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Abstract	
Sweden is not providing its citizens with sufficient housing anymore. Therefore it is 
important to consider what can be done to solve the situation. Sweden has the opportunity 
to learn from and be inspired by how other countries are trying to solve their housing 
issues. The USA, for example, has long experience within the area of housing policy 
especially policies that try to help those with incomes lower than the median income. The 
purpose of this thesis is to examine one of the policies that have developed in the USA, 
which is called inclusionary housing. The policy is used to increase the supply of 
affordable housing by including affordable units within market priced projects.  
 
Inclusionary housing is different from more traditional housing policies such as public 
housing or social housing. Inclusionary housing is a market-oriented policy compared to 
more traditional ways to produce low-income housing. Inclusionary housing is funded 
through increased land prices or production of market priced housing compared to 
traditional programs, which usually are funded through taxes and subsidies. The purpose 
of inclusionary housing is to integrate low-income housing with market priced housing, 
which will create socially mixed neighborhoods. The policy is also different because it is 
implemented at a local level and not at the state level.  
 
The thesis has found that inclusionary housing is a flexible policy that can be formed in 
many different ways. Inclusionary housing does also produce housing to no- or low cost 
to local governments. The results, however, show that the policy does not produce large 
quantities of affordable housing. Even though the policy does not produce a lot of 
affordable housing it is still an important tool since it works towards integration. 
Inclusionary housing does however have the capacity to be formed into a more productive 
policy than it has been in California until now. It is possible to design the policy to 
integrate and produce many affordable housing units in areas with high land prices and 
large construction of housing. On the whole inclusionary housing is a great policy, 
however, it probably has to cooperate with other housing policies to solve a bigger issue 
with housing provision and housing affordability.   
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Sammanfattning	
Sverige kan inte längre tillgodose sina medborgare med ”en god bostad för alla”. Det är 
därför viktigt att reflektera över vad som kan göras för att åtgärda detta. Sverige har stora 
möjligheter att lära sig från och inspireras av andra länders sätt att handskas med liknande 
problem. USA, till exempel, har sedan en lång tid tillbaka arbetat med många olika 
bostadspolitiska medel som framförallt inriktar sig på att hjälpa de med lägre inkomster 
än medianen. Uppsatsen ämnar till att studera ett av dessa verktyg som heter inclusionary 
housing. Verktyget används för att öka utbudet av prisvärda bostäder genom att integrera 
de prisvärda enheterna i projekt med marknadshyra eller till marknadspris.  
 
Inclusionary housing skiljer sig från mer traditionella bostadspolitiska verktyg så som 
”public housing” eller ”social housing”. Inclusionary housing är ett marknadsinriktat 
medel jämfört med mer traditionella sätt att ordna bostäder för låginkomsttagare. 
Inclusionary housing finansieras genom att ta tillvara på ökning av markpriser eller 
produktion av bostäder till marknadspris jämfört med traditionella program som 
finansieras genom skatter eller subventioner. Syftet med inclusionary housing är att 
integrera bostäder för låginkomsttagare med bostäder till marknadspris eller 
marknadshyra vilket ska resultera i ett socialt blandat bostadsbyggande. Inclusionary 
housing skiljer sig också för att det är implementerat på lokal nivå och inte på statlig nivå.  
 
Uppsatsen har funnit att inclusionary housing är ett flexibelt verktyg som går att utforma 
på många olika sätt. Inclusionary housing producerar även prisvärda enheter till en låg 
eller ingen kostnad för lokala myndigheter. Resultatet visar dock att verktyget inte 
producerar mängder med prisvärda bostäder. Även om medlet inte producerar ett stort 
antal enheter är det fortfarande ett viktigt verktyg då det arbetar med integration. Det 
finns också stora möjligheter till att utforma verktyget till att bli mer effektivt än vad det 
har varit i Kalifornien hittills. Det finns framförallt potential att utforma ett verktyg som 
både integrerar och producerar många prisvärda bostäder i områden med höga markpriser 
och stort bostadsbyggande. Sammantaget är inclusionary housing ett bra verktyg som 
dock sannolikt behöver samverka med andra medel för att kunna lösa ett större problem 
med bostadsförsörjning.  
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1 Introduktion 
Det har blivit allt svårare att få tag på en bostad till ett rimligt pris eller rimlig hyra på flera 
platser runtom i Sverige. I övriga världen finns liknande problem med att ordna bostäder till 
många av sina invånare. Olika länder har utvecklat olika medel och metoder för att framförallt 
tillgodose inkomstsvaga eller socialt utsatta grupper med bostäder. Till skillnad från många 
andra länder skapades det tidigt en integrerad bostadsmarknad i Sverige som innebar att inte 
skapa socialbostäder för inkomstsvaga eller socialt utsatta hushåll. Istället lade man fast en 
generell bostadspolitik genom allmännyttan vilket skulle innebära “en god bostad för alla”. 
Allmännyttan skulle främja utjämning och integration mellan olika klasser och grupper i 
samhället. (Tapio 2015, s. 13) Problemet idag är att det inte längre finns ”en god bostad för 
alla”. 
 
Sverige har stora möjligheter att lära sig från och inspireras av andra länders strategier för att 
tillgodose alla sina invånare med bostäder. USA, till exempel, har sedan en lång tid tillbaka 
arbetat med många olika bostadspolitiska medel som baseras på inkomstkvotering och inriktar 
sig framförallt på att hjälpa de med lägre inkomster än medianen. Ett av USAs bostadspolitiska 
medel, inclusionary housing, kommer att studeras närmre i denna uppsats. Innan verktyget 
presenteras närmare kommer en kort problembakgrund presenteras som förklarar varför Sverige 
behöver hitta nya sätt att tillgodose vissa grupper med bostäder.  
 
 
1.1 Problembakgrund  
Det är bostadsbrist i flera kommuner i Sverige. Det finns framförallt inte tillräckligt med 
bostäder till dem som inte har råd att köpa en egen bostad. Dessa grupper innefattar vanligen 
pensionärer, nyanlända, studenter och ensamstående föräldrar som har behov av 
hyreslägenheter. År 2013 uppgav 85 procent av Sveriges kommuner att de har brist på 
hyresrätter i sin kommun. Samma år uppgav 30 procent av kommunerna i Sverige att de hade 
brist på bostadsrätter. Bostadsköerna blir allt längre och det är inte bara i storstadsregionerna 
som köerna är långa och det kan ta flera år att få en hyresrätt. (Hyresgästföreningen 2014, s.3) 
Värst är det i Stockholm. Cirka 400 000 hushåll stod i Stockholms kommunala bostadskö i mars 
år 2013. Andelen hushåll som saknade ordnat boende av dessa var 75 000 hushåll. År 2012 
förmedlade Bostadsförmedlingen i Stockholm 5300 förstahandskontrakt och cirka 1000 
korttidskontrakt. De flesta som fick ett kontrakt detta år hade stått i kö mellan fyra och åtta år. 
(Andersson 2014, s.17) 
 
De som kan ha svårt att etablera sig på bostadsmarknaden i nuläget är de som har: 

• Svaga ekonomiska förutsättningar 
• Betalningsanmärkningar, hyresskulder eller anmälts för störningar vid tidigare boende 
• Inte sökt bostad tidigare eller haft ett hyreskontrakt. Brist på kötid, referenser, kontakter 

eller kunskap om hur bostadsmarknaden fungerar. (Boverket 2013, s.31) 
 
I storstadsregioner och tillväxtregioner är det stor konkurrens och med höga priser på bostäder 
har även hushåll med goda förutsättningar svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. När det 
gäller hyreslägenheter har hyresvärdar krav som den blivande hyresgästen måste uppfylla. Det 
finns indikationer på att kraven för potentiella hyresgäster har blivit strängare, framförallt på 
bostadsmarknader med hård konkurrens. Kraven kan i vissa fall leda till att det blir väldigt svårt 
att etablera sig på bostadsmarknaden även med tillräckligt många ködagar. 
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De som inte har råd att köpa en bostad och inte får tag i ett hyreskontrakt måste vända sig till 
den dyra andrahandsmarknaden eller köpa svarta hyreskontrakt. Det finns också indikationer på 
att allt fler personer som varken har medicinska eller sociala problem kontaktar socialtjänsten 
för att få hjälp med att skaffa sig en bostad. Socialtjänsten ordnar sociala hyreskontrakt där 
kommunen hyr lägenheter från allmännyttan eller privata hyresvärdar som i sin tur hyr ut dessa 
lägenheter i andra hand till behövande hushåll. Detta kan även kallas den sekundära 
bostadsmarknaden.  
 
Antalet sociala hyreskontrakt ökar: År 2008 hade kommunerna 11 000 sociala kontrakt och år 
2015 hade kommunerna 18 000 sådana kontrakt. I Sverige finns det 1 500 000 hyresbostäder 
och detta innebär att den sekundära bostadsmarknaden motsvarar 1,2 procent av antalet 
hyresbostäder som finns i Sverige. Den sekundära bostadsmarknaden verkar tendera till att lösa 
problem som beror på den allmänna bostadsbristen (dvs. strukturella problem) och inte problem 
som egentligen tillhör problem med hemlöshet, som är det socialtjänsten ska hjälpa till med. Det 
finns stora risker med att den sociala bostadsuthyrningen ska börja uppfattas som en indirekt 
bostadsmarknad och att fler människor börjar kontakta socialtjänsten för att få tag i en lägenhet 
om de tror att de har större chans där än i bostadskön. (Boverket 2015, s.8-10) 
 
 
1.2 Problemformulering 
Mot denna bakgrund är det tydligt att det finns problem och stora svårigheter för många 
personer att orda sitt eget boende på många platser i Sverige. Sverige har möjlighet att lära sig 
och inspireras av andra länders sätt att handskas med liknande problem.  
 
Uppsatsen kommer därför att studera inclusionary housing i Kalifornien i USA som genom en 
lag eller annan reglering ser till att exploatörer producerar prisvärda bostäder i samma område 
eller fastighet som bostäder till marknadspris eller med marknadshyra. Denna metod har på 
senare år implementerats i flera länder runt om i Europa och resten av världen.  
 
	

1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att studera inclusionary housing och hur programmet vanligtvis 
utformas samt att analysera vilka effekter inclusionary housing har haft i Kalifornien. Tanken är 
sedan att detta ska utmynna i en kort reflektion kring om det finns möjlighet att använda 
kunskapen om denna policy i Sverige och om det finns möjlighet att införa ett verktyg inspirerat 
av inclusionary housing i Sverige.  
 
 
1.4 Frågeställning 

• Vad är inclusionary housing och vilka principer ligger bakom? 
• Vad har inclusionary housing haft för effekter i Kalifornien, USA? 

	
	

1.5 Avgränsningar  
Uppsatsen avgränsar sig till att enbart studera inclusionary housing i Kalifornien och inte i hela 
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USA. Avgränsningen var nödvändig därför att reglering av markanvändning och 
bostadspolitiska frågor sker nästan uteslutande på statlig nivå som sedan delegeras till lokal 
nivå. De 50 staterna i USA har olika lagar, regleringar och system och att avgränsa sig till en 
stat var därför lämpligt i förhållande till omfattningen av en kandidatuppsats.  
 
Uppsatsen har inte studerat specifikt hur policyn skulle kunna implementeras i Sverige. Det har 
inte heller gjorts någon presentation för hur Sveriges system ser ut. Avgränsningen gjordes då 
det inte var relevant i förhållande till syftet med uppsatsen.  
 
Uppsatsen går inte heller in på varför det är positivt med integration jämfört med segregation 
utan uppsatsen utgår från att man har lärt sig att segregation kan leda till många olika problem 
och att integration därmed är önskvärt.  
 
Uppsatsen har inte heller analyserat finanskrisens inverkan på programmet. Det finns dock 
indikationer på att inclusionary housing användes i mindre grad åren närmast efter finanskrisen.  
 
I USA har man ett rättssystem som kallas ”common law” vilket innebär att rättsordningen 
grundar sig på prejudikat. Det finns flertalet prejudikat som kan kopplas till policyn inclusionary 
housing men uppsatsen går inte in i detalj på dessa då det skulle blivit för omfattande och ligger 
inte i linje med syftet av uppsatsen. För fördjupning i några av dessa fall; Building Industry of 
Central California v. City of Patterson, Palmer/Sixth Street Properties v. City of Los Angeles. 
 
	

1.6 Metod 
Uppsatsen grundar sig på en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar har lästs, tolkats och 
analyserats. Det har inte funnits någon svensk litteratur som behandlat policyn inclusionary 
housing och därför har denna uppsats främst grundats på amerikanska vetenskapliga artiklar. 
Boken ”Inclusionary housing in international perspective: Affordable housing, social inclusion, 
and land value recapture” har även lästs och har använts i uppsatsen. Boken är skriven av två 
författare som båda sedan lång tid tillbaka skrivit många publikationer på ämnet. Rapporter och 
studier från några olika icke-vinstdrivande organisationer har även används. 
 
Valet att grunda uppsatsen på sekundärdata gjordes då det gjorde det möjligt att genomföra 
uppsatsen. Tiden inte hade räckt till för att göra en egen studie av inclusionary housing i 
Kalifornien. Valet av metod har även inneburit att flera högkvalitativa studier och annan 
litteratur kunnat användas och ställas i relation till varandra, vilket har gett en tydlig bild av 
inclusionary housing.  
	
	

1.7 Definitioner 
Bostäder riktade till låginkomsttagare kan uttryckas genom en rad olika definitioner vilka 
inkluderar ”social housing”, ”public housing” och ”affordable housing”. De olika begreppen 
kan ha olika definition beroende på vilket land det berör och det finns ingen direkt gemensam 
definition av begreppen. ”Socialbostäder” (social housing) används generellt inte som begrepp i 
USA (Mallach & Calavita 2010 s. 1), och kommer därför inte heller att användas i detta arbete. 
”Allmänna bostäder” (public housing) används dock i USA och brukar innebära att 
”bostadsmyndigheten” (the housing authority) äger fastigheten och är hyresvärd. I vissa fall 
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förvaltar ett privat företag fastigheten åt bostadsmyndigheten eller äger en del av fastigheten 
medan fastigheten fortfarande är kontrollerad av bostadsmyndigheten (Massachusetts Law 
Reform Institute 2009). ”Prisvärda bostäder” (affordable housing) brukar i USA betyda att 
boendekostnader inte ska överstiga 30 procent av ett hushålls inkomster enligt ”HUD” (Housing 
and Urban Development). I många sammanhang i engelsk litteratur används termen ”prisvärd 
enhet” (affordable unit). Med en prisvärd enhet menas en lägenhet eller hus som erbjuds med en 
lägre hyra än marknadshyran eller till ett pris lägre än marknadspriset. En annan definition som 
kommer vara viktig i detta arbete är ”exploatörer” (developers). Med en exploatör menas en 
person som exploaterar och utvecklar nya bostäder eller annan bebyggelse. Gällande olika 
bostadspolitiska medel, bland annat inclusionary housing, kan de nämnas på olika sätt. De olika 
medlen kan nämnas som bostadspolitiskt medel, bostadspolitiskt verktyg, bostadspolitiskt 
program eller bara medel, verktyg och program.  
 
 

1.8 Disposition 
Kapitel 2 Bakgrund 
Inledningsvis ges en generell presentation av USAs politiska och administrativa indelningar och 
priser på bostäder i Kalifornien jämfört med USA. Därefter presenteras hur USA har arbetat 
med bostäder för låginkomsttagare historiskt. Sedan följer ett avsnitt som behandlar olika 
bostadspolitiska medel som används idag för att tillgodose behovet av prisvärda bostäder.  
 
Kapitel 3 Vad är inclusionary housing? 
Efter det mer generella och introducerande kapitlet presenteras inclusionary housing i detalj. 
Först presenteras en kort historisk bakgrund följt av ett avsnitt som detaljerat beskriver hur 
programmet kan utformas på olika sätt.  
 
Kapitel 4 Vilka effekter har inclusionary housing haft? 
Efter detta presenteras olika studier som analyserat vilka effekter inclusionary housing har haft. 
En analys görs av hur många enheter som producerats genom programmet, vilka effekter 
inclusionary housing har haft på marknaden samt hur de mest effektiva programmen är 
utformade.  
 
Kapitel 5 Diskussion 
Detta följs av en diskussion som svarar på frågeställningarna och diskuterar problem och 
intressanta aspekter som uppkommit under uppsatsens gång. Därefter kommer en kort reflektion 
av vad Sverige kan lära sig från inclusionary housing.  

Kapitel 6 Slutsats 
Uppsatsen avslutas med en kort slutsats med de viktigaste resultaten samt förslag till vad 
framtida forskning inom området skulle kunna undersöka.  
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras viktiga delar som har påverkat varför och hur USA har använt och 
prövat sig fram med olika bostadspolitiska medel. Det ges en kort bakgrund till USAs politiska 
system och administrativa indelningar. Efter det presenteras USAs och Kaliforniens 
bostadspriser. Slutligen ges en introduktion till vilka medel som har använts historiskt och vilka 
som används idag.   
 
 
2.1 Det politiska systemet och administrativa indelningar i USA 
Det politiska systemet och de administrativa indelningarna är viktiga att förstå för att kunna 
sätta sig in i hur olika bostadspolitiska medel styrs. Genom kunskap om det politiska systemets 
uppbyggnad kan man förstå vilken nivå som ansvarar för finansiering, administration, 
implementering och underhåll av olika bostadspolitiska medel.  
 

2.1.1 Det politiska systemet 
USA är en federal republik som består av 50 stater (Svenska FN-förbundet 2013). I USA har 
den folkvalde presidenten den verkställande makten. Den lagstiftande makten har kongressen 
där presidenten har vetorätt. Rättsväsendet är oberoende och Högsta domstolen har den 
dömande makten. I de 50 delstaterna förekommer samma maktfördelning och alla enskilda 
stater har egna författningar. (Utrikespolitiska Institutet 2014) 
 

2.1.2 De administrativa indelningarna 
USA är uppdelat i olika administrativa indelningar. Den ”federala statsmakten” (federal state) 
ansvarar bland annat för utrikespolitik, försvar, centralbanken och reglering av handeln mellan 
staterna. De 50 ”staterna” (states) är nästa indelning där varje stat har olika lagstiftning och 
rättssystem. (Svenska FN-förbundet 2013) Nästa administrativa indelning är ”jurisdiktion” 
(jurisdiction) som innebär en uppdelning av staterna i olika geografiska indelningar som har 
rättigheter att döma. En annan administrativ indelning är ”kommunerna” (county) och deras roll 
att leverera samhällsservice till medborgarna som är förordnade av staten. Det finns 58 
kommuner i Kalifornien. Den minsta indelningen är ”Städerna” (cities) som också har ansvar för 
vissa frågor. Det finns 478 städer i Kalifornien. (Georgetown Law Library u.å.) 
 
I resten av uppsatsen kommer tre olika nivåer att användas när det talas om vilken nivå som bär 
ansvaret för finansiering och administration av olika bostadspolitiska medel samt för lagar och 
regleringar. Det kommer att talas om den ”federala nivån”, ”statliga nivån” och den ”lokala 
nivån”. Den federala nivån kommer innefatta den federala statsmakten. Den statliga nivån 
kommer innefatta de 50 delstaterna. Den lokala nivån kommer innefatta jurisdiktionerna, 
kommunerna och städerna. Den lokala nivån kan även komma att nämnas som ”områden” och 
”ort”.  
 
Ansvar för markanvändning och fysisk planering 
När det gäller markanvändning och fysisk planering ansvarar den federala nivån för miljö 
förordningar och för finansiering och byggande av motorvägar. Andra regleringar för 
markanvändning och fysisk planering sköts av staterna separat och staternas system skiljer sig 
åt. Ansvaret för markanvändning och fysisk planering delegeras sedan ofta till den lokala nivån. 
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Generellt kontrolleras markanvändningen och den fysiska planeringen genom ”zonplaner” 
(zoning). Zonplanerna kan vara mer eller mindre detaljerade och reglerar till exempel för vad 
som får byggas, hur högt man får bygga och krav på parkering. (Mallach & Calavita 2010, s. 18-
19) Zonplanerna motsvarar alltså detaljplaner som används i Sverige.  
 
 

2.2 Priser på bostäder i USA och Kalifornien 
I vissa områden i USA finns större efterfrågan på bostäder än på andra platser. Områden med 
mycket stor efterfrågan har större problem med bostadsförsörjning för sina invånare. Kalifornien 
är en av platserna i USA där efterfrågan är mycket hög, framförallt vid kusten. Hög efterfrågan 
och lågt bostadsbyggande i Kalifornien har lett till relativt lågt utbud av bostäder vilket i sin tur 
har bidragit till att bostadspriserna har ökat för varje år. Hushållens inkomster har dock inte 
hunnit öka lika mycket som ökningen av bostadspriserna. Detta kan ses i Figur 1 och Figur 2.  
 
Figur 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
      Medianen av bostadspriser. Källa: LAO (2014) 
Figur 2 

    Hushållens medianinkomst. Källa: California Association of Realtors  
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Ständigt stigande priser och hyror på många platser tillsammans med relativt konstanta löner 
innebär problem för många människor att hitta en bostad till en rimlig kostnad. På grund av att 
många människor i flera områden i USA har problem att ordna sin egen bostad har man arbetat 
med att hjälpa dessa grupper sedan en lång tid tillbaka. Vissa satsningar har varit mer lyckade än 
andra och de medel som fortfarande används idag är beprövade sedan en lång tid tillbaka. 
Oavsett verktyg används inkomstkvotering för bostäder riktade till låginkomsttagare.  
 
 

2.3 Inkomstgränser för prisvärda bostäder 
Olika bostadspolitiska medel och program i USA riktar sig till olika inkomstgrupper. Vissa 
program riktar sig endast till en inkomstgrupp medan andra hjälper några från varje. Hur detta 
bestäms skiljer sig mellan orter och regioner. Inkomstgrupperna definieras av U.S. Department 
of Housing and Urban Development (HUD) och är indelande på följande sätt: 

 
Tabell 1: Extremt låg inkomst Extremely low income 0-30 % av median inkomsten 
Inkomstgränser Väldigt låg inkomst Very low income 31-50 % av median inkomsten 

	
Låg inkomst Low income 51-80 % av median inkomsten 

	
Måttlig inkomst Moderate income 80-120% av median inkomsten 

 
 
2.4 Bostäder för låginkomsttagare i ett historiskt perspektiv 
Sedan 1930-talet har man i USA försökt att ordna bostäder till de som av olika anledningar inte 
kunnat ordna detta på egen hand. Försök har gjorts genom olika bostadspolitiska medel med 
hjälp av federala, statliga, lokala och privata aktörer. De olika åtgärderna har varit mer eller 
mindre lyckade och det är omdebatterat kring vilka åtgärder som har gett bäst resultat. (Rosan 
2014, s.3)  
 
När bostäder riktade till låginkomsttagare först började byggas i USA gjordes detta genom 
”allmänna bostäder” (public housing) som var finansierade av den federala staten (Graddy & 
Bostic 2010, s.i82). Detta innebar att man under den stora depressionen och de efterföljande 20 
åren försökte lösa bostadsbristen genom storskaliga bostadsprojekt med bostäder för 
låginkomsttagare. ”Housing Act of 1937” producerade cirka 270 000 allmänna bostäder innan 
andra världskrigets utbrott då produktionen avstannades. (Tighe & Mueller 2013) 
 
Det finns flertalet exempel på bostadsområden med allmänna bostäder som har haft katastrofala 
resultat och vissa projekt har blivit tvungna att rivas på grund av eftersatt underhåll och svåra 
sociala problem. Många av dessa projekt anses vara misslyckade på grund av ett flertal faktorer. 
Till exempel var de flesta projekten mycket dåligt integrerade med resten av samhället och 
isolerade de som bodde i områdena. (Graddy & Bostic, 2010, s.i82) Många projekt kom även att 
behöva ett stort underhållsbehov till följd av dålig förvaltning och otillräckliga federala bidrag. I 
dessa områden var det även vanligt med mögel, kackerlackor, råttor och trasiga hissar, fönster 
samt ledningar. Områdena präglades ofta av kriminalitet och var farliga. (Boverket 2008, s.27) 
Nixon administrationen stoppade år 1973 byggandet av sådana projekt (Graddy & Bostic 2010, 
s.i82). Ett ökänt exempel på ett sådant projekt är Pruitt-Igoe, i St Louis i staten Missouri som 
kan ses på ”Bild 1” nedan. (Graddy & Bostic, 2010, s.i82) 
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Bild 1 

 
Pruitt-Igoe i St Louis, Missouri. Ett projekt med allmänna bostäder som uppfördes på 1950-talet för att 
sedan rivas i början på 1970-talet på grund av svåra sociala problem och eftersatt underhåll. Källa: The 
Guardian.  
 
Innan det slutade byggas allmänna bostäder provades flertalet alternativa sätt att lösa 
bostadsbristen i slutet av 1950-talet och under 1960-talet. Ett program som startades under 
denna tid var ”Section 202” som infördes år 1959. Programmet gav direkta federala lån upp till 
50 år till en ränta under marknadsräntan på 3 procent eller lägre. Dessa fördelaktiga lån gavs till 
”icke-vinstdrivande bostadsförmedlingar” (non-profit housing agencies) för att producera och 
förvalta flerbostadshus för gamla eller rörelsehindrade. Detta resulterade i att det grundades ett 
flertal icke-vinstdrivande organisationer som specialiserade sig på att ordna bostäder till mindre 
bemedlade. (Schwartz 2006) 
 
Ett annat program som introducerades under denna tid var ”Section 221 (d)(3)”. Det var ett 
program med hyresstöd till familjer med måttliga inkomster som ansågs ha det svårt men inte 
tillräckligt svårt för att kunna ta del av allmänna bostäder. Genom programmet kunde icke-
vinstdrivande organisationer eller privata exploatörer bygga lägenheter om de var villiga att 
acceptera lägre vinstmarginaler. I utbyte mot att bygga bostäder med lägre hyra gavs ett 
fördelaktigt lån med en ränta som låg under marknadsräntan. Fannie Mae köpte sedan 
projektens lån från långivarna och därmed absorberades skillnaden mellan den lägre räntan på 
lånet och marknadsräntan. Programmet var inte så lyckat då det inte fanns tillräckligt många 
som ville ta del av programmet och lånen på stora projekt var mycket kostsamma och 
spenderade stora resurser av den federala budgeten. (Schwartz 2006) 
 
Ett annat program som startade under denna tid var ”Section 23 Leased Housing program” som 
startade år 1965 där det för första gången gavs s.k. ”rabattkuponger” (vouchers). Detta innebar 
att den federala regeringen gav subventioner till de som bodde i vanliga lägenheter som hyrdes 
på den öppna marknaden. År 1968 var målet att producera sex miljoner enheter till personer 
med låga till måttliga inkomster under en tioårsperiod. Detta skulle genomföras genom 
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programmen ”Section 235” och ”Section 236”. ”Section 235” innebar att lån som var försäkrade 
av FHA kunde vara subventionerade till en lägre ränta. ”Section 236” gav exploatörer som 
byggde lägenheter FHA-lån till en lägre ränta som innebar att de kunde erbjuda lägre hyror på 
lägenheterna. (Schwartz 2006) 
 
När man sedan år 1973 stoppade alla bostadssubventioner började man använda marknaden och 
landets ”privata” bostadsbestånd i större grad istället för att bygga allmänna bostäder. Det fanns 
många orsaker till detta men det grundade sig i att de allmänna bostäderna som byggts 
segregerade och isolerade låginkomsttagarna. Uppfattningen om att problemen som förelåg 
handlade om för litet utbud av bostäder ändrades till att problemen handlade om för låga 
inkomster och att behovet var lägre hyror. Det fanns också en idé om att alla skulle få välja var 
de skulle bo. Politiska influenser av konservativ politik som ledde till privatisering var också en 
stark drivkraft. (Schwartz 2006) 
 
Sedan stoppet år 1973 har det funnits tre viktiga bostadspolitiska medel. ”1974 Housing 
Community Development Act” stoppade i princip alla nybyggen av allmänna bostäder. Detta 
program innebar att man i större utsträckning istället förlitade sig på de s.k. ”rabattkupongerna” 
där en del av hyran rabatterades en viss procent. Kupongerna kunde användas i vilket område 
som helst på lägenheter med marknadshyror. Den andra policyn är ”Low Income Tax Credit” 
(LIHTC) som infördes år 1986. Denna policy har varit väldigt framgångsrik med att producera 
bostäder. Det tredje viktiga verktyget är ”Housing Block Grants” (HOME) som infördes år 
1990. HOME innebar en formell överföring av kontrollen av olika bostadspolitiska verktyg och 
program från den federala nivån till statliga och lokala nivåer. (Schwartz 2006) 
 
Det kan sammanfattas så att det har skett ett skifte i den sociala bostadspolitiken i USA. Från 
1930-talet till idag har ansvaret för finansiering och byggande av bostäder för låginkomsttagare 
skiftat från den federala nivån till en lokal nivå i samarbete med privata aktörer och icke 
vinstdrivande organisationer. Den federala och ibland statliga nivån är istället med och stöttar 
med vissa subventioner och bidrag. 
 
 

2.5 Bostadspolitiska medel  
Idag finns en uppsjö av olika politiska medel i USA för att ordna bostäder för låginkomsttagare. 
Det är ett komplext system med många olika program som initieras, finansieras, administreras 
på federal, statlig och lokal nivå samt av både vinstdrivande och icke-vinstdrivande 
organisationer. De olika programmen syftar till att stödja olika grupper i samhället som har svårt 
att ordna sin egen bostad. Dessa grupper innefattar vanligen äldre, låginkomsttagare, unga 
personer och i USA stöttar man även ofta ”veteraner” (veterans).  
 
Det finns program som är helt eller delvis är finansierade, men inte administrerade, på federal 
nivå. Det finns även flertalet medel som endast används i vissa enskilda stater eller på lokala 
orter. Lokala medel kan vara varianter av federala program men ibland helt andra verktyg för att 
hjälpa invånarna med bostadsförsörjning. De lokala medlen för alla 50 delstaterna kommer inte 
att presenteras närmre då det inte är relevant att veta detaljerna i förhållande till syftet med 
uppsatsen. Det är däremot viktigt att känna till att det finns väldigt många olika verktyg som 
administreras och finansieras även på statlig och lokal nivå.  
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Nedan är de största programmen som är finansierade av den federala nivån beskrivna och 
uppdelade efter hur de handskas med problemet. 
 
2.5.1 Skattepolitiska medel (Tax policy) 

Low Income Tax Credit program (LIHTC) 
LIHTC programmet är det största federala programmet för att producera och behålla prisvärda 
bostäder. Programmet infördes år 1986 och har fram till år 2013 producerat cirka 2,6 miljoner 
prisvärda enheter. (HUD) Idén med programmet är att det ska ge privata aktörer incitament att 
bygga och bevara prisvärda bostäder inriktade till de lägre inkomstgrupperna. Staterna får 
finansiering per capita från den federala skattemyndigheten. Ansvaret delegeras sedan normalt 
till en ”bostadsfinansierings förmedling” (housing finance agenecy) för att tilldela exploatörer 
”skattekrediter” (tax credits). Investerare köper sedan skattekrediter från exploatören som 
resulterar i ”eget kapital” (cash equity) som på så sätt reducerar ett projekts skuldsättning. Med 
lägre finansieringskostnader kan fastighetsägaren sedan erbjuda lägre hyror och måste sedan 
hyra ut ett visst antal enheter till specifika hyror som ofta ligger under marknadshyran. (NHLP)  
 
LIHTC programmet har högre inkomstgränser jämfört med många andra program och de som 
tjänar 80 procent eller mindre betraktas som grupper med låg inkomst. Hyrorna är inte heller 
bundna till vad hyresgästen tjänar. Genom LIHTC programmet sätts hyran till 30 procent av 50 
eller 60 procent av områdets medianinkomst beroende på vad som bestämdes då exploatören 
fick sina skattekrediter. (Furman Center 2012) Detta kan jämföras med de flesta andra program 
som har en satt hyra på 30 procent av hyresgästens inkomst.  
 
2.5.2 Bidrag (Block grants) 
The Community Development Block Grant (CDBG) 
CDBG är ett bidrag som förser lokala myndigheter med resurser för att kunna ta tag i olika 
utmaningar som ett område har. Det bestäms en tidsperiod på 1 till 3 år och inom den tiden ska 
minst 70 procent av finansieringen användas till aktiviteter som hjälper låg- och 
medelinkomsttagare. Det finns också vissa mål som måste uppfyllas. Aktiviteterna måste 
antingen vara förmånliga för låg- och medelinkomsttagare, förebygga eller avlägsna slum, eller 
förebygga något annat problem som området har som är så pass allvarligt att det riskerar 
människors hälsa eller välfärd och att det inte finns annan finansiering. (HUD, CDBG) 
 
HOME Investment Parterships program (HOME) 
HOME är speciella bidrag som tilldelas stater som sedan används på lokal nivå tillsammans med 
icke vinstdrivande organisationer för att finansiera olika aktiviteter så som att bygga, köpa eller 
renovera prisvärda bostäder. HOME är det största federala ”ramanslaget” (block grant) som ska 
skapa prisvärda bostäder riktat till låginkomsttagare. Lokala områden kan själva relativt fritt 
bestämma vad finansieringen ska användas till. Det finns vissa krav på att prisvärda bostäder 
som byggs genom programmet ska vara långsiktigt prisvärda och att minst 15 procent av 
kapitalet ska användas för att finansiera bostäder som ska drivas av icke vinstdrivande 
organisationer. Det finns även krav på att matcha varje dollar från bidraget med 25 cent från 
någon annan finansiering. Finansieringen ska ha ett planerat användningsområde inom 2 år och 
spenderas inom 5 år. (HUD; HUD exchange) 
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2.5.3 Hyresstöd (Rental assisatance) 
Federala program 
Federalt hyresstöd innefattar tre huvudprogram: Housing Choice Vouchers, Project Based 
Rental Assistance och Public Housing.  
 
”Section 8” Housing Choice Voucher program  
Section 8 Housing Choice Voucher program infördes på 1970-talet och är det mest använda 
federala hyresstödet. Verktyget är ”hyresgästbaserat” (tenant based) vilket innebär att 
låginkomsttagare får ”rabattkuponger” (vouchers) som rabatterar en viss del av hyran på 
bostäder som de hittar på den fria marknaden. Programmet är finansierat av den federala nivån 
men drivs på statlig och lokal nivå genom ”bostadsförmedlingar” (housing agencies). Varje år 
när nya familjer får hjälp genom programmet ska 75 procent ha extremt låga inkomster, vilket 
innebär att deras inkomster inte överstiger 30 procent av områdets median. Andra hushåll kan ha 
upp till 80 procent av områdets medianinkomst. Bostadsförmedlingarna kan även sätta andra 
särskilda krav baserat på mer specifika behov i området. (HUD; CBPP 2015) 
 
När en familj får en rabattkupong har de 60 dagar på sig att hitta ett boende. Det finns möjlighet 
att använda kupongen antingen för att betala hyran i sitt nuvarande boende eller för nytt boende. 
Bostadsförmedlingen kontrollerar sedan att bostaden har en tillräcklig hög standard och att 
hyran är rimlig i förhållande till andra jämförbara lägenheter i området. (CBPP 2015) 
Bostadsförmedlingen bestämmer en ”betalningsstandard” (payment standard) som motsvarar 
vad hyran är på en medelprissatt bostad på den lokala bostadsmarknaden. Familjen kan sedan 
välja att bo i en bostad som kostar mer eller mindre än den satta betalningsstandarden. Om 
familjen väljer att bo i en bostad som har en hyra som överstiger betalningsstandarden får de 
betala mellanskillnaden själva. Grundtanken är att familjerna ska betala 30 procent av sin 
bruttoinkomst varje månad för hyra, el och vatten m.m. (HUD; CBPP 2015) 
 
Project-based vouchers (PBVs) 
PBVs är del av ”Housing Choice Voucher Program” men skiljer sig åt för att det inte är 
hyresgästbaserat. Med hyresgästbaserat menas att en familj kan hyra vilken bostad de vill som 
möter programmets riktlinjer. PBVs är bundet till en specifik enhet där hyresvärden har ett 
kontrakt med bostadsförmedlingen. Om en familj sedan flyttar ut ur bostaden ligger kupongen 
kvar och kopplad till bostaden och en ny familj flyttar in i bostaden till rabatterad hyra. Familjer 
som bor i en bostad med PBVs betalar 30 procent av sin bruttoinkomst i hyra, el och vatten 
m.m. Bostadsförmedlingar kan använda upp till 20 procent av finansieringen för ”Housing 
Choice Voucher funds” till PBVs. Bostadsförmedlingen skriver kontrakt med hyresvärden i upp 
till 15 år med möjlighet till förlängning. Normalt sätt kan inte fler än 25 procent av enheterna i 
en byggnad vara bundna till en kupong. ( CBPP 2015) 
 
Section 8 Project-Based Rental Assistance (PBRA)   
Section 8 PBRA är projektbaserat och skiljer sig från hyresgästbaserat hyresstöd där 
låginkomsttagare kan hyra valfri enhet på marknaden som möter vissa särskilda krav. För att 
kunna hyra en enhet som ingår i programmet måste familjen ha låg inkomst och deras inkomster 
får inte överstiga 80 procent av medianinkomsten för området. Hyresgästerna betalar sedan 30 
procent av sin inkomst för hyra, el, och vatten m.m. Mellanskillnaden för vad hyresgästen 
betalar och vad det kostar att underhålla lägenheten finansieras av den federala nivån och betalas 
direkt till fastighetsägaren. Fastighetsägarna har ett kontrakt med HUD om att hyra ut med vissa 



	 12 

särskilda villkor och det är fastighetsägaren som äger och förvaltar fastigheterna. De flesta 
fastighetsägarna är vinstdrivande men det finns också vissa icke-vinstdrivande organisationer 
som äger sådana fastigheter. (CBPP 2015) 
 
Public housing programs 
”Public housing” kan ses som ett hyresstödprogram. HUD har tillsyn över programmet men det 
är administrerat av de allmänna bostadsförmedlingarna (public housing agencies). De flesta 
bostadsförmedlingarna äger och förvaltar fastigheterna själva men vissa väljer att använda sig av 
privata fastighetsförvaltare eller säljer till någon annan som förvaltar fastigheten. (CBPP 2015) 
 
2.5.4 Stöd för ägande av egna hem (Homeownership programs) 
Federal housing administration loan insurance  
Ett FHA lån är försäkrat av FHA för att skydda långivarna ifall låntagaren inte kan betala sina 
lån. Dessa lån hjälper de som kan ha svårt att få ett vanligt lån så som de som köper ett eget hem 
för första gången. Lånet kräver lägre kontantinsats och man behöver inte en lika hög 
kreditvärdighet. (HUD; Zillow) 
 
	

2.6 Sammanfattning  
USA har sedan 1930-talet haft en bostadspolitik där man har försökt att hjälpa de som inte har 
möjlighet att själva skaffa sig en bostad. Det har funnits en rad olika program med olika 
strategier där vissa program har fungerat bättre än andra. Från början var det nästan uteslutande 
den federala nivån som stod för finansiering och byggande för prisvärda bostäder till 
låginkomsttagare. Det var också vanligast att bygga storskaliga bostadsområden med endast 
bostäder till låginkomsttagare under denna tid. Fram till idag har det dock skett ett skifte där 
man förlitar sig allt mer på lokal nivå i samarbete med privata aktörer för att både bygga och 
finansiera bostäder för låginkomsttagare. De flesta medel som används idag försöker även att 
undvika segregation. Skiftet har flertalet förklaringar och det beror delvis på grund av antalet 
misslyckade projekt som segregerat och isolerat låginkomsttagare men även på grund av en 
ändrad uppfattning om att problemet som föreligger inte beror på för lågt utbud av bostäder utan 
på grund av för låga inkomster. Även politiska influenser av konservativ politik har haft en 
inverkan då det lett till mer privatisering.  
 
Idag ligger ansvaret för bostadsförsörjning generellt på en lokal nivå som är stöttat av 
subventioner och bidrag från statlig och federal nivå. Man använder sig idag av en rad strategier 
för att förse alla inkomstgrupper med bostäder; skattepolitiska medel, hyresstöd, lånegarantier, 
bidrag och reglering av markanvändning. 
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3 Vad är inclusionary housing? 
 
”class of policies that make use of land-use planning and zoning regimes to mandate or 
encourage the production of affordable housing from market-rate housing developers.” 
(Schuetz & Meltzer 2012, s.32) 
 
”a range of local polices that tap the economic gains from raising real estate values to create 
affordable housing-trying the creation of homes for low- or moderate income households to the 
construction of market rate residential or commercial development.” (Jacobus 2015, s.7) 
 
”a means of using the planning system to create affordable housing and foster inclusion by 
capturing resources created through the marketplace. The term refers to a program, regulation, 
or law that requires or provides incentives to private developers to incorporate affordable or 
social housing as part of market-driven developments, either by incorporating the affordable 
housing into the same development, building it elsewhere, or contributing money or land for the 
production of social or affordable housing in lieu of construction.” (Calavita & Mallach 2010, 
s. 1) 
 
Det finns flera definitioner för vad inclusionary housing innebär. Inclusionary housing kan 
definieras som ett medel som använder fysisk planering och zonplaner för att tvinga eller 
uppmuntra prisvärda bostäder inom projekt till marknadspris. Inclusionary housing innebär även 
lokala medel som tillgodogör sig stigande fastighetsvärden för att skapa prisvärda bostäder inom 
projekt till marknadspris eller kommersiella projekt. Den bredaste definitionen är att 
inclusionary housing är ett medel som använder fysisk planering till att skapa prisvärda bostäder 
genom att använda resurser som skapas på marknaden. Termen kan innefatta ett program, 
reglering eller lag som tvingar eller ger incitament för att exploatörer ska inkludera prisvärda 
bostäder i samma projekt alternativt bygga prisvärda enheter på en annan plats, betala en avgift 
eller ge bort mark där prisvärda bostäder kan produceras.  
 
Inclusionary housing kan också kallas inclusionary zoning i de fall då kraven på byggande av 
prisvärda bostäder bestäms i zonplaneringen. Kraven på att bygga prisvärda bostäder kan dock 
regleras utan att bestämmas i någon zonplan (Jacobus 2015, s.7) och därför kallas programmet 
vanligtvis inclusinary housing då det är en bredare term. Från och med nu kommer inclusionary 
housing forkortas till ”IH”. Som nämnt ovan kan IH regleras på olika sätt, exempelvis genom 
zonplaner, lagar, andra regleringar eller som ett bostadspolitiskt program.  
 
 
3.1 Inclusionary housing bakgrund 
IH används som ett verktyg för att ta itu med de problem som Kalifornien haft som följd av 
orimliga priser och bostadsförsörjning för låginkomsttagare och använder IH för att öka utbudet 
av prisvärda bostäder och integrera prisvärda bostäder i projekt med marknadshyra eller 
marknadspris. IH introducerades i USA i början av 1970-talet och Kalifornien är idag en av de 
stater där IH används som mest. (CCRH & NPH 2003) USA är det land där IH är som mest 
utbrett även om det även används i flertalet andra länder runtom i världen (Schuetz & Meltzer 
2012, s.33).  
 
Det beslutas på lokal nivå om IH ska införas och hur programmet ska utformas. Försök att 
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kontrollera IH med statliga lagar har fått stark opposition från exploatörer i Kalifornien. Även 
lokala myndigheter motsätter sig vanligtvis att staten ska blanda sig i. Detta gäller framförallt i 
de fall då staten inte erbjuder finansiering. (NPH 2007) 
 
Mellan åren 1996 och 2006 ökade priserna på bostäder i Kalifornien med mer än det dubbla. 
Hyrorna under samma tid ökade också, även om inte lika mycket. Detta ledde till problem även 
för medelklassen att köpa sina bostäder. Stadsplaneringen i USA är känd för att städerna är 
mycket utbredda s.k. ” urban sprawl”. I Kalifornien har fenomenet inneburit att priserna inte 
bara har ökat i centrala delar och förorter utan de höga priserna har även spridit sig till 
landsbygden. Ökade priser och hyror runtom i staten ledde till en ökad implementering av IH 
runt år 2000. År 1994 fanns det 64 IH program. År 2007 fanns det nästan 170 IH program vilket 
utgör ungefär en tredjedel av de lokala orterna i Kalifornien. Se bilaga 1. IH har speciellt varit 
populärt att använda i tider då bostadsmarknaden varit stark på grund av att IH ses som ett 
verktyg för stater att ta tillvara på de markvärdeökningar som tillfaller exploatörerna när de 
beviljas bygglov. (Calavita & Mallach 2010, s.45) 
 
Att implementeringen av IH växte så starkt under denna tid i Kalifornien var inte bara för att 
priserna ökade utan också för att det beslutades i ett rättsfall att IH program var förenliga med 
konstitutionen1 (Calavita & Mallach 2010, s.45). 
 
3.1.1 Generell plan (General plan) 
Om IH ska införas eller inte bestäms på lokal nivå men staten har vissa krav på att varje lokal 
nivå måste upprätta en generell plan som ska inkludera en del som kallas ”housing element”2. 
Detta är en 5 årig plan där varje lokal ort måste planera för bostadsbehovet av alla sina invånare 
och att möta sin del av det regionala bostadsbehovet. (Mallach & Calavita 2010, s. 41) De 
regionala bostadsbehoven fastställs av State of California Department of Housing and 
Community Development och bestämmer detta för varje inkomstgrupp som sedan tilldelas varje 
lokal ort sin del det regionala bostadsbehovet.  
 
Detta är relevant i förhållande till IH för att orter som visat motvillighet i att planera för 
prisvärda bostäder där deras ”housing element” inte har uppfyllt kraven har prövats i domstol. 
Detta har resulterat i att dessa orter har infört IH för att möta kraven om sin del av det regionala 
bostadsbehovet (Wiener & Barton 2012, s.406). Vid en rättstvist kan bygglov för hela området 
nekas tills att en acceptabel ”housing element” är ordnat. Om en ”housing element” inte 
uppfyller de statliga lagarna kan detta även riskera vissa statliga och federala bidrag dras in. Det 
finns alltså många anledningar för lokala orter att ha en tillräckligt bra generell plan. Hur dessa 
planer sedan sätts i verket och resulterar i faktiska projekt finns det inte några system för att 
kontrollera. Det som händer då är att det läggs ner mest arbete på att utforma själva planerna så 
att det uppfyller krav på pappret istället för att fokusera på att producera faktiska bostäder. 
(Mallach & Calavita 2010, s. 41) 
 
Utöver en generell plan finns det ännu en lag som kan vara viktig att veta om för att förstå IH i 
ett större sammanhang. Redan nämnt i uppsatsen är zonplaneringen som motsvarar detaljplaner 
som vi använder i Sverige.  
 

																																																													
1 Home builders Assosciation of Northern California v. City of Napa 
2 California Code Section 65583  2 California Code Section 65583  
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3.1.2 Density bonus 
Density bonus innebär att planerade projekt kan få tillstånd att vara större än vad som är tillåtet 
enligt zonplanen om ett visst antal enheter blir prisvärda inom projektet. Detta gäller endast i de 
fall på exploatören frivilligt erbjuder sig att bygga prisvärda enheter och i dessa fall måste en 
density bonus ges (Graddy & Bostic 2010, s.i84) Detta är infört som en lag i Kalifornien3 
(Brunick & O’B. Maier 2010, s.170). Tanken är att om exploatören får bygga större så kommer 
projektet inte påverkas lika mycket finansiellt av att bygga vissa enheter till lägre hyra eller pris 
(Graddy & Bostic 2010, s.i84). 
 
3.1.3 California Housing Accountability Act  
California housing and accountability act kallas vanligtvis ”Anti- NIMBY law”. NIMBY som 
står för ”not in my backyard” kan definieras som ”opposition to the locating of something 
considered undesirable (as a prison or incinerator) in one's neighborhood”. (Merriam Webster 
u.å.) NIMBY innebär alltså att någon eller några motsätter sig att något som ses som icke 
önskvärt uppförs i sitt bostadsområde. Lagens innehåll reglerar diskriminering av projekt med 
bostäder för låginkomsttagare. På lokal nivå är det därmed olagligt att på något sätt göra ett 
projekt helt eller delvis innehållet av bostäder för låginkomsttagare ogenomförbart på grund av 
olika villkor eller att inte ge tillstånd till projektet. I vissa fall finns det undantag och det finns 
möjligheter att inte ge tillstånd till sådana projekt om: 

1. Projektet skulle ha en oundviklig påverkan på hälsa och säkerhet som inte går att 
förmildra.  

2. Det inte finns något behov av projektet 
3. Projektet är inte förenligt med den generella planen och ”housing element” stämmer 

överens med de statliga lagarna. (Brown & Minnehan 2006) 
 
 

3.2 Utformning av inclusionary housing program 
Varje lokalt område väljer om IH ska implementeras och hur det i så fall ska utformas. Som en 
följd av att varje enskilt område bestämmer om och hur medlet ska införas finns det stora 
skillnader i hur programmen är utformade mellan orter inom stater och regioner i USA. 
Variationerna beror exempelvis på lokala skillnader i politisk ställning och förhållanden på 
bostadsmarknaden. Oavsett om programmen är olika utformade så har IH tre gemensamma 
karaktärsdrag som skiljer sig från andra bostadspolitiska medel: 

1. IH är en marknadsinriktad policy jämfört med mer traditionella sätt att ordna bostäder 
för låginkomsttagare. IH finansieras genom att ta tillvara på ökning av markvärden eller 
produktion av bostäder till marknadspris jämfört med traditionella program som 
finansieras genom skatter eller subventioner.  

2. Syftet med IH är att integrera bostäder för låginkomsttagare med bostäder till 
marknadspris vilket ska resultera i ett socialt blandat bostadsbyggande.  

3. Det är lokala och regionala organisationer och inte staten som implementerar IH. 
(Schuetz & Meltzer 2012, s.32) 

 
Huruvida IH ska införas och hur det ska utformas bestäms alltså på lokal nivå. Hur programmet 
kan utformas på olika sätt innebär att det till exempel kan vara frivilligt eller obligatoriskt att 
delta i programmet. Det kan också finnas olika incitament och kompensationer som ska ges vid 

																																																													
3 Density bonus law (California Government Code Sections 65915 – 65918) 
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frivilliga och obligatoriska program. Det kan även bestämmas om man ska ge obligatoriska 
program alternativ till att bygga enheterna inom projekt till marknadspris eller marknadshyra så 
som till exempel avgifter eller ge bort mark. Hur de olika utförande kan se ut kommer att 
beskrivas närmre nedan.  
 
3.2.1 Prisvärda hyresbostäder eller lägenheter och hus med äganderätt 
Prisvärda enheter som ingår i projekt som omfattas av IH kan byggas både som lägenheter och 
hus. Det finns också möjligheter att bygga både hyreslägenheter eller lägenheter och hus med 
äganderätt. Figur 3 nedan visar hur fördelningen av de byggda enheterna genom IH ser ut enligt 
en studie gjord av NPH år 2007.   
 
Figur 3  

 
Antalet prisvärda enheter indelat efter form och tilldelad inkomstgrupp. Källa: NPH 2007 

 
3.2.2 Är programmet obligatoriskt eller frivilligt att delta i?  
Den största skillnaden gällande utformning mellan olika IH program är huruvida programmet är 
frivilligt att delta i eller om det är obligatoriskt att delta. Obligatoriska program innebär att det i 
princip alltid krävs att exploatörer går med på att bygga en viss andel nya bostäder till ett pris 
under marknadspris innan bygglov beviljas. Frivilliga program brukar ge olika incitament för att 
exploatörerna ska vilja ta del i programmet. Frivilliga program som är reglerade i en zonplan 
kan ibland kallas ”incentive zoning program”. (Jacobus, 2015, s.24) 
 
3.2.3 Frivilliga program 
Om ett område har implementerat ett frivilligt program så kommer detta innebära att det erbjuds 
olika incitament till exploatören för att de ska vilja bygga prisvärda enheter. Incitamentens 
utgångspunkt är att kompensera för de kostnader som uppstår till följd av att exploatören deltar i 
programmet. När en exploatör bygger prisvärda enheter inom ett projekt till marknadspris 
kommer detta att minska vinsten men med olika kompensationer så reduceras den minskade 
vinsten. Det vanligaste incitamentet är en s.k. ”density bonus” som innebär att exploatören får 
bygga ett större antal lägenheter än vad som är tillåtet i zonplanen och som vanligtvis innebär att 
byggnaden får tillstånd att öka på höjden. Andra sorters incitament kan vara snabbare 
bygglovshantering, reducering av olika avgifter eller lättnader av andra krav så som storlek på 
tomt, fasadutformning eller antalet parkeringsplatser. (Schuetz & Meltzer 2012, s.33-34)  
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Incitamenten har kritiserats för att de minskar kostnaderna för byggherrarna men att dessa 
kostnader istället läggs på allmänheten. Om programmen är rimligt utformade och kan 
absorberas av markpriser så innebär incitamenten endast att kostnader flyttas från markägare till 
allmänheten. Incitament som har sådana effekter är olika avgiftslättnader som innebär att lokala 
myndigheter minskar sina inkomster. Även s.k. ”density bonuses” innebär kostnader för 
allmänheten på grund av ökade kostnader för infrastruktur och andra kostnader som kan 
uppkomma till följd av exploatering. (Jacobus 2015, s.33) 
 
3.2.4 Obligatoriska program 
Om ett område har implementerat ett obligatoriskt program krävs det i princip alltid att 
prisvärda enheter byggs i nya projekt. Även för de flesta obligatoriska program finns olika 
kompensation som liknar de incitament som ges vid frivilliga program. (Schuetz & Meltzer 
2012, s.33) I många fall finns det undantag från att tvingas bygga prisvärda enheter. Undantagen 
kan till exempel innebära att vissa geografiska områden och vissa slags projekt inte behöver 
innehålla prisvärda bostäder. Det är också vanligt att det krävs att ett projekt är av en viss storlek 
för att kräva inkludering av prisvärda enheter. Normalt sätt undantas projekt som är under ett 
visst antal lägenheter. (Schuetz & Meltzer 2012, s.34)  
 
3.2.5 Alternativ till att bygga prisvärda enheter inom ett projekt 
Förutom undantag om att vissa geografiska områden och projekt upp till en viss storlek inte 
behöver innehålla prisvärda bostäder finns det ibland andra möjligheter att slippa bygga 
inkluderade prisvärda enheter. Det ges ofta olika alternativ till att bygga prisvärda enheter på 
plats inom projekten vilket exempelvis kan vara att betala en avgift eller ge bort mark till den 
lokala myndigheten. Alternativen till att bygga prisvärda enheter inom projekten beskrivs 
närmre nedan.  

In- Lieu fees 
Att delta i vissa obligatoriska program kan avtalas bort genom att exempelvis betala en ”avgift” 
(in-lieu fee). Detta innebär att exploatören betalar en avgift som går till en ”bostadsfond” 
(housing trust fund) som sedan kan användas för att finansiera byggandet av prisvärda bostäder 
på en ”annan plats” (off-site). (Jacobus 2015, s.28) 
 
Det finns flera sätt att bestämma hur dessa avgifter ska sättas. Den grundläggande aspekten är 
om ett område vill främja och uppmuntra till att bygga prisvärda bostäder ”inom projekten” (on-
site) eller hellre samlar in avgifter för att kunna finansiera byggande av billiga bostäder på andra 
platser. Generellt fungerar det så att ju högre avgift ju högre chans är det att byggherrarna väljer 
att bygga prisvärda bostäder inom projektet. Det finns exempel på orter som satt en avgift som 
är lägre än vad det kostar att bygga en prisvärd enhet inom projektet. Risken med att sätta en för 
låg avgift är att det då produceras betydligt färre enheter som är prisvärda. (Jacobus 2015, s.28) 
I en undersökning gjord år 2007 uppgav 81 städer att de tillät sådana avgifter och 63 av dessa 
städer hade tillsammans samlat in 219 miljoner dollar tack vare avgifterna. Avgifterna som 
samlades in kunde sedan användas för att bygga prisvärda bostäder på andra platser vilket totalt 
resulterade i nästan 4800 enheter. (Calavita & Mallach 2010, s.47) 

Off-site development 
Andra möjligheter för att undvika att bygga prisvärda enheter inom projekten är att exploatören 
får ett tillstånd för att bygga enheterna på en ”annan plats” (off-site development). Ofta innebär 
detta att det byggs ett helt hus med prisvärda enheter på en annan plats. En undersökning gjord 
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år 2004 fann att två tredjedelar av alla program i Kalifornien tillät byggande av prisvärda 
enheter på annan plats. Det är ett bra alternativ så länge det finns tydliga riktlinjer och regler för 
att projekten byggs i bra områden, med hög standard och underhålls kontinuerligt. (Jacobus 
2015, s.31) 
 
Ett exempel på ett program som är väl utformat när det gäller byggande av prisvärda enheter på 
annan plats är området Santa Monica i Kalifornien som också har ett av de äldsta IH 
programmen i USA. Santa Monica tillåter exploatörer att bygga prisvärda enheter på annan plats 
om det innebär att det resulterar i ökad nytta för allmänheten. Utöver detta krav så måste 
exploatörer bygga 25 procent mer prisvärda enheter om de väljer att bygga på annan plats 
jämfört med om de skulle bygga inom projektet. För att främja ekonomisk integration finns 
ännu ett krav på prisvärda enheter som byggs på annan plats. Enheterna måste byggas inom 400 
meter från ett marknadsprisprojekt. Det finns möjligheter att frångå det sista kravet upp till 1,6 
km om det inte leder till alltför hög koncentration av prisvärda bostadsprojekt. (Jacobus 2015, 
s.31) 

Land dedications 
För att undgå att bygga prisvärda enheter inom ett projekt kan exploatörer även i vissa program 
ge bort mark där det sedan kan byggas ett visst antal prisvärda enheter. Om detta ska fungera 
ordentligt måste den lokala myndigheten se till att det faktiskt byggs på den mark som skänks av 
byggherrarna. (CCRH & NPH 2003)  

Credit transfers 
För att undgå att bygga prisvärda enheter inom ett projekt finns ännu ett alternativ och det är att 
en exploatör kan bygga fler prisvärda enheter än vad som krävs i ett projekt för att befrias från 
att bygga dessa i ett annat projekt. (CCRH & NPH 2003) 
 
3.2.6 Hur stor andel av enheterna ska vara prisvärda? 
När en exploatör deltar i ett IH program, både frivilligt och obligatoriskt så är det angivet hur 
många procent enheter som ska vara prisvärda. Hur stor andel prisvärda enheter projekten ska 
innehålla varierar kraftigt. I USA och Kanada är 10 till 20 procent det allra vanligaste, men i 
vissa fall kan det vara så mycket som 50 procent. Om ett projekt måste innehålla en stor andel 
prisvärda enheter får oftast exploatören större kompensation. (Schuetz & Meltzer 2012, s.34) I 
Kalifornien kräver de flesta orter 10 procent prisvärda bostäder (Mallach & Calavita 2010, s.46). 
 
3.2.7 Vilken är målgruppen för programmet? 
Vid byggande av prisvärda bostäder inom projekt till marknadspris eller med marknadshyra 
måste det även finnas en strategi för vem som ska få utnyttja enheterna. I USA finns det olika 
inkomstgrupper som brukar användas för fördelning av prisvärda bostäder. Inkomstgrupperna 
definieras av HUD och presenterades tidigare i ”Tabell 1” på sida sju. Vissa program anger hur 
många lägenheter som ska avsättas för varje inkomstgrupp. (Schuetz & Meltzer 2012, s.34) IH 
program brukar generellt satsa på grupper med låga till måttliga inkomster (Jacobus 2015, s.25). 
Hyresenheterna brukar oftast rikta sig till grupper med låga inkomster medan enheter till 
försäljning brukar rikta sig till grupper med måttliga inkomster (Calavita & Mallach 2010, s.46).  
 
Vissa områden prioriterar att hjälpa en av inkomstgrupperna medan andra hjälper några från 
varje inkomstgrupp. I de fall då man endast satsar på att hjälpa dem med de allra lägsta 
inkomsterna finns det flera strategier att använda för att det ska bli möjligt: 
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1. Tillåta exploatörer bygga färre prisvärda enheter, men som är mycket billigare 
2. Betala exploatörer eller ge dem fler incitament för att kunna erbjuda ännu billigare 

enheter 
3. Lägga till större subventioner 
4. Acceptera avgifter och bygga prisvärda bostäder tillsammans med en icke-vinstdrivande 

organisation. (Jacubus 2015, s.25-26) 
 
3.2.8 Hur länge ska bostäderna hållas prisvärda? 
För varje projekt bestäms det hur länge enheterna ska ha ett pris under marknadspris eller en 
hyra under marknadshyra. Längden på hur länge en enhet ska hållas prisvärd varierar från 
program till program och kan sättas till allt mellan 15 och 99 år. (Schuetz & Meltzer 2012, s.34) 
Medelvärdet för hyresbostäder är 42 år och ägandebostäder 34 år i Kalifornien. Det finns även 
enheter som är permanent prisvärda som uppges utgöra cirka 20 procent av både hyres- och 
ägandebostäder. (Calavita & Mallach 2010, s.48) 
 
Det verkar normalt sätt inte finnas några strategier utarbetade gällande uppföljning av att 
enheter behålls prisvärda. Vid en studie där man ställde frågor om uppföljning av de olika 
programmen i olika städer så svarade många inte alls eller utan fullständiga svar och detta fick 
forskarna att tro att det finns bristfällig uppföljning (Calavita & Mallach 2010, s.48). 
 
3.2.9 Linkage Fee programs 
Det finns ett program som kallas Linkage Fee program som inte ska blandas ihop med IH. Detta 
innebär att exploatörer måste betala en avgift för varje nyproducerad kvadratmeter till 
marknadspris och använda dessa avgifter för att finansiera prisvärda bostäder. Detta innebär 
alltså att det inte krävs att lägenheter byggs inom projekten. Programmet inkluderar både 
nyproduktion av bostadsfastigheter såväl som nyproduktion av kommersiella fastigheter.  
 
 
3.3 Sammanfattning 
IH introducerades i USA i början av 1970-talet och Kalifornien är idag en av de stater i USA där 
IH är mest utbrett. Varje enskild ort bestämmer om IH ska införas och hur programmet ska 
utformas och därför finns det stora skillnader mellan programmen. Ungefär en tredjedel av de 
lokala orterna i Kalifornien har implementerat IH. IH har speciellt varit populärt att använda i 
tider då bostadsmarknaden varit stark på grund av att IH ses som ett verktyg för stater att ta 
tillvara på de markvärdeökningar som tillfaller exploatörerna när de beviljas bygglov. IH har tre 
karaktärsdrag som skiljer sig från andra bostadspolitiska medel: IH är en marknadsinriktad 
policy, syftet med programmet är att integrera och skapa ett socialt blandat bostadsbyggande 
och det är lokala och regionala organisationer och inte staten som implementerar IH.  
 
Varje lokalt område tar ställning till om de vill införa IH som en strategi för att se till att fler 
prisvärda enheter byggs. Prisvärda enheter kan byggas både som hus och som lägenheter och 
både som hyresrätter samt bostäder med äganderätt. Om ett område väljer att implementera IH 
så finns det många olika sätt att utforma ett program:	

• Obligatoriskt utan undantag eller möjligheter till att betala en avgift eller ge bort mark 
• Obligatoriskt med undantag för vissa projekt, till exempel på vissa geografiska platser 

eller viss storlek 
• Obligatoriskt med kompensationer 



	 20 

• Obligatoriskt med möjligheter att betala en avgift eller ge bort mark 
• Frivilligt med incitament 

 
Programmen är alltså antingen obligatoriska eller frivilliga. I vissa fall finns det alternativ till att 
bygga prisvärda enheter inom projekten till marknadspris eller med marknadshyra. Alternativen 
brukar innefatta alla eller några av följande: (1) att betala en avgift (in-lieu fee) (2) bygga 
enheterna på en annan plats (off-site development) (3) att ge bort ett markområde (land 
dedication) eller att (4) bygga fler prisvärda enheter än vad som krävs i ett projekt för att befrias 
från att bygga dessa i ett annat projekt (credit transfers). 
 
Olika kompensationer för obligatoriska program och incitament för frivilliga program som kan 
ges innefattar vanligtvis snabbare bygglovshantering, reducering av olika avgifter eller lättnader 
av andra krav så som storlek på tomt, fasadutformning eller parkeringsplatser. Det är även 
vanligt förekommande att en ”density bonus” ges som en kompensation vid obligatoriska 
program. Vid frivilliga program måste en ”density bonus” ges enligt lag om exploatören bygger 
prisvärda enheter inom ett projekt. En ”density bonus” innebär att exploatören får möjligheter 
att till exempel bygga högre än vad som är tillåtet enligt zonplanen.  
 
I fråga om hur många enheter som en exploatör måste bygga inom ett projekt skiljer sig åt men 
det vanligaste i Kalifornien är 10 procent. IH satsar generellt på att tillgodose låg-till måttliga 
inkomstgrupper med bostäder. Hyresenheterna brukar oftast rikta sig till grupper med låga 
inkomster medan enheter till försäljning brukar rikta sig till grupper med måttliga inkomster.  
Längden på hur länge en enhet ska hållas prisvärd kan sättas till allt mellan 15 och 99 år men 
medelvärdet för hyresbostäder är 42 år och ägandebostäder 34 år i Kalifornien.  
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4 Vilka effekter har inclusionary housing haft? 
I detta avsnitt analyseras studier som gjorts av IH i Kalifornien. Avsnittet syftar till att 
undersöka vilka effekter IH har haft. Med effekter menas hur många enheter som har kunnat 
färdigställas samt vilka effekter IH har haft på marknaden. Det görs även en analys av hur de 
mest effektiva IH programmen är utformade.  
 
 
4.1 Hur många prisvärda enheter har producerats genom 
inclusionary housing? 
Det är svårt att analysera hur många enheter som har producerats genom IH i Kalifornien av tre 
anledningar: 

1. Programmet har funnits sedan 1970-talet och tidigare bostäder som byggts, speciellt de 
med äganderätt, har ofta inte haft någon systematisk översyn. På grund av att 
programmet funnits under en längre tid kan många som arbetat med projekten för länge 
sedan gått i pension eller bytt arbete utan att ha lämnat ordentlig dokumentation till den 
som tagit over deras arbete.  

2. Det är vanligtvis inte en person som är ansvarig för dessa projekt utan ansvaret kan 
sträcka sig over flera olika avdelningar på en kommun och detsamma gäller uppföljning 
av dessa projekt.  

3. Eftersom IH inte krävs av staten så finns inget centraliserat system där dessa projekt 
dokumenteras och skrivs in. För att ta reda på information om programmen måste man 
vända sig till varje enskild lokal ort. (Wiener & Barton 2012, s.411) 
 

Det finns dock en studie som gjorts som har analyserat IH program i hela Kalifornien som 
uppskattade att det mellan januari år 1999 och juni år 2006 producerades 29 281 prisvärda 
enheter (lägenheter och hus) genom IH i Kalifornien. För att få en uppfattning om hur mycket 
det är kan man jämföra den siffran med det programmet som producerar flest enheter i 
Kalifornien, LIHTC programmet. Under samma tid, januari 1999 till juni 2006 så producerades 
cirka 17 000 enheter per år genom LIHTC som då jämförs med cirka 4500 enheter per år genom 
IH. (NPH 2007) 
 
 
4.2 Hur är de mest effektiva programmen utformade?  
I samma studie som uppskattade antalet enheter producerade genom IH i Kalifornien har man 
också analyserat vilka program som producerar flest prisvärda enheter och hur de är utformade. 
De effektivaste programmen har flera gemensamma drag. Bland de effektivaste programmen 
finns det både äldre program implementerade på 80-talet och nya program implementerade 
under 2000-talet. De effektivaste programmen varierar i storlek och tillväxttakt men alla är 
obligatoriska. De flesta av programmen har en storleksgräns som innebär att projekt som är 
mindre än en viss storlek inte inkluderas av programmet. Vissa områden inkluderar dock alla 
projekt i sitt program med att små projekt har en möjlighet att betala en avgift istället för att 
bygga prisvärda enheter.  
 
Hur många procent prisvärda enheter projekten ska innehålla varierar mellan 12,5 procent till 35 
procent men det vanligaste är 15 procent. I vissa program varierar procentsatsen beroende på om 
det byggs flerbostadshus eller enbostadshus där flerbostadshus kräver en större procentsats. 
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Målgrupp för programmen varierar och vissa program specificerar hur enheterna ska fördelas 
mellan de olika inkomstgrupperna. Vissa har till exempel olika målgrupper för enbostads-och 
flerbostadshus. Hur länge bostäderna ska hållas prisvärda varierar mellan 30 år och för alltid. De 
flesta programmen har olika incitament så som ”density bonus” och olika avgiftslättnader. Alla 
program har alternativ till att bygga enheter inom projekten. (NPH 2007)  
 
 
4.3 Vilka effekter har inclusionary housing haft på marknaden?  
De flesta som argumenterar mot IH påstår att det finns stora risker med att införa policyn då 
byggande av prisvärda enheter begränsar utbudet av bostäder till marknadspris och därmed höjer 
priserna på alla bostäder till marknadspris (NPH 2003). Ett annat, men liknande argument mot 
IH brukar vara att IH är en slags skatt. En skatt som sedan överförs på bostadskonsumenter, 
exploatörer och markägare, som exempelvis tas ut på minskade markvärden eller exploatörernas 
vinster. IH borde även enligt ekonomisk teori minska utbudet av bostäder och därmed höja 
priserna samt sakta ner produktionen. (Bento et. Al 2009) 
 
När en stad inför IH kommer det troligtvis öka en exploatörs kostnader. Dessa kostnader kan 
dock exploatören generellt inte lägga på köpare eller hyresgäster för att nya bostäder måste vara 
konkurrenskraftigt prissatta jämfört med resten av bostadsmarknaden. Kostnaderna för att 
producera prisvärda bostäder kommer därför att absorberas av lägre priser på mark, en reduktion 
av exploatörens vinst eller en kombination av båda. Incitament som erbjuds kommer sedan även 
att minska markprisernas fall eller inverkan på exploatörens vinst. Om kostnaderna är så pass 
stora att markpriserna blir så låga att markägarna väljer att inte sälja så kommer färre bostäder 
byggas och priserna därmed öka. (Jacubus 2015, s.14-15) 
 
Om kostnaderna blir för stora innebär det att det erbjuds för svaga kompensationer till 
exploatören. Vinsten en exploatör kan få genom att sälja eller hyra ut en enhet som är del av ett 
obligatoriskt IH program är generellt lägre än kostnaderna att producera den enheten. Detta 
innebär att om exploatörer inte kan väga upp förlusten genom olika kompensationer så kan IH 
leda till att exploatören får mindre vinst. Det finns flera risker om IH införs utan tillräckliga 
kompensationer. Exploatörer kan reagera på ett antal sätt till obligatoriska program utan 
kompensationer som är tillräckliga: 

1. Exploatören kan välja att bygga i områden som inte har IH   
2. Exploatören kan försöka höja priset på bostäderna till marknadspris  
3. Exploatören kan sänka priset de är villiga att betala för mark. (Furman Center 2008) 

 
Om något av dessa tre scenarion utfaller kommer det leda till minskad produktion. Om antalet 
enheter producerade faller och om efterfrågan och andra marknads faktorer är konstanta 
kommer priserna troligtvis öka på grund av utbud och efterfrågan. Hur mycket det påverkar 
priserna beror dock på ett antal faktorer så som kompensationer, hur sträng policyn är, om andra 
regleringar i området begränsar utbudet och om närliggande områden infört policyn. (Furman 
Center 2008) 
 
Om en ort har svårt rent ekonomiskt att erbjuda olika kompensationer kan man erbjuda 
kompensationer som inte har en direkt kostnad. Detta är sådant så som snabbare process och 
flexibel design som därför kan bli viktiga för att producera prisvärda enheter. En kombination 
av två eller fler incitament är mest effektivt för att få exploatörer att bygga prisvärda enheter 
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inom projekten. Eftersom alla lokala områden inte har råd att erbjuda kompensationer så är ett 
bra alternativ att erbjuda flexibilitet för design och snabbare processer. (Garde 2016)  
 
Det kan tänkas att den ekonomiska påverkan varierar mellan olika program i och med att de är 
utformade så pass olika. Ett frivilligt program med incitament kan innebära ingen ekonomisk 
påverkan medan obligatoriska program med många prisvärda enheter som också är djupt 
subventionerade och ska vara det under en lång tid kan ha en stor ekonomisk påverkan. (Bento 
et. Al 2009)  
 
Det finns alltså argument för att att prisvärda enheter genom IH leder till lägre produktion och 
därmed lägre utbud som leder till högre pris på bostäder till marknadspris.  
 
En studie har tittat på vad IH program har haft för effekter på produktion av bostäder och priser i 
allmänhet i Kalifornien och kommer fram till följande slutsatser:  

• Antalet bygglov för enbostadshus var 7 procent lägre i områden med IH  
• Priser på bostäder var i genomsnitt 2,2 procent högre i områden med IH 
• Värt att notera var att för hus med ett pris under medianen sjönk priset med 0,8 procent 

och höjde priset med 5 procent på hus över medianen i områden med IH 
• I området sjönk medelstorleken på enbostadshus med cirka 4,5 kvm. (Knaap et al. 2008) 

 
En annan studie som analyserat IH påverkan på produktion och pris konstaterar att det inte finns 
några indikationer på att IH påverkar produktionen av bostäder. I den studien hittades däremot 
ett samband mellan IH och ökade priser på enfamiljshus på lokala marknader då den regionala 
marknaden var på uppgång och sänker priserna på den lokala marknaden om priserna var på 
nedgång på den regionala marknaden. (Schuetz et al. 2008) Vidare har en annan studie 
analyserat Los Angeles och Orange Countys IH program. Studien kommer fram till att de flesta 
av programmen lyckats producera prisvärda bostäder även om produktionen varit måttlig. De 
kommer även fram till att de inte hittar någon påverkan på utbudet av bostäder till marknadspris. 
(Mukhija et al 2010) I San Francisco kommer man fram till att det inte finns några bevis för att 
IH hade en påverkan på priser eller produktion (Furman Center 2008). 
 
Det finns alltså enligt ovan nämnda studier möjligheter att designa IH program utan att det får 
negativa effekter på marknaden. För att minska effekterna på marknaden måste programmen 
vara strategiskt designade och skötta försiktigt. Dessutom måste programmet vara flexibelt 
utformade för att kunna möta den lokala ortens förutsättningar och förhållanden. I just 
Kalifornien finns det starka argument för att implementera IH i områden med höga markpriser 
så som vid kusten i Kalifornien (Wiener & Barton 2014, s.410). 
 
 
4.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är svårt att analysera IH. Detta beror på att 
programmet funnits sedan 1970-talet och inte haft någon systematisk översyn. Det finns inte 
heller något centraliserat system med information om olika projekt vilket betyder att vid 
utförande av olika studier måste varje enskild ort kontaktas för att få information. Detta har 
resulterat i att få översiktliga studier har gjorts och att det har gjorts ett fåtal studier som 
undersöker mindre geografiska områden.  
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Även om det inte finns väldigt många och översiktliga studier, finns det ett fåtal studier som är 
väl utförda. Från dessa studier kan man ändå få en uppfattning av vad som är bra och vad som är 
mindre bra inom de olika programmen. Resultaten visar att IH producerat 29 281 prisvärda 
enheter mellan åren 1999 och 2006 och producerar alltså inte mängder med prisvärda bostäder. 
Lokala förhållanden och utformning verkar påverka effekterna av programmen väldigt mycket. 
Slutligen kan man konstatera att programmet producerar en hel del bostäder som annars inte 
skulle ha producerats till de lägre inkomstgrupperna.  
 
När det gäller påverkan på resten av marknaden är det tydligt att det kan förekomma någorlunda 
påverkan på produktion och pris i vissa fall. Men noggrant utformade program med rätta 
avgifter som alternativ till att bygga enheterna samt tillräckligt med kompensationer av olika 
slag gör att programmet är ganska effektivt.  
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5 Diskussion 
Avsikten med denna diskussion är att svara på frågeställningarna och diskutera problem och 
intressanta aspekter som uppkommit under uppsatsens gång.  

Inclusionary housing implementeras på lokal nivå och är ett mycket flexibelt program som går 
att utforma på många olika sätt. Flexibiliteten är bra då det innebär att det är möjligt att utforma 
ett verktyg efter lokala förutsättningar. Utformningen påverkar sedan i hög grad hur många 
enheter som produceras genom programmet. Att programmen implementeras och administreras 
på lokal nivå innebär att det är stora skillnader i hur programmen ser ut mellan olika områden 
och dess effekter. Att verktyget sköts på lokal nivå gör även inclusionary housing relativt svårt 
att studera.  
 
Av uppsatsen går det att dra slutsatsen att inclusionary housing inte är ett verktyg för att endast 
producera mängder av bostäder för låginkomsttagare. Trots att verktyget är blygsamt när det 
kommer till produktion är inclusionary housing utformat för att arbeta med att skapa integrerade 
bostadsområden och ge människor med lägre inkomster möjlighet att bo i icke-segregerade 
områden. Att motverka segregation och stigmatisering av ”socialbostäder” eller ”allmänna 
bostäder” är viktigt då historien visar på att för hög koncentration av bostäder för 
låginkomsttagare kan ha förödande konsekvenser.  
 
Att inclusionary housing inte producerar mängder med prisvärda bostäder i Kalifornien idag 
innebär inte att inclusionary housing inte skulle kunna vara ett mycket effektivt verktyg för att 
producera prisvärda bostäder. Som verktyget är utformat idag i Kalifornien finns det flera 
anledningar till att programmen som är implementerade inte alltid producerar ett stort antal 
prisvärda enheter.  
 
Att inclusionary housing inte alltid är ett effektivt verktyg beror delvis på att många program 
som är implementerade är inte effektivt utformade. De program som inte är effektiva är till 
exempel frivilliga program med otillräckliga incitament som innebär att exploatörer inte väljer 
att delta. Frivilliga program kan fungera i teorin om programmet ger stora kompensationer som 
innebär att byggande av prisvärda enheter inte påverkar exploatörernas vinst. Även obligatoriska 
program med avgifter som är satta lägre än kostnaden att producera en prisvärd enhet gör 
programmet ineffektivt trots att man då samlar ihop finansiering som kan användas till att bygga 
enheter på en annan plats.  
 
En annan anledning till att programmet inte varit effektivt på många platser i Kalifornien är för 
att programmet förlitar sig på hur mycket övriga bostäder som produceras. I flera områden i 
Kalifornien byggs det väldigt lite bostäder i allmänhet vilket har en stor inverkan på 
effektiviteten av inclusionary housing. Det som är positivt med att programmet förlitar sig på 
produktion av bostäder är dock att på platser med lite mark att bygga på eller där det inte byggs 
så mycket kan det ändå produceras prisvärda bostäder.  
 
Otillräcklig översyn och uppföljning av programmen riskerar också att göra programmen 
ineffektiva. Det verkar inte finnas någon systematisk översyn eller centraliserat system vilket 
gör det svårt att både uppskatta antalet enheter byggda genom programmet och ha koll på hur 
många enheter som behålls prisvärda över tid. För att ett verktyg som inclusionary housing ska 
kunna anses som effektivt för att möta låginkomsttagares bostadsbehov måste enheterna som 
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produceras hållas prisvärda en viss tid. Utan uppföljning och kontroll kan det inte säkerställas 
att prisvärda enheter behålls prisvärda.  
 
Det finns de som anser att inclusionary housing är ett orättvist verktyg för att exploatörerna 
måste stå för produktion av prisvärda bostäder. Andra anser att det är rättvist att exploatörerna 
kompenserar för den inverkan deras projekt har samt delar med sig av den vinst dem gör. Med 
tanke på vilka kompensationer som en exploatör kan erbjudas i utbyte mot att bygga ett fåtal 
enheter måste det ändå anses rättvist så länge det inte har en allt för stor påverkan på 
vinstmarginalerna. Om ett program införs på rätt sätt ska exploatören inte behöva minska sin 
vinst allt för mycket på grund av byggande av prisvärda bostäder. 
 
Det kommer i de flesta fall uppstå kostnader för någon part och frågan är då vem som ska stå för 
dessa. Vid stora kompensationer och incitament så kan detta innebära att lokala myndigheters 
ekonomi påverkas negativt och det finns risk för att allmänheten får stå för kostnaden istället för 
exploatören. Vid ”för dåliga” kompensationer och incitament innebär det att exploatörernas 
vinst eller markpriserna kommer att minska vid obligatoriska program. Vid frivilliga program 
med ”för dåliga” incitament kommer exploatörer inte delta alls i programmet. Rimligtvis bör 
man försöka landa i mitten så att både den lokala myndigheten (och allmänheten) och 
exploatören betalar en viss del. I jämförelse med många andra bostadspolitiska medel där det 
krävs enorma summor i form av olika subventioner från federal, statlig eller lokal nivå så måste 
ändå inclusionary housing anses som väldigt kostnadseffektivt trots eventuella kostnader på 
grund av kompensationer och incitament.  
 
En av de mest diskuterade frågorna i litteraturen är hur stora effekter inclusionary housing 
egentligen har på marknaden. Att inclusionary housing skulle påverka priserna på andra 
bostäder på marknaden är ett av de starkaste argumenten mot verktyget och enligt denna uppsats 
finns det ingen större risk för det. Detta kan dock mycket väl skilja sig åt mellan olika regioner 
och är fortfarande ett starkt argument mot inclusionary housing.  
 
Även om inclusionary housing har använts i Kalifornien i 40 år finns det fortfarande frågetecken 
rörande verktyget. Frågor som inte helt säkert kan besvaras är till exempel: Hur stor inverkan 
har egentligen policyn på resten av bostadsmarknaden? Är inclusionary housing verkligen ett 
effektivt verktyg för att tillgodose mindre bemedlade med bostäder? Studierna som analyserats 
besvarar dessa frågor gällande vissa områden i Kalifornien men på grund av den geografiska 
avgränsningen blir resultatet inte heltäckande.  

Sammanfattningsvis finns det flera förbättringsområden men det finns också stor potential om 
verktyget utformas och sköts på ett bra sätt. Trots att inclusionary housing hade kunnat vara mer 
effektivt är verktyget bättre än ingenting och har producerat många prisvärda bostäder som 
annars inte hade producerats. Inclusionary housing måste dock sannolikt samverka med en rad 
andra medel för att det ska kunna lösa större problem med bostadsförsörjning.  
 
 
5.1 En avslutande reflektion  
Eftersom Sverige inte längre kan tillgodose sina medborgare med ”en god bostad för alla” så är 
det viktigt att reflektera över vad som kan göras för att åtgärda detta. Frågan blir om 
inclusionary housing skulle kunna vara aktuellt att implementera i Sverige. Det finns stora 
möjligheter att åtminstone inspireras av inclusionary housing och använda dess principer för att 



	 27 

bygga bostäder åt vissa inkomstgrupper. Det förutsätter dock att det finns en vilja att införa 
inkomstkvoterande bostäder i Sverige.  
 
Hur inclusionary housing faktiskt skulle kunna utformas i Sverige är inget som kommer att 
diskuteras i detalj. Som systemet ser ut nu skulle detta troligtvis betyda att hyror som sätts inte 
följer principen om presumtionshyra och att priser sätts under marknadspris. Ett bra exempel på 
detta är projektet i Frihamnen i Göteborg där man har som målsättning att skapa en blandad 
stad. De har satt upp som mål att hyressättningen på en del av lägenheterna ska få en lägre hyra.  
 
Precis som att exploatörer kan tvingas bygga och finansiera vissa anläggningar så som vägar 
m.m. så borde det kunna läggas ett ansvar på exploatörer att också stå för byggande av prisvärda 
bostäder. Det är inte helt orimligt att man lägger det ansvaret på de som bygger om det erbjuds 
tillräckligt med kompensation i form av de olika alternativ som presenterats i uppsatsen. Förslag 
på olika kompensationer skulle kunna vara olika avgiftslättnader, avsteg från detaljplan när det 
gäller byggnadshöjd och design och snabbare processer för bygglov och detaljplaner. 
  
Ett alternativ till att direkt implementera inclusionary housing är att implementera någon slags 
”density bonus” till de som frivilligt vill bygga prisvärda lägenheter. Detta skulle kunna vara ett 
steg i rätt riktning för att uppmuntra exploatörerna till att bygga lägenheter med lägre hyra i sina 
projekt.  
 
Sammanfattningsvis finns det möjlighet att inspireras av ett flexibelt bostadspolitiskt verktyg 
som integrerar och skapar prisvärda bostäder till en liten eller ingen kostnad för lokala 
myndigheter.  
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6 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att studera inclusionary housing och hur medlet vanligtvis 
utformas. Syftet var även att undersöka vilka effekter verktyget har haft. Nedan presenteras 
uppsatsens slutliga slutsatser.  

Inclusionary housing är ett bostadspolitiskt medel som genom en lag eller annan reglering ser 
till att exploatörer producerar prisvärda bostäder i samma område eller fastighet som bostäder 
till marknadspris eller med marknadshyra. Inclusionary housing är ett flexibelt program med 
många alternativa sätt att utforma det på. Det är bra då det kan anpassas till lokala 
förutsättningar men innebär också en stor variation i effektiviteten av programmen mellan olika 
områden. Hur programmen utformas påverkar i hög grad hur många prisvärda bostäder som 
produceras och hur resten av bostadsmarknaden påverkas. Eftersom varje lokalt område själva 
administrerar, implementerar och utformar sina program är det mycket komplicerat att studera 
inclusionary housing.  

Det starkaste argumentet för verktyget är att det sker till en liten eller ingen kostnad för lokala 
myndigheter och att det skapar integrerade bostadsområden. Det starkaste motargumentet mot 
inclusionary housing är att det finns risker att det vid implementering av verktyget minskar 
produktionen av bostäder och att det leder till att utbudet blir lägre och priserna högre på resten 
av marknaden. 
 
Inclusionary housing producerar i dagsläget inte mängder med bostäder för låginkomsttagare 
utan det är en mer blygsam metod när till det kommer till produktion men har även andra mål: 
att skapa ett integrerat bostadsbyggande och ge människor möjlighet att bo i icke-segregerade 
områden. Möjligheter till att utforma verktyget till att både integrera och producera många 
bostäder är dock stor i områden med höga markpriser och stort bostadsbyggande överlag.  
 
Uppsatsen har funnit att inclusionary housing är ett bra verktyg men för att det ska vara ett 
effektivt verktyg måste utformningen vara genomtänkt med noggrann uppföljning. Inclusionary 
housing måste även sannolikt samverka med en rad andra medel för att det ska kunna lösa större 
problem med bostadsförsörjning.  
 
	

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Uppsatsen har endast studerat inclusionary housing i Kalifornien. Det hade varit intressant att 
jämföra detta med någon eller några andra staters erfarenheter, framförallt gällande resultat och 
effekter på marknaden. Det hade också varit intressant att undersöka hur europeiska länder har 
inspirerats av inclusionary housing i USA och hur de har valt att införa verktyget i sina system. 
Det skulle även vara intressant att titta på hur man praktiskt skulle kunna införa detta i Sverige 
och om det behövs lagändringar. I uppsatsen presenteras flera bostadspolitiska medel och det 
skulle också vara intressant att studera något eller några av dessa medel mer i detalj.  
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