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Sammanfattning 
Det är kommunerna som idag har bostadsförsörjningsansvar och planmonopol. 
Bostadsbyggandet är således ett kommunalt ansvar, och bostaden kan sägas fungera 
som en kommunal samhällsbyggare. Det råder dock bostadsbrist i över 60 % av 
Sveriges kommuner och nu utreds regional fysisk planering och bostadsförsörjning 
i den parlamentariska bostadsplaneringskommittén.  
 
Syftet med kandidatarbetet är att undersöka bostadens roll som regional 
samhällsbyggare, vilket görs genom en studie av bostadens roll som regional 
samhällsbyggare i bostadsplaneringskommittén. Då det saknas tidigare forskning 
om bostäder och regionalpolitik i Sverige och bostadsplaneringskommitténs arbete 
fortfarande pågår, så genomfördes studien med kvalitativa intervjuer. Intervjusvaren 
analyserades genom frågor som konstruerats med inspiration av diskursanalys.  
 
För att sätta in studien av bostadsplaneringskommittén i ett större sammanhang 
relateras den till tidigare studier och teorier om nyregionalism. Teorin har valts 
utifrån att nyregionalism har varit det rådande regionaliseringsidealet i västvärlden 
sedan slutet av 1980-talet. Nyregionalism präglas av en vilja att stärka regioners 
konkurrenskraft och attraktivitet genom policy som främjar endogena 
tillväxtfaktorer.    
 
Bostadsförsörjning är idag främst en kommunal fråga men den här studien visar att 
bostaden har en roll som regional samhällsbyggare som är fokuserad på 
storstadsregioner där man genom bostadsbyggande vill minska utflyttning på grund 
av bostadsbrist och främja inflyttning, framför allt av välutbildad arbetskraft. Policy 
för ökad regional tillväxt genom satsningar på endogena tillväxtfaktorer, som ökat 
humankapital, är kännetecknade för nyregionalism. Bostadens roll som regional 
samhällsbyggare kan därför ses som ett uttryck för den strömningen. 
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Abstract	  
Swedish municipalities locally authorize spatial planning and have responsibility for 
assuring an adequate housing supply. However, there are housing shortages in more 
than 60% of the Swedish municipalities and the Housing Planning Committee 
(bostadsplaneringskommittén) has been investigating regional planning and 
housing supply over the last two years.  
 
This bachelor thesis investigates the function of housing in a regional context. The 
aim is examined by a study of the ideas surrounding the Housing Planning 
Committee. Since there are no earlier academic studies on the function of housing in 
regions throughout Sweden, and the Housing Planning Committee’s work is still 
ongoing, qualitative interviews were conducted with members of the Planning 
committee and field experts connected to the committee. The interviews were 
further examined through analytical questions constructed with inspiration from 
discourse analysis.  
 
The study utilizes the theoretical framework of ‘new regionalism’, a predominant 
ideal in regionalization processes in the Western world since the late 1980s. ‘New 
regionalism’ collects various approaches towards endogenous growth-oriented 
policies intended to enhance regional attraction and competitiveness.  
 
This study concludes that even though housing supply is a local responsibility in 
Sweden today, housing has a regional function that consists in increased house 
building in metropolitan areas, making it possible for a well-educated labor force to 
migrate and settle there. By that, the regional growth is considered to be enhanced 
and therefore, the function of housing in a regional context is an expression for 
‘new regionalism’. 
 
English title: The function of housing in a regional context. A study of new 
regionalism and the creation of the regional function of housing in the Housing 
Planning Committee (bostadsplaneringskommittén)  
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Tack	  	  
Efter tre intensiva och lärorika månader vill jag tacka min handledare Moa 
Tunström för värdefull kritik och uppmuntran. Tack också till 
bostadsplaneringskommitténs sekretariat för kloka råd och inte minst ett stort tack 
till ledamöter och experter i bostadsplaneringskommittén för att ni utan att blinka 
ställde upp på att bli intervjuade.   

Inledning	  	  
Inom EU har man länge framhävt regionernas roll inom unionen. Under parollen 
”Regionernas Europa” har ett systematiskt arbete utförts för att stärka regioners 
konkurrenskraft genom olika fondprogram. Ett regionalt samhällsbyggande som 
syftar till att öka regioners attraktivitet och konkurrenskraft är en av de viktigaste 
idéerna inom den strömning som präglat regionaliseringen i västvärlden sedan 80-
talet. Den idén brukar benämnas nyregionalism.  
I Sverige har frågan om en ökad regionalisering debatterats länge. Bara under de 
senaste tio åren har två regionutredningar genomförts och i mars 2015 meddelade 
regeringen att de vill se en ny regionindelning inom fyra år. År 2013 tillsatte den 
dåvarande regeringen den parlamentariska kommittén bostadsplaneringskommittén. 
Dess uppdrag är bland annat att utreda om det behövs förändringar i regelverk för 
fysisk planering på regional nivå för att tillgodose behovet av bostäder.  
 
Detta kandidatarbete kommer genom en studie av idéer som omgärdar 
bostadsplaneringskommittén och dess tillsättande att undersöka vilken roll bostaden 
har i det regionala samhällsbyggandet och hur den rollen kan relateras till den större 
strömningen nyregionalism.   

Syfte	  och	  frågeställningar	  	  
Syftet med kandidatarbetet att undersöka bostadens roll som regional 
samhällsbyggare. För att undersöka detta har en studie av 
bostadsplaneringskommitténs arbete genomförts utifrån två frågeställningar. Den 
första frågeställningen utgår från det specifika fallet och frågan är således vilken roll 
har bostaden som regional samhällsbyggare i bostadsplaneringskommittén? 
Resultatet av den första frågeställningen sätts in i ett större perspektiv genom att 
besvara kandidatarbetets andra frågeställning; hur kan bostadens roll som regional 
samhällsbyggare relateras till tidigare forskning och teorier om nyregionalism?  

Bakgrund	  

Bostadsförsörjning	  och	  planering	  	  
Bostadsbristen i Sverige är utbredd och över 60 % av Sveriges kommuner bedömer 
att de har ett underskott på bostäder (Boverket, 2015). I Stockholm är den vanligaste 
kötiden för att få en hyreslägenhet via bostadsförmedlingen 7,7 år 
(Bostadsförmedlingen, 2014).  
 
Kommunernas ansvar för att tillgodose rätten att kunna leva i goda bostäder regleras 
i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383). 
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Kommunerna innehar även planmonopol. Det innebär att kommunerna har 
ensamrätt på planläggande av mark, vilket exempelvis kan möjliggöra exploatering 
av ny mark för bostadsbyggande (SFS 2010:900).    
 
Det kommunala bostadsförsörjningsansvaret och planmonopolet gör att 
bostadsförsörjning idag i stor utsträckning är en kommunal fråga och därmed kan 
bostaden ses som en lokal samhällsbyggare. Bostadsplaneringskommitténs 
undertitel är regional planering och bostadsförsörjning (dir 2013:78), och i det här 
kandidatarbetet undersöks hur bostaden fungerar som en regional samhällsbyggare.    

Bostadsplaneringskommittén	  
Bostadsplaneringskommittén tillsattes år 2013 av den dåvarande regeringen via 
socialdepartementet som då arbetade med samhällsbyggnadsfrågor genom 
bostadsminister Stefan Attefall. I direktiven (dir 2013:78) anges att 
utredningsbehovet framför allt orsakats av snabb urbanisering, att 
bostadsmarknadernas utbredning förändrats och inte längre bara innefattar en 
kommun samt att städer har fått en viktigare roll som regionala ”tillväxtmotorer”. 
Ytterligare en anledning att utreda är att den lokala planprocessen är komplicerad då 
den måste förhålla sig till ett stort antal nationella och regionala mål (dir 2013:78 
sid 5-6).  
 
Direktiven anger att kommittén ska utreda och om lämpligt föreslå förändringar i 
regelverket för fysisk planering på regional nivå så att bostadsförsörjning och 
långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet kan tillgodoses. Uppdraget har 
flera delar och innebär även att kommittén ska studera regional samordning av 
infrastruktur (dir 2013:78). 
 
Bostadsplaneringskommittén har nio medlemmar: ordförande landshövding Rose-
Marie Frebran samt en ledamot från varje riksdagsparti. Majoriteten av 
kommittéledamöterna är riksdagsledamöter. Till kommitténs hjälp finns tjugo 
experter, främst från olika myndigheter och departement, samt en sakkunnig som 
fungerar som regeringens representant i gruppen (kommittéberättelse 2013:S12). I 
fortsättningen kommer utredningens ordförande samt ledamöter kallas för 
”ledamöter” och experter och sakkunnig kallas för ”experter”. En person som är 
antingen ledamot eller expert kallas för ”kommittémedlem”.   

Viktiga	  begrepp	  	  
Kandidatarbetets syfte är att undersöka bostadens roll som regional 
samhällsbyggare och därför behövs såväl begreppen region som samhällsbyggare 
definieras.   
 
Begreppet region är långt ifrån entydigt, men kan sägas vara en territoriell nivå 
mellan lokalt och nationellt. Regioner kan även omfatta områden som är 
gränsöverskridande och större än stater (Keating 1998:9). I detta kandidatarbete 
behandlas endast regioner i form av utgör administrativa enheter på nivån mellan 
lokal och nationell, eftersom det är denna typ av regioner som utreds av 
bostadsplaneringskommittén. Som följd av detta används begreppet 
”regionalisering” endast med betydelsen att öka administrativa regioners makt.  
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Användningen av begreppet ”regionalt samhällsbyggande” är inspirerat av titeln på 
antologin Det regionala samhällsbyggandets praktiker (Mitander, Säll & Öjehag-
Pettersson 2013). Samhällsbyggande definieras där på följande sätt:  
 

Samhällsbyggande kan med andra ord förstås i termer av att bygga politik, 
ekonomi och kultur, såväl i materiell som immateriell bemärkelse (Mitander, 
Säll & Öjehag-Pettersson 2013:17).     
 

Kopplingen mellan geografi och samhällsbyggande, där bostäder nämns som 
exempel, beskriver Olausson (2013) beskriver på följande sätt i Det regionala 
samhällsbyggandets praktiker:  
 

Behov kopplade till naturresurser och ”självklarheter” som boende och 
samhällsservice, som skola och sjukvård kräver sin konkreta rumsliga 
koppling. (…) Samhällsbygget fortsätter ha en rumslig dimension och en 
regional nivå av detta samhällsbygge har också sin framtid. (Olausson 
2013:47) 

 
I detta kandidatarbete behandlas regionalt samhällsbygge av både immateriell och 
materiell karaktär. Immateriellt i form av hur bostaden sammankopplas med 
regional nivå och framställs som politisk idé, och materiellt genom att frågan rör 
bostäder. I kandidatarbetet kommer begreppet ”bostadens roll som regional 
samhällsbyggare” att användas omväxlande med ”bostadens regionala roll”.  

Metod	  	  
Kandidatarbetets syfte uppfylls genom en studie av bostadens regionala roll i den 
pågående utredningen som genomförs av bostadsplaneringskommittén. Då 
kommitténs arbete fortfarande pågår och det har bedömts svårt att studera dess ännu 
ej färdiga resultat har studien riktats in på tillsättandet av kommittén. Detta har 
studerats genom en kvalitativ intervjustudie. 
 
För att kunna besvara den första frågeställningen om bostadens roll som regional 
samhällsbyggare i bostadsplaneringskommittén analyseras producerade data från 
intervjuerna genom ett antal analysfrågor, som konstruerats med inspiration från 
diskursanalys. Kandidatarbetets andra frågeställning utgår från resultateten av 
analysfrågorna och relaterar dessa till tidigare forskning och teorier om 
nyregionalism.  

Avgränsning	  	  
I bostadsplaneringskommitténs direktiv lyfts flera motiv till att undersöka regional 
planering, varav bostadsförsörjning endast är ett. Det är viktigt att understryka att 
denna studie begränsas till att endast undersöka den del av kommitténs arbete som 
avser bostadsförsörjning. 	  

Intervjuer	  
Fem kvalitativa intervjuer genomfördes, varav två med ledamöter av kommittén och 
tre med kommitténs experter. Intervjuerna var semistrukturerade (Bryman 2011) 
och bearbetades genom transkribering och kodning utifrån analysfrågorna.   
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Intervjupersoner valdes ur bostadsplaneringskommittén utifrån 1) bedömd kunskap, 
2) tillgänglighet för intervju, 3) tidsaspekt, 4) kön, 5) variation i form av 
expert/ledamot och 6) politisk tillhörighet bland ledamöterna. Punkt 2-3 handlar om 
bekvämlighets- respektive tillfällighetsurval medan den första punkten snarare rör 
”målinriktat urval” (Bryman 2011), där intervjupersoner matchas med 
problemformuleringen. Punkt 4-6 handlar om att få bredd i intervjusvaren och 
därmed större möjligheter att besvara forskningsfrågan. Trots ambitionen att 
intervjua ledamöter av olika politisk tillhörighet var det inte möjligt att representera 
hela det politiska spektrumet, och de två ledamöterna är därför inte representativa 
för kommittéledamöterna.  
 
Min utgångspunkt är att jag ”producerat data” snarare än ”samlat in” då det vid 
produktion av data finns många faktorer som påverkar materialet, såsom 
intervjueffekter, det vill säga att mina val av exempelvis intervjufrågor och ur dessa 
frågor ställs kan påverkar utfallet (Ahrne och Svensson 2011).  

Diskursanalys	  	  
Analysen av intervjusvaren görs med hjälp av analysfrågor som konstruerats med 
inspiration av diskursanalys. Detta eftersom kandidatarbetets syfte är att undersöka 
bostadens roll som regional samhällsbyggare, vilket kan kontrasteras mot om syftet 
istället hade varit att undersöka om bostaden fungerar bra som regional 
samhällsbyggare eller om regional planering kan lösa bostadsbristen. Winther 
Jørgensen & Phillips (2000) uttrycker samma resonemang kring diskursanalytiska 
undersökningar mer generellt: 
 

I den diskursanalytiska undersökningen handlar det alltså inte i första hand om 
att sortera utsagorna om världen i dem som är riktiga och dem som är felaktiga 
(…). Däremot ska man arbeta med det som faktiskt har sagts eller skrivits för 
att undersöka vilket mönster som finns i utsagorna – och vilka sociala 
konsekvenser som diskursiva framställningar av verkligheten får. (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:28) 

 
Bostaden antas inte ha en given roll som regional samhällsbyggare utan det 
intressanta är hur intervjupersonerna med sina svar konstruerar bostadens roll i det 
regionala samhällsbyggandet. Grundläggande inom alla inriktningar av 
diskursanalys är att vi genom hur vi formulerar oss konstruerar kunskap och därmed 
verkligheten. Verkligheten är i och med det en social konstruktion (Tunström 
2009:22). Denna socialkonstruktivistiska utgångspunkt innebär att det intressanta 
inte är att leta efter en gömd sanning (Winther Jørgensen & Phillips 2000) utan att 
det istället är processen som skapar meningen (Tunström 2009:23).  
 
Processens vikt är ett exempel på metodaspekten av diskursanalys, men å andra 
sidan bygger den synen på teoretiska utgångspunkter om socialkonstruktivism. 
Diskursanalys anses innefatta såväl metod som teori och kan därför inte betraktas 
som bara det ena eller det andra (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 
Diskursanalys kan däremot anses vara ett förhållningsätt (Tunström 2009) där de 
gemensamma nämnarna för olika inriktningar av diskursanalys är att stor vikt läggs 
vid språkets användning när samhällsfenomen undersöks och att det är diskurser 
som systematiskt studeras (Bergström & Boréus 2005). Begreppet diskurs är dock i 
sig inte entydigt. Michael Foucault, som har varit viktig för utvecklingen av 
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diskursanalys (Bergström & Boréus 2005) ger här ett exempel på hur svårdefinierad 
definitionen av diskurs kan vara, samt exempel på detsamma: 
 

Och istället för att undan för undan pressa samman den svävande innebörden i 
ordet ”diskurs”, tror jag slutligen att jag tvärtom mångfaldigat dess betydelse: 
ibland är den alla utsagornas generella område, ibland är det en 
individualiserbar grupp av utsagor, ibland är det en regelbunden praktik som 
redogör för ett visst antal utsagor (Foucault 1972:102).  

 
Foucaults syn på begreppet diskurs kan sammanfattas som en mängd utsagor inom 
ett avgränsat område (Tunström 2009:23). Begreppet diskurs ges olika betydelse 
beroende på vilken inriktning av diskursanalys som valts och ibland till och med 
flera betydelser inom samma inriktning (Winther Jørgensen & Phillips 2000) men 
definitionen kan förenklat uttryckas genom att ”diskurs är ett bestämt sätt att tala 
och förstå världen (eller utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). 
Hur vi talar om världen, det vill säga hur vi använder språket, är centralt inom 
diskursanalys. Genom det socialkonstruktivistiska synsättet går ”vårt tillträde till 
verkligheten (…) genom språket” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:15).    
 
Två inriktningar av diskursanalys som tas upp i grundböcker om diskursanalys är 
kritisk diskursanalys och den inriktning som utvecklades av Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffe, som av Winther Jørgensen & Phillips (2000) kallas diskursteori 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, Bergström & Boréus 2005). De båda 
inriktningarna anser att människors agerande formar den sociala världen och att 
detta kan ses som ”utövande av diskurs – diskursiv praktik” (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:25).   
 
En intressant skillnad mellan diskursteorin och den kritiska diskursanalysen är 
synen på om alla ageranden är diskursiv praktik eller om det även finns icke-
diskursiva praktiker. Enligt diskursteorin finns det endast diskursiva praktiker och 
diskurser är därför fullständigt konstituerande (Winther Jørgensen & Phillips 2000) 
vilket Laclau & Mouffe beskriver på följande sätt: 
 

Vi förnekar inte att sådana objekt [ex jordbävning eller fallande tegelsten] 
existerar utanför tanken, men vi tillbakavisar det helt annorlunda påståendet att 
objekten skulle kunna konstituera sig själva som objekt bortom alla diskursiva 
tillblivelsevillkor (Laclau & Mouffe 1985:161-162).   

 
Laclau & Mouffes syn på samhället kan enligt Sunnemark & Åberg (2004:47) 
beskrivas som att samhället inte existerar utan hela tiden måste göras till någonting. 
Den kritiska diskursanalysen å sin sida, utgår från att det finns såväl diskursiva 
praktiker som andra icke-diskursiva sociala praktiker och har därför en syn på 
diskurs som både konstituerad och konstituerande, det vill säga att diskurser både 
formar samhället och formas av det (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I det här 
kandidatarbetet skiljs inte mellan diskursiva- och icke-diskursiva praktiker i 
förhållande till regional planering och bostadsbyggande, det vill säga intresserar sig 
inte för ”idé” och ”verklighet” utan utgår från att alla praktiker, i detta fall 
intervjusvar, är diskursiva (jmf Tunström 2009:24).  
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Språkets strukturering i diskurser kallas diskursiva mönster (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:18) och Tunström (2009) beskriver sökandet efter diskursiva mönster 
på följande sätt:   
 

 Att studera hur frågor eller problem respektive lösningar inramas, det vill 
 säga vad de sätts in i för sammanhang och hur de legitimeras, är ett sätt att 
 söka efter diskursiva mönster (…). (Tunström 2009:48) 

 
För att kunna söka efter diskursiva mönster i intervjusvaren har analysfrågor 
konstruerats med inspiration från diskursanalysen.   
 
Analysfrågor	  
Den övergripande analysfrågan är hur framställs bostaden som regional 
samhällsbyggare? Denna fråga har brutits ner till fyra delfrågor som undersöker 
framställningen av: bostaden som motiv för att utreda regional planering,  
kopplingen mellan regional planering och bostadsbyggande, 
bostadsplaneringskommitténs arbete som relevant för hela landet och kopplingen 
mellan bostadsbyggande och regional tillväxt.   

Regionalt	  samhällsbyggande	  i	  Sverige	  	  

EU	  och	  regionalisering	  	  
Under parollen om Regionernas Europa har regionalismens roll i EU blivit allt 
tydligare sedan 1990-talet (Ek 2003). Idén om Regionernas Europa visar 
regionalismens starka ställning i EU (Lindh 2013, Ek 2003) och står för en vision 
om en framtid där statens makt minskar till förmån för regionerna (Lindh 2013).  
 
EUs regionalpolitik har influerat Sveriges regionalpolitik främst på två sätt: dels 
genom att framhålla regioner som en viktig aktör och dels genom EUs 
strukturfonder, som utgör en tredjedel av EUs budget (Andersson, Ek och Molina 
2008). Bland fonderna finns den regionala utvecklingsfonden som stödjer projekt 
för att ”stärka regionernas konkurrenskraft” (Tillväxtverket 2015). 
 
Tillväxtarbete är en viktig uppgift för regioner idag, genom att det är regionens 
ansvar att ta fram regionala utvecklingsstrategier och länsplaner för regional 
transportinfrastruktur (dir 2013:78). Ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ligger 
idag på olika regionala aktörer i olika delar av landet (SFS 2007:713). Regionerna 
har tillsammans med kommunerna i regionen ansvar för kollektivtrafikförsörjning 
(dir 2013:78) och det finns även möjlighet till rumslig planering på regional nivå. 
Regionplaneorgan kan skapas enligt plan- och bygglagen, vilket har gjorts i 
Göteborgsregionen. Även i Stockholm finns regionalplanering, men det regleras i 
separat lagstiftning (dir 2013:78). 

Regionutredningar	  
Frågan om regioners utformning och makt har utretts ett flertal gånger, senast 
genom Ansvarskommittén (SOU 2007:10) och den så kallade Sjöstrandutredningen 
(SOU 2012:81). Bostadsplaneringskommittén skiljer sig från de nämnda 
regionutredningarna genom att den inte utreder regionberedning utan endast vissa 
ansvarsområden (dir 2013:78). 
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I början av 2015 meddelade civilministern att regeringen ska utse 
förhandlingspersoner för att skapa nya regioner till 2019 (Shekarabi 2015). Som 
motivering till detta lyftes att pendlingen har ökat och att dagens län därför är 
mindre naturliga som administrativa enheter än tidigare. Han pekade även på att den 
kraftiga urbaniseringen har lett till en mindre jämnt utspridd befolkning, vilket leder 
till att hälso- och sjukvården kan få problem med befolkningsunderlag för att kunna 
upprätthålla en god vård, samt att många länsstyrelser på sikt blir för små för att 
kunna utföra sitt arbete som statens regionala aktör (Shekarabi, 2015). 

Tidigare	  studier	  om	  bostaden	  som	  regional	  samhällsbyggare	  
För fem år sedan ansågs bostadens roll som regional samhällsbyggare vara ett 
outforskat område (Andersson, Ek & Molina, 2008) och vid sökning i 
forskningsdatabaser har det visat sig fortfarande stämma. Det finns dock ett antal 
rapporter på området och en genomgång av dessa har därför utförts. Genomgången 
syftar inte till att vara heltäckande utan till att ge en bild av vilka argument som 
tidigare använts för sammankoppling av bostaden och regioner i svenska 
policydokument. Genomgången inkluderar även forskning och policydokument om 
kopplingen mellan bostäder och tillväxt i Sverige.  

Koppling	  mellan	  regional	  nivån	  och	  bostadsbyggande	  	  
Sammankoppling mellan regionen och bostäder kan hittas i framförallt i olika 
rapporter från Boverket. Redan 2004 vill Boverket i sin rapport Bo lokalt – planera 
regionalt! se på bostadsförsörjning med ett regionalt perspektiv (Boverket, 
2004a:19). Tio år senare konstaterar de dock att utvecklingen av det regionala 
arbetet med rumsliga planeringsfrågor är långsam (Boverket, 2014:3).  
 
Anledningarna till att Boverket kopplar samman bostadsbyggande och regional nivå 
är flera. En anledning är att kommungränserna ofta inte stämmer överens med 
bostadsmarknadens storlek (Boverket 2004a:7, Boverket 2004b:12), eftersom att 
bättre kommunikationer inneburit att lokaliseringen av boendet fått lägre betydelse 
än tidigare (Boverket 2012:41).  
 
Det görs återkommande en koppling mellan bostaden och attraktiva regioner. I 
Boverket (2007:6) menar man att bostadsförsörjning har betydelse för utveckling av 
attraktiva regioner. I en annan rapport från Boverket (2006:18) framhålls istället 
kommuner måste ha ett ”attraktivt bostadsutbud” för att kunna ta del av regionens 
tillväxt. Attraktiva boenden anses kunna locka nya invånare eftersom 
bostadsbyggande inom en kommun ”signalerar utveckling och framtidstro” (SOU 
2004:126). I rapporten Bostadsmarknad och ekonomisk tillväxt (Lundström et al 
2007) beskrivs frågan om attraktivitet på följande sätt: 
  

Utbudet av bostäder och väl fungerande boendemiljöer är viktiga egenskaper 
för att en region eller stad ska betraktas som en attraktiv plats att bosätta sig 
på. Attraktiviteten kan förväntas öka om staden alltid kan erbjuda sina invånare 
ett attraktivt boende som passar hushållens preferenser och plånböcker. 
(Lundström et al 2007:6) 

 
Bostaden anses ha strukturbildande roll i och med sin långa livslängd och är därmed 
viktig för tillväxt (Boverket 2004a:7). En annan aspekt av bostäder och tillväxt är att 
bostadsbrist anses kunna utgöra ett hinder för ekonomisk utveckling (Boverket 
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2004b:12). Det är dock svårt att finna empirisk evidens för argumentet vilket kan 
bero på svårigheterna i att empiriskt visa på samband mellan bostadsbrist och 
tillväxt. Sambandet kan dock förstås genom en ”logisk argumentationskedja och 
troliga mekanismer” (Lundström et al 2007:5). I rapporten dras slutsatsen att 
bostadsbrist är ett av de ”allvarligaste hindren för tillväxten” i större städer 
(Lundström et al 2007:2).   
 
I en forskningsrapport om Stockholms bostadsmarknad (Lundström & Wilhelmsson 
2007) pekar man på att bostadsbristen i Stockholm har stor effekt på den 
ekonomiska tillväxten i staden. I rapporten hävdas även att en väl fungerande 
bostadsmarknad är nyckeln till ekonomisk tillväxt (Lundström & Wilhelmsson 
2007). Detta görs dock utan referenser till tidigare forskning eller empiri.   
 
I debattartikeln Bostadsbristen kan kosta Stockholm 660 miljarder skriver HSB och 
Riksbyggen att det inte finns någon forskning som undersöker sambanden mellan 
bostadsbrist och tillväxt (Lago & Linde 2012) men påpekar också att det finns en 
mängd studier som indirekt undersöker frågan genom att studera tillväxteffekterna 
av arbetsmarknads rörlighet (Lago & Linde 2012).  
 
Den sammantagna bilden av sambandet mellan bostadsbrist och hämmad tillväxt i 
Sverige blir därför att empirin är bristfällig men att forskning pekar på att det finns 
ett samband, och att policydokument utgår från att sambandet finns.  

Nyregionalism	  	  
Nyregionalism är den strömning som har präglat regionaliseringsprocesser sedan 
1980-talet och anses av många vara det idag rådande idealet i 
regionaliseringsprocesser. Det finns ingen enhetlig teoribildning kring 
nyregionalism även om försök till att entydigt definiera New regionalism theory 
(NRT) har gjorts (Hettne & Söderbaum 2000). I viss litteratur påpekas också att det 
inte handlar om en enskild nyregionalism utan flera nyregionalismer (Amin 2004, 
Hettne & Söderbaum 2000). Teorifältet nyregionalism är brett och denna 
genomgång syftar endast till att presentera ett urval centrala delar. Urvalet har gjorts 
med ambitionen att skapa en bred förståelse för begreppet med fokus på teman som 
är viktiga för analysen.  

Regionalism	  och	  regionalpolitik	  	  	  
För teori om nyregionalism krävs förståelse för flera begrepp, såsom regionalism, 
äldre regionalism och nyregionalism. Detta avsnitt kommer att redogöra för 
innebörden av dessa begrepp. 
 
Regionalism uppfattas som en ideologi och ett politiskt projekt - en regional-ism 
(Keating & Loughlin 1997). Dessa ideologier kan se olika ut, det vill säga vara olika 
regionalismer, men den gemensamma nämnaren är viljan att stärka den regionala 
nivån (Fernandéz 2000).  
 
Nyregionalism beskriver den våg av regionalism som inleddes i slutet av 1980-talet 
och epitetet ”ny” används för att kontrastera mot den äldre regionalismen, som 
dominerade från 1960-talet till slutet av 1980-talet (Keating 1998:72). Den äldre 
regionalismen fokuserade på regionalistiska strävanden, som exempelvis i fallen 
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Wales och Skottland i Storbritannien och Baskien och Katalonien i Spanien 
(Keating 1998, Grundel 2014).  
 
Grundel (2014) framhåller att en ytterligare aspekt av den äldre regionalismen var 
statlig omfördelningspolitik. Den regionalpolitik som bedrevs i Sverige före slutet 
av 1980-talet innebar att staten aktivt arbetade med ekonomisk regional utjämning 
(Syssner 2008) kan dock snarast förstås som en annan inriktning på 
regionalpolitiken än en regionalism. Detta eftersom den tidigare regionalpolitiken 
handlade om att stärka regioner genom statlig politik för nationell samanhållning 
och inte syftade till ökad regionalisering.  

Nyregionalismens	  kännetecken	  	  
Nyregionalism kännetecknas av att den främjar konkurrens mellan regioner och inte 
begränsas av nationsgränser (Keating 1998:73). Det är regionernas möjlighet att 
själva arbeta med sin regionala tillväxt som är prioriterat och inte andra typer av 
statliga initiativ. Den statliga politiken fokuserar därför på att främja regioners 
tillväxt och att investeringar lockas till regioner genom att regionens bra kvalitéer 
framhålls (Keating 1998:74), vilket innebär att det blir en tydlig konkurrens mellan 
regioner. Regional tillväxt och regional konkurrens kommer att behandlas fördjupat 
efter en inledande översikt över nyregionalismens framväxt och olika syn på 
nyregionalismens kännetecken.  
 
Nyregionalismen växte fram under en tid av strukturomvandlingar i den globala 
ekonomin, och därför är nyregionalism starkt förknippad med, och/eller orsakad av, 
just strukturomvandlingar (Marchand, Boas & Shaw). Strukturomvandlingarna 
omfattar flera faktorer. Bland dessa kan exempelvis nämnas att den globala 
maktfördelningen förändrats i och med kalla krigets slut, att nationalstater 
försvagats och globaliseringen ökat, samt att idén om nyliberal ekonomisk 
utveckling anammats i såväl västvärlden som forna Sovjetunionen (Hettne & 
Söderbaum 2000). Strukturomvandlingarna har inneburit att staten ansatts från tre 
håll: ovanifrån av globalisering, underifrån av lokala och regionala krav samt från 
sidan av marknaden och det civila samhället (Keating 1998:73).   
 
Nyregionalism kan enligt Ek (2003) baseras på tre ”geografiska föreställningar”: 
nationalstaten som otidsenlig, ökad konkurrens mellan regioner och ”nätverkens” 
Europa/EU som något eftersträvansvärt (Ek 2003). Den första föreställningen 
innebär enligt Ek att nationalstaten anses vara förlegad, och att den nationella 
omfördelningspolitiken mellan regioner förhindrar stadsregionernas tillväxt. Den 
andra föreställningen handlar om att regioner konkurrerar mellan varandra inom 
länder och mellan länder. Den sista föreställningen rör att avstånd mellan regioner 
nu spelar mindre roll och att regioner genom att samarbeta med varandra kan skapa 
regioner som exempelvis har en utbredning över nationsgränser (Ek 2003). 
 
Även Fernandéz (2000) har ställt upp ett antal teser på vilka nyregionalism baseras: 
den första handlar om att politikens viktigaste uppgift är främja tillväxt, den andra 
är synen på EU som ett positivt och främst ekonomiskt projekt och den tredje och 
sista tesen är att staten som organisationsform är föråldrad. De båda forskarnas 
grundpelare för nyregionalism överensstämmer väl, även om Fernandéz (2000) har 
en mer generell tes kring tillväxtparadigm, medan Ek fokuserar på att regioner inom 
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nyregionalism förväntas ”köra sitt eget lopp” för att klara sig i konkurrensen mellan 
regioner (Ek 2003:2).   

Regional	  tillväxt	  	  
Som redan framhållits är regionernas möjligheter att arbeta med sin egen 
ekonomiska tillväxt centralt inom nyregionalism och innebär i praktiken ofta policy 
som ökar regioners möjligheter att påverka endogena tillväxtfaktorer (Keating 
1998:74).  
 
Endogen tillväxt är ett koncept som tagits fram av Romer på slutet av 80-talet och 
teorin handlar om att ökad specialisering ökar avkastningen (McCann 2013). Till 
skillnad mot den exogena tillväxtteorin som ser teknisk utveckling som en faktor 
utanför modellen (exogen) så integrerar endogen tillväxtteori teknisk utveckling i 
modellen (Izushi 2008).  
 
Den tekniska utvecklingen ses inom endogen tillväxtteori som ett resultat av 
satsningar på forskning och utveckling (Izushi 2008) och istället för att intressera 
sig för den totala produktionen så definieras produktionen som en funktion av 
mängden producerade specialiserade varor (McCann 2013:249).     
 
Även Lucas har varit viktig för forskning om endogen tillväxt (McCann 2012:252) 
och har skrivit om hur tillväxt påverkas av att arbetskraftens humankapital genom 
satsningar på forskning och utveckling (Izushi 2008). I artikeln definieras 
”humankapital” som något som är högre hos personer som jobbar med forskning 
och utveckling. Begreppet humankapital kan dock användas i en vidgad mening och 
Theodore W. Schultz menar att ”humankapital” kan inkludera såväl en persons 
utbildning, kunskaper, färdigheter som hälsa (Schultz 1961). Enligt Lucas gör 
satsningar på ökat humankapital inte bara produktiviteten hos den enskilda personen 
ökar, utan också att produktiviteten hos hela arbetskraften ökar (McCann 2013).  
 
Den endogena tillväxtteorin länkas till nyregionalistisk teori genom 
nyregionalismens fokus på ökat regionalt tillväxtarbete, där policy för ökad regional 
tillväxt ger regioner större möjligheter att påverka sina endogena tillväxtfaktorer. 
Policy för ökad endogen tillväxt inom en region innebär i sin tur större möjligheter 
för regioner att satsa på att öka sitt humankapital genom att höja arbetskraftens 
utbildningsnivå och öka specialiseringen i regionen. Tänkbara politiska åtgärder för 
ökad endogen tillväxt skulle kunna vara regionala utbildningsinsatser eller 
satsningar på att fler välutbildade flyttar till regioner.  

Regional	  konkurrens	  	  
Idén om konkurrens mellan regioner är kännetecknande för nyregionalism (Keating 
1998, Ek 2003, Bristow 2005). Den regionala konkurrensdiskursen har varit 
rådande sedan början av 1990-talet, men det är fortfarande oklart vilka faktorer som 
skapar konkurrenskraft och hur det ska mätas (Bristow 2005). Teorin är inte entydig 
angående om den regionala konkurrensen leder till att det går bättre för alla 
regioner, eller om det innebär att vissa regioner förlorar på konkurrensen. 
 
Bristow (2005) menar att nackdelar med konkurrensen sällan uttalas, att det finns en 
övertro på att alla kan gå segrande ur den regionala konkurrensen och att allt annat 
än insikten att vissa regioner vinner och andra förlorar är naivt (Bristow 2005). 
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Konkurrensaspekten mellan regioner i Sverige är sällan uttalad men märks genom 
att regioner aktivt marknadsför sig själva (Heldt Cassel 2008:162). Genom att 
framhålla regionens kvaliteter såsom god miljö, kvalitén på arbetskraften eller hög 
livskvalitet kan den konkurrensutsatta regionen attrahera viktiga investeringar 
(Keating 1998:74). Att marknadsföra en regions styrkor kan beskrivas med 
begreppet ”platsmarknadsföring” som Heldt Cassel (2008) använder i sin text 
Platsmarknadsföring, regional image och jakten på attraktivitet. I den texten skriver 
hon om attraktivitet på följande sätt:   
 

Den region som lyckas [i den regionala konkurrensen] är då den som är 
attraktivast och har förmåga att locka såväl turister som inflyttare och företag 
och om möjligt skaffa regional stöd. Platser som associeras med tillväxt, 
attraktiva boendemiljöer eller exklusiva turistmiljöer har ett försteg jämfört 
med regioner som associeras med utflyttning, industrinedläggning eller sociala 
problem. (Heldt Cassel 2008:163) 

 
Att vara en attraktiv region blir avgörande för att kunna stå i sig i konkurrensen. För 
att en region ska associeras med rätt värden blir platsmarknadsföring en regional 
fråga (Heldt Cassel 2008). I marknadsföringen blir identitet viktigt (Heldt Cassel 
2008) och profileringen är ofta målgruppsinriktad, exempelvis gentemot ”den 
kreativa klassen” (Ek 2003:29), välbeställda nya invånare, företag eller andra 
kapitalstarka aktörer (Grundel 2014:174). Regional identitet inom den nya 
regionalismen anses av stor vikt för ekonomisk utveckling (se t ex Paasi 2012, 
Bristow 2005). 
 
Den täta sammankopplingen mellan regionalisering och globalisering kan man 
enligt Hettne & Söderbaum (2000) se i det faktum att nyregionalism präglas av att 
vara ”utåtriktad” (extroverted). Antagligen syftar Hettne & Söderbaum på att 
nyregionalismens fokus på konkurrens leder till att regioner måste rikta sig utanför 
den egna regionen i jakt på nya medborgare och investeringar. Även det som Ek 
(2003) benämner som den tredje geografiska föreställningen har att göra med 
nyregionalismens internationella prägel, även om Ek avgränsar det till Europa. Att 
internationella nätverk spelar en viktig roll inom nyregionalism menar även Amin 
(2004) som pekar på hur idén präglas av att städer och regioner arrangeras i större 
internationella nätverk.     

Nyregionalism	  idag	  	  	  	  
Idag diskuteras huruvida nyregionalism fortfarande är det rådande idealet för 
regionaliseringsprocesser. Hettne (2006) menar att strömningen inte borde kunna 
kallas ”ny” hur länge som helst och att forskningen borde rikta in sig ”bortom 
nyregionalism”. Detta menar Hettne skulle kunna göras genom att regionala 
faktorers inverkan på globala strukturomvandlingar studeras istället för de globala 
strukturomvandlingarnas effekt på regionalisering (Hettne 2006).  
 
En del forskare menar att nyregionalism har ersatts av andra regionalismer, som den 
”interregionala regionalismen” (Ghica 2012) eller ”regionalism 2.0” (Harrison & 
Growe 2014). Enligt Ghica (2012) fokuserar den interregionala regionalismen på 
regional ordning mellan regioner snarare än hur de styrs, men hon utvecklar inte 
konceptet vidare och ytterligare forskning kring regionalismen har inte hittats vid 
sökning i databaser. 
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Strömningen regionalism 2.0, eller new city-regionalism som den också kallas, 
anses delvis vara en del av en större trend där city-regioner, och inte regioner, är 
den globala marknadens viktigaste plattform för kapitaltillväxt och fungerar som 
”motorer” för hela landets tillväxt (Harrison & Growe 2014).  
 
Studier som argumenterar för ett nytt paradigm efter nyregionalismen är få, och det 
går antagligen också att se såväl den interregionala regionalismen som regionalism 
2.0 som typer av nyregionalismer, beroende på vilken definition av nyregionalism 
som används. Exempelvis torde idén om regionalism 2.0 inte stå i konflikt med det 
som Ek (2003) betecknade som de ”tre geografiska föreställningarna” som 
nyregionalism grundas på. 
 
Sökning i databaser tyder på att omfattningen av studier inom området 
nyregionalism under den senaste tioårsperioden har varit relativt låg i jämförelse 
med föregående tioårsperiod, vilket gör det svårt att bedöma hur gällande den 
tidigare forskningen om nyregionalism är idag. Även uttalade kopplingar mellan 
bostäder och nyregionalism har eftersökts, men inte hittats, vare sig i databaser eller 
studerad litteratur.  

Empiri	  	  
Empirin i studien är huvudsakligen fem stycken kvalitativa intervjuer. Utöver 
intervjuer har även kommittédirektiven (Dir 2013:78) studerats.  
 
Intervjuerna kretsade kring huruvida bostadsfrågan varit motiv för att tillsätta 
kommittén, hur regional planering kan sammankopplas med bostadsbyggande och 
hur bostadsbyggande kan relateras till regional ekonomisk tillväxt. Intervjuguiden 
finns bifogad i bilaga 1.  

Genomförda	  intervjuer	  	  
1. kommittémedlem 2015-05-09 
2. kommittémedlem 2015-05-14 (1) 
3. kommittémedlem 2015-05-14 (2) 
4. kommittémedlem 2015-05-15 
5. kommittémedlem 2015-05-17 

Analys	  	  
Analysen sker i två steg. I det första steget utreds den första frågeställningen om 
bostadens roll som regional samhällsbyggare i bostadsplaneringskommittén genom 
ett antal analysfrågor. Dessa frågor har tagits fram med inspiration av diskursanalys 
och den övergripande analysfrågan är: hur framställs bostaden som regional 
samhällsbyggare? I det andra steget så analyseras framställningen utifrån tidigare 
forskning och teorier om nyregionalism. Det andra steget besvarar således 
kandidatarbetets andra frågeställning.    

Framställning	  av	  bostaden	  roll	  som	  regional	  samhällsbyggare	  	  
I detta första steg kommer den övergripande analysfrågan att analyseras genom fyra 
delfrågor, som var för sig undersöker framställningen av: bostaden som motiv för 
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att utreda regional planering, kopplingen mellan regional planering och 
bostadsbyggande, bostadsplaneringskommitténs arbete som relevant för hela landet 
samt kopplingen mellan bostadsbyggande och regional tillväxt.   
 
1.	  Hur	  framställs	  bostaden	  som	  motiv	  för	  att	  utreda	  regional	  planering?	  
För att bättre förstå hur bostaden framställs som regional samhällsbyggare är det 
inledningsvis av intresse att undersöka om bostaden överhuvudtaget anses vara ett 
motiv för att utreda regional planering genom bostadsplaneringskommittén. Redan 
bostadsplaneringskommitténs namn och undertitel ”Regional planering och 
bostadsförsörjning” (dir 2013:78), signalerar att bostaden är motiv till att utreda 
regional planering. Direktiven är dock i övrigt vaga angående kopplingen mellan 
regional planering och bostadsförsörjning, men tar bland annat upp en större 
bostadsmarknad som en anledning att sammankoppla de två frågorna (dir 2013:78).   
 
Endast två av fem intervjupersoner ansåg att bostaden var den viktigaste 
anledningen bakom tillsättandet av bostadsplaneringskommittén. Istället pekade 
man på att kommitténs uppgift är att ta ”ett bredare samhällsbyggnadsgrepp”1 och 
göra en ”allmän översyn av relationen mellan regional planering och kommunal 
planering”2. I ett intervjusvar beskrivs till och med idén om att bostaden skulle vara 
motiv för att utreda regional planering som en ”vulgäruppfattning”. Samma 
intervjuperson säger dock sedan att just detta ska ha varit del i regeringens 
argumentation:  
 

Det fanns en sorts vulgäruppfattning om varför kommittén tillsattes och det var 
att man skulle smiska vissa kommuner i Stockholmsregionen som inte tog sitt 
ansvar för den regionala bostadsförsörjningen, och mellan skål och vägg så 
tyckte jag nog några gånger att jag hörde representanter för regeringen säga 
ungefär så.3  

 
Intervjupersonens uppfattning av regeringens argumentation bekräftas av att fyra av 
fem intervjupersoner ansåg att socialdepartementet, genom dåvarande 
bostadsminister Stefan Attefall, varit pådrivande i att tillsätta kommittén med ökat 
bostadsbyggande som argument. Uppfattningen att kommitténs tillsättande drevs på 
socialdepartement med bostaden som argument framstår som en motsättning mot 
intervjupersonernas svar om att bostaden inte skulle ha varit det viktigaste motivet 
bakom tillsättandet. Den motsättningen kan möjligen förklaras med att 
socialdepartementets syn skilde sig från regeringens genom följande citat: 
 

Då lyfte man ju fram det som att man skulle kunna använda den regionala 
nivån för att komma åt de kommuner som inte fullföljde sina åtaganden vad 
gällde bostadsförsörjningsbehoven, om jag ska kalla det ”free riders”, som inte 
tar sitt ansvar (…). Men det får man väl se som deras politiska uppfattning, 
regeringen har ju inte givit uttryck det i direktiven i alla fall där pratar man mer 
allmänt kring behovet av att tillgodose bostäder, inte att man skulle sätta dit 
några.4  
 

                                                
 
1 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (2) 
2 Intervju kommittémedlem 2015-05-09 
3 Intervju kommittémedlem 2015-05-09 
4 Intervju kommittémedlem 2015-05-17 
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Intervjupersonen pekar alltså på att den politiska ledningen på socialdepartementet 
drivit en linje som möjligen inte stämde överens med resten av regerings 
uppfattning och att detta reflekteras i direktivens skrivningar. Bilden av 
socialdepartementets argumentation och agerande gör motiven för tillsättandet av 
kommittén mer oklar, och tyder på att bostaden åtminstone delvis fungerat som 
motiv för att tillsätta kommittén.   
 
2.	  Hur	  framställs	  kopplingen	  av	  regional	  planering	  och	  bostadsbyggande?	  
Även om det är oklart huruvida bostaden varit ett motiv för att tillsätta kommittén så 
svarade alla intervjupersoner att de såg fördelar med att koppla samman regional 
planering med bostadsbyggande:  
 

Ja jag tror faktiskt det.5   
 
Det tror jag är bra för de går ju verkligen hand i hand.6 
 
Jag tror att det finns många fördelar, det finns också någon enstaka nackdel.7 
 
Ja, jag tror att det är viktigt utifrån flera aspekter.8 
 

En intervjuperson var tydlig med att bostäder och regional planering ”naturligtvis” 
hänger ihop och menar att det handlar om att få alla kommuner att ta ansvar för 
bostadsförsörjningen:  

 
Men det hänger väl ihop naturligtvis: hur får man en region att samlat ta 
bostadsförsörjningsansvaret om nu de enskilda kommunerna i vissa fall inte 
vill göra det.9 

 
Denna syn går dock inte igen i de övriga svaren. Det går istället att identifiera flera 
anledningar till att regional planering och bostadsbyggande sammankopplas. I 
direktiven framhålls att utredningsbehovet delvis består i att ”Bostadsmarknaden 
liksom arbetsmarknaden [inte längre är] begränsad till den egna kommunen utan 
sträcker sig ofta över ett större område” (dir 2013:78 sid 6). Denna syn är 
återkommande även i intervjusvaren. En intervjuperson poängterar exempelvis 
kollektivtrafikens roll i detta:  
 

Kollektivtrafiken har vi byggt upp på en regional nivå under en 30-40 år nu, 
och bostadsmarknaden är ju därmed också regional. Man kan alltså bosätta sig 
på ett ställe och så är man två personer i hushållet, och så kan man jobba på lite 
olika ställen, man behöver inte befinna sig i den kommunen där man råkar bo. 
Så jag tror att man behöver ha ett regionalt perspektiv.10 

 
  

                                                
 
5 Intervju kommittémedlem 2015-05-09 
6 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (1) 
7 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (2) 
8 Intervju kommittémedlem 2015-05-15 
9 Intervju kommittémedlem 2015-05-17 
10 Intervju kommittémedlem 2015-05-09 
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Ytterligare en intervjuperson tar upp kommunikationer, men även ökad valfrihet, 
som orsaker bakom ökad rörlighet: 
 

Och givet också att vi idag vi får bättre kommunikationer, vi rör oss bättre, vi 
har större valfrihet när vi kan välja aktiviteter, skolor jobb och så vidare. Då 
kanske vi är beredda att pendla över ytterligare någon kommungräns för att 
valfriheten möjliggör för oss att välja att pendla två kommuner till. (…) den 
utvecklingen kommer vi säkert se att den fortsätter. Och då tror jag att vi ser en 
logik att knyta ihop de här frågorna.11 
 

Direktiven anger även att det finns ett utredningsbehov på grund av snabb 
urbanisering och att städer ”fått en allt viktigare roll som regionala tillväxtmotorer”. 
Allt detta förutsätter enligt direktiven ”en tydlig samordning” (dir 2013:78).   
 
Flera intervjupersoner tog upp behovet av samordning och kom samtidigt in på 
städernas roll i den regionala planeringen. En ansåg att det finns ”många fördelar 
som handlar om att gemensamt formulera de behoven som finns i regionerna”12. 
Samma person framhöll sedan vikten av att kunna ”bygga stad”:  
 

Men det finns framför allt många fördelar som handlar om att gemensamt 
formulera de behoven som finns i regionerna. Ska man bygga bostäder i en 
stadsdel så skulle man ju kanske ibland önska att den stadsdelen kunde få en 
fortsättning sett också till hur kommungränserna påverkar möjligheterna för 
just den stadsdelen. Så för bostadsförsörjningen är det väldigt viktigt för att 
man ska kunna fortsätta bygga stad.13 

 
I en annan intervju var resonemanget liknande men istället för stad 
sammankopplades ett ”helhetsperspektiv” med Stockholmsregionen:  
 

I Stockholm där bostadsbristen kanske verkligen är skriande, där kanske det 
finns ett större behov av att få till samordningen mellan bostadsbyggandet och 
utvecklingsplanering och samhällsplanering, medan det i andra delar av landet 
kanske inte ser ut på riktigt samma sätt. (…) Så jag ser ändå att det är av godo 
att man ser den här typen av frågor utifrån ett helhetsperspektiv.14 
 

I citaten är det regionala samhällsbyggandet tydligt sammankopplat med 
storstadsproblematik. En intervjuperson tog upp att kopplingen mellan regional 
planering och bostadsbyggande är tydligare i storstäder men att kopplingen ändå 
torde finnas på fler ställen i landet:   
 

Men det är ju helt klart så att vi har en situation där man lever inte i en 
kommun utan man lever ju i regionen i regionen: i Stockholmsregionen eller i 
Östgötaregionen. I Stockholm är det väldigt tydligt och även kanske i de andra 
storstäderna men det finns ju regioner som funkar också ute i landet ungefär 
samma sätt.15 

 

                                                
 
11 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (1) 
12 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (2) 
13 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (2) 
14 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (1) 
15 Intervju kommittémedlem 2015-05-09 
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Intervjupersonen menar att sammankopplingen mellan regional planering och 
bostäder är väldigt tydlig i storstadsregioner, men att det även finns andra regioner i 
landet där kopplingen också är tydlig. Det blir därmed tydligt att framställningen av 
bostaden och regional planering kretsar kring storstadsregioner, där goda 
kommunikationer gör arbets- och bostadsmarknaden regional och den regionala 
planeringen kan möjliggöra mer bostäder – eller möjligheten att ”fortsätta bygga 
stad”16.  
 
Vad gäller nackdelar med att sammankoppla regional planering med 
bostadsbyggande så är lyfts två aspekter. För en intervjuperson handlar det om att 
det försvårar för den kommunala nivån utan att nödvändigtvis ge tydlig utdelning, 
vilket följande citat ger uttryck för:  
 

Vi måste skapa ett motiv varför en stadsbyggnadsförvaltning som är ganska 
hårt ansatt arbetsmässigt sätt och kommunens politiker, ska tycka att det här är 
viktigt.17  

 
En annan intervjuperson framhåller att den ökade komplexiteten kan göra att 
byggprocesser förlängs, vilket inte anses önskvärt:  
 

Jag kan vara ambivalent, jag kan vara livrädd för att det blir ytterligare en nivå 
som kan överklagas till, jag vill ju ha system som gör att vi bygger mer och 
förenklar - jag vill ju att vi ska bygga mer.18 

 
I jämförelse med de positiva effekterna av att sammankoppla bostadsbyggande med 
regional planering var alltså de nackdelar som nämndes få, vilket inte är förvånande 
i och med att kommittén har sammankopplat frågorna i sitt arbete sedan 2013. 
Arbetet i kommittén skulle svårligen kunna legitimeras om det inte skulle kunna 
anses finnas en koppling mellan regional planering med bostadsbyggande.  
 
3.	  Hur	  framställs	  bostadsplaneringskommitténs	  arbete	  som	  relevant	  för	  hela	  
landet?	  
Att bostadens roll som regional samhällsbyggare är tätt sammankopplat med 
storstadsregioner bekräftades i ett redan citerat intervjusvar som är värt att 
återvända till:   
 

Det fanns en sorts vulgäruppfattning om varför kommittén tillsattes och det var 
att man skulle smiska vissa kommuner i Stockholmsregionen som inte tog sitt 
ansvar för den regionala bostadsförsörjningen, och mellan skål och vägg så 
tyckte jag nog några gånger att jag hörde representanter för regeringen säga 
ungefär så.19  

  
Enligt intervjupersonen har alltså kommittén argumenterats för av 
regeringsrepresentanter utifrån en Stockholmsproblematik och samma person 
kallade skrivningen om hela landet för ”en floskel”20. Bilden bekräftas i en annan 

                                                
 
16 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (2) 
17 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (2) 
18 Intervju kommittémedlem 2015-05-15 
19 Intervju kommittémedlem 2015-05-09 
20 Intervju kommittémedlem 2015-05-09 
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intervju, där den intervjuade resonerar kring hur situationen i Stockholms inverkat 
problembeskrivningen:  
 

[Direktiven] har ju kritiserats för att den problembild som man utgår från helt 
och hållet i princip utgår från förutsättningarna i Stockholm. Att det har blivit 
allt för Stockholmsfixierat den utveckling som har skett de senaste åren (…). 
Att det är alltför mycket problemen här [i Stockholm] som drivit förslagen på 
nationell nivå så det är möjligt att man vile lyfta fram här [i direktiven] att vi 
inte bara ska lösa de eventuella problemen med regionplanering i Stockholms 
län utan här handlar det om att se vidare än så…21 

 
Flera intervjupersoner tolkar skrivningen om hela landet är det dock en bild som 
inkluderar hela landet som målas upp:   
  

Vår ingång har alltid varit att det ser olika ut i hela landet, vi behöver 
åstadkomma en hållbar utveckling inte bara centrerat kring våra storstäder, 
utan i hela landet och att den här planeringen kanske kan komma att se olika 
ut.22 
 
Egentligen handlar det om att hitta ett planeringsverktyg där varje region 
utifrån sina egna utmaningar ska kunna så att säga extrahera och pinpointa de 
områden som just är värdefulla för den regionen. Därför att förutsättningarna 
ser helt olika ut.23 
 
Det går ju inte att göra en planering för landet men det är väl därför det är 
viktigt att den är också nedbruten, på län landsting, utifrån att då kan man ju 
ändå titta  på sina egna förutsättningar och vad krävs och någonstans strävar vi 
väl ändå efter att det ska gå bättre överallt i hela landet.24 

 
Framställningen pekar på att regional planering i alla delar av landet har att göra 
med att den regionala planeringen utgår från regionala förutsättningar. Samma 
intervjuperson som tidigare kallade skrivningen en ”floskel” ser dock att den 
regionala planeringen kan ge goda resultat i hela landet:   
 

Men sen är det väl också så att planerar man på regional nivå så har man större 
förutsättningar i de delar av landet som inte befinner sig i en så att säga i en 
spontan tillväxtregion, att hantera faktiskt de här tillväxtfrågorna, att hantera 
hur vi utvecklar vi vår region för bästa nytta för de nuvarande medborgarna 
och för de som eventuellt skulle vara intresserade av att komma hit.25 

 
Intervjupersonen talar om att regional planering kan vara till nytta även i en region 
som inte är en ”spontan tillväxtregion”, vilket antagligen syftar på 
storstadsregionerna. Detta bekräftas av direktivens skrivning om att ”städer fått en 
allt viktigare roll som regionala tillväxtmotorer” (dir 2013:78 sid 7). Den 
sammantagna bilden av bostadens koppling till regional planering är att dess roll 
inte är regional samhällsbyggnad utan istället handlar om regionalt storstadsbygge.    
 

                                                
 
21 Intervju kommittémedlem 2015-05-17 
22 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (1) 
23 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (2) 
24 Intervju kommittémedlem 2015-05-15 
25 Intervju kommittémedlem 2015-05-09 
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4.	  Hur	  framställs	  kopplingen	  mellan	  bostadsbyggande	  och	  regional	  tillväxt?	  	  	  
Samtliga intervjupersoner menade att det finns en tydlig koppling mellan 
bostadsbyggande och regional tillväxt. På frågan om det finns fördelar med att 
koppla samman regional utveckling med bostadsbyggande ges svaren: 

 
Svår fråga! Jättestor givetvis.26 
 
Jag tror att det är ett grundfundamenta i att kunna skapa tillväxt.27 
 
Ja jag tror att det har en stor betydelse för den regionala tillväxten.28 
 
Jag tror att det har väldigt stor betydelse.29 

 
En intervjuperson tog upp att kopplingen inte tas upp i regionala 
utvecklingsstrategier för att man på regional nivå inte vill riskera att stöta sig med 
kommunen: 
 

Ja alltså det kan ju ha större betydelse än vad man liksom har kan märka i de 
regionala utvecklingsstrategier som har tagits fram runt om i landet och det 
finns nästan som en beröringsskräck.30   

 
Bostaden lyfts alltså återigen som relevant på den regionala nivån genom att den 
anses ha en stark koppling till regional tillväxt. Sammankopplingen är entydig och 
sker med emfas med uttryck så som ”jätteviktig” och ”grundfundamenta”. Precis 
som att bostaden kopplades till regional planering genom förbättrade 
kommunikationer kopplas bostadsbyggande och regional tillväxt samman på samma 
sätt: 

 
… kommunerna byter ju folk med varandra, in- och utpendlingen är enorm, 
man bor i en kommun, man kanske har sin respektive som man lever 
tillsammans med  som jobbar i en annan kommun man har sin fritid i en tredje 
kommun. Det innebär att i exempelvis Stockholmsregionen så pendlar folk 
väldigt mycket. 31 

 
Precis som i tidigare citat så tas Stockholmsregionen upp som exempel, vilket 
bekräftar den tidigare bilden om bostadens regionala roll som främst kopplad till de 
större städerna. Ytterligare en person nämnde Stockholm, men då utifrån att 
bostadsbrist som hämmande av regional tillväxten:   
 

Och, ja om vi ska börja med Stockholm, så är ju det, det blir ju sådär otroligt 
uppenbart hur det blir hämmande när människor som vill söka sig hit för att 
söka jobb eller plugga och studera och det är en helt hopplös boendemarknad 
(…) det kan ju bli en tillväxthämmande faktor för att man kanske tillslut väljer 
att nej men det är inte värt det för att, givet bostadsmarknaden hur den ser ut. 
Så det tror jag är en jätteviktig tillväxtfaktor…32 

                                                
 
26 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (1) 
27 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (2) 
28 Intervju kommittémedlem 2015-05-15 
29 Intervju kommittémedlem 2015-05-17 
30 Intervju kommittémedlem 2015-05-09 
31 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (2) 
32 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (1) 
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Intervjupersonens koppling mellan Stockholm och regional tillväxt stämmer 
överens med direktivens skrivning om städer som ”tillväxtmotorer” (dir 2013:78 sid 
6). Flera intervjupersoner kopplar samman regional tillväxt med bostaden genom att 
påpeka att bostadsbrist kan leda till att personer som vill arbeta eller studera kan 
välja att flytta om bostadsbristen är för stor: 
 

Men har man ingenstans för nya medarbetare, nya medborgare, för de som ska 
flytta hemifrån att ta vägen, då är ju sannolikheten stor att de tar vägen någon 
annanstans och då får vi ju sådana här problem för företag att rekrytera, hitta 
ny arbetskraft eller få arbetskraft att flytta till ens område i en region eftersom 
man inte har någonstans alls att erbjuda dem att bo.33 

 
Eller för den delen alla studerande (…). Har man kvalificerat sig till en skola 
som kräver höga meritpoäng, ska man inte behöva tacka nej för att man inte 
har någonstans att bo. Då är det kontraproduktivt, det är en förlust för hela 
samhället, också sett till kompetensutveckling.34 

 
Att förutsatt att vi nu bygger bostäder och de här utländska forskarna kommer 
hit eller liknande ja då kan vi ju få en tillväxt på andra områden som vi kanske 
inte hade fått om vi inte hade haft de här bostäderna.35 

 
Bostadsbyggandets roll för regional tillväxt handlar således om att arbetskraft, gärna 
högutbildad eller studenter, inte ska drabbas av bostadsbrist. I direktiven nyanseras 
dock bilden och flera grupper som den regionala planeringen behöver ta hänsyn till 
nämns:  
 

Kommittén bör exempelvis överväga hur arbetet för en positiv socioekonomisk 
utveckling i områden med utbrett utanförskap och boendesegregation bör 
samordnas med frågor om bostadsbyggande och den fysiska miljön i övrigt 
samt om behovet av bostäder för olika grupper, t.ex. studenter, äldre personer, 
nyanlända invandrare, soldater och andra som av olika skäl har svårigheter att 
etablera sig på̊ bostadsmarknaden, bör preciseras på̊ regional nivå̊ (dir 2013: 78 
sid 9)  

 
Även om Stockholm omnämnts i flera exempel så tog en intervjuperson upp frågan 
om regional tillväxt som en fråga om attraktivitet och regioners platsmarknadsföring 
i alla landets regioner:   
 

[R]egional tillväxt det handlar ju då om attraktivitet hos de olika 
lokalsamhällena så att man har bra bostäder, bra service, att man har, ja, man 
kan tala om vilka grupper av människor man vänder sig till beroende på var 
man ligger i landet.36 

 
  

                                                
 
33 Intervju kommittémedlem 2015-05-15 
34 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (2) 
35 Intervju kommittémedlem 2015-05-17 
36 Intervju kommittémedlem 2015-05-09 
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Ytterligare en intervjuperson närmar sig frågan regionala tillväxtens roll i hela 
landet:  
 

Men jag skulle absolut säga att man under senare år har sett det ännu mer som 
en tillväxtfråga och inte bara i Stockholm utan verkligen i hela landet. Jag 
tänker till exempel på för några år sedan när det var väldigt mycket prat om det 
här med gruvetablering och gruvexpansion i många av våra län i Mellansverige 
och norra delarna utav landet där man också tryckte på att bostadssituationen 
blir ett hinder för att man ska kunna expandera olika typer utav verksamheter.37 

 
Att tala om regional tillväxt som ”inte bara en fråga för Stockholm” tyder på att 
intervjupersonen är medveten om att det kan ses som en fråga endast för Stockholm, 
vilket stärker bilden av bostadens roll som regional samhällsbyggare i 
storstadsregioner. Det är dock intressant att intervjupersonen nämner att det handlar 
om en förändring i synen på bostaden som att vara en tydligare tillväxtfråga i hela 
landet, men att det skulle ha skett en sådan förändring bekräftas inte av någon annan 
intervjuperson. Däremot skulle själva tillsättandet av bostadsplaneringskommittén 
eventuellt kunna ses som ett uttryck för den diskursförskjutning intervjupersonen 
beskriver, men studeras inte närmare i denna uppsats.   

Nyregionalismens	  uttryck	  och	  relation	  till	  tidigare	  forskning	  	  
För att uppfylla kandidatarbetets syfte och besvara den andra frågeställning 
undersöks hur bostadens roll som regional samhällsbyggare kan relateras till 
tidigare forskning och teorier om nyregionalism. Det görs genom att analysera 
framställningen av bostadens roll som regional samhällsbyggare från föregående 
avsnitt.  
 
Nyregionalismens	  uttryck	  	  
I teoriavsnittet om nyregionalism presenterades nyregionalismens idéer med 
utgångspunkt i regional tillväxt och konkurrens mellan regioner. Utifrån detta har 
framställningen av bostadens roll som regional samhällsbyggare undersökts för att 
se hur, om alls, framställningen kan relateras till nyregionalism. 
  
Regional	  tillväxt	  	  
Bostadsplaneringskommittén utreder regional planering och bostadsförsörjning, 
frågor som tidigare varit kommunala angelägenheter. Viljan att utreda ökad regional 
makt på området kan därför i sig ses som ett, om än svagt, tecken för nyregionalism. 
Detta eftersom nyregionalism anammar den regionala nivån framför nationell eller 
lokal nivå. 
 
Ett tydligare uttryck för nyregionalism är att bostadens regionala roll 
sammankopplas med regional tillväxt. Bostadens roll som regional samhällsbyggare 
framställdes som viktig för regional tillväxt genom att studenter och välutbildad 
arbetskraft ska ha möjlighet att hitta bostad i för att inte tillväxten ska hämmas.  
 
Policy för att främja regional tillväxt är centralt inom nyregionalism handlar och om 
att främja endogena tillväxtfaktorer genom att satsa på ökat humankapital i 
arbetskraften. Framställningen av bostaden som en viktig endogen tillväxtfaktor är 

                                                
 
37 Intervju kommittémedlem 2015-05-14 (1) 
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på så sätt tydlig. I och med att nyregionalistisk policy har ett fokus på endogena 
tillväxtfaktorer kan bostadens regionala roll tydligt relateras till teori om 
nyregionalism och endogen tillväxt.   
 
Regional	  konkurrens	  	  
Bostadens regionala roll framställdes som viktigast i storstadsregioner där man 
menade att bostadsbrist kan hämma den regionala tillväxten. Regionalt 
samhällsbyggande för att möjliggöra storstadsregioners fortsätta tillväxt är i linje 
med Eks (2003) första nyregionalistiska ”geografiska föreställning” som framhåller 
att statlig regionalpolitik ska främja just det. I direktiven angavs stadsregioner som 
”tillväxtmotorer” (dir 2013:78 sid 6) vilket kan ses som ett tydligt uttryck för 
regionalism 2.0. Denna regionalism fokuserar mer storstadsregioner och deras 
betydelse för regional tillväxt än vad teori om nyregionalism gör. Regionalism 2.0 
kan anses ha ersatt nyregionalism som rådande ideal i regionaliseringsprocesser, 
men jag menar att regionalism 2.0 kan betraktas som en sorts nyregionalism. Den 
skillnad som målas upp mellan regionalismerna är försumbar eftersom det enligt Ek 
(2003) är en nyregionalistisk grundtes att främja regional tillväxt i storstadsregioner.  
 
Även om storstadsregioner framhålls så menar ändå flera intervjupersoner att 
regional planering ska göra att det går bättre för alla regioner i hela landet. Att det 
skulle kunna finnas negativa konsekvenser med regional planering var det bara två 
intervjupersoner som resonerade kring, även om båda hade en generellt positiv 
inställning till regional planering.  
 
Att flera intervjupersoner tog upp idén att hela landet ska få ta del av regional 
utveckling har en genklang från den tidigare svenska regionalpolitikens fokus på 
regional utjämning. Dock var det ingen som talade om regional utveckling genom 
utjämningspolitik, utan istället gavs uttryck för den nyregionalistiska idén om att nå 
utveckling i alla regioner genom policy för att främja regionernas egna möjligheter 
att öka sin tillväxt.    
 
Inom nyregionalism kopplas policy för ökad regional tillväxt till ökad regional 
konkurrens. Litteraturen är dock inte samstämmig kring konkurrensens 
konsekvenser. Bristow (2005) menar att det är ofrånkomligt att konkurrensen 
innebär att alla inte får en generellt bättre utveckling men att negativa effekter av 
nyregionalismens konkurrensidé sällan uttalas (Bristow 2005).  
 
Ingen intervjuperson diskuterade att vissa regioner skulle kunna komma efter i 
utvecklingen genom policy som kan innebära ökad regional konkurrens. Detta kan 
förstås på två sätt. Antingen som ett uttryck för att man är övertygad om att några 
sådana effekter inte finns, vilket i så fall stämmer överens med viss teori inom 
nyregionalism. Det kan också tolkas som att man väljer att inte ta upp negativa 
aspekter, vilket i så fall skulle vara i linje med det Bristow (2005) tar upp om att den 
regionala konkurrensens negativa effekter sällan uttalas.   
 
Även (Heldt Cassel 2008) menar att konkurrens mellan regioner sällan är uttalad, 
men att vi kan se uttryck för det genom regional platsmarknadsföring för att öka 
regioners attraktivitet. Heldt Cassel (2008:163) menar även att ”attraktiva 
boendemiljöer” kan vara en viktig del i detta. Begreppet attraktivitet tas upp explicit 
i endast ett intervjusvar, där intervjupersonen talar om att regioner måste 
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platsmarknadsföra sig målgruppsinriktat för att nå en högre regional tillväxt. Enligt 
nyregionalistisk teori förväntas regioner marknadsföra sig själva och vara 
utåtriktade mot en internationell marknad för att locka både människor och 
investeringar. 
 
Relation	  till	  tidigare	  studier	  
Då det saknas forskning om regional planering och bostäder kan analyserna inte 
relateras till tidigare forskning på området. Det kan dock konstateras att 
sammankopplingen som görs mellan bostaden och regional planering i intervjuerna 
generellt stämmer väl överens med de kopplingar som görs i policydokument och 
det finns tre teman som återkommer. Det första är att bostadsmarknadens storlek har 
förändrats och att det därför är relevant att se bostaden i ett regionalt perspektiv. Det 
andra temat är att bostaden ses som viktig för regional attraktivitet och det sista 
temat är bostadens vikt för regional tillväxt. I tidigare studier diskuterades inte 
specifikt bostadsbrist och regional tillväxt, men däremot av bostadsbristens effekt 
på tillväxt generellt. Det saknas empiriskt material som stödjer ett samband mellan 
bostadsbrist och hämmad tillväxt i Sverige, men sambandet kan härledas utifrån 
logisk slutledning (Lundström et al 2007) och har pekats ut som en viktig faktor för 
ekonomisk tillväxt i såväl forskning som policydokument.  

Slutsats	  
Bostaden har traditionellt varit en kommunal fråga men studien visar att bostaden 
har en regional roll i bostadsplaneringskommittén som är fokuserad på 
storstadsregioner där man genom ökat bostadsbyggande vill främja att välutbildad 
arbetskraft söker sig till regionen. Policy för ökad regional tillväxt genom satsningar 
på endogena tillväxtfaktorer är kännetecknade för nyregionalism och bostadens roll 
som regional samhällsbyggare kan därför ses som ett uttryck för den strömningen.  

Diskussion	  och	  framtida	  forskning	  	  
I denna avslutande del kommer kvarstående frågor kring regional utveckling i hela 
landet och bostadsbyggandets relation till tillväxt att diskuteras. Det följs av en 
diskussion om val av teori och metodkritik samt tankar om framtida forskning. 

Diskussion	  	  
Även om man om bostadsplaneringskommitténs direktiv kan få intrycket av att 
regional planering ska vara till nytta i hela landet tyder studien på att policyn har ett 
tydligt fokus på storstadsregioner. Det handlar dels om att den problematik som 
framställs i regel har ett perspektiv som utgår från storstadsregioner. Dels handlar 
det om att policy för ökad regional makt över regional tillväxt kan ses policy för 
ökad regional konkurrens och dels att det enligt viss teori anses leda till minskad 
jämlikhet mellan regioner.  
  
Det är förvånande att det i princip saknas empiri kring om bostadsbrist hämmar 
tillväxt. Det empiriska materialet på området består i princip av en rapport från 
fastighetsbranschen om att det finns ett tydligt samband mellan hämmad tillväxt och 
bostadsbrist i Stockholmsregionen. Forskare pekar på att ett sådant samband är svårt 
att empiriskt belägga, även om de gör det troligt att sambandet existerar. Det är 
också oklart om det finns skillnad i hur sambandet mellan bostadsbrist och tillväxt 
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ser ut med utgångspunkt i exempelvis: typ av bostad, vilka personer som påverkas 
av bostadsbristen och var någonstans det är bostadsbrist. Detta är intressant i och 
med att alla intervjupersoner talar om ett tydligt samband mellan bostadsbyggande 
och regional ekonomisk tillväxt och att bostadsplaneringskommittén arbetar med 
lagstiftning på området.    

Teorival	  
Nyregionalism är en relativt välstuderad teori men forskningen om nyregionalism 
har minskat den senaste tioårsperioden. Min bedömning är dock att inte någon 
annan regionalism än nyregionalism kan anses vara rådande, även om det i 
litteraturen finns enstaka förslag om det, som regionalism 2.0 och interregional 
regionalism.   
 
Nyregionalism är ett brett och spretigt forskningsfält vilket gjorde att endast ett 
urval av tankar och idéer kunde presenteras i teoridelen. Det gör dock också att 
nyanser och motsättningar inom teorin kan gå förlorade vilket kan påverka analysen 
och slutsatserna.  

Metodkritik	  
Den främsta bristen med denna studie är att det är en snävt avgränsad studie med ett 
litet empiriskt materialet. Att avgränsa studier till enstaka exempel är effektivt då 
det gör det möjligt att undersöka stora frågor, som bostadens roll som regional 
samhällsbyggare, men resultaten får betraktas som indicier och man måste vara 
försiktig med de slutsatser man drar (jmf Ejvegård 2003). 
  
Vid intervjuerna kan också intervjueffekter uppstå som påverkar resultatet. 
Urvalsgruppen kan sägas vara ”svårintervjuad” då flera personer, främst 
heltidspolitikerna, har stor vana av att bli intervjuade och har ett egenintresse i att 
framhäva sina egna övertygelser eller beslut och av bland annat den anledningen 
anonymiserades intervjuerna. Anonymiseringen av intervjuerna gör dock att 
resultatet blir mindre transparent och svårare att granska.  
 
Studiens snäva avgränsning till bostadsfrågan gjordes för att göra undersökningen 
möjlig inom satta tidsramar, men gör också att stora delar av 
bostadsplaneringskommitténs arbete om infrastrukturplanering, som indirekt är 
kopplat till bostadsbyggande, inte undersöktes.   
 
Analysfrågornas inspiration av diskursanalys är inte heller oproblematisk. Studiens 
tillförlitlighet påverkas av den socialkonstruktivistiska utgångspunkten som gör att 
forskarens roll och utgångspunkter sammanvävs med forskningsfrågan (Bergström 
& Boréus 2005).  

Framtida	  forskning	  	  
Detta kandidatarbete rör sig mellan det väl utforskade och relativt outforskade 
områden. Medan de teorier som har presenterats är väl undersökta i litteraturen så är 
flera aspekter av det som behandlas i kandidatarbetet inte lika välstuderat.  
Det saknas forskning kring hur nyregionalism tar sig uttryck i riksdagen (Säll 2014), 
kring partiernas förhållande till regioner (Fernandéz 2008) och Andersson, Ek och 
Molina (2008) beskriver att det saknas ”bostadsforskning med ett 
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regionalutvecklingsperspektiv och regionalgeografisk forskning med fokus i 
bostadsfrågor” (Andersson, Ek och Molina 2008:287).  
 
I vidare regionalgeografisk forskning med bostadsfokus skulle bostadens roll som 
regional samhällsbyggare kunna relateras till andra teorier än nyregionalism, som 
exempelvis governance eller teorier om regionbildningsprocesser.   

Avslutning	  	  	  
I detta kandidatarbete har frågan om bostaden och regional utveckling undersökts, 
men det har inte satts in i ett tydligt bostadspolitiskt perspektiv. En fråga som skulle 
vara intressant för bostadsforskning med regionalutvecklingsperspektiv är synen på 
bostaden och regional tillväxt. En intervjuperson nämnde att bostadens roll för 
regional tillväxt har blivit tydligare de senaste åren och efter regeringsskiftet 2014 
tillhör bostadsministern inte längre socialdepartementet, utan näringsdepartementet. 
Är det så att det har skett en diskursförskjutning i samhället i synen på bostaden till 
att handla mer om tillväxt än tidigare? Hur såg den tidigare diskursen ut? Om det 
har skett en diskursförändring - vad innebär det i så fall för oss medborgare och för 
den fortsatta utvecklingen av regional- och bostadspolitiken?  
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Bilagor	  	  

Bilaga	  1.	  Intervjuguide	  
 
1. Vilken är din roll i bostadsplaneringskommittén? 
 
 
2. Vilka anser du är de viktigaste motiven till att kommittén tillsattes?  
 
 
3. Kan du utveckla varför [svaren i fråga 2] är ett motiv för att utreda regional 
planering? 
 
 
4. Kommittén handlar om Regional planering och bostadsförsörjning. Hur ser du på 
kopplingen mellan regional planering och bostadsfrågan? 
 
 
5. Hur ser du på bostadsbyggandets roll för regional tillväxt? 
 
 
6. Varför tror du att kommittén tillsattes just när den tillsattes (2013)?  
 
 
7. Upplever du att det fanns en tydlig konsensus i varför kommittén tillsattes? 
 
 
8. Om inte, exempel på olika motstående åsikter (samt vilka som företrädde dessa 
åsikter om det ej framkommer)?  
 
 
9. Vilka aktörer upplevde du som mest pådrivande i att tillsätta kommittén? 
 
 
10. Vilken nivå (lokal/regional/nationell) befinner sig dessa aktörer på? 
 
 
11. I direktiven står det att systemet med regionplanering ska utredas ”med syftet att 
tillgodose /../ en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet”, vad anser du 
att det betyder?   
  
 
12. Tycker du att det finns andra relevanta anledningar att utreda regionernas ansvar 
än [motiv angivna i fråga 2]? Vad skulle det i så fall kunna vara? 
 
13. Något som du vill lägga till som du tycker vi inte pratat om i den här intervjun? 
 
	  
 


