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Abstract 
The fact that the Swedish housing market is experiencing a housing crisis is widely known. In 

particular, there is a limited range of tenancies, as many of these are converted into 

condominiums. This development mainly affects the resource-poor households, as the social 

gap in the country has increased, as a result of the change in income distribution in Sweden. 

The gap between the rich and the resource-poor has increased, but households in Sweden 

have also changed from large to smaller households. Thus, there is a need for accommodation 

that meets the most basic requirements for a resource-poor individual, which is also 

reasonable to rent from an economic perspective. This has led to a demand for a housing 

system that can meet the needs of these resource-poor groups. In other countries this system is 

called Affordable Housing, but is not etablished in Sweden to the same extent. With this in 

mind, the purpose of this report is to investigate how SBUF proposes alternative housing 

solutions, with the exception of building rules, can lead to such a housing system. 

 

As housing concerns people, an opinion poll has been made based on SBUF's proposal 

through a survey. In order to further complete this survey, interviews with subject experts 

have been made. The result indicates that there is a market for the housing solutions such as 

those SBUF presented, as the respondents in the survey responded positively to the proposal. 

More specifically, those groups that have low incomes and insecure housing forms as second-

hand contracts and lodger. The result also shows that this proposal could potentially have 

lowered construction costs through more flexible housing construction. In the end, it is about 

whether this system is motivated from a socio-economic perspective, and how it should be 

introduced in the best possible way into the Swedish housing system. The experts in the field 

claims that such a system should be implemented in a way that counter segregation.  

Providing housing with alternative housing solutions to resource-poor households can lead to 

a controversial discussion of lower housing standards for these groups, but a discussion that 

needs to be taken. The conclusion that can be drawn is that the SBUF's proposal can be a way 

of setting up a system such as Affordable Housing, and that it can potentially address the need 

for housing that exists within these resource-poor households. 
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Sammanfattning 
Den svenska bostadskrisens utveckling berör hela bostadsmarknaden men främst de 

resurssvaga hushållen. Anledningen till detta fenomen är att samhällsklyftorna i landet har 

ökat som ett resultat av att inkomstfördelningen i Sverige har förändrats. Glappet mellan de 

rika och de resurssvaga har ökat, men även hushållsställning i de svenska hushållen har 

förändrats från stora till mindre hushåll. Det finns således ett behov av boende som bemöter 

de mest grundläggande kraven för en resurssvag individ som är rimliga att hyra ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Detta har lett till en efterfrågan för ett bostadssystem som kan bemöta 

behovet som finns hos dessa resurssvaga grupper. I andra länder kallas detta system för 

Affordable Housing, men finns inte i Sverige i samma utsträckning. Syftet med denna rapport 

var att undersöka hur svenska byggbranschen utvecklingsfond (SBUF) förslag på alternativa 

bostadslösningar, med avsteg från byggregler kan leda till ett sådant bostadssystem.  

 

En opinionsundersökning som grundar sig på SBUF:s förslag, utfördes genom en 

enkätundersökning. För att vidare komplettera denna undersökning har intervjuer med 

ämneskunniga gjorts. Resultatet tyder på att det finns en marknad för bostadslösningar likt de 

SBUF presenterat, då merparterna av respondenterna i enkätundersökningen ställer sig 

positiva till förslagen. Mer specifikt de grupper som har låga inkomster och osäkra 

boendeformer som andrahandskontrakt och inneboende. Resultatet visar även att detta förslag 

potentiellt hade kunnat sänka byggkostnaden genom ett mer flexibelt bostadsbyggande. I 

slutändan handlar det om hur detta system är motiverat ur ett socioekonomiskt perspektiv, och 

hur det på bästa möjliga sätt ska introduceras in i det svenska bostadssystemet. Resultatet som 

dras ifrån intervjuerna med de ämneskunniga innebär att ett sådant system bör genomföras på 

ett sätt som motverkar segregation. Att förmedla bostäder med alternativa bostadslösningar 

till resurssvaga kan leda till en kontroversiell diskussion om lägre boendestandard för dessa 

grupper, men en diskussion som behöver tas. Slutsatsen som kan dras är att SBUF:s förslag 

kan vara en väg att gå för att inrätta ett system som Affordable Housing, och att det potentiellt 

kan bemöta det behovet av bostad som finns hos dessa resurssvaga hushåll. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet i rapporten presenteras en introduktion till den problemställningen 
rapporten behandlar. I det här kapitlet presenteras även de frågeställningar som är aktuella 
för problemställningen samt vilka avgränsningar som görs. Kapitlet avslutas med den 
strukturella dispositionen för rapporten. 
 
1.1 Bakgrund 
Sveriges och främst Stockholms bostadsmarknad är i kris i olika avseenden. I samhället är 

låginkomsttagare och studenter de mest utsatta. Det byggs väldigt mycket bostadsrätter som 

ekonomiskt enbart medel-och höginkomsttagare har råd med. Det försätter låginkomsttagare 

och studenter i en svår sits då de har fortsatt svårt att hitta boende (Jonsson 2017). De rådande 

byggreglerna som är avsedda för att ge bästa boendestandard och låga hyror målas ofta upp 

som kostnadsdrivande i byggbranschen.  

 

Produktionskostnaderna för nybyggen i Sverige är betydligt högre än i många andra EU-

länder som exempelvis; Finland, Frankrike och Storbritannien. Enligt Eurostat är det 

exempelvis 30 procent dyrare att bygga en lägenhet i Sverige än vad det är i Finland 

(Mattsson-Linnala 2013). Dessa produktionskostnader hamnar i slutändan på de som ska köpa 

eller hyra bostaden. Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) 

måste även allmännyttiga bostadsföretag bedriva en affärsmässig verksamhet där riskerna står 

i relation till förväntad avkastning. Därutöver förbjuder EU:s konkurrensregler att svenska 

kommuner stöttar de kommunala bostadsbolagen. Det finns dock en möjlighet att begära 

undantag, om bostäderna är avsedda till särskilda grupper såsom unga, nyanlända och 

låginkomsttagare. Det här har flera EU-länder utnyttjat (motion 2017:75).  

 

Det är vidare svårt att skapa incitament för byggherrar att låta uppföra hyresrätter på sin mark. 

Vid nyproduktion av hyresrätter spelar lönsamhet en stor roll och kan vara det största hindret 

mot att uppföra en sådan bostadsenhet (Fastighetsägarna, 2010). Under åren 1990–2015 har 

det tillkommit totalt över 210 000 nya bostäder i Storstockholm samtidigt som antalet 

hyresrätter har sjunkit med drygt 60 000 bostäder. Detta i samband med att befolkningen i 

regionen ökat med cirka 590 000 nya invånare (SCB, 2015), se figur 1. Det som bidragit till 

antalet sjunkande hyresrätter är så kallad bostadsrättsomvandling. Bostadsrättsomvandling i 

regionen har alltså varit så omfattande att den både tagit ut alla nyproducerade hyresrätter och 
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därtill dessutom sänkt beståndet påtagligt. Detta innebär att utbudet sjunker i takt med att 

efterfrågan ökar, vilket varken är ekonomiskt- eller socialt hållbart (Thomas Berglund 2008). 

 
Figur 1: Diagram som visar hur produktionen av hyresrätter har minskat jämfört med andra 

upplåtelseformer från 1990–2016. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB, 2016) 

 

Bristen på hyresrätter ihop med hyresregleringar kan innebära att det skapas en grogrund för 

en svart marknad. På den svarta marknaden utnyttjas bruksvärdet för hyresrätter i allt högre 

grad. Det vill säga den marknadshyra som potentiellt kan sättas istället för den avtalade hyran. 

Detta medför samtidigt att ockerhyror sätts för individer som är i behov av ett boende 

omgående. Denna typ av utveckling leder till att ett begränsat utbud smalnar av än mer. 

Möjligheten för resurssvaga hushåll att hitta ett lämpligt boende minskar därmed (Frycklund 

& Grahn 2015). 

 

1.2 Problembeskrivning 
I Finansdepartementets fördelningspolitiska redogörelse (prop. 2016/2017: 100) framgår det 

hur inkomstfördelningen i riket har förändrats från 1995 till 2015. Idag är 

inkomstfördelningen i Sverige samt hushållssammansättning för många, väldigt olik gentemot 

hur det såg ut för 20–30 år sedan. Det vanligaste förekommande måttet på spridningen i en 
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inkomstfördelning är Gini-koefficienten. Gini-koefficienten kan anta värden mellan 0 och 1, 

där 0 innebär att alla i samhället tjänar lika mycket och 1 innebär att en person tjänar alla 

pengar. Mellan 1995 och 2015 ökade Gini-koefficienten för ekvivalerad disponibel inkomst 

från 0,227 till 0,317. Gini-koefficienten kan definieras utifrån Lorenz-kurvan som visar 

spridningen i en inkomstfördelning. Ju längre en kurva avviker från diagonalkurvan desto 

större är spridningen i inkomstfördelning. Nedanstående figur illustrerar hur 

inkomstfördelning blivit alltmer koncentrerad mellan åren 1995 och 2015 (prop. 2016/2017: 

100), se figur 2. 

 
Figur 2: Lorenzkurvan, inkomstfördelning bland hushåll 1995 och 2015.  

Källa: Finansdepartementet (prop. 2016/2017: 100). 

 

Utvecklingen går alltså mot en högre koncentration sett till inkomster vilket innebär att 

inkomstskillnader bland hushåll ökat, samtidigt som bostadsbyggandet i samhället inte följt 

med. Att bostäder är väldigt homogena när inkomstskillnaderna är små, är att anse som 

ekonomiskt hållbart, då fler konsumenter har snarlika behov och önskemål. Dock är det inte 

ekonomiskt hållbart att bygga homogena bostäder när inkomstskillnaderna är stora. (prop. 

2016/2017: 100) (Pareliussen & Robling 2018). 
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Inkomstskillnaderna kan förklaras av hur demografiska trender har förändrats hos hushåll. 

Faktorer som hushållsställning, äktenskapsorientering, och att allt fler väljer att utbilda sig har 

influerat inkomstskillnaderna. Med en ökad population av studenter och att människor idag 

väljer att välja partner allt mer baserat på karaktäriserande egenskaper såsom utbildning och 

status, medför att befolkning allt mer kan kategoriseras i olika inkomstklasser (Pareliussen & 

Robling 2018). Dessutom har vi idag gått från stora hushåll till allt mindre hushåll, t ex. 

enpersonshushåll, vilket också kan ha haft en inverkan. Dessa faktorer kombinerat medför att 

människors behov och prioriteringar har förändrats, medan bostadsutformning relativt sett är 

densamma som under 90-talet. Därför är det väsentligt att utveckling av boendeformer och 

bostadsbyggande följer dessa trender för att på ett optimalt sätt tillgodose det behovet 

(Pareliussen & Robling 2018). 

 

När populationen av potentiella hyresgäster ökar och bostadsbristen redan är hög, ökar 

behovet av hyresrätter. Det mest sannolika utfallet i en sådan här situation är att inkomst blir 

den avgörande faktorn för vem som blir tilldelad en hyresrätt. Detta eftersom hög inkomst 

visar en stark korrelation med lång kötid enligt den Västsvenska Arenan, som är en 

sammanslutning av åtta partier som lyfter nationella frågor ur ett västsvenskperspektiv. I 

Almedalen nämner den Västsvenska Arenan att Boplats, som är en bostadsförmedling i 

Göteborg, uppger att personer med tio års kötid har en medelinkomst om 450 000 kr 

(Almedalen Västsvenska Arenan 2017). Ett exempel är när hyresrätter förmedlas genom 

klassisk bostadsförmedling där en sökande med längre kötid har förtur över den med lägre. 

Det här innebär att billiga hyresrätter kan förmedlas till personer som har råd att bo betydligt 

dyrare. 

 

Vid uppförandet av en fastighet skall byggherre följa de regleringar som tas upp i Plan- och 

byggförordning(PBF) och Boverkets byggregler(BBR). BBR är uppställda med ett antal krav, 

som måste uppfyllas. Vid sidan av dessa krav finns därtill ett antal allmänna råd. Råden 

fungerar som exempel på lösningar som en byggherre kan välja för att försäkra sig om att 

kraven som ställs i BBR är uppfyllda. Dock så innebär detta att om råden inte tillämpas, skall 

byggherren kunna ta fram egna lösningar som uppfyller kraven på annat sätt än det som anges 

i råden. BBR:s allmänna råd hänvisar ofta till lösningar som tagits fram av den ideella 

föreningen Standardiseringen i Sverige (SIS) som jobbar med standardiseringsarbete inom 

byggområdet i Sverige. Standardisering innebär i detta hänseende att byggnadsdelar 

homogeniseras i syfte till att hitta tekniska och ekonomiska lösningar på återkommande 
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problem (Nationalencyklopedin 2018). Det är dessutom vanligt att kommunala byggherrar vid 

offentlig upphandling ställer krav på att samtliga allmänna råd ska tillämpas vid offentliga 

upphandlingar vilket hämmar flexibiliteten i bostadsbyggandet då egna lösningar inte 

välkomnas. Denna situation skapar svaga incitament för byggherrar att utveckla innovativa 

bostadslösningar som uppfyller de kvaliteter en bostad förväntas ha. Potential i form av 

kreativa arkitekter, tekniska konsulter och byggentreprenader går förlorad. Det är därför 

viktigt att våga diskutera regelverkets utformning och tillämpning då Sverige som 

kunskapsnation ska skapa rätt förutsättningar för utveckling snarare än att skapa hinder för det 

(SBUF 2017). 

 

År 2016 lät Boverket utföra en undersökning som syftar till att ta reda på vilka 

problemområden som kan finnas inom BBR. Ett antal utvalda fastighetsbolag blev utfrågade 

kring hur de använder BBR, men framförallt hur de uppfattar samt upplever reglerna. Syftet 

med undersökningen var att identifiera respektive problemområden och få en fördjupad bild 

av dessa. Det visade sig att de faktorer inom BBR som primärt upplevs som hämmande för 

bostadsbyggande, är regler som behandlar tillgänglighet, bostadsutformning och buller. 

Fastighetsbolagen menade på att kraven inom dessa områden var högt ställda och kan hindra 

bostadsbyggandet. Ett exempel gällande tillgänglighet är kravet på att alla bostadsutrymmen i 

en bostad ska vara tillgänglighetsanpassade. Den samlade synen från fastighetsbolagen 

indikerar att lättnader inom dessa områden kan stimulera bostadsbyggande och finna 

lösningar på problem som upplevs inom BBR (Boverket 2016). 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att, med hjälp av människors syn på hyresbostaden, undersöka och 

utvärdera hur ett mer fritt bostadsbyggande kan bemöta konsumenters efterfrågade kvaliteter, 

samt vad ett sådant system kan, eller kommer att ha för effekt på bostadsmarknaden. Eftersom 

Affordable Housing är ett nytt system som innebär förändringar i bostadsbyggandet och det 

befintliga beståndet är det av intresse att analysera om Affordable Housing är 

socioekonomiskt hållbart.  För att åstadkomma målet med syftet kommer följande 

frågeställningar att behandlas: 
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1. Hur kan ett mer fritt bostadsbyggande med flexiblare byggregler, där olika 

kvaliteter istället för specifika mått sätts i fokus, kunna komma att påverka 

bostadsmarknaden och leda till ett byggande enligt Affordable Housing? 

2. Finns det ett intresse från potentiella hyresgäster att hyra enklare lägenheter till ett 

billigare pris? 

3. Hur ställer sig experter inom området till det alternativa förslaget från SBUF med 

flexiblare byggregler, och hur eller om detta möjligtvis kan resultera i Affordable 

Housing?  

 

1.4 Avgränsning 
Rapporten avgränsas till att endast beröra hyresgäster i Storstockholm. Med Storstockholm 

avses det området som innefattas av Stockholms Län. Målgruppen som studien syftar till är 

resurssvaga. Avgränsningen gällande den aspekten har tillhandahållits genom de utvalda 

områden enkäten har utförts i. Den här rapporten kommer inte behandla en heltäckande 

beskrivning av byggreglerna och dess effekter på produktionskostnaderna, utan grundar sig i 

de avsteg som görs i SBUFs: förslag och som är av intresse för enkätundersökningen som 

utförts i denna rapport.  

 
1.5 Disposition  
Den här rapporten är indelad i åtta kapitel. Det första kapitlet består utav en bakgrundsdel, 

som syftar till att introducera läsaren i rapporten. Vidare beskrivs syftet, och ur syftet 

introduceras frågeställningarna. Kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt för avgränsning. I 

kapitel två beskrivs den teoribildning som kommer tillämpas i rapporten. Den teoretiska 

bakgrunden syftar till att komplettera den empirin som presenteras i senare kapitel. I det tredje 

kapitlet beskrivs de metoder och tillvägagångsätt som utförts när denna rapport tagits fram. I 

det fjärde kapitlet genomförs en litteraturstudie där bl.a. förslaget från svenska 

byggbranschens utvecklingsfond presenteras. Förslaget syftar till att vara ett underlag för 

enkätundersökningen. I det femte kapitlet beskrivs datainsamlingen och det resultat som 

framställts genom enkätundersökningen, intervjuerna och litteraturstudierna. I det sjätte 

kapitlet sammanvävs och analyseras resultatet från föregående kapitel. Slutligen presenteras 

slutsatserna i kapitel sju. Det är även i det här kapitel frågeställningar besvaras. I sista kapitlet 

ger författarna till denna rapport förslag på hur man kan gå vidare med rapporten och hur man 

kan addera kunskap inom ämnesområdet som rapporten behandlar.  
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2. Teori 
I det här kapitlet presenteras relevant teoribildning som kommer tillämpas i studien.  

 

2.1 4-Q modellen 
4Q-modellen är en modell som tillämpar pristeori på fastighetsmarknaden. 4Q-modellen som 

introducerades av DiPasquale och Wheaton (1992) beskriver hur fastighetsmarknaden, 

bestående av hyresmarknaden och justering av fastighetsbeståndet samspelar med 

kapitalmarknaden, bestående av transaktionsmarknaden och byggmarknaden. 4Q-modellen 

eller fyrkvadrantsmodellen illustrerar de fyra olika marknaderna som var sin kvadrant och hur 

de är beroende av varandra, var god se figur 3. 

 

Den nordostliga kvadranten, hyresmarknaden, med horisontella axeln för kvantitet och den 

vertikala axeln för hyran. Hyran H bestäms utifrån den rådande efterfrågan som representeras 

som efterfrågakurvan E och det utbud som finns på marknaden som representeras som 

utbudskurvan U, figur 3. Priset på hyran utläses där dessa korsar varandra. 

 𝐸(𝐻) = 𝑈  (1) 

Den nordvästliga kvadranten, transaktionsmarknaden, bestämmer marknadsvärdet MV utifrån 

den rådande hyran H och bruttokapitaliseringsfaktorn I. Bruttokapitaliseringsfaktorn, som är ett 

mått på vad en investerare kräver för att investera på fastighetsmarknaden framför andra 

marknader utläses genom den linje som går från origo, se figur 3  

 𝑀𝑉 = )
*
  (2) 

Den sydvästliga kvadranten, byggmarknaden, bestämmer hur mycket nyproduktion som 

tillkommer fastighetsbeståndet. Kurvan f(P) representerar kostnaden för att uppföra 

nyproduktion. Här bestäms mängden nyproduktion P utifrån förhållandet mellan det befintliga 

beståndets marknadsvärde MV och kostnaden för att uppföra nyproduktion K, med 

antagandet att om det kostar mindre att bygga nytt jämfört med att köpa av det befintliga 

beståndet så bygger man. I 4Q-modellen illustreras detta genom att marknadsvärdet från den 

nordostliga kvadranten korsar funktionen för byggkostnaden, se figur 3. Detta innebär således 

att bygga mindre än detta hade resulterat i utebliven vinst och att bygga mer än detta hade 

resulterat i förlust. 

 𝑀𝑉 = 𝐾 = 𝐹(𝑃)  (3) 

 

Den sydostliga kvadranten, fastighetsbeståndet bestämmer justering av utbudet ΔU 
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med hjälp av nyproduktionen P och den del av beståndet som rivs dU.  

 

 ∆𝑈 = 𝑃 − 𝑑𝑈	  (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: En illustration av 4Q-modellen 

 

2.2 Affordable Housing 
Begreppet Affordable Housing är svårdefinierat och olika modeller av systemet har använts i 

olika länder (Czishke & van Bortel 2018). En definition av Affordable Housing lyder: 

”skaplig kvalitéts boende som låginkomsttagare har råd att hyra utan att spendera mer än 30 

procent av hushållets inkomst” (Downs 2004). Vad som faktiskt menas med begreppet 

låginkomsttagare varierar kraftigt och kan inkludera allt från individer med inkomst under 

fattigdomslinjen till individer med inkomst som motsvarar 80 procent av medianlönen 

(Downs 2004).  Fattigdomslinjen är ett mått som definieras efter om en individs disponibla 

inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten i landet (SCB 2012). Affordable 

Housing är nära relaterad till begreppet Social Housing som Bo Bengtsson (2017), 

seniorprofessor i statskunskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) på Uppsala 

universitet, definierar som ”ett system för att långsiktigt erbjuda bostäder åt hushåll med 

begränsade resurser efter någon form av behovsprövning”. Det är även i samband med 

kopplingen till Social Housing som kritiken mot Affordable Housing framträder. 
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I mars 2015 uttalade sig den före detta bostadsministern Mehmet Kaplan om upplåtelseformer 

hos bostäder för socialt utsatta, fattiga och andra människor som har svårt att ta sig in i 

bostadsmarknaden (Hem & Hyra 2015). I ett sådan här sammanhang blir systemet ofta 

behäftad med Social Housing. I tidningen Hem & Hyra (2015) uttrycker sig bostadsministern 

såhär angående Social Housing: “Vi vill inte ha en situation där staten upplåter mark extremt 

billig och byggbolag sätter upp mycket enkla bostäder för att sedan lämna dem åt sitt öde. 

Men om det i befintligt bestånd byggs in olika typer av upplåtelseformer, då är det ett sätt att 

pröva om det funkar i Sverige. Även om jag inte skulle vilja kalla det Social Housing. Ren 

Social Housing är behäftad med en massa problem”. Urban forskaren Håkan Forsell 

utvecklar resonemanget på följande vis, ”Om vi säger prisvärt boende så kanske det blir 

lättare att prata”. Den allmänna uppfattningen när Social Housing tas upp, är att man vill 

undvika ett system som kan beskrivas som stigmatiserande och utpekande. Kritiker refererar 

sig ofta av till den modell som tillämpats i Storbritannien, där billiga och “enklare” bostäder 

med sämre bostadsstandard uppförts till förmån för specifika målgrupper som beskrivs som 

resurssvaga. Detta system beskrivs av kritikerna som misslyckad, ett exempel är då dåvarande 

premiärministern David Cameron fördömde systemet och menade på att det skapat områden 

med hög kriminalitet, segregation och fattigdom (Dagens Arena 2016).  

 

Systemet har även beskrivits som lyckosamt, där en mängd olika länder har använts som 

referenspunkter. I Tyskland finns det exempel på hur bostäder byggda enligt Affordable 

Housing blandas med befintlig bebyggelse, och hur det resulterat i en blandad stad som 

motverkar segregation och leder till en mer välfungerande stad (Svenska Dagbladet 2014).  
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2.3 Bostaden som konkurrensvara 
Bostaden som vara är unik och särskiljer sig i många avseenden från andra varor. Faktorer 

som gör bostaden till en unik vara är: 

 

● Bostäder är att betrakta som en nödvändighetsvara då alla behöver någonstans att bo. 

● Bostäder är generellt sett en heterogen vara, vilket innebär att de flesta bostäder är 

unika i sig. 

● Bostäder är lägesbeständiga och är därmed beroende av sin omgivning. 

 

Dessa faktorer verkar hämmande på konkurrens bland bostäder samt försvårar teoretiska och 

empiriska analyser av bostadsmarknaden (Boverket 2014). 
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3. Metod 
I det här kapitlet redovisas metodvalen som tillämpats i rapporten och motiveringen av dessa. 

 

3.1 Val av metod  
Val av metod eller metoder bestäms utifrån syftet med undersökningen samt de karaktärsdrag 

frågeställningar som ställs har. Generellt sett kan frågeställningar delas upp i beskrivande, 

förklarande och normativa frågeställningar. En beskrivande frågeställning undersöker vad 

som påverkar att ett fenomen är som det är, samt varför det är så. En normativ frågeställning 

utreder hur ett fenomen bör vara där syftet är att ta reda på vad som vore optimalt för just det 

fenomenet (Brunes 2015).  

 

För att uppnå det syfte som studien har samt besvara de frågeställningar som ställs har 

metodvalet varit både kvantitativ och kvalitativ. En viktig fråga att behandla i rapporten är 

existensen av problemet och därmed få en djupare förståelse för det problem frågeställningen 

behandlar. Denna del är av beskrivande karaktär och är grundläggande för studien. För att 

besvara denna frågeställning har en litteraturstudie gjorts. För att ge underlag till studiens 

frågeställning ställs frågan hur konsumenter ställer sig till olika bostadsattribut, där syftet är 

att skapa sig en opinion. Denna fråga är av beskrivande karaktär och därför har en kvantitativ 

metod i form av enkäter valts. Slutligen tas åsikter rörande fenomenet från experter inom 

området för att vidare utvärdera frågeställningens resultat. Den frågeställning som ställs här är 

av förklarande och normativ karaktär och därför har en kvalitativ metod i form av intervjuer 

valts. 

 

3.2 Litteraturstudie 
Som grund till studien och den genomförda enkätundersökningen har en litteraturstudie gjorts 

i kapitel 4, Problemområden med BBR – en litteraturstudie. Litteraturstudiens syfte är att, 

belysa existensen av det problem frågeställningen behandlar, fördjupa sig i detalj inom ämnet 

samt utveckla och nyansera idéer. Litteraturstudien har gjorts med befintlig litteratur inom 

ämnet med flertalet rapporter från Boverket och SBUF samt en utfästelse från KTH forskare 

Eidar Lindgren. 

 

Validiteten i en studie är alltid viktig att beakta och därför är det viktigt att vara kritisk och 

informerad om de källor som används. Hot mot validiteten i en studie kan uppkomma om 
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författare har anledning till att vara subjektiv. En sådan anledning kan uppkomma om 

författaren själv påverkas av resultatet i studien eller om organisationen författaren tillhör har 

förväntningar om att resultat ska vinklas mot en viss riktning (Saunders, M. et al., 2016). Mot 

bakgrund av detta har litteratur och statistik strategiskt valts för att stärka validiteten i 

litteraturstudien, och även vidare genom hela arbetet. Statistik som använts är främst från 

Statistiska Centralbyrån som är en statlig myndighet men även Eurostat som är ett 

generaldirektorat inom Europeiska kommissionen. Rapporter som använts är bland annat från 

den statliga myndigheten Boverket, regeringens ekonomisk-politiska organ 

Finansdepartementet och tidskriften Nordic Economic Policy Review som lanserades av de 

nordiska finansministrarna 2009. Statistiken och dessa rapporter förstärker validiteten i 

studien då dessa utgivits från myndigheter, tidskrifter och statliga organ som alla är från den 

offentliga sektorn. Vidare har även rapporter används från ideella föreningen Svenska 

Byggbranschens Utvecklingsfond, byggföretaget Veidekke samt bransch- och 

intresseorganisation för allmännyttiga bostadsföretag Sabo. Validiteten hos dessa kan 

diskuteras då intresset av att leda resultatet i studien till att det gynnar den egna verksamheten 

kan förekomma. 

 

3.3 Kvantitativa metoder 
Den kvantitativa metoden har valts för att samla in empirisk- och kvantifierbara data 

angående hyresgästernas syn på bostaden. Syftet med detta är att fånga samband, fördelning 

och variation kring de faktorer som präglar hyresgästerna syn på bostaden. I den kvantitativa 

forskningsprocessen sammanfattas oftast data i statistisk form (Nationalencyklopedin 2018). 

Tillvägagångssättet för att uppnå syftet med den kvantitativa metoden genomförs med hjälp 

av en enkät. Enkäten syftar till att studera uppfattningar och åsikter angående kvaliteter och 

funktioner i en bostad. Genom att ställa slutna frågor till samtliga individer i urvalsgruppen 

för enkätundersökningen, går det att sammanställa och utvärdera åsikterna. De slutna frågorna 

kommer att vara i form av flervalsfrågor. 

 

Fördelen som kan utnyttjas med den kvantitativa metoden är att forskaren inte själv behöver 

delta i det denne studerar, vilket stärker objektiviteten i det som skall mätas. Metoden är även 

smidig och kan vara till bra underlag för intervjuer av ämneskunniga, i syfte för att antingen 

komplettera svaren som härstammar från de kvantitativa metodverktygen eller utvärdera de. 
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3.4 Kvalitativa metoder 
För att uppnå en allsidig och objektiv belysning av området har kvalitativa metoder 

implementerats. En växelverkan sker mellan datainsamling och analys. Den kvantitativa 

information som erhålls från enkäterna behöver kompletteras med en metod som ger en 

fördjupad bild av informationen. I den här rapporten kommer därför intervjuer av 

ämneskunniga användas.  
 
Det förväntade resultatet grundar sig i resultatet från enkätundersökningen och den teorin som 

används. Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att teman och frågor som ska 

behandlas bestäms i förväg och skickas till respondenterna men att det även finns utrymme till 

följdfrågor om sådana uppkommer. Intervjufrågorna kommer till skillnad enkätfrågorna vara 

öppna frågor. Respondenterna ges möjligheten att hålla sin identitet anonym. Detta som en 

åtgärd för att undvika att respondenternas svar är styrda från vad som förväntas av dem och 

därmed undvika subjektiva svar (Saunders, M. et al., 2016). 

 

3.5 Etik och moral 
Forskningsetiska principer är väsentliga och nödvändiga när forskningsarbete bedrivs som 

syftar till att utveckla samhället. Då denna rapport berör individer och har metodval gjorts 

som grundar sig på insamling av kunskap och olika ståndpunkter från individer kring de 

frågor som denna rapport behandlar. Det är således viktigt att dessa individer skyddas och att 

det inte finns risker i form av negativa konsekvenser för intervju- samt 

undersökningsdeltagare. Detta skydd gäller även tredje person, och med detta avses den 

organisation, församling eller företag individerna representerar i rapporten.  

 

För att åstadkomma detta har samtycke erhållits från intervju- och undersökningsdeltagare 

som deltagit i rapporten. De berörda individerna som intervjuats har fått ta ställning till deras 

anonymitet, det vill säga huruvida deras namn eller någonting annat med kopplingar till 

individerna presenteras i rapporten öppet eller inte. Det har heller inte gjorts några 

påtryckningar från författarna gällande individerna deltagande rapporten. Samtliga personer i 

rapporten har valt att delta frivilligt. Samtycket från individerna inkluderar även deras 

förhållningssätt till de frågor som de blivit tilldelade, då frågor samt teman i intervjuer 

skickats ut i förväg.  

 



 14 
 

3.6 Synpunkter och invändningar på val av metod 
I den här rapporten framkommer det tydligt att metodtriangulering har tillämpats. Dels för att 

studera företeelsen Affordable Housing från flera olika perspektiv och dels för att kompensera 

för de brister som uppkommer med metodvalen. Den här rapporten är i huvudsak av kvalitativ 

karaktär, eftersom frågeställningar som behandlas, belyser hyresgästernas syn på bostaden 

och utvärderar huruvida ett nytt boende system kan inrättas. Intervjuer är en ganska vanlig 

metod som används i en kvalitativ studie, men har bedömts som otillräcklig eftersom 

målgruppen för rapporten är hyresgäster i Stockholm. Därför har kvantitativa metoder använts 

i form av enkätundersökning för att kompensera för den ringa gruppen som utgörs av 

intervjudeltagare.   

 

I en ideal värld med optimala förutsättningar vill man i enkätundersökning ta med alla 

respondenter som faller inom ramen för den målgrupp som ska studeras. I verkligheten är 

detta svårt att uppnå, och man får ofta ta till sig urvalsmetoder för att respondentgruppen som 

väljs ska vara representativ för målgruppen. I detta arbete har 200 personer respondenter valt 

att delta i enkätundersökningen, önskvärt hade varit ännu fler respondenter. Dock är en av 

frågeställningarna som behandlas i rapporten är av utvärderande typ. Målet med 

enkätundersökningen är inte att det initialt ska leda till ett reformskifte i bostadsmarknaden, 

utan syftet är att forma en opinionsbildning. En opinionsbildning som testas samt analyseras 

om huruvida det är tillräckligt om Affordable Housing ska inrättas eller ej och vad det kan 

innebära. 

 

Valet av intervjupersoner har motiverats av intervjudeltagarna expertis inom ämnet. Vi hade 

önskat om att involvera byggherrar i vår rapport, då de kan bidra med intressanta synpunkter 

och hur de ställer sig till förslaget. Vi har dock valt att inte göra det på grund av de 

förutsättningar gällande tid och pengar vi haft. En intervju har inte hållits med en byggherre 

då denne inte representerar alla byggherrar och skulle potentiellt resulterar i lägre validitet på 

studien.  
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4. Problematikområden med BBR- en litteraturstudie 
I och med att det svenska regelsystemet för byggande har genomgått en stor förändring de 

senaste åren, där bland annat plan- och bygglagen (2010:90) år 2011 ersatte den tidigare 

varianten, har det bildats ett ökat behov av en översyn på byggreglerna. Därför har den 

svenska regering upprättat en statlig utredning, om en omfattande översyn gällande 

byggreglerna. I det statliga kommittédirektivet från regeringen (2017:22) beskrivs en kritik 

mot att det nuvarande byggregelsystemet är alltför kostnadsdrivande. I denna statliga 

utredning nämns huruvida byggreglerna är anpassade samt ändamålsenliga. Med 

ändamålsenliga menas att det finns en rimligt fördelningen mellan allmänna intressen och 

enskilda intressen. I vissa fall är detta svåruppnåeligt. Det exemplifieras genom de föreskrifter 

och allmänna råd i BBR som bestämmer utformningen av funktionskraven, där det kan finnas 

vissa svårigheter att uppfylla dem. Här menar man på att det kan få betydelse i praktiken i 

form av att regleringarna i BBR får en normgivande roll. Detta medför att den innovation och 

utveckling som dessa funktiokrav skall ge försvåras (Dir 2017:22). I ett citat från en artikel av 

Stockholms Byggmästarförening säger KTH forskaren Eidar Lindgren ”De tekniska 

lösningarna ska byggbolagen kunna och inte kommunerna” (Stockholms 

byggmästareförening 2017). 

 

Problematiken med tillämpning av de allmänna råden och föreskrifterna blir än mer 

komplicerad på grund av tolkningen av dessa enligt fastighetsbolagen. Ett av de främsta 

syftena med BBR är att den ska verka som en nationell riktlinje i det svenska 

bostadsbyggandet. I en undersökning gjord av Boverket (2016), Fastighetsbolagen syn på 

BBR – En kvalitativ studie, menar fastighetsbolagen att regelverk tolkas på olika sätt i de olika 

kommunerna. Det beror på att det kan finnas skillnader i tolkningarna, beroende på de 

intressen och frågor som de olika kommunerna driver. Det är till exempel vanligt att det är 

skillnader i lokala krav, d.v.s. de kommunala särkraven. Det är även vanligt att dessa lokala 

krav inte är lika väl genomtänkta och analyserade. Man kan ha missat någonting som leder till 

att en särlösning som kan försvårar ett projekt. Enligt fastighetsbolagen leder detta till att de 

upplevs som otydliga och därmed svåra att uppfylla.  Regelverket tolkas också olika inom 

kommunerna, då handläggare inom kommunerna byts ut eller slutar vilket kan enligt 

fastighetsbolagen försvåra processen. Ett exempel på detta kan uppenbara sig då en 

bygglovshandläggare slutar, vilket försenar bygget generellt sett i 6 månader (Boverket 2016).  
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För att uppnå en högre kostnadseffektivisering i bostadsbyggandet med utrymme för 

innovativa lösningar har Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, upprättat en 

studie. Studien behandlar gällande regelverk och hur en förenkling skulle leda till fler 

billigare och bättre lämpade bostäder. Studien syftar till att belysa byggregler som kan vara 

hämmande för bostadsbyggandet. I rapporten framgår det att dessa krav kan vara 

kostnadsdrivande, och man har valt att upprätta ett alternativt förslag för ett befintligt 

byggprojekt som i princip är klart för bygglov, för att belysa problemet än mer (SBUF 2017). 

 

I det alternativa förslaget har avsteg gjorts från gällande regelverk avseende dagsljusinsläpp, 

bullernivåer, tillgänglighet och avskiljbarhet. Även små avsteg har gjort avseende 

garagelösning och anpassningar gällande markanvändningen (SBUF 2017).  

 
Det alternativa förslagets syfte grundar sig i att tillskapa fler lägenheter samt till att belysa 

vilka vinster som kan uppnås, när man frångår boverkets byggregler (BBR). Antalet 

lägenheter har ökat till följd av att hörnen för bostäderna kan effektiviseras på ett mer 

optimalt sätt. Detta har möjliggjorts genom avsteg från de bullerkrav som ställs, mer specifikt 

det kravet på tyst sida som finns. Kravet på tyst sida innebär att minst hälften av alla rum i en 

bostad skall ha tyst sida (SBUF 2017). I Boverkets rapport (2011), Effekten av Boverkets 

normer på byggkostnaderna 1995–2011, framgå det att kostnaden för kvartersutformningen 

blir dyrare som följd av kravet på tyst sida. Beroende på kvartersutformningen går det i vissa 

lägen inte att bygga enkelsidiga smålägenheter. Således försämras kvarterets byggmöjligheter. 

 
I SBUF:s rapport införs vidare begreppet besökstillgängliga lägenheter. Idén grundar sig i att 

det för en individ som är funktionshindrad ska vara möjligt för denne att röra sig och nyttja 

bostaden, men inte nödvändigtvis bo i den. Lösningen som presenterats i SBUF:s förslag 

innebär att en lägenhet per plan skall vara tillgängliga enligt dagens normer och krav som 

finns i BBR. Resterande lägenheter skall vara besökstillgängliga (SBUF 2017). 

Förslaget SBUF har tagit fram grundar sig i hur regleringarna avseende tillgänglighet kan 

vara kostnadsdrivande. Boverket (2011) menar på att tillgänglighetskraven resulterar i större 

bostäder vilket fördyrar den totala produktionskostnaden. Mer specifikt beror detta på att 

bostaden ska anpassas utefter att det ska finns tillräckligt med utrymme för vändning av 

rullstol. 
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Resultatet som presenteras i rapporten från SBUF visar på att antalet lägenheter ökar när det 

alternativa förslaget tillämpas. I det befintliga förslaget inryms 165 lägenheter, och i det 

alternativa förslaget, där avsteg görs från befintlig reglering, inryms 231 lägenheter. Detta har 

åstadkommits på grund av det ökade antalet mindre lägenheter. Den totala 

produktionskostnaden för byggnaden är högre än i det befintliga förslaget, som ett resultat av 

det behövs byggas fler badrum och kök till det ökade beståndet av lägenheterna. Dock blir 

kostnaden per lägenhet billigare än i det befintliga förslaget (SBUF 2017). 
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5. Resultat & Datainsamling 
I det här kapitlet presenteras det resultat som tagits fram genom enkätundersökningen och 

intervjuerna. 

 

5.1 Datainsamling 
För att hamna inom ramen för den avgränsning av ämnet rapporten täcker görs ett klusterurval 

vid enkätundersökningen. Ett klusterurval är en urvalsmetod som går ut på att gruppera 

populations enheter i ett eller flera steg. Klusterurval kan ske i flera steg då det kan vara 

opraktiskt att obundet välja alla individer i en population. Om grupperna i ett klusterurval 

därtill är för stora, kan det vara praktiskt att slumpmässigt välja ut från några av grupperna 

(Bryman 2011). 

 
Förfarandet av stickprovet gjordes utifrån förutsättningar gällande tid och pengar.  

Målgruppen för urvalet är hyresgäster bosatta i Storstockholm, med fokus på resurssvaga 

hushåll. För att nå ut till dessa har respondenter delats in i områden som baseras på polisens 

utlagda rapport om socialt utsatta områden. Anledningen till att dessa områden har valts ut är 

för att de ekonomiska förhållandena för personer i dessa områden skiljer sig från resten av 

landet, detta som en effekt av att sysselsättningsgraden i dessa områden ligger mellan 47,2–

49,5 procent medan genomsnittet i landet är 66,7 procent (NOA 2017).  

Enligt polisen rapport rör det sig om totalt 25 områden som utgör stadsdelar i olika 

stockholmskommuner. Därefter väljs fem av dessa områden slumpmässigt ut. De utvalda 

områdena är Rinkeby, Alby, Vårby, Skogås och Edsberg. I var och ett av dessa områden väljs 

därefter lika många respondenter ut.  

 

Respondenterna väljs också slumpmässigt och obundet i de utvalda områdena. Insamling av 

respondenter skedde i stort sett under dygnets alla timmar, på olika platser i de utvalda 

områdena. Tillfrågade respondenter har fått fylla i enkäten på en surfplatta med möjlighet att 

ställa frågor om enkätundersökningen. Svarsfrekvensen ligger på drygt 54 procent då 200 av 

de 369 personer som blev tillfrågade valde att delta i enkäten. 
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5.2 Hyresgästernas syn på bostaden 
För att få en bild av hur hyresgäster värderar en bostad och dess olika attribut har den 

genomförda enkätundersökningens resultat använts, vilket presenteras i figur 4–7 och 

bifogade bilagor, se bilagor. Resultatet visar att merparten av respondenterna idag innehar en 

hyresrätt med förstahandskontrakt men även att en betydande del även hyr sin bostad i 

andrahand eller bor inneboende, se figur 4. 

 
Figur 4, Fördelning av respondenternas boendekontraktsform. 

 

Den dominerande hushållsställningen i enkäten visade sig vara individer som är 

sammanboende utan barn. I den gruppen görs ingen skillnad på antalet personer som 

individerna sammanbor med. En annan stor grupp i enkäten var ensamhushåll, det vill säga 

individer utan barn. Generellt sett kan man se att hushållställningen skiljer sig hos 

respondenterna och det är även tydligt att det är vanligt med hushåll med få personer vilket 

förklarar efterfrågan på mindre lägenheter, se figur 5. Vilket bekräftar det som tas upp tidigare 

i problembeskrivningen gällande hur trenden för hushållställning förändrats. Utöver de två 

stora grupperna är det en spridd variation kring hur respondenterna bor. Dessutom visar det 

sig i undersökningen att de stora hushållen är underrepresenterade i undersökningen, i 

förhållande till de små hushållen. 
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Figur 5, Fördelning av respondenternas hushållsställning 

 

Alla människor har samma eftersträvan efter bostad, och en av de viktigaste parametrarna i 

konsumtionen av bostad är inkomst. Ju större inkomsten blir desto större möjlighet finns det 

för individen att konsumera en bostad efter sina egna preferenser (Amin 2011). 

Månadsinkomsten som tillfrågades respondenterna i enkätundersökningen, innefattas av både 

inkomstposter såsom lön (efter skatt), men även bidrag och lån, se figur 6. Hälften av de som 

blev tillfrågade har en månadsinkomst på mellan 10 000–20 000. En relativt stor grupp om 25 

procent tjänade mellan 0–10 000. Endast 25 procent hade en månadsinkomst på mer än 20 

000 kronor, vilket kan bero på att studien utfördes i socialt utsatta områden där många 

individer är utsatta för ekonomisk utsatthet (NOA 2017). 
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Figur 6, Fördelning av respondenternas disponibla inkomst. 

 

Gällande de tre bostadsspecifika frågorna, se figur 7, finns det en stor efterfråga på billigare 

hyresrätter med alternativa bostadslösningar. Mer än hälften av alla respondenter har visat 

intresse av samtliga alternativa bostadslösningar. Resultaten visar även på hur respondenterna 

värderar de olika attributen hos en bostad. Avskiljbarhet är att anse som det viktigaste 

attributet då skillnaden mellan “Ja” sägarna och “Nej” sägarna var minst kring frågan “Skulle 

du kunna tänka dig en bostad där köket inte avskiljs från sovrum eller vardagsrum för en lägre 

hyra?”. Detta tolkades som att det rådde störst meningsskiljaktighet på denna fråga. De andra 

två frågorna som främst behandlar bostadsattributet tillgänglighet hade en övervägande 

majoritet av “Ja” sägare. Storleken/antalet badrum kan tolkas som en viktigare egenskap hos 

bostaden än vad hallen är då fler respondenter visat ett intresse av en bostad med 

mindre/ingen hall än vad de visat för en bostad med mindre/färre badrum. 
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Figur 7: Fördelning av respondenternas svar avseende boende i bostad med lägre hyra ifall 

bostaden har A) mindre/färre badrum, B) kök som inte avskiljs från sovrum eller vardagsrum 

och C) mindre/ingen hall. 

 

5.3 Samband mellan olika bakgrundsgrupper – Hur bakgrundsinformationen 

förhåller sig till svaret på de tre frågorna kring bostadsattribut 
I undersökningen har tre former av hyreskontrakt använts som bakgrundsinformation, där 

respondenterna i enkätundersökningen har fått besvara huruvida de innehar 

förstahandskontrakt, andrahandskontrakt (“svart boende” inkluderat) eller om de bor 

inneboende. Det visa sig att beroende på de kontraktsformerna respondenterna innehar, 

varierar deras benägenhet till att ställa sig antingen positiva eller negativa kring de tre 

frågorna som behandlar självaste bostaden. I den första frågan om huruvida respondenten 

skulle ställa sig positiv/negativ till ett boende, där köket inte avskiljs från sovrum, vardagsrum 

eller andra samlevnads rum visade sig att hyresgäster som innehar andrahandskontrakt ställer 

sig mest positiv. Detta följt av hyresgäster som bor inneboende och slutligen hyresgäster som 

innehar andrahandskontrakt, se figur 8. Resultatet från frågan som avser badrummen i en 

bostad är snarlik den ovan nämnda fråga, se bilaga 2. 

 

A B 

C 
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Figur 8, Hur respondenter ställer sig till en bostad där köket inte avskiljs från sovrum eller 

vardagsrum, baserat på boendeform. 

 

I frågan som avser hur hyresgästerna ställer sig till alternativet ”en mindre eller ingen hall” 

visade det sig att inneboende respondenterna var mest negativa till detta förslag och 

hyresgästerna som innehar andrahandskontrakt var mest positiva till en sådan ändring, se 

bilaga 3. 

 

Resultatet visar även att inkomsten spelar roll för hur respondenterna ställer sig till bostads 

attributs förslagen som presenteras. Generellt så framgår det att respondenter med lägre 

inkomst ställer sig mer positiv till förslagen än vad de med högre inkomst gör. Av de fyra 

inkomstgrupperna som presentera sig i undersökningen är det främst de som har en inkomst 

på mer än 30 000 kr som ställer sig negativ till förslagen. Detta mönster är än mer påtagligt 

för frågorna gällande bostadens badrum och hallutrymme, se bilaga 4–6. 

 

Hushållningen hos de tillfrågade individerna visade sig inte påverka hur respondenterna 

förhöll sig till frågorna. Det finns således inga tydliga samband mellan hur individerna bor 

och vilka de bor med kontra deras benägenhet till att ställa sig antingen positiva eller negativa 
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till frågorna, se bilaga 7–9. 

5.4 Tillämpning av de allmänna råden i BBR 
Problemet med tillämpningen av de allmänna råden i BBR tas upp i SBUF:s förslag (2017). 

SBUF menar på att tillämpningen av de allmänna råden resulterar i förlorad kompetens och 

konkurrens som effekt av att de allmänna råden ofta används som krav vid upphandlingar. I 

linje med vad SBUF påstår menar Eidar A Lundgren, Lärare vid Fastigheter och Byggande på 

KTH, att kravet på att dessa råd uppfylls från kommunerna gör att kompetens i form av 

alternativa lösningar som skulle generera i en lägre produktionskostnad går förlorade. På 

grund av bristande byggteknisk kompetens hos kommunen, faller kommuner ofta tillbaka på 

de allmänna råden när föreskrifterna i BBR ska uppfyllas, även vid situationer där det finns 

optimalare alternativa lösningar. Därmed ökar produktionskostnaden och innovativa samt 

kreativa lösningar går förlorad. 

 

Problematiken med tillämpning av de allmänna råden blir än mer komplicerad på grund av 

tolkningen av dessa enligt fastighetsbolagen. Ett av de främsta syftena med BBR är att den 

ska verka som en nationell riktlinje i det svenska bostadsbyggandet. Det överensstämmer 

dock inte med verkligheten enligt fastighetsbolagen, då regelverk tolkas på olika sätt i de 

olika kommunerna. Det kan finnas skillnader i tolkningarna beroende på de intressen och 

frågor som de olika kommunerna jobbar med. Det är till exempel vanligt att det är skillnader i 

lokala krav, d.v.s. de kommunala särkraven. Det är även vanligt att dessa lokala krav inte är 

lika väl genomtänkta och analyserade. Man kan ha missat någonting som leder till en 

särlösning som i sin tur kan försvårar ett projekt men framförallt driva upp 

produktionskostnaden. Enligt fastighetsbolagen leder detta till att de upplevs som otydliga och 

därmed svåra att uppfylla.  Regelverket tolkas också olika inom kommunerna, då handläggare 

inom kommunerna byts ut eller slutar vilket kan enligt fastighetsbolagen försvåra processen. 

Ett exempel på detta kan uppenbara sig då en bygglovshandläggare slutar, vilket försenar 

bygget generellt sett i 6 månader (Boverket 2016).  

 

5.5 Affordable Housing i jämförbara EU-länder 
Affordable- eller Social Housing beroende på den modell som tillämpas är vanligt 

förekommande i övriga EU-länder. I Frankrike, Danmark, Tyskland, Nederländerna, 

Österrike och England är dessa bostäder subventionerade. Alltså att de billigare hyrorna 

uppnås genom subventioner från det styrande offentliga organet (Boverket 2016). Anna 
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Granath Hansson, Forskare på KTH, säger att detta motiveras genom att det i annat fall 

uppkommer andra kostnader för det offentliga, därav väljer de att subventionera bostäder. 

Fördelningsprinciperna, alltså vem som får hyra bostaden, skiljer sig mellan länderna. I till 

exempel Nederländerna finns ett inkomsttak för hyresgästerna, medan situationen i Danmark 

är att alla har rätt att hyra dessa bostäder (Boverket 2016). 

 

Gemensamt för länderna är att karaktären av den sociala sektorn förändrats över tid. Den 

generella modellen av Affordable Housing som riktat sig till bredare befolkningsgrupper men 

utveckling har gått mot att det byggs mer och mer för de mest behövande i de minst attraktiva 

delarna av bostadsbeståndet. En stor anledning till denna utveckling sägs bero på dels den 

ekonomiska krisen som många europeiska länder fått genomlida det senaste decenniet. Men 

dels även att den generella bostadsbristen sammanfallit med den stora immigration som berört 

i stort sett hela Europa (Boverket 2016). 

 

5.6 Effekter på hyresmarknaden. 
Det som händer i SBUF:s alternativa förslag är att det är självaste byggkostnaden som blir 

lägre (SBUF 2017). Enkätundersökningen visar även på att en efterfrågan på dessa lägenheter 

finns. Följande teoretiska resultat förutsätter alltså både att byggkostnaden kommer sjunka 

samt att efterfrågan på dessa lägenheter finns. 

 

Eftersom det är byggkostnaden som sjunker i SBUF:s alternativa förslag så är det i den 

sydvästliga kvadranten i 4Q-modellen som den linje som representerar byggkostnaden som 

flyttas närmare origo, 𝐿3 → 𝐿4. På en marknad med lägre byggkostnader innebär det i teorin 

att det byggs mer som en effekt av att lönsamheten för att bygga ökar. När det byggs mer och 

ändringen av beståndet som utläses i den sydostliga kvadranten så ökar utbudet, 𝑈3 → 𝑈4. 

Utbudet har alltså ökat medan efterfrågan, E, på bostäder är densamma vilket resulterar i en 

lägre hyra, vilket tydliggörs i den nordostliga kvadranten. När hyran sjunker så sjunker även 

transaktionerna på transaktionsmarknaden i den nordvästliga kvadranten, vilket gör att 

marknadsvärdet på fastigheterna sjunker. På lång sikt stabiliseras marknaden återigen med 

sänkta hyror som följd av ett större bestånd och lägre marknadsvärde som följd av lägre hyror. 

Detta utfall är förutsatt att den bostadsrättsomvandling och rivning som äger rum idag förblir 

oförändrad eller sjunker, i annat fall ökar inte beståndet, se figur 9. 
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Figur 9, 4Q-modellen när byggkostnaderna sjunker 
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6. Analys 
I det följande kapitlet sammanvägs de kvantitativa och kvalitativa resultaten. Med teorin som 
utgångspunkt möjliggör detta för diskussion som syftar till att besvara rapportens 
frågeställningar. 
 

6.1 Konsekvensanalys – Tillämpningen av de allmänna råden 
Oavsett vad för teknisk egenskap i byggande av bostad, som utgår från BBR, kommer risker, 

möjligheter och konsekvenser delas upp på följande sätt. 

 

● Positiva konsekvenser i det specifika avseendet tillämpningen av BBR resulterar i - 

genom tillämpning av de allmänna råden försäkras det att föreskrifterna i BBR 

uppfylls. 

● Indirekta kostnader i form av minskat byggande - tillämpningen av BBR gör vissa 

projekt inte byggs på grund av ökad produktionskostnad. 

● Minskad konkurrens inom byggsektorn - skillnad i tillämpningen av BBR skapar 

många mindre delmarknader och hämmar konkurrens genom innovation. 

 

I resultatavsnittet tas tillämpningen av BBR upp och förekommande problem. En positiv 

effekt av att många kommuner väljer att sätta de allmänna råden som krav är att kommunen 

på så sätt försäkrar sig om att de krav som regleras i föreskrifterna uppfylls.  

 

Ett problem som uppkommer i samband med tillämpningen av BBR är indirekta kostnader i 

form av minskat byggande. Här skulle ett mer flexibelt regelsystem kunna öka byggandet då 

projekt inte stoppas som en effekt av att de allmänna råden måste följas. Som nämnt i 

resultatavsnittet säger Eidar A Lundgren att vissa lösningar, som kan minska 

produktionskostnaden går förlorade för att kommunen ofta hänvisar till att samtliga allmänna 

råd uppfylls. I slutändan resulterar det att produktionskostnaden för det enskilda projektet 

ökar och därmed minskar även byggandet, vissa byggprojekt blir helt enkelt inte lönsamma 

som en effekt av detta  

 

Vid diskussionen om hur väl konkurrensen inom byggsektorn fungerar är det viktigt att 

klargöra att bostaden som konkurrensvara har vissa karaktärsdrag som hämmar konkurrens, se 

avsnitt 2.3. I linje med vad som tidigare nämnts innebär tillämpningen av BBR att innovation 

hämmas då egna lösningar inte välkomnas. Vidare innebär detta att utvecklingen av att 
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komma på nya lösningar hämmas. Innovation är ett viktigt konkurrensverktyg som därmed 

går förlorad. Med avsteg från befintliga byggregler skulle denna effekt bli ännu större då 

byggare tillåts hitta lösningar som idag ligger utanför de rådande byggreglerna. Det faktum att 

olika kommuner tolkar BBR annorlunda hämmar konkurrens inom byggsektorn än mer, då 

dessa olika tolkningar skapar många små delmarknader. 

 

6.2 Kommer hyresgäster vilja hyra dessa bostäder? 
Enkäten visar att respondenterna har ett intresse av att hyra lägenheter av sådan karaktär som 

tas upp i SBUF:s förslag. Som tidigare nämnt i resultatavsnittet är mer än hälften av 

respondenterna visat intresse av en bostad av sådan karaktär som SBUF:s förslag avser. I 

samtliga tre frågor som behandlar en bostads attribut har en majoritet ställt sig positiv mot en 

sådan bostadsenhet. Detta kan tolkas som att det finns en marknad för sådana bostäder i form 

av att resurssvaga har möjlighet och vill hyra dessa lägenheter, med bostadslösningar som 

förutsätter flexibelt byggande och innefattas av avsteg från vissa regleringar i regelverket. 

Utöver att dessa individer hyr dessa lägenheter och därmed möter deras efterfråga så kommer 

detta även resultera i att fler bostäder frisätts i marknaden och ett större utbud skapas.  

 

Eidar A Lundgren säger dock att individer generellt sett kan uppge sig vilja en sådan 

bostadsenhet men att det i praktiken inte kommer att bli så när individerna exempelvis inser 

att det är viktigt att köket är avskilt från vardagsrummet. Detta innebär således att den 

önskade effekten inte kommer att nås och snarare resultera i tomma lägenheter. Eidar menar 

att de uppställda kraven i BBR är avsedda för bästa möjliga boendestandard och har sin grund 

i omfattande forskning kring bostadsutformning. Viktigt är dock att poängtera att denna 

forskning enligt Eidar gjordes på 50-talet med de förutsättningar som rådde då, vilket gör att 

aktualiteten av denna forskning kan ifrågasättas. Som nämnt i problembeskrivningen har 

inkomstfördelning och hushållsställning bland konsumenter ändrats över tid. I 

resultatavsnittet illustreras hur inkomst påverkar huruvida respondenterna i enkäten ställer sig 

positiva/negativa angående bostadsutformningen. 

 

6.3 Är det socioekonomiskt hållbart att bygga enklare och billigare bostäder 

främst avsedda för resurssvaga? 
Kritiken mot Affordable Housing grundar sig främst i att dessa bostäder anses vara utpekande 

och stigmatiserande. Bostäderna SBUF presenterar kan anses ha lägre boendestandard som 
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effekt av att det görs avsteg på gällande regelverk. Frågan är då om bostädernas karaktär i sig 

kan anses vara utpekande. Anna Granath Hansson anser att det inte är främst det som är 

problemet, då det krävs bra byggteknisk kunskap för att kunna avgöra om en byggnad är 

utpekande i den bemärkelsen, en kunskap de flesta inte besitter. Anna menar på att det snarare 

är fördelningsprincipen, exempelvis en inkomstprövning, som är utpekande. Det vill säga vem 

eller vilka som har rätt att hyra en sådan bostadsenhet. I fråga om social hållbarhet kommer 

diskussionen upp angående vad som anses vara acceptabla avsteg från regleringarna i 

regelverket. Den genomförda enkätundersökningen visar att det finns en stor marknad för 

alternativa bostadslösningar med avsteg från gällande byggregler. Anna säger att sänkta 

produktionskostnaderna i sig är bra men att det i slutändan handlar om vad som kan anses 

vara en acceptabel boendestandard. Tanken att fattiga människor ska ha lägre boendestandard 

är en väldigt kontroversiell sådan, men absolut en diskussion som behöver tas speciellt med 

tanke på den samhällsutvecklingen med bland annat större inkomstfördelning. Anna Granath 

Hansson nämner att det sägs att alla idag ska ha en hög boendestandard, men att det inte 

levereras då många bor väldigt trångbott eller i så kallade svartkontrakt. Man ”låtsas” alltså 

att alla har en hög boendestandard. I en situation som denna måste man tänka nytt och 

annorlunda tillägger hon. Här är det viktigt att föra diskussionen om vart gränsen går för vad 

som är att anse som acceptabelt, samt fråga sig om det finns en efterfråga på lägenheter som 

exempelvis SBUF:s alternativa förslag förslår och varför dessa inte levereras. Man kan tycka 

att det i slutändan bör ligga på konsumenten på vad denne vill och inte vill konsumera. 

  

6.4 Hur uppnås det tilltänkta syftet? 
System som används kring vilka som får hyra dessa lägenheter är ett ämne värt att behandla. 

Det är viktigt att bestämma om dessa lägenheter ska hyras av en specifik grupp av människor 

eller om alla skall ha rätt till dessa, och vad vardera system skulle ge för effekt. Om 

lägenheterna förmedlas genom klassisk bostadsförmedling finns det en risk att lägenheterna 

går till personer med hög inkomst, då hög inkomst visar en stark korrelation med lång kötid 

(Almedalen Västsvenska Arenan 2017). Detta skulle således innebära att det önskade syftet 

till viss del motverkas, då dessa lägenheter inte bosätts av resurssvaga. Däremot går det att 

ifrågasätta om personer med hög inkomst skulle efterfråga en sådan lägenhet.  

 

Flertalet andra europeiska länder med sociala bostäder har någon form av fördelningsprincip 

som implementerats, alltså att det finns ett visst krav för att få hyra dessa bostäder. Ett vanligt 
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exempel på sådan är ett så kallat inkomsttak som innebär att personer som tjänar mer ett visst 

belopp inte får hyra dessa bostäder. Ett problem är hur man kontrollerar att personer som 

innehar dessa hyresrätter inte har högre inkomst än vad inkomsttaket tillåter. Studentbostäder 

är ett liknande system där personen som hyr lägenheten kontinuerligt måste bevisa att 

personen är student för att få bo kvar. Anna Granath Hansson menar på att detta problem är 

omöjligt att undvika men att man kan minska på det. Likt studentbostäder kan en 

inkomstprövning göras löpande för att försäkra sig att hyresgästen inte överskrider 

inkomsttaket. Till skillnad från studentbostäder där det finns en nationell plattform där 

studieresultat presenteras är det svårare att kontrollera att en persons inkomst löpande. Den 

årliga inkomstdeklarationen är ett tänkbart instrument för att kontrollerna ska kunna göras 

löpande varje år. 

 

En annan viktig fråga som behöver behandlas är frågan om hur man undviker att byggföretag 

tar ut extra vinst som följd av lägre produktionskostnad. Om byggföretag skulle göra detta 

skulle det resultera i att hyrorna inte avsevärt kommer skilja sig från övriga hyror på 

marknaden och därmed skulle det önskade syftet till viss del motverkas. Enligt Anna Granath 

Hansson så är det i andra länder ofta en viss typ av projektutvecklare som tillhandahåller 

sociala bostäder som ofta är från det offentliga eller en stiftelse som inte har något vinstkrav. 

Frihamnen i Göteborg är ett exempel stadsutvecklingsprojekt med sociala bostäder där det 

helägda kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB samverkan med näringslivet driver 

projektet (Kristian Käll 2016). En lösning om man även vill bjuda in den privata sektorn är att 

på förhand bestämma hyran för byggföretag som avser att bygga åtkomliga eller sociala 

bostäder. 

 

Ytterligare en viktig fråga att behandla är frågan om hur man kommer till stånd med dessa 

bostäder så fort som möjligt för att tackla det befintliga problemet. Enligt Anna Granath 

Hansson är det smartaste tillvägagångssättet för att komma till stånd med dessa bostäder att 

förtäta förorterna utanför staden. Det motiveras genom att NIMBY-effekten där är mycket 

mindre än vad den är närmre staden. NIMBY-effekten är att personer inte vill att det byggs 

nära de och därför protesterar mot bygget i form av bland annat överklagan, vilket förlänger 

planprocessen och därmed även tiden tills bostäderna är klar för inflyttning. Anna menar på 

att vi inte har råd vänta flera år, då problemet måste tacklas idag och därför är detta 

tillvägagångssätt smartast. Det går dock att ifrågasätta om det ovannämnda tillvägagångssättet 
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är socioekonomiskt hållbart, då detta innebär att man placerar resurssvaga hushåll bland 

förorter som redan har dåliga socioekonomiska förhållanden. 
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7. Slutsats 
I enlighet med rapportens syfte, att undersöka och utvärdera konsumenters syn på hur ett mer 

fritt bostadsbyggande kan bemöta konsumenters efterfrågade kvalitéer och därigenom 

påverka bostadsmarknaden, har den enkätundersökning med grund i SBUF:s alternativa 

förslag visat att det finns en stor efterfråga på sådana lägenheter. Vidare visar enkätresultatet 

att efterfrågan på lägenheter av sådan karaktär som SBUF presenterar är större hos 

konsumenter med lägre inkomst samt personer med mer osäkra och ofta dyra boendeformer 

som andrahandskontrakt och inneboende. Huruvida resultatet som presenteras genom den 

genomförda enkätundersökningen är tillförlitligt eller inte går att diskutera. Detta eftersom det 

är respondenternas uppgivna beteende och inte deras beteende i praktiken som registreras och 

används som data. Detta resultat behöver således inte återspegla verkligheten. Dock ska det 

poängteras att utifrån den efterfrågan det råder på hyresrätter, och den bostadsbrist som finns i 

regionen samt det faktum att bostaden är att betrakta som nödvändighetsvara, är det mest 

sannolika utfallet att lägenheterna inte kommer att stå tomma. 

  

Konsekvensanalys av tillämpningen av de allmänna råden som presenteras i analysavsnittet 

används för att illustrera vilka effekter självaste tillämpningen ger samt som ett verktyg för att 

visa på vad för effekt ett mer fritt bostadsbyggande hade gett. Konsekvensanalysen visar på 

att ett mer fritt bostadsbyggande hade gett både ökat byggande och ökad konkurrens bland 

byggföretag vilka både är faktorer som resulterar i lägre hyror. Slutsatsen utifrån det resultat 

och de slutsatser som dras utifrån SBUF:s alternativa förslag, enkätresultatet samt 

konsekvensanalysen visar på att byggkostnaderna, hyrorna och marknadsvärdet på fastigheter 

sjunker medan utbudet, något som illustreras i 4Q-modellen i resultatavsnittet. Resonemanget 

dras utifrån den empiriska och teoretiska analys som härrör från resultat- och analysavsnittet. 

 

Att ett system med samma syfte och mål som Affordable Housing kan vara en potentiell 

lösning för att tackla ett mångsidigt problem som bostadsbristen verkar rimligt. 

Bostadsbristen är dock ett högst aktuellt problem. Ett problem som behöver lösas så tidigt 

som möjligt, vilket även Anna Granath Hansson, forskare på KTH menar. Om det bäst sker 

genom att förtäta förorten eller inte återstår att se. Det väsentliga är att åtgärden är 

socioekonomiskt hållbar. Att förmedla bostäder med acceptabel boendestandard till 

resurssvaga. Att åstadkomma det inom acceptabla sociala förhållanden och motverka därmed 

segregation. En väg att gå kan vara det fria bostadsbyggandet med flexibla byggregler, likt 
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SBUF:s förslag med avsteg från några regleringar. I slutändan landar diskussionen om 

bostäder med lägre boendestandard till resurssvaga individer i ett kontroversiellt fack, men en 

diskussion som behöver tas, framförallt på politisk nivå.  
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8. Förslag till vidare studier 
Då Affordable Housing är ett svårdefinierat begrepp där olika modeller används, kan det vara 

av intresse att undersöka hur ett sådant system hade kunnat integrera sig i den svenska 

bostadsmarknaden. Det väsentligaste och mest berörande delen är att bestämma vem eller 

vilka dessa bostäder förmedlas till, och hur detta möjligen skulle regleras? Räcker det med 

inkomsttak? 

 

Rapporten utgår från att Affordable Housing kan uppnås genom lättnader på befintliga 

byggregler. Detta sätt att uppnå Affordable Housing är unik och har inte använts ännu. Idag 

finns det flera länder där liknande system finns där Affordable Housing uppnås genom 

statliga eller kommunala subventioner. I Frihamnen Göteborg har liknande system även 

implementerats där man istället genom olika affärsmodeller uppnår lägre hyror (Kristian Käll 

2016). Det skulle därför vara av intresse att vidare studera, hur man kan kombinera dessa 

olika tillvägagångssätt för att uppnå Affordable Housing. 
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