänstemän reflekterar 
kring dessa aspekter.  

Som metod använder jag mig av en kombination av kvalitativ textanalys och 
semistrukturerade intervjuer. I detta kapitel följer en beskrivning av metoden, det 
empiriska materialets validitet, urvalet och slutligen källkritiska reflektioner.  

4.1 Dokumentanalys 
Det huvudsakliga syftet med min dokumentanalys har varit att ta reda på hur 
begreppen ”behov” och ”efterfrågan” behandlas i text. Specifikt tittar jag på de 
dokument som innehåller riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt 
bostadsförsörjningslagstiftningen. Eftersom BFL slår fast att kommunerna ska se till 
rådande demografi, efterfrågan och marknadsförutsättningar, och grundlagen 
innehåller formuleringar om rätten till bostad är det kommunernas ansvar att se till att 
dessa aspekter införlivas i de dokument som författas av planeringsverksamheterna.  
 Undersökningen av hur ”behov” och ”efterfrågan” behandlas i dokumenten 
består både av att studera hur begreppen används med denna specifika formulering 
och att studera huruvida dokumenten innehåller resonemang som på ett eller annat 
sätt relaterar till begreppen. En lika viktig del av undersökningen består i att belysa 
när dokumenten saknar dessa begrepp och resonemang. Genom att jämföra 
lagstadgade och etiska ställningstaganden med de faktiska planeringsdokumenten kan 
jag sedan i analysen säga någonting om huruvida dokumenten kan tänkas bidra till att 
trygga rätten till bostad.  
 
Kvalitativ metod 
Den kvalitativa ansatsen är passande när texten kan tänkas vara något mer än summan 
av delarna (Esaiasson, o.a. 2007, 237). I de dokument som anger riktlinjer för 
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bostadsförsörjningen finns nyanser som inte enbart kan knytas till enstaka delar, som 
exempelvis hur helheten visar på en förståelse för den kommunala problematiken.   

Kvalitativa data ska ”alltid inbegrip[a] en tolkningsprocess där forskaren 
producerar mening ur ’rådata’”, och denna process ska också präglas av en ständig 
återkoppling mellan de data som undersöks och den begreppsapparat som används 
(Denscombe 2009, 368). Dokumenten rörande bostadsförsörjning skiljer sig åt 
eftersom kommunerna använder dem på olika sätt. Detta kan vara en utmaning 
eftersom det blir problematiskt att avgöra vilka aspekter som bör betonas, trots en 
tydlig uppfattning om vilka begrepp som är av vikt för studien.  

4.2 Semistrukturerade intervjuer 
Dokumenten förtäljer inte hela historien om hur kommunerna avser arbeta med 
bostadsförsörjning. ”Vid en informantundersökning används svarspersonerna som 
vittnen eller ’sanningssägare’ som skall bidra med information om hur verkligheten är 
beskaffad i något visst avseende…” (Esaiasson, o.a. 2007, 257). Genomförandet av 
intervjuer med informanter från de undersökta kommunerna kan både styrka eller 
bidra till en omprövning av de insikter som ges av dokumentanalysen. Exempelvis 
saknar flera av dokumenten en analys av behovsbegreppet ur ett socioekonomiskt 
perspektiv, och här ges informanterna genom intervjutillfället möjlighet att beskriva 
varför så är fallet, om de har en uppfattning om det.  

Intervjumetoden lämpar sig som forskningsmetod när undersökningen syftar 
till att komma i kontakt med människors ”åsikter, uppfattningar, känslor och 
erfarenheter” och även med ”priviligerad information” som kan fås på grund av att 
den intervjuade besitter en särskild position. Mer specifikt vill jag använda 
semistrukturerade intervjuer eftersom jag vill ”låta den intervjuade utveckla sina idéer 
och tala mer utförligt om de ämnen som [jag] tar upp” (Denscombe 2009, 233-235).  

För att intervjuerna ska vara givande för studien krävs en god avvägning 
mellan ambitionen att svaren ska kunna jämföras och ambitionen att informanterna får 
komma med unika insikter. Ryen skriver att en för låst struktur riskerar att leda till en 
mekanisk intervju där en del av kontexten kan gå förlorad, medan en alltför lös 
struktur kan leda till att materialet som samlas in saknar udd (Ryen 2004, 44).  
 Helt strukturerade intervjuer hänger generellt sett mer ihop med bekräftande 
studier, medan ostrukturerade intervjuer används vid explorativa studier (ibid., 45). 
Här finns en annan viktig anledning till varför jag valt semistrukturerade intervjuer: 
jag vill ta reda på hur verkligheten är beskaffad, men avser också att inhämta material 
som kan analyseras utifrån det på förhand uppställda teoretiska ramverket.     
 
Informanterna 
Samtliga informanter har helt eller delvis varit ansvariga för riktlinjerna för 
bostadsförsörjning i den kommun de är verksamma. Att just dessa personer intervjuas 
följer av att jag hänvisades till dem vid mailkontakt med kommunerna, som menade 
att dessa specifika individer var de mest kvalificerade för att diskutera 
bostadsförsörjningsdokumenten. Detta beroende av en ”grindvakt” som slussade mig 
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vidare gjorde att intervjuerna genomfördes med informanter som besitter olika typer 
av kunskap (se kritik av detta i avsnitt 4.6).  
 
Kommun Yrkesbeskrivning 
Malmö Samordnare för bostadsförsörjning, samhällsplanerare 
Lund Exploateringsingenjör, planering av nya bostadsområden 
Lomma Planeringschef 
Vellinge Planarkitekt 
Tabell 1: Informanter 

Integritet 
Jag har fått tillåtelse att nämna informanterna vid namn, men väljer att inte göra det 
eftersom det är mindre relevant än deras egenskap som tjänstemän inom 
planeringsverksamheterna. Vidare har jag med informanternas integritet i åtanke valt 
att inte inkludera somliga citat från de genomförda intervjuerna, trots att de skulle 
kunna vara av vikt för analysen.  

4.3 Metodkombination och triangulering 
I studien används både textanalys och intervju som metod. Metodkombination är ett 
arbetssätt som går ut på att ”avsiktligt kombinera metoder som har hämtats från olika 
traditioner med olika underliggande antaganden” (Denscombe 2009, 149). Detta görs 
i syfte att uppnå trovärdiga resultat med helhetsgrepp, och metoderna kan dessutom 
komplettera varandra. Det blir i en sådan studie viktigt att redogöra för ”kopplingen 
mellan tillvägagångssätt” (ibid., 151-156). Ett annat ord för denna typ av 
metodkombination är metodologisk triangulering, där tillvägagångssätten är så olika 
att de tillåter forskaren att se det studerade ur flera olika perspektiv (ibid., 186). 
Genom att läsa dokumenten utanför miljön där de författades kan ett perspektiv 
tillgodogöras, medan ett annat kommer ur att vara på plats och insamla material på ett 
friare sätt.  

4.4 Validitet  
Studiens trovärdighet hänger i stor utsträckning på validiteten som uppvisas. Intern 
validitet handlar om ”att dra rimliga slutsatser på basis av de fall som faktiskt 
undersöks” (Esaiasson, o.a. 2007, 179). Här är det viktigt att endast det som faktiskt 
står i de undersökta dokumenten och sägs av informanterna analyseras. Det empiriska 
materialet får inte förvrängas, då det skulle skada den interna validiteten, och därför är 
det till exempel av stor vikt att spela in intervjuerna. Den externa validiteten handlar 
om ”att generalisera resultaten från de fall som faktiskt undersöks till de övriga fallen 
i populationen” (ibid.). Studiens slutsatser bör därför innehålla en diskussion om i 
vilken utsträckning resultaten kan göras gällande för svensk bostadsförsörjning i stort.  

4.5 Urval  
För att göra ett urval krävs först att populationen fastställs (ibid., 176) Studiens 
population är de kommuner som är ålagda enligt lag att upprätta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen inom det egna området – d.v.s. samtliga svenska kommuner. 
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Populationen är heterogen i och med att den både består av kommuner som kämpar 
med bostadsbrist, kommuner som kämpar med avfolkning, och allt däremellan.  
 Nästa steg i urvalsprocessen består av att välja de konkreta fallen som ska 
studeras (ibid.) För att uppfylla syftet är det fördelaktigt att undersöka kommuner med 
skilda bostadsförsörjningsproblematiker. Detta uppnås relativt väl genom att 
undersöka olika kommuner i Skånes sydvästra hörn: Malmö, Lund, Lomma och 
Vellinge. Kommunerna ingår i en tillväxtregion, men har olika förutsättningar både 
vad gäller invånarnas förmåga att efterfråga bostäder och deras behov av dem. Den 
geografiska avgränsningen styrs även av geografisk närhet och tillgänglighet som 
underlättar genomförandet av intervjuer.  Det hade dock varit ännu mer fördelaktigt 
att undersöka kommuner i olika delar av landet för att undvika faran med 
regionspecifika företeelser för Skåne, ”…benägenheten att gräva där man står har ett 
pris när det gäller möjligheterna att generalisera resultaten” (ibid.).  
 Ett starkt urvalskriterie var att kommunerna skulle ha relativt nya dokument 
med riktlinjer för bostadsförsörjning, vilket samtliga av de studerade kommunerna 
uppfyller. Det måste dock erkännas att även andra konstellationer av kommuner hade 
kunnat möta kriterierna, och denna insikt bör tas med i slutsatserna.  

Studiet av strategiskt utvalda fall möjliggör en analytisk generalisering, 
snarare än att hävda representativitet i statistisk bemärkelse. ”[G]enom att analytiskt 
generalisera resultaten till en teori lyfter man fram allmängiltiga aspekter som kan 
förväntas säga något väsentligt om också övriga närliggande fall i populationen” 
(ibid., 182).  

4.6 Källkritik och studiens begränsningar 
Källkritik av de undersökta dokumenten 
Den begränsade tidsramen för studien gör det svårt att försäkra sig om att samtliga 
relevanta dokument inkluderas. Det finns säkerligen dokument inom närliggande 
verksamhetsområden som i någon utsträckning relaterar till studiens frågeställningar. 
Dessa dokument kan visa hur kommunerna uppfyller sitt ansvar att planera för 
bostadsförsörjningen på andra sätt än genom att upprätta riktlinjer. Eventuellt kunde 
jag ha frågat om var den sociala delen av bostadsförsörjningen kommer in om den 
inte tas med i dokumenten rörande bostadsförsörjningen, men tyvärr har jag inte haft 
möjlighet att göra en så uttömmande studie. Dock tycker jag ändå att resultatet är 
viktigt eftersom det visar hur djupgående de grundläggande dokumenten för 
bostadsförsörjningen är. 
 
Källkritik av intervjumaterialet 
En intervju som genomförs ansikte mot ansikte kommer oundvikligen färgas av 
intervjupersonen (Denscombe 2009, 244). De ämnen som diskuteras är visserligen 
inte känsliga, men mina formuleringar - både i frågor som ställs utifrån min 
intervjuguide och som föjldfrågor – kan ge en idé om vad det är för svar jag önskar få.  
 Dock upplevde jag att det största problemet med intervjumetoden var att 
intervjuerna utvecklades över tid och att jag fick olika respons från de olika 
informanterna, vilket ledde till att jag kunde ställa olika typer av följdfrågor. Den 
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första intervjun genomfördes i Vellinge, och när jag gick igenom materialet märkte 
jag att vissa frågor jag ställt upp föreföll ovidkommande för studiens syfte och 
avgränsning, och att jag därför undvikit att ställa dem. Till min nästa intervju i Lund 
tog jag inte med dessa frågor.  
 Det skulle även kunna ses som problematiskt att både personligheter och 
kvalifikationer skiljde sig åt mellan de olika informanterna. Exempelvis tog intervjun 
i Malmö formen av ett dynamiskt samtal trots att jag använde mig av min 
intervjuguide. I Vellinge hade informanten mer begränsade reflektioner kring den 
egna verksamheten. Intervjun i Malmö genomsyrades av informantens medvetenhet 
om Malmös problem med segregation och social utsatthet. I Lund präglades svaren av 
informantens mer tekniska utbildningsbakgrund, och i Lomma av kommunens 
fördelaktiga socioekonomiska situation. Sammantaget innehöll intervjusvaren både 
likheter och kontraster.   

Jag vill erkänna denna problematik, men samtidigt påpeka att resultatet även 
reflekterar planeringsverkligheten som den ser ut – nämligen att olika individer 
innehar olika kompetenser och personligheter och reflekterar på olika sätt kring sina 
arbetsuppgifter, och att detta påverkar verksamheten i stort.  
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5. Empirisk granskning av dokument 
 
Studiens andra frågeställning lyder: ”Hur behandlas ’behov’ och ’efterfrågan’ i 
kommunernas planeringsdokument och hur reflekterar berörda tjänstemän kring 
detta?”. Detta kapitel uppfyller den första delen av frågeställningen genom att 
redovisa hur begreppen används i de studerade dokumenten. Även om studien inte i 
första hand är jämförande delas redovisningen upp och varje kommun behandlas 
separat. Detta motiveras av skillnaderna i storlek och förutsättningar mellan 
kommunerna, och att det hjälper analysen att hålla dem separat eftersom det då blir 
lättare att ta hänsyn till skillnaderna. Vidare är detta en studie med förankring i 
planering och ekonomisk geografi, och således är det inte bara det anonyma agerandet 
och processer som ska studeras utan geografiska aspekter, vilket gör att det är relevant 
att undersöka kommunspecifika uttalanden. 

5.1 Malmö stad 
Av de undersökta kommunerna är Malmö den avsevärt största, och av det följer att 
organisationen som arbetar med bostadsförsörjning är relativt komplex. År 2014 
antog Malmö stad en handlingsplan för bostadsförsörjningen i kommunen. 
Tillsammans med dokumentet Lägesrapport ska handlingsplanen uppfylla de krav 
som ställs på kommunen.  

Bakgrunden till Malmö stads handlingsplan ges genom en beskrivning av 
kommunens bostadspolitiska mål och de ställningstaganden i översiktsplanen som har 
relevans för bostadsförsörjningen. Ett för frågeställningarna relevant mål i 
översiktsplanen är att ”läka samman staden – socialt och fysiskt” och att skapa ”en 
socialt balanserad stad med goda livsbetingelser för alla” (Malmö stad 2014:a, 9). I 
handlingsplanen beskrivs hur dokumentet relaterar till andra relevanta dokument 
såsom utbyggnadsstrategin, Plan för samhällsservice och slutrapporten från 
Malmökommissionen som berör social hållbarhet, och hänvisar även till den regionala 
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 (ibid., 11).   

Begreppen ”behov” och ”efterfrågan” ges egna stycken under rubriken 
”Bostadsbrist, balans, eller överskott?”. Då dessa stycken har hög relevans för att 
besvara frågeställningen följer de i sin helhet: 
 

Bostadsbehov 
Gränsdragningen mellan bostadsbehov och bostadsefterfrågan är ibland svår att göra. 
När behovet är tillgodosett finns det en ändamålsenlig bostad per hushåll, samt en viss 
reserv för att klara omflyttning. Behovet av en bostad påverkas inte av 
marknadsrelaterade omständigheter i lika stor utsträckning som efterfrågan. 9 
Bostadsbehovet kan räknas fram på ett antal olika sätt i olika modeller, men en 
gemensam begränsning som samtliga modeller har är att de inte tar hänsyn till bostadens 
storlek och inte heller särskilda behov som ett hushåll kan ha.  
 
 
 

                                                
9 Egen betoning. Samtliga fetmarkeringar i detta underkapitel är författarens egna. 
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Bostadsefterfrågan 
Bostadsefterfrågan avgörs av hushållens resurser och syn på bostadens egenskaper som 
storlek, utformning, geografiskt läge och kostnader. Betalningsförmåga, men också 
betalningsvilja är således avgörande för efterfrågan. Nyproduktion bör dels leda till 
att nya hushåll finner en lämplig bostad, men även bidra till en omflyttning som gör att 
hushållen finner en bostad som passar deras skede i livet.  
 Nyproduktion är viktig för att på lång sikt tillgodose bostadsbehov och efterfrågan, 
men på kort sikt är ett effektivt utnyttjande av det befintliga beståndets (sic) viktigare. 
Nyproduktion utgör en relativt liten andel av det totala beståndet, mindre än en procent, 
och är generellt betydligt dyrare än befintliga lägenheter. Det gör att inte lika många har 
råd att efterfråga nyproducerade lägenheter och bidrar till att rörligheten i 
bostadsbeståndet hålls nere (ibid., 14). 

 
Vid studiet av dokumentet framstår ytterligare en formulering som viktig när det 
gäller förståelsen för varför bostadsbehovet är stort i Malmö: ”En viktig orsak är att 
bostadsbyggandet främst sker på marknadsmässiga villkor och påverkas negativt av 
nedgångar i ekonomin där hushållens efterfrågan, och inte behov, varit avgörande 
för att bostadsbyggandet ska komma igång” (ibid., 22). 
  För Malmös arbete med bostadsförsörjning är den kraftiga 
befolkningsökningen i staden en viktig aspekt att ta med i planeringen. En stor 
utmaning för Malmö är dess stora andel unga och nyinflyttade invånare, vilket 
beskrivs under rubriken ”Bostadsbyggandet och debutanterna”. Det får effekter för 
bostadsförsörjningen eftersom behovet av billiga bostäder blir större. 
Handlingsplanen lyfter även fram trångboddhet som problem och menar att det finns 
ett behov av större ytor för somliga familjer (ibid., 16-17). Kommunen framhåller att 
flyttnings- och befolkningsprognoser är svårhanterliga då de påverkas av ”en mängd 
omvärldsfaktorer som i sin tur kan vara svåra att förutse.” (ibid., 15)  
 Bristen på hyresbostäder har förstärkts eftersom det ”under perioden 2003-
2012 omvandlades fler hyresrätter till bostadsrätter än vad som tillkom totalt sett 
genom nybyggnation i Malmö.” Genom att studera hur många som står i betalande 
bostadskö hos Boplats Syd kan kommunen belysa behovet av hyresbostäder. 
Handlingsplanen slår fast att hyresrätten är viktig både för de som ”inte vill äga sin 
bostad” och de som ”saknar de ekonomiska förutsättningarna att äga sin bostad” 
(ibid., 19). 

Malmös främsta satsning på bostadsförsörjningen består enligt 
handlingsplanen av Bygg Malmö helt, med en bolots som ska underlätta samarbetet 
mellan kommun och byggherrar, samt en process för att få till stånd avtal mellan 
staten, regionen och byggherrarna för en mer ”sammanhållen planering för 
bostadsbyggande och infrastruktur…” Kommunens viktigaste verktyg är enligt 
dokumentet markägande, planberedskap och ägande av det allmännyttiga 
bostadsbolaget MKB (ibid., 21).  
 Handlingsplanen lyfter också fram betydelsen av översiktsplanen för att 
möjliggöra ett bostadsbyggande som går i linje med visionen för staden. Här 
prioriteras vissa områden för bostadsutveckling, och det framhålls även att kommunen 
har god planberedskap vad gäller detaljplaner för bostäder. Vad gäller markägande 
som verktyg har Malmö en regel om att ”minst 50 procent av de bostäder som byggs 
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på kommunal mark ska vara hyresrätter”. Genom att ”beställa detaljplaner och göra 
markanvisningar” kan kommunen möjliggöra att regeln efterlevs, och ”strategiska 
förvärv” ska se till att mark finns tillgänglig för exploatering (ibid., 25).  
 Malmö kommunala bostadsbolag ingår i handlingsplanen eftersom bolaget 
arbetar för att främja hyresrätten som upplåtelseform och med riktade insatser för 
speciella grupper i samhället. Ett sätt att arbeta med det allmänna ansvaret är att ställa 
lägre krav på t.ex. fasta inkomster än vad andra bolag gör. Målet för MKBs egen 
nybyggnation är 500 bostäder per år, men även andra insatser än byggande kan enligt 
handlingsplanen förbättra de sociala aspekterna av de boendes liv (ibid., 26). 

Lägesrapport – Årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen är det 
andra dokumentet som uppfyller Malmö stads ansvar enligt BFL. Här hanteras 
bostadsmarknaden i Malmö med större noggrannhet. Rapporten innehåller statistik 
kring flyttningar, kötid i bostadskön och andra indikatorer som beskriver efterfrågan 
(Malmö stad 2014:b, 3).  
 Rapporten innehåller även en karta över byggstarter och antal bostäder dessa 
genererar. Förutom dessa tekniska detaljer fördjupas även diskussionen kring ungas 
bostadssituation, som ”påverkar unga människors möjligheter att ta plats i 
samhället och bli självförsörjande” (ibid., 22). Vidare diskuteras situationen för 
Malmös hemlösa, där en majoritet har problem att komma över ett boende på grund 
av ekonomiska bekymmer – så kallad strukturell hemlöshet. De senaste åren har 
mängden strukturellt hemlösa passerat mängden socialt hemlösa (de som saknar 
boende på grund av exempelvis missbruk) (ibid., 24). Dessa resultat understryker att 
möjligheterna för individer att tillgodose sitt bostadsbehov influeras av deras 
socioekonomiska situation. 

5.2 Lunds kommun 
Lunds kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning återfinns i dokumentet Mark- och 
bostadsförsörjningsprogram MBP 2014-2016, med utblick mot 2018. Dokumentet ska 
svara upp mot de lagstadgade kraven och är författat på Tekniska förvaltningen, 
mark- och exploateringskontoret. Att dokumentet skrivits av en så tekniskt inriktad 
avdelning av kommunen påverkar innehållet, som nästan uteslutande berör framtida 
byggnation och kommunens mark- och lokalbehov. I MBP:n redovisas de 
”bostadsprojekt som bedöms som angelägna för att tillgodose såväl aktuella som 
långsiktiga behov10” (Lunds kommun 2013:a, 4), men frågan om vad dessa behov är 
berörs inte närmre. I övrigt används begreppet ”behov” i samband med att 
kommunens servicebehov beskrivs. En aspekt som kan kopplas till efterfrågan är 
förskjutningen av somliga bostadsprojekt på grund av ”rådande marknadsläge” (ibid.). 

Vid sidan av MBP finns ytterligare åtgärder rörande bostadsförsörjning i 
dokumentet Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun. 
Dokumentet antogs av kommunfullmäktige år 2013, gäller från januari 2014 och ska 
följas upp senast 2016. Ur detta dokument går det att utläsa formuleringar som berör 
förutsättningarna för kommunens bostadsförsörjning. Bland annat motiveras den 

                                                
10 Egen betoning. Samtliga fetmarkeringar i detta underkapitel är författarens egna. 
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information som ges i MBP:n genom att den skapar ”en tydligare spelplan för 
marknaden”(Lunds kommun 2013:b, 1).  

För att på ett mer konkret sätt leva upp till kraven som ställs på kommunen 
enligt lag kommer en mark- och boendestrategi tas fram där mål sätts upp och de 
insatser som behövs för att nå målen redovisas. Strategin ska bland annat ”ange mål 
för bostadsutvecklingen i alla delar av kommunen och beskriva kommunens 
planerade insatser för att nå dessa mål” och ”baseras på en analys av efterfrågan, 
behov och aktuella marknadsförutsättningar”. Även om en marknadsanalys 
genomförs läggs fokus på att etablera strategier för utbyggnadstakt och -ordning. 
Enligt dokumentet ska även strategin och bostadsbyggandet följas upp med jämna 
mellanrum (ibid., 2). 
 För att vidare effektivisera processerna som möjliggör bostadsförsörjningen 
tillsätts i framtiden en projektledare för specifika exploateringsprojekt, eventuellt 
kallad ”lots”. Övriga punkter i effektiviseringen är ökad samordning av 
nämndsmöten, effektiv administration och inrättandet av en samordningsgrupp för 
ökat bostadsbyggande (ibid., 3). I Lunds kommuns dokument rörande 
bostadsförsörjning finns det endast en formulering som berör behovsaspekten i 
relation till bostadsförsörjningen, nämligen den om att den kommande mark- och 
boendestrategin ska baseras på en analys av bland annat behov.   

5.3 Lomma kommun 
I Lomma kommun beskrivs riktlinjerna för bostadsförsörjning i Bostads- och 
markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun som antogs 2013. 
Programmet innehåller kapitlen Inledning, Bostadsprojekt, Verksamhetsområden och 
Kommunal service, vilket ger en fingervisning av dokumentets tekniska karaktär. I 
detta avseende liknar dokumenten i Lomma och Lund varandra.   

Enligt dokumentförfattarna ska programmet kunna fungera som ett 
”översiktligt ställningstagande till utbyggnadstakt och utbyggnadsordning 
mm. 11 ”, och revideras årligen. Lagstiftningen kring bostadsförsörjningsansvaret 
redovisas, liksom vissa grundläggande aspekter som att utbyggnadstakten inte får 
överskrida det kommunen kapacitetsmässigt klarar av. Kommunen har haft en hög 
byggtakt i och med utvecklingsprojektet i Lomma Hamn, och byggtakten förväntas 
vara fortsatt hög (Lomma kommun 2013, 2-3).  

Under den tidsperiod som omfattas av dokumentet uppskattas ca 2050 
bostäder tillkomma. De flesta planer omfattar byggnation i anslutning till existerande 
bebyggelse, i Lomma med betoning på flerbostadshus och i Bjärred med 
småbostadshus (ibid., 4-15). Vidare summeras verksamhetsområdenas status i termer 
av vad som är tillgängligt, reserverat eller sålt och eventuella intressenter på marken 
hänvisas till den del av kommunens hemsida som tilltalar näringslivet (ibid., 16-17). 
Liksom Lunds kommuns dokument är Lommas mycket tekniskt inriktat på aspekter 
som markanvändning och utbyggnadsordning, och som visas i följande avsnitt gäller 
detta även Vellinges dokument.  

                                                
11 Egen betoning. Samtliga fetmarkeringar i detta underkapitel är författarens egna. 
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5.4 Vellinge kommun 
Vellinges riktlinjer för bostadsförsörjning finns i dokumentet 
Bostadsförsörjningsprogram 2025 – väx med 1 procent, även det antaget 2014. 
Dokumentet är det längsta av de undersökta dokumenten med sina 161 sidor, vilket 
bland annat kan förklaras av valet att inkludera både en demografisk analys och en 
nationalekonomisk analys. Dokumentet innehåller även detaljerade och siffertunga 
fördjupningar kring varje område, med kommundelsspecifika befolkningsprognoser 
och översikt över outnyttjade byggrätter (Vellinge kommun 2014). 
 Enligt bostadsförsörjningsprogrammets analys är Skåne är en tillväxtregion, 
och att detta innebär att Vellinge inte brottas med lika stora avfolkningsproblem som 
många andra kommuner av samma storlek gör. Trots det innebär den demografiska 
fördelningen en sårbarhet för kommunen. ”Av kommunerna i MalmöLund-regionen 
har Vellinge kommun den högsta demografiska sårbarheten”. Andelen äldre är högre 
och andelen unga är lägre än vad som är önskvärt för att kommunen på sikt ska kunna 
upprätthålla en god service och kommunal ekonomi. När det gäller flyttningar finns 
även en trend att unga familjer stannar längre i stadsmiljöer, vilket påverkar 
kranskommuner där befolkningen som resultat generellt sett blir äldre (ibid., 27-47). 
 Den ekonomiska analysen av kommunens situation visar att det finns en god 
efterfrågan på bostäder12. Efterfrågan påverkas av svängningar i konjunkturen, och 
den tycks öka i många delar av landet, men analysen fastslår inte huruvida så är fallet 
i Vellinge. Kommunen vill växa med 250-350 bostäder och mellan 2000-5000 
invånare under åren 2015-2025. Vellinge ekonomiska utgångsläge för att hantera 
bostadsförsörjningen är positivt trots en del obalanser i beståndet, där äldre bor i för 
stora bostäder medan det finns en brist för yngre familjer. På senare tid har fler 
människor börjat pendla in till Vellinge, vilket skapar en större balans mellan arbete 
och bostad (ibid., 48-58). 
 Det närmsta dokumentet kommer att hantera begreppet behov är vid 
beskrivningen av antalet sökande till den kommunala bostadskön. Högst tryck uppstår 
när lägenheter med en hyresnivå på under 8000 kr/månaden publiceras. Dessa 
lägenheter får då ca 200 intresseanmälningar, medan intresseanmälningarna blir färre 
ju dyrare lägenheter som publiceras. I dokumentet finns även ett diagram med 
åldersfördelningen på de individer som står i den kommunala bostadskön, som visar 
på en relativt jämn fördelning av de sökande med endast lite fler i åldersgruppen 20-
29 år (ibid., 55).  
 I dokumentet listas till sist förslag på aktiviteter rörande bostadsförsörjning 
som kan genomföras i framtiden. Dessa inkluderar bland annat en utredning om 
infrastruktur kopplat till bostadsförsörjning med anledning av den pågående 
Sverigeförhandlingen och studier av arbetsmarknad och pendling, och vilka effekter 
det får för bostadsförsörjningen.  
   

                                                
12 Egen betoning. Samtliga fetmarkeringar i detta underkapitel är författarens egna. 
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6. Fördjupande intervjuer 
 
Denna del av det empiriska materialet har samlats in i syfte att fördjupa förståelsen 
för arbetet med dokumenten innehållande riktlinjer för bostadsförsörjning, och 
förståelsen för vilken relevans dokumenten har i kommunens strävan efter att 
tillgodose rätten till bostad. Intervjuerna utfördes under några veckor i april 2015, 
med tjänstemän på kommunhus eller stadsbyggnadskontor i de undersökta 
kommunerna.  
 Under intervjuperioden blev det uppenbart att informanternas svar i hög 
utsträckning påverkades av huruvida de och deras verksamhet reflekterat över 
kommunens specifika utmaningar rörande socioekonomiska aspekter av 
bostadsförsörjningen. Rubriksättningen visar vilken informant som citerats13 (se även 
tabell i avsnitt 4.2).   

6.1 Malmö stad 
Handlingsplanen för bostadsförsörjning innehåller Malmös riktlinjer, och ses av 
planeringsverksamheten som ett verktyg för att hålla ”styrfart, lite riktning (…)” i 
bostadsbyggandet. Samtidigt finns en medvetenhet om att denna typ av dokument ofta 
innehåller abstrakta mål som minskad segregation och hemlöshet, och att det är svårt 
att se dokumentets och planeringsverksamhetens påverkan i arbetet att nå dessa mål. 
Informanten reflekterade kring målens omfattning på följande sätt: ”Min fundering är, 
man kan ha mål som kan gå förbi det man själv kan påverka, men det är väldigt 
viktigt att ha mål för vad det faktiskt är vi kan påverka, så att vi kan avläsa om vi gör 
bra eller dåligt ifrån oss.”  
 De specifika riktlinjerna för bostadsförsörjning är viktiga för att kommunen 
ska kunna stämma av hur det egna arbetet fungerar. Kommunen hade arbetat för ökat 
bostadsbyggande även om det inte funnits riktlinjer, men riktlinjerna kan specificera 
vilken typ av byggande som är önskvärt och vad som ska byggas först. I denna 
målsättning finns ett vagt grepp kring frågor som rör behovsbegreppet: social och 
strukturell hemlöshet, segregation, bostäder för unga och äldre, och så vidare. Det 
bostadsbehov som har sin grund i bristfällig betalningsförmåga är enligt informanten 
svårast för kommunen att hantera:  
 

Men den strukturella hemlösheten i att det är svårt att få tag på en bostad helt enkelt och 
att man kanske har för låga inkomster för att kunna efterfråga det som finns, den ökar ju. 
Och den är lite svårare för oss att jobba med, för där kanske vi inte har alla verktygen till 
buds. 
 

På frågan om vad informanten menar med att kommunen inte har verktygen till buds 
svarar hon: ”Det finns ju en stor grupp människor som inte har ekonomisk kraft att 

                                                
13 Informanten i Malmö stad har citerats under rubriken ”Malmö stad”, o.s.v.  
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efterfråga14 det som finns på bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden är just marknad 
nu för tiden.”  
 På frågan om vad som menas med behov och efterfrågan i handlingsplanen 
svarar informanten att en tillfredsställande definition i av begreppen saknas. 
”Efterfrågan är det som man kan efterfråga ekonomiskt i alla fall, om det ska vara på 
marknadens villkor.” Behoven beror exempelvis på vilken trångboddhetsnorm som 
används, men informanten lyfter även fram det faktum att svenska ungdomar flyttar 
tidigast i Europa, och ifrågasätter försiktigt vad som i denna kontext är behov och 
efterfrågan. Hon vet att det är svårt för många unga att hitta en bostad, men samtidigt 
visar statistiken att ungdomar ändå lyckas flytta hemifrån i hög utsträckning. 
Informanten medger att handlingsplanen saknar tydlighet i skillnaden mellan 
begreppen.  
 

Jag försöker själv fundera på hur jag ska förklara pedagogiskt för min beställargrupp vad 
behov och efterfrågan är. För de vill gärna ha en siffra. Och då har jag sagt såhär: Jag kan 
räkna ut det, om vi säger att det ska bo två personer per hushåll, eller per bostad, då var 
det balans på bostadsmarknaden 2009 i Malmö, och sedan dess har det byggts 7000 
bostäder för lite. Om det ska bo prick två personer per hushåll. Är det en bra siffra? Vi 
vet att 70 % av hushållen bor en eller två personer per hushåll. Vi vet att en viss procent 
är ettor och tvåor. Då måste man gräva djupare i det. 

 
Informanten är medveten om mörkertalen som kvarstår vid de beräkningar som 
nämns i citatet ovan. Enkla snittsiffror kan omöjligtvis avslöja hur många hushåll som 
bor så trångbott att det försvårar individernas livssituation. Möjligheten att få ett 
grepp om behov och efterfrågan är alltså enligt informanten helt beroende av hur stora 
ansträngningar kommunen gör för att etablera vad som är rimligt och hur verkligheten 
ser ut.  
 Det kommunala fastighetsbolaget MKB måste agera marknadsmässigt. De 
billigaste bostäderna finns generellt i det befintliga beståndet, och inte i 
nybyggnationen, och därför finns det ett stort intresse av att få människor att flytta. I 
handlingsplanen lyfts flyttningar orsakade av nybyggnation som en viktig aspekt.  
Informanten betonar att det inte är det lättaste att verka för ökade flyttningar:  
 

Och bostäder är inte en vanlig vara, man flyttar ju inte bara sådär även om det skulle bli 
mer fördelaktigt ekonomiskt att flytta tror jag inte att det skulle få en så enorm effekt. 
Många bor ju kvar av nostalgiska skäl och känslomässiga skäl i sin bostad. Man har ju 
valt den ofta för att man vill bo där. 

 
Det är även svårt att säga hur mycket flyttkedjorna bidrar med och vilken del av 
bostadsproblematiken de avhjälper: 
 

Vissa studier har visat att det man bygger, det är i den typen av bostadsbestånd som 
flyttkedjorna till största delen sker. Bostadskarriären är ganska stigberoende, så man 
flyttar inte från ytterområdet in till en flott bostad någonstans. Vad jag menar är att om 

                                                
14 Egen betoning. 
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man bygger en massa fina bostäder i Västra hamnen så är det inte säkert att det kommer 
de trångbodda till gagn som bor i Rosengård.  

 
På den uppföljande frågan om det är så att kommuner lyfter fram flyttkedjor som ett 
av de viktigare verktygen för att lösa bostadsförsörjningen svarar informanten: ”Ja, de 
gör det. Och väldigt ofta är det ett argument som byggherrarna, tycker jag, anför. 
’Kolla här, vi kanske bygger lite dyrt, men det kommer många andra till gagn, för att 
det blir flyttkedjor’, och det är inte jag säker på att det blir på samma sätt.” Att bygga 
bostäder i Västra hamnen är enligt informanten kanske inte en åtgärd för att komma åt 
bostadsproblematiken. Detta utgör ”en annan typ av åtgärd”. Det är alltså troligt att 
flyttkedjorna åtminstone delvis brister som verktyg för att lösa problem i utkanten av 
bostadsmarknaden där betalningsförmågan brister.  
 Bebyggelse genom förtätning är ett mål som tas upp i Malmö stads 
översiktsplan, men för att grupper med sämre betalningsförmåga ska dra nytta av 
flyttkedjor krävs enligt informanten att andra områden än de mest lönsamma ur 
investeringssynvinkel bebyggs och förtätas. Jag frågar om aktörerna är villiga att se 
till att detta händer, och informanten svarar att ”det beror på om det är lönsamt”.  
 Utöver att arbeta med byggande och flyttkedjor använder även kommunen 
Boplats Syd som kanal för att försöka övertala fastighetsägarna att acceptera 
försörjningsstöd som inkomst. Informanten var dock väldigt noga med att betona 
vikten av att människor har jobb, på grund av att betalningsförmågan hos individen är 
en så viktig del av dagens bostadsmarknad. Dokumentens mer poetiska formulering 
om att ”läka samman staden” diskuterades även, och informanten menade att både 
Malmökommissionen för social hållbarhet och det nya politiska landskapet lett till att 
mjukare värden inkorporerats allt mer i planeringsverksamheternas dokument.  

6.2 Lunds kommun 
I dokumentet Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun 
beskrivs hur mark- och boendestrategin ska ”baseras på en analys av efterfrågan, 
behov och aktuella marknadsförutsättningar”. Enligt informanten ingår denna analys i 
bostadsmarknadsanalysen, och bygger på information om demografi, bostadsutbud, 
det kommunala fastighetsbolagets kö och vad bolaget anser om situationen, samt 
taxeringsvärden. Analysen av taxeringsvärden ger en bild av vilka områden som är 
attraktiva för investering och nybyggnation. Informanten tycker inte att arbetsgruppen 
behöver försvåra analysen ytterligare.  

Enligt henne finns inte någon avsikt att inkludera betalningsförmåga i 
analysen som ska ligga till grund för mark- och boendestrategin. Detta förklaras av att 
analysen skulle bli för komplex på grund av flöden mellan kommuner, och det faktum 
att hyresnivåerna på allt som bjuds ut i kommunen skulle behöva undersökas. 
Informanten menar även att nybyggnationen ändå inte riktar sig till personer med 
bristfällig betalningsförmåga, och att det är oklart vad en analys som inkluderar 
betalningsförmåga skulle innebära för kommunens arbete, eftersom de ändå inte har 
möjlighet att styra hyrorna ”på det sättet”.  Alltså bör analysen klargöra vad som 
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krävs för byggandet, medan de mer sociala aspekterna av problematiken löses genom 
flyttkedjor.  

Kommunen har många färdiga detaljplaner, men det har ändå varit trögt att 
komma igång med byggnationen, och informanten menar att det berott på marknaden 
och inte på planeringsprocessen i första hand. Trots detta är det just kommunens 
processer som står i fokus i strategierna. På frågan om varför svarar informanten, ”det 
är där vi kan agera”.  

Det kommunala bostadsbolagets egen byggnation i kombination med 
flyttkedjor ska tillgodose försörjningen för resurssvaga grupper. Kommunen har inte 
själva studerat hur dessa flyttkedjor fungerar, men LKF har gjort en del studier som 
visar att långa flyttkedjor uppstår – speciellt efter att en större bostad blir vakant. För 
att undvika att byggnation skjuts upp kan kommunen låta byggherrar arrendera 
marken fram till byggstart, eller skriva in speciella klausuler i köpekontraktet som 
tvingar byggande inom en viss tid.  

Kommunen baserar sin uppskattning av hur många hyresrätter som behövs på 
jämförelser mellan Lunds bestånd och bestånd i andra delar av landet. Jag frågar om 
det inte leder till att kommunen rättar sig efter en trend som innebär en minskad andel 
hyresrätter. Informanten verkar inte bekymrad över detta: 

 
Ja, men det har ju ändrats för oss också, alltså att vi sätter ett mål, men vi får ju titta över 
det för nu sätter vi mål för hur mycket som ska byggas, inte för hur utbudet ska se ut. 
Samtidigt kan det finnas en massa omvandling från hyresrätter till bostadsrätter. Utbudet 
ändras även om vi sätter ett mål och vi försöker jobba efter det, så då får man titta över 
sina mål igen. 

 
Kommunen styr endast utbudet indirekt genom att verka för en viss byggtakt. 
Samtidigt är kommunen flexibla i sin målbild eftersom de måste vara det. Hyresrätten 
behövs både för att skapa rörlighet på bostadsmarknaden och som boendeform för 
resurssvaga grupper och de som ska ut på marknaden för första gången, men det 
politiska läget spelar också roll, menar informanten. 

6.3 Lomma kommun 
Planchefen på Lomma kommun ser utformningen av dokumenten kring 
bostadsförsörjning som en god möjlighet att skapa en överblick över var kommunens 
byggande är på väg. Han formulerar det i relativt passiva termer – det som sker är 
nästan oberoende av kommunens åtgärder. ”Man ska vara medveten om att 
kommunernas möjlighet att styra bostadsbyggandet idag är avsevärt mindre än vad 
det varit förr. Vi har blivit av med de flesta verktygen som fanns förr i tiden.”  
 När han ombeds beskriva i vilket sammanhang dokumenten fyller en reell 
funktion förklarar han att just översikten dokumentet gett möjliggjort för kommunen 
att se när det varit viktigt att bromsa byggtakten. Lomma kommun har haft en stark 
utveckling vad gäller byggande och ses som en attraktiv boendekommun i regionen. 
Detta gäller speciellt områden i centrum och nära havet i Lomma tätort. Informanten 
berättar om hur plankontoret insåg att bostadsbyggandet skedde fortare än kommunal 
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service kunde expanderas, och hur dokumentet med riktlinjer för bostadsförsörjningen 
bidrog till insikten.   
 I bostads- och markförsörjningsprogrammets inledande text står att 
dokumentet ska vara ett ställningstagande i byggande. De ställningstaganden som 
görs handlar om effektiv markanvändning och att matcha servicekapacitet. På frågan 
om det är relevant att lägga till ställningstaganden kopplade till behov svarar 
informanten att en del mål från översiktsplanen eventuellt ska tas med i ett framtida 
dokument. Dock tror han inte att ställningstaganden kommer vara särskilt specifika.  
 

Hittills kan man säga att när det gällt sådant vi upplever en brist på uttalar man mer 
ambitionen att ”vi ska verka för”, man säger inte att ”det ska bli det”, och så vidare… 
Det beror också på att vi vet att vi inte kan bestämma att det ska bli hyresrätter i ett visst 
projekt. Vi har vissa möjligheter men vi kan inte bara säga att det ska bli det. 

 
För att underlätta bostadsförsörjningen kan kommunen hjälpa de aktörer som vill 
bygga, och arbeta med ”rörlighet på marknaden och på det sättet till och med frigöra 
små ettor som inte är så dyra”. Verktygen för att åstadkomma hyresrätter är 
begränsade då kommunen inte har något eget kommunalt bostadsbolag: ”När vi äger 
mark kan vi möjligtvis ställa krav på att det ska vara hyresrätt, men när det har gått tio 
år kan man välja att sälja.” Dessutom har kommunen svårt att konkurrera med privata 
aktörer om markförvärv.  
 Jag frågar om hur kommunen arbetar med rörligheten på marknaden. Framför 
allt tittar planeringstjänstemännen på nybyggda områden och varifrån de inflyttande 
kommer. Informanten talar även om kommunens regionala roll: 
 

Men samtidigt, vi har en gemensam bostadsmarknad. På samma sätt som vi inte har 
någon teater eller ishall så kanske vi inte kan ha bostäder kanske för alla. Alltså, är man 
tjugo, tjugofem så bor man hellre på lilla torg, höll jag på att säga, eller Möllevången i 
Malmö än i Lomma, så är det ju faktiskt. 

 
Informanten menar att kommunen inte upplever något särskilt stort tryck från unga 
vuxna, och släpper därför mer eller mindre det ansvaret. På frågan om det genomförs 
några statistiska undersökningar av hur många som söker sig till Lomma svarar 
informanten att kommunen tidigare gjorde det, men att det var på den tiden de kunde 
styra utvecklingen mer.  
 Bostadsbehovet är regionalt, och genom de senaste byggprojekten är Lomma 
med och tillgodoser behovet. För informanten handlar det mycket om att äldre inte 
ska tvingas flytta till en annan kommun bara för att det saknas lämpliga boenden i den 
egna kommunen. Kommunen bygger även för en måttlig befolkningsökning, men 
kommer troligtvis fortsätta tilltala liknande grupper som de nuvarande invånarna: ”… 
detta är en regional bostadsmarknad, det är en regional arbetsmarknad och vissa 
kommuner har vissa roller”. För att kunna börja försörja unga vuxna – som ofta är 
mindre resursstarka – hade det nästan krävts att de nybyggda bostäderna direkt var 
trettio år gamla, eftersom prisbilden på nyproduktionen ligger för högt.  
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6.4 Vellinge kommun 
I Vellinge genomfördes den fördjupande intervjun med en planarkitekt som arbetat 
med Bostadsförsörjningsprogram 2025. Dokumentet togs fram som ett komplement 
till översiktsplanen. Kommunen tillsatte ingen formell arbetsgrupp, utan dokumentet 
sammanställdes i hög grad av informanten själv. Då Vellinge kommuns planavdelning 
har många aktuella projekt att hantera är det fördelaktigt att få en översikt över dem 
för att kunna prioritera, och förtur ges enligt informanten generellt till de projekt som 
ämnar åstadkomma flest bostäder.  

Informanten har inte reflekterat över skillnaden mellan behov och efterfrågan 
kopplat till bostadsmarknaden, utan ser det som att de som bor i kommunen är 
försörjda. ”Flyttar man så har man betalningsförmåga.” De i kommunen som inte har 
betalningsförmåga att flytta ”bor ju redan här och har ett bostadspris”. Några specifika 
undersökningar kring de socioekonomiska aspekterna av försörjningsansvaret har inte 
gjorts, och informanten har inte heller reflekterat kring kommunens utmaningar i 
relation till befolkningens betalningsförmåga. 

Under framtagandet av dokumentet tittade informanten på andra kommuners 
motsvarigheter till dokument, men inte på grund av att kommunerna hade liknande 
försörjningsproblematik utan för att få inspiration till layouten. Det har inte funnits 
någon ambition att införa en socioekonomisk behovsanalys, och detta är inte heller 
något informanten reflekterat kring när han läst andra dokument rörande 
bostadsförsörjning.  
  När det gäller kommunens generella arbete om bostadsförsörjning pratar 
informanten om Vellinge kommuns ambition att titta på det regionala perspektivet, 
varpå han får frågan om kommunen har ett egenintresse i att se till det kommunala 
sammanhanget. Här menar han att det finns ”tryck… efterfrågan… behov av att bo i 
Vellinge kommun”. Formuleringen är intressant, och på följdfrågan om det faktiskt 
finns ett behov av att bo i kommunen svarar han, ”det går ju att bygga (…) marknaden 
tolkar – så att säga – behoven”.  
 Vidare kallar informanten de marknadsdrivna projekten för ”riktiga projekt”, 
till skillnad från skisser som kommunen sitter och ritar upp utan förankring i 
marknadstendenser. För dessa skisser hänvisar han till ”skede 2 och skede 3” i 
översiktsplanen, och ”de är mer tänkt, framtida bebyggelseutveckling”. De projekt 
som befinner sig i ”skede 1” hanteras av ”aktörer som arbetar utifrån reella behov, 
och en marknadsanalys”. Uttrycket ”reella behov” kan enligt informanten likställas 
med efterfrågan.  
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7. Analys 
 
Syftet med studien är att undersöka hur bostadsbehov och bostadsefterfrågan 
behandlas i planeringen. Den första frågeställningen syftade till att etablera ett 
teoretiskt ramverk för att kunna diskutera hur behov och efterfrågan behandlas i 
planeringen, och besvarades i kapitel två. Den andra frågeställningen handlade om att 
undersöka hur kommunerna utformat sina dokument som behandlar 
bostadsförsörjning, och huruvida dessa tog sig an frågor om behov och efterfrågan 
inom kommunens geografiska område, samt hur tjänstemännen reflekterade kring 
detta. Analysens första del går ut på att besvara denna frågeställning. I slutet av 
analysen diskuteras sedan den tredje frågeställningen om dokumentens relevans i 
arbetet med att tillgodose rätten till bostad. 

7.1 Bakgrund till kommunernas arbete idag 
I bakgrundsavsnittet framställdes den kontext kommunerna har att verka inom idag. 
Grundläggande för arbetet med bostadsförsörjning är direktivet att trygga invånarnas 
rätt till bostad, och att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder. Lagstiftningen är i detta avseende glasklar. Parallellt med detta har 
svensk bostadspolitik fortsatt klassats som generell. Människor som har problem med 
sin bostadsförsörjning till följd av social hemlöshet (hemlöshet på grund av 
exempelvis missbruk), funktionsnedsättning eller ålder tas om hand med stöd i 
särskild lagstiftning.  

När det talas om bostadsbrist menas i första hand den grupp som befinner sig 
mellan stolarna i avseendet att de varken klarar av att förse sig själv med en 
ändamålsenlig bostad på marknaden eller hör till de ”speciella grupperna” som nämns 
ovan. Gruppens behov har under mitten på 1900-talet hanterats med ett stort utbud av 
hyreslägenheter i det billigare prissegmentet. På senare tid har allmännyttan ställts 
inför krav att bedriva sin bostadsverksamhet på marknadsmässiga villkor, vilket har 
resulterat i ökad utsatthet för den köpsvaga gruppen. Kommunerna verkar alltså inom 
en kontext där de förväntas hantera bostadsfrågan för personer med svårigheter att 
agera på marknaden genom marknadsanpassade aktiviteter.  

7.2 Jämförelse av kommunernas dokument 
En direkt jämförelse av kommunernas dokument innehållande riktlinjer för 
bostadsförsörjning visar relativt stora skillnader, framför allt mellan Malmö stads 
dokument och de övriga kommunernas dokument. De studerade dokumenten för 
Lunds, Lomma och Vellinge kommun har alla en mycket teknisk framtoning där 
utveckling av beståndet står i fokus.  Malmö stads dokument relateras till övriga 
uppgifter och projekt i kommunen, och innehåller reflektioner kring kommunens 
särskilda utmaningar och det allmännas roll i sammanhanget. Här måste dock 
tilläggas att möjligheterna till djupgående analyser påverkas av 
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planeringsverksamhetens storlek, och att det därför är naturligt att den största av de 
studerade kommunerna behandlar begreppen mest ingående.  

7.3 Bostadsförsörjningens geografiska undertoner 
Även om studiens syfte inte primärt är att analysera de regionala dynamikerna 
påverkar de kommunernas arbete med bostadsförsörjning. Tjänstemännens 
uppfattning av begreppen ”behov” och ”efterfrågan” inom den egna kommunala 
kontexten påverkas också av kommunens regionala position. Detta framgick tydligt 
av intervjuerna, där olika problem betonades, beroende på vad för typ av kommun 
informanten arbetade i.  
 I teoridelen diskuterades de skilda förutsättningar som råder mellan 
exempelvis kustnära kommuner och/eller storstadskommuner å ena sidan och 
inlandskommuner och/eller glesbygdskommuner å andra sidan. Den första gruppen 
kommuner kan generellt bygga mycket, men behovet överstiger ofta den möjliga 
byggtakten, medan den andra gruppen kommuner ofta hanterar problem knutna till 
balans i demografi och bostadsbestånd.  

Det som kan sägas om de studerade kommunerna är att samtliga ingår i en 
”centrum”-region i Sverige, då Skåne som helhet karakteriseras av positiva 
inflyttningstal, vilket gäller sydvästra Skåne i synnerhet. Samtidigt är relationen 
mellan Malmö-Lund som centrum och kranskommunerna som periferi också en 
verklighet. Detta stämmer överens med informationen som inhämtades under 
intervjuerna. 

Det regionala perspektivet kom framför allt fram i intervjun på Lomma 
kommun, där informanten menade att det finns en regional bostadsmarknad, men att 
Lomma inte upplever ett tryck utifrån på bostäder i kommunen. Informanten medgav 
att kommunen delvis avsäger sig ansvaret för exempelvis unga människor, då de antas 
vilja bo centralt i Malmö hellre än i Lomma. Även i Vellinge uttrycktes en ambition 
att se till det regionala perspektivet, men informanten fokuserade i högre utsträckning 
på det faktum att byggandet i den egna kommunen ser positivt ut. Den regionala 
problematiken består till stor del av att de mindre kommunerna arbetar för att locka 
köpstarka invånare, samtidigt som de förväntar sig att centralorten ska tillgodose de 
mest akuta behoven eftersom ”det är där den typen av människor vill bo”.  

Om analysen tas ner ytterligare en skalnivå kan även skillnader inom en och 
samma stad belysas. Det är exempelvis viktigt att förstå hur investerare och 
bostadsutvecklare uppsöker områden med många stadskvaliteter, som kan skapa en 
stark efterfrågan och därmed goda utsikter för avkastning på investeringen. Dessa 
områden prioriteras för utbyggnad, och utgör på så sätt ett ”centrum inuti centrat” i de 
nämnda centrum-periferi-relationerna. Informanten i Malmö talade om hur 
nybyggnationen i Västra hamnen är något separat från bostadssituationen i 
Rosengård, och att det inte alls är säkert att flyttkedjor kan utgöra någon 
överbryggande effekt däremellan.   
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7.4 Behov 
Rådande praxis i kommunernas planeringsdokument rörande bostadsförsörjning 
verkar vara att likställa ”behov” med ”efterfrågan” eller att inte behandla konceptet 
”behov” och dess relation till bostadsförsörjningen över huvud taget.  
 Malmö är den kommun som står ut genom sitt sätt att lyfta de utmaningar för 
bostadsförsörjningen som grundar sig i socioekonomiska förhållanden. Dokumenten 
demonstrerar en medvetenhet om att större barnfamiljer, unga vuxna och invandrare 
ofta har problem att komma över en ändamålsenlig bostad. Kommunen arbetar med 
påtryckningar genom Boplats syd för att få fastighetsägare att sänka sina krav på de 
sökande, eftersom det annars kan vara helt omöjligt för individer med exempelvis 
timanställning att få tillträde. I Lägesrapport finns även en formulering om att ungas 
möjlighet att ta plats i samhället i hög grad påverkas av deras bostadssituation. 
Informanten var medveten om svårigheten att hantera begreppen ”behov” och 
”efterfrågan” i bostadssammanhang, och menade att de underlag som finns 
tillgängliga idag inte är tillräckliga för att hantera behovsbegreppet på ett 
tillfredsställande sätt.  

Lunds kommuns mark- och bostadsförsörjningsprogram behandlar snarare 
behovet av kommunal service än behovet av bostäder. Bostadsprojekt som bedöms 
som angelägna för att tillgodose behoven i kommunen redovisas, men vilka behov 
som avses diskuteras inte närmre. Den enda indikationen på att kommunen tänkt 
utreda invånarnas behov av bostäder ges i dokumentet Riktlinjer och åtgärder för att 
öka bostadsbyggandet, där det framgår att kommunen avser genomföra en analys av 
bland annat behov. När informanten tillfrågades om detta menade hon att en 
socioekonomisk behovsanalys inte var relevant för planeringen för 
bostadsförsörjning, då denna planering handlar om att få till stånd byggande. Hon 
menade att nybyggnationen inte riktar sig till personer med bristande 
betalningsförmåga.  

Även i Lommas dokument används behovsbegreppet i samband med 
diskussioner om kommunal service. Enligt informanten bidrog dokumentet till att 
skapa en överblick för kommunala tjänstemän och politiker som fick dem att inse att 
byggandet behövde begränsas så att serviceutbudet kunde utvecklas i motsvarande 
takt. Nästan uteslutande nämns ordet ”behov” i anslutning till formuleringar om den 
kommunala servicen.  

Vellinges behandling av bostadsbehovet kan förstås genom Bengtssons 
behovtolkningsapparat som ett slags ”samhällelig funktionalism”, eftersom 
kommunens dokument lyfter den demografiska utmaningen med en åldrande 
befolkning. Bostadsbyggandet ska riktas till yngre familjer som kan rätta till den 
demografiska obalansen. Kommunens demografiska utveckling är också ett 
grundläggande incitamentet till att bygga fler bostäder i flerbostadshus. Under 
intervjun i Vellinge uttryckte informanten det som att reella behov tolkas av 
marknaden. Detta kan ses som problematiskt, eftersom det visar på en uppfattning om 
att behov som inte understöds av kapital inte existerar. 

Sassen riktar uppmärksamhet mot hur den politiska diskussionen ökar i 
komplexitet när intressen ska tillgodoses i flera kategorier.  I denna studie talade flera 
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informanter om vikten av att tillgodose fastighetsbranschens behov. För Lomma 
kommun är det viktigt att tillgodose de äldres behov, medan Vellinge kommun har 
behov av att uppnå en demografisk balans. Lommas problem kan till stor del lösas 
genom lagstiftningen som inkluderar särskilda grupper, medan Vellinges handlar om 
att öka kommunens attraktivitet. Stötestenen för att planeringen ska kunna uppfylla 
sitt ansvar är dock de strukturella behoven. Dessa behov går inte att lösa med generöst 
stöd i den särskilda lagstiftningen eller genom bekväma marknadsförings-
ansträngningar från kommunens sida. Som informanten på Malmö stad uttryckte 
krävs att verksamheterna gräver djupare i frågan.  

7.5 Efterfrågan och den ekonomiska spelplanens innebörd 
I det teoretiska kapitlet förklarades hur goda bostads- och stadskvaliteter ofta ökar den 
totala efterfrågan på en bostad. Den senaste tiden har den grupp som äger sitt boende 
gynnats av stigande bostadspriser med stora ökningar av det individernas kapital som 
följd. Att ägandet varit mer lönsamt har lett till att fler vill köpa sin bostad och i 
förlängningen att fler konverteringar från hyresrätt till bostadsrätt ägt rum. 
Konkurrensen om de kvarvarande hyresrätterna är stor då både individer med 
bristfälliga resurser och de individer som inte vill binda upp sig i ägandeformen 
efterfrågar samma bostäder.  
 I analysen av kommunernas dokument innehållande riktlinjer för 
bostadsförsörjning förefaller det vara ett mer stående inslag att frågor relaterade till 
”efterfrågan” hanteras än frågor relaterade till ”behov”. Lunds kommun förklarar 
uppskjutandet av byggprojekt genom att hänvisa till ”det rådande marknadsläget”, och 
även Malmö stad hänvisar till ”marknadsmässiga villkor” som påverkat situationen 
med bostadsbrist i kommunen. Intervjun med Lunds kommun förtydligades dessutom 
det som framkom i dokumentet, nämligen att endast en analys av efterfrågan och 
marknadsförutsättningar skulle göras då det var det enda som innehöll relevans för det 
kommunen kunde påverka.  

I Vellinge kommun berör dokumentet och planeringsverksamheten 
uteslutande ”de reella behoven”, som enligt informanten kan likställas med 
efterfrågan. Det som syns i ekonomiska termer hanteras. I samtliga kommuner talade 
informanterna även om hur efterfrågan hos köpstarka individer ska leda till att den 
resterande befolkningens situation förbättras. Detta ska ske genom flyttkedjor, där en 
nyproducerad bostad i ena änden ska frigöra en billig hyresrätt i andra änden. Det 
kommunen kan bidra med i processen är att tillgodose efterfrågan hos den som 
eventuellt är intresserad av en nyproducerad bostad, samt tillgodose 
fastighetsutvecklarens behov. Informanten i Malmö ifrågasatte dock att denna process 
grundad i efterfrågan skulle påverka situationen för de mest utsatta grupperna.  
 Logiken bakom marknadsaktörernas beteende kan delvis förklara varför 
flyttkedjor inte är tillräckliga för att hantera bostadsförsörjningen. Investerare och 
utvecklare jämför ständigt regioner och områden baserat på hur lönsam ett projekt 
väntas vara. Generellt vill vinstdrivande aktörer ha ett Tobin’s Q-värde en bra bit över 
ett för att tänka sig investera, och ställda inför möjligheten att välja mellan två 
områden där det ena har bättre förutsättningar för vinst, kommer de välja detta 
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område. Utan att lägga någon värdering i marknadsaktörernas beteende går det ändå 
att förstå att kommunernas arbete med att underlätta för byggprojekt att genomföras 
är ett arbete som främst riktas mot efterfrågekomponenten av bostadsförsörjningen.  

7.6 Bostaden som livsbetingelse 
I avsnitt 2.2 behandlades progressionen från behov till efterfrågan, och Niedomysls 
modell användes för att förklara hur individer strävar efter att uppfylla behov, krav 
och preferenser genom att efterfråga en vara på marknaden. Ju större köpkraft en 
individ har, desto fler krav och preferenser kan denne tillgodose.  
 Friberg menar att avstånd till de dagliga målpunkterna begränsar eller ökar 
möjligheterna att genomföra livsprojekt. Idag placeras centralitet ofta högre upp i 
progressionen från behov till preferens, då kvaliteten inte anses grundläggande för 
individens fungerande. Det teoretiska ramverk Friberg tillhandahåller möjliggör en 
diskussion kring om detta verkligen är fallet. Med liknande resonemang skulle andra 
stads- och boendekvaliteter kunna analyseras utifrån hur de påverkar individens 
möjligheter att uppfylla livsprojekt. I Lomma kommun talade informanten exempelvis 
om att unga antas vilja bo på Möllevången, och att kommunen därför inte tar på sig 
något ansvar i frågan. Från Malmö stads håll lyftes perspektivet att ungas 
bostadssituation påverkar deras möjlighet att ta plats i samhället. Kanske är det så att 
flertalet stadskvaliteter i Lomma skulle kunna påverka dessa individer och deras 
möjlighet att ta plats på ett positivt sätt. Dessa resonemang understryker ytterligare 
svårigheterna i hanteringen av frågor som rör behov, och vanskligheten i att anta vad 
invånarnas behov är.  

7.7 Dokumentens relevans 
Studiens tredje frågeställning hanterar hur förhållningssättet till begreppen ”behov” 
och ”efterfrågan” påverkar planeringsdokumentens relevans i arbetet med att trygga 
rätten till bostad. Genom att bidra till en förbättrad planerings- och 
kommunikationsprocess är dokumenten viktiga oavsett om de tacklar 
bostadsförsörjningens socioekonomiska aspekter eller inte, men för att trygga rätten 
till bostad krävs mer.  
 
Dokumenten som planeringsverktyg 
Den kritik som kan riktas mot dokumentens bristande behandling av bostadsbehov 
bör inte överskugga det faktum att de utan tvekan fyller en viktig funktion som 
planeringsverktyg. Som påvisats i dokument och intervjuer har dokumenten 
innehållande riktlinjer för bostadsförsörjning ett inneboende värde som komplement 
till den mer övergripande och långsiktiga översiktsplanen. Utformandet av 
dokumenten innebär en möjlighet för kommunerna att se över utbyggnadstakt och 
utbyggnadsordning mellan pågående projekt. I samtliga kommuner svarade 
informanterna att dokumentet användes som översikt eller navigationsverktyg, och i 
Lomma kommun ledde även dokumentet till insikten att byggtakten behövde 
bromsas. Dokumenten kan även underlätta för byggherrar och andra intressenter, då 
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de innehåller stora mängder värdefull information om kommuners ställningstagande 
till mer byggrelaterade aspekter som till exempel miljökrav.  
 
Dokumentens relevans i arbetet med att tillgodose rätten till bostad 
Sverige har fortsatt en grundlag med lydelsen att det allmänna ska ”trygga rätten till 
bostad”. Ställningstagandet förankras vidare i lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar, där det står att kommuner ska ”skapa förutsättningar för 
alla i kommunen att leva i goda bostäder”. Kommuner ska även ”främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs”.  
 Samtidigt menar alla de intervjuade planeringstjänstemännen att arbetet med 
dessa frågor saknar udd. I Malmö menade informanten att kommunen inte har 
verktygen till buds för att hantera strukturell hemlöshet. I Lund ansågs en analys av 
invånarnas betalningsförmåga vara relativt ovidkommande då kommunen ändå inte 
kan styra hyrorna. Informanten i Lomma tog även han upp kommunens verktyg i 
arbetet med bostadsförsörjningen, och menade att dessa hade minskat jämfört med 
förr. Slutligen hade inte informanten i Vellinge reflekterat kring möjligheten att 
angripa dessa frågor.  
 För att svara på den sista frågeställningen skulle det utifrån resultaten gå att 
hävda att dokumentens relevans i arbetet med att trygga rätten till bostad ökar i de fall 
frågor om behov och efterfrågan behandlas. Malmö stads dokument synliggör 
exempelvis större barnfamiljer som en potentiellt utsatt grupp, och genom detta 
synliggörande har kommunen även beslutat att undersöka hur detta kan åtgärdas. Det 
faktum att tjänstemannen reflekterat kring begreppen gjorde att hon kunde formulera 
att ”man måste gräva djupare” för att bättre förstå behoven i kommunen.  
 I de fall dessa frågor och skillnaden mellan begreppen inte tas upp blir 
dokumenten nästan uteslutande tekniska hjälpmedel för att vägleda kommun och 
andra aktörer genom byggprocessen. När det gäller att underlätta de marknadskrafter 
som redan är igång med att skapa fler bostäder, är detta ett utmärkt resultat. Många 
individer kommer att få sina behov, krav och preferenser tillgodosedda genom att 
efterfråga en bostad på marknaden. Dock gör dokumenten i de flesta fall ingenting för 
att problematisera kring hur formuleringarna i grundlag och lag ska bli verklighet i 
den egna kommunen. Med tanke på att tjänstemännen inte anser att de har några 
verktyg att arbeta med är det inte så konstigt att dokumenten skrivs på detta sätt, men 
det är djupt oroväckande sett till det allmännas uppdrag och stringensen mellan 
lagstiftning och verklighet. 
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8. Avslutning 
Det avslutande kapitlet innehåller en kort diskussion om hur studien lyckats besvara 
frågeställningarna, vilka slutsatser som kan dras, egna reflektioner och slutligen 
tankar kring hur ämnet skulle kunna utforskas vidare.  

8.1 Diskussion  
Det övergripande syftet med undersökningen var att studera hur bostadsbehov och 
bostadsefterfrågan behandlas i teorin och i planeringen. Den teoretiska 
framställningen visar på svårigheterna i att definiera behov, men även på att det är 
möjligt att skilja mellan ”behov” och ”efterfrågan”. Behov kan då ses som ett första 
trappsteg som individen i nästan alla fall väljer att tillgodose innan ytterligare krav 
ställs eller preferenser manifesteras. De varor och kvaliteter individen har råd med 
och väljer att införskaffa syns i efterfrågan. Detta är ett centralt resultat från det 
teoretiska kapitlet.  
 Inom planeringen berörs frågor om efterfrågan i första hand, medan frågor om 
behov endast berörs ytligt, om alls, i de flesta fall. Förutom i fallet Malmö finns heller 
inget djupare resonemang om förhållandet mellan behov och efterfrågan. Med tanke 
på den lagstiftning som utgör ramverket för verksamheterna är detta resultat 
förvånande och problematiskt. Frågeställningen om hur frågor om behov och 
efterfrågan hanteras i dokument och planering var den mest svårhanterliga, då dessa 
frågor kan hanteras på många olika sätt och i olika kontexter. Ett mer djupgående 
resultat hade kunnat erhållas om studien begränsats till en kommun. Dock har studien 
haft ett explorativt syfte och sökt svaret på om hanteringen av dessa frågor kan säga 
någonting om dagens villkor för bostadsförsörjningen. Studien visar att kommunerna i 
stort undviker behovsfrågan i planeringsdokumenten, då tjänstemännen inte upplever 
sig ha verktyg att påverka situationen. Således är resultatet av den explorativa 
ansatsen signifikant och uppmanar till vidare studier.   
 Dokumenten innehållande riktlinjer för bostadsförsörjning bör vara förankrade 
i den verklighet de är tänkta att utveckla, vilket innebär att en uppfattning om vad 
behoven i den egna kommunen består av är avgörande. Det innebär inte att 
kommunerna kommer kunna påverka situationen i samma utsträckning som för ett 
antal årtionden sedan. Det innebär däremot att dialogen med marknadens aktörer och 
med de statliga instanserna kan förtydligas.  
 
Framtiden för dokument innehållande riktlinjer för bostadsförsörjningen 
Den nya lagändringen från 2014 (se avsnitt 3.2) innebär ett starkare regionalt 
perspektiv samt att särskilda gruppers behov tas i beaktning. Här finns möjligheter för 
de regionala instanserna att ställa ökade krav på kommunerna att reflektera kring sin 
roll i att möta de regionala bostadsbehoven. Samtidigt innebär formuleringen 
”särskilda grupper” eventuellt att kommunerna kan fortsätta lägga allt fokus på 
exempelvis äldre och funktionshindrade och att de inte nödvändigtvis tvingas ta itu 
med frågor av strukturell socioekonomisk karaktär.  
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8.2 Slutsatser 
Detta stycke syftar till att summera de svar studien bidragit med. 
 

• ”Behov” är något en individ, aktör eller ett samhälle måste fylla för att 
åstadkomma en grundläggande positiv utgångspunkt för sin existens, och kan 
bestämmas subjektivt genom att individen själv definierar sina behov, eller 
objektivt genom att kriterier för existensen fastställs genom vetenskapliga 
metoder. ”Efterfrågan” är det en individ väljer att införskaffa med sitt kapital, 
baserat på dennas behov, krav och preferenser.  

• Planeringsdokument innehållande riktlinjer för bostadsförsörjning utformas 
främst som översikt av pågående projekt, behov av servicelokaler och 
prognoser för bostadsbyggande i kommunerna. Överlag hanterar de inte frågor 
om behov och efterfrågan, eller hanterar dem marginellt. Till stor del anser 
tjänstemän att kommuner saknar verktyg för att påverka bostadssituationen, 
och har därför ofta inte reflekterat över nödvändigheten att genomföra 
analyser av kommuninvånarnas bostadsbehov och av vilka som inte kan 
efterfråga en ändamålsenlig bostad på marknaden.  

• I den mån planeringsdokumenten underlättar nybyggnation sker en positiv 
påverkan av bostadssituationen. Det handlar dock mer om att trygga rätten att 
bygga än att trygga rätten till bostad. Dokumentens relevans i arbetet med att 
trygga rätten till bostad undermineras av att frågor om behov och efterfrågan 
lämnas därhän. 

 
Då fyra kommuner undersökts och tre av dem undlåter att behandla frågor om behov 
och efterfrågan, kan resultaten i viss utsträckning anses vara externt valida och 
generaliserbara. Resultaten ger en fingervisning att denna problematik troligtvis 
existerar i fler kommuner.  

8.3 Egna reflektioner och modell 
Mina egna reflektioner efter att ha genomfört studien är att det skulle kunna finnas en 
poäng för planeringsverksamheter att lyfta diskussionen kring behov och efterfrågan i 
bostadsförsörjningen. Detta skulle kunna göras i form av workshops eller med hjälp 
av föreläsningar. För att förtydliga resultaten har jag utformat en figur (se nästa sida, 
figur 1), som skulle kunna utgöra en enkel utgångspunkt för tankar och diskussioner. 
Figuren bygger på Niedomysls pyramid med behov, krav och preferenser som skapats 
för att studera platsers attraktivitet vid val av flyttdestination, och applicerar detta 
tankesätt på bostadsförsörjningen. Precis som i Niedomysls modell innehåller de mest 
attraktiva bostäderna många kvaliteter som kan uppfylla människors preferenser, och 
likaså finns ett stort antal bostäder som kan uppfylla människors grundläggande 
behov. De aspekter av en bostad som uppfyller människors behov kan antas återfinnas 
i samtliga bostäder i Sverige.  
 Denna modell försöker dock inkludera individernas kapitaltillgång för att visa 
hur bristen på eget kapital kan leda till en situation där individen inte ens kan uppfylla 
sina grundläggande behov. När kapitalmängden däremot överstiger det som krävs för 
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att individens preferenser ska uppfyllas kan denna person bjuda över konkurrenterna 
för att skaffa den önskade bostaden. Utöver Niedomysls tre kategorier tillkommer 
även trappsteget ”behov för att genomföra livsprojekt”, som eventuellt skulle kunna 
likställas med ”krav”, men tas med som eget trappsteg för att understryka det faktum 
att behovsbegreppet kan tolkas mer generöst om analyser av individers livsbetingelser 
såsom möjlighet till arbete, utbildning och personlig utveckling tas med.  

 

En annan viktig aspekt är att individernas kunskap och avvägningar spelar roll för hur 
de till slut väljer att efterfråga på marknaden, och här kan två exempel ges för att 
illustrera vad som menas. För det första kan individer eller hushåll välja att spendera 
sitt kapital på annat än bostaden, och på så sätt hamna i en situation där de inte 
uppfyller sina bostadsbehov. För det andra kan individer eller hushåll ha råd med en 
dyr bostad men inse alternativkostnaderna för detta, och välja att efterfråga en 
billigare bostad. I intervjun med tjänstemannen på Malmö stad lyftes sådana 
avvägningar som en av anledningarna till att flyttkedjor inte alltid fungerar.  
 Med stöd i modellen möjliggörs diskussioner om hur långt tjänstemän anser 
att deras ansvar sträcker sig, och om hur lagstiftningen ser ut jämfört med hur arbetet 
fungerar idag. Nivån av ansvarstagande är till stor del avhängig vilket politiskt synsätt 
som dominerar, men oavsett inriktning är det viktigt att diskussionen förs.  
  

Figur 1: Möjlighet att uppfylla bostadsbehov och bostadspreferenser. Vidareutveckling av Niedomysls (2010) 
modell av platsattraktivitet för applicering på bostadsförsörjning.  
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8.4 Vidare efterforskning 
För att fördjupa kunskapen om bostadsförsörjningen skulle det vara intressant med en 
djupgående studie av hur en enskild kommuns arbete uppfyller de lagstadgade 
kriterierna. Det skulle även vara givande med en mer kvantitativ efterforskning av hur 
Sveriges kommuner arbetar med bostadsbehov. Likaså finns det anledning att studera 
hur bostadens geografiska läge påverkar individers levnadsvillkor. Detta är bara ett 
antal förslag, och det finns givetvis många andra intressanta aspekter att studera.  
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Bilaga: Intervjuguide 
 
Formalia 
Intervjuns upplägg: generella frågor – specifika frågor 
Datum, tid, plats och intervjupersonens namn och befattning 
Fråga om det är okej att nämna personen vid namn och citera ordagrant 
 
Generella frågor (ställs till alla kommuner) 
 

1. Öppna med frågor/samtal av vardaglig karaktär 
 

2. Kan vi börja med att du berättar fritt om kommunens arbete med riktlinjer för 
bostadsförsörjning?  

 
3. Hur ser processen med framtagandet av riktlinjerna ut?  

 
4. Vad för utbildningsbakgrund och kompetens har de personer som var med och 

skrev dokumentet med riktlinjer?  
 

5. Hur upplever du att kommunens behov av riktlinjer ser ut?  
 

6. Hur upplever du intresset för bostadsförsörjning generellt i er verksamhet? 
 

7. Hur ser intresset ut för framtagande av dokumentet?  
 

8. Hur integreras riktlinjerna för bostadsförsörjningen med resterande arbete för 
bostadsförsörjning och planering? Finns det en tydlig uppfattning om och plan 
för hur innehållet i bostadsförsörjningsprogrammet tas vidare i praktiken?  

 
9. För vem arbetar kommunen generellt med bostadsförsörjningen?  

 
10. För vem arbetar kommunen specifikt med bostadsförsörjningen? 

 
11. Motsättning/problematik mellan generell och specifik försörjning?  

 
 
Frågor till X kommun 
 
Vid modifiering av intervjuguide: 

• Syfte & frågeställning 
• Vilka frågor var ovidkommande/producerade ingen information i tidigare 

intervjuer? Ta bort dem. 
• Specifika frågor angående innehåll i kommunens dokument. 


