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Förord 
 

Utförandet av detta arbete har varit en intressant och framförallt lärorik 
upplevelse. Innan rapporten börjar så vill jag tacka ett antal individer för 
hjälp och information som har givits under arbetets gång. Först vill jag 
tacka min handledare Katarina Haugen på Umeå Universitet för feedback 
på olika delar i rapporten och fortsatt vägledning under rapportens 
genomförande. Vidare vill jag tacka min primära kontaktperson på Region 
Västerbotten, Lena Friborg och Region Västerbotten som helhet för hjälp 
vid kontakt med intervjupersoner och formulering av intervjufrågor. 
Möten med Region Västerbotten och kontaktperson har tagit plats genom 
hela arbetets gång och jag vill därför ge ett stort tack för all hjälp och 
vägledning som Region Västerbotten har gett mig under arbetsprocessen. 
Tillgången till väsentlig information, referenser och erfarna 
nyckelpersoner för intervjuer har varit ovärderligt och jag är tacksam för 
att både Lena och Region Västerbotten tagit sig tiden att delta i detta 
arbete. Arbetet har samtidigt blivit betydligt mycket roligare och 
intressantare att utföra som resultat och utan denna kontakt hade 
utförande av denna rapport blivit betydligt mycket svårare 

Slutligen vill jag också tacka de informanter från Storuman och Umeå 
kommun som tagit tiden att delta i de utförda intervjuerna. De svar och 
den information som hämtats genom dessa har utgjort grunden till detta 
arbete och bidragit med god information för analys av bostadsmarknaden 
inom de valda studieområdena.  
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Abstract 

The methods regarding housing policy have significantly changed over 
time. The market has gone from a welfare orientated approach, 
characterized by state subsidies and dominance in public housing 
companies to a more market orientated advance signified by increased 
competition and business driven housing policies. The aim of this study 
is to examine how this policy shift and the increased confidence in the 
markets capacity to solve issues in the housing sector have effected 
municipal conditions and methods for supplying housing. The analysis is 
delimited towards the two municipalities Umeå and Storuman in Sweden 
too examine how the change in housing policies have affected regions 
with different local conditions.  

The study has primarily made use of qualitative data gathering through 
semi structural interviews with officials and politicians but also includes 
housing statistics for each municipality. The results show that the 
influence of capital and the private sector have become increasingly more 
prominent since the policy shift and as a result local conditions and 
shortcomings on the market have a bigger impact on the effectiveness of 
different housing methods. Storumans housing market is characterized 
by weak market values and investment difficulties while Umeås primary 
problem consist of resource shortage in the planning sector as well as 
outdrawn political processes and conflicts of interest.   

 

Keywords: Housing, Housing policy, Policy shift, Municipal conditions, 
capital, market approach. 
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Sammanfattning 

Metoderna och policys för bostadsförsörjning har signifikant förändrats 
över tid. Marknaden har gått från ett välfärdsorienterat tillvägagångssätt, 
karaktäriserat av statliga subventioner och huvudsakligen allmännyttig 
boendeförsörjning mot mer marknadsorienterade metoder med ökad 
konkurrens och affärsinriktade policys. Målet med denna studie är att 
undersöka hur det affärsinriktade policyskiftet och det ökade förtroenden 
för marknadens kapacitet att hantera problemområden på 
bostadsmarknaden har påverkat de kommunala förutsättningarna och 
metoderna för bostadsförsörjning. Analysen har avgränsats mot de två 
svenska kommunerna Umeå och Storuman i syfte att granska hur 
förändringarna inom bostadspolitiken har påverkat regioner med 
annorlunda lokala karaktärsdrag. 

Studien har primärt använt sig av en kvalitativ datainsamling genom semi 
strukturerade intervjuer med tjänstemän och politiker men inkluderar 
också statistik över bostadsläget i de både kommunerna. Resultaten 
indikerar att inflytandet av kapital och den privata sektorn kraftigt ökat 
sedan policyskiftet och som resultat har lokala förutsättningar och brister 
på marknaden fått en större inverkan på effektiviteten av olika 
försörjningsmetoder. Storumans bostadsmarknad karaktäriseras av svaga 
marknadsvärden och investeringssvårigheter medan Umeås primära 
problemområden rör resursbrister i planeringssektorn, utdragna politiska 
processer och intressekonflikter.  

 

Nyckelord: Bostadsförsörjning, bostadspolitik, policyskifte, 
kommunala förutsättningar, kapital, marknadsorientering. 
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1. Inledning 

Bostadsförsörjning och planering är enligt lagstiftning (SFS 2000:1383) 
en kommunal angelägenhet och bedrivs ur en samhällelig kontext. På 
grund av detta blir det viktigt att belysa kommunens handlingskraft och 
bebyggelsestrategier i samband med bostadsmarknadens utveckling. I en 
svensk kontext har den offentliga rollen försvagats och beslutsfattare 
förlitar sig numera mer på marknadskrafter för att hantera 
bostadsfinansieringen och öka standarden för boende (Boverket 2007). 
Under efterkrigstiden, från 1950 talets början fram till senare 60 och 
början av 70 talet dominerades bostadspolitiken av statlig kreditgivning 
som instrument för att stimulera bostadsbyggande. Statliga lån och 
subventioner för byggande var centralt inom politiken samtidigt som 
bostadsbidragen för utsatta hushåll bland annat pensionärer och 
barnhushåll gjordes permanenta (Bengtsson 2013). Denna politik 
resulterade i att de allmännyttiga bostadsbolagen ökade sin andel av 
bostadsbeståndet till ungefär en fjärdedel under de kommande 
decennierna (Ibid).  

I kraft av den dåvarande högkonjunkturen under 60 talet stimulerade de 
extensiva bostadsbidragen och subventionerna omfattande efterfrågan på 
bostäder (Bengtsson 2013). Som resultat av det höga bostadstrycket 
hamnade dock bebyggelsen av nya bostäder efter vilket slutligen 
resulterade i bostadsbrist på grund av obalans mellan efterfråga och 
utbudet av bostäder (Ibid). Denna utveckling utgör en av förklaringarna 
till varför den socialdemokratiska regeringen fick svagare valresultat i 
mitten av 60 talet då deras politiska förmåga att fatta beslut ifrågasattes. 
Bostadsbristen var samtidigt ett av incitamenten till miljonprogrammet, 
en av de största nordiska satsningarna på bostadssektorns utveckling 
genom att en miljon nya bostäder byggdes mellan 1965 och 1974 (Boverket 
2007).  

1991 skedde en stor förändring inom bostadspolitiken då moderaterna fick 
majoritet i riksdagsvalet, vilket var startskottet på ett borgerligt 
policyskifte. Bostadsbidrag och subventioner minskade då de mål och 
förslag som lagts fram av den tidigare socialdemokratiska regeringen 
ströks eller omformulerades (Boverket 2007). Bostadsmarknadens och 
politikens framtida utveckling skulle istället skapa förutsättningar för 
attraktiva bostäder till rimliga priser genom ett mer marknadsorienterat 
tillvägagångssätt, karaktäriserad av konkurrens och valfrihet (Bengtsson 
2013). Vid ny- och ombyggnation skulle kreditförsörjningen istället ske i 
konkurrens mellan kreditinstitut på lånemarknaden. Ett reformerat 
stödsystem arbetades fram där räntebidragen för bebyggelse av 
bostadshus successivt skulle avvecklas (Boverket 2007). Bostadspolitiken 
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kunde på så sätt arbeta närmare den ekonomiska politiken då tidigare 
brist på detta bedömdes ha lett till kostnadsökningar för stat och 
medborgare samt försenat eventuella strukturförändringar. Det 
borgerliga regimskiftet utgjorde därmed startskottet för bostadspolitikens 
fortsatta omvandling. Förändringarna som den borgerliga regeringen 
genomfört inom bostadsförsörjningen kan samtidigt ses som ett större 
politiskt skifte då avvecklingen av subventioner och bidrag samt den 
politiska förändring som följde blev bestående trots att 
socialdemokraterna återfick makten 1994 (Bengtsson 2013).  

I förhållande till dessa förändringar är det viktigt att konstatera att den 
svenska bostadspolitiken är generell, intresserar sig för hela 
bostadsmarknaden och identifierar inte sektorer med särskilda behov eller 
krav (Boverket 2007). ”Social housing” var därmed inte en del av politiken 
under efterkrigstiden dvs. inga åtgärder syftade till att bebygga bostäder 
med särskilda villkor och erbjuda dem till utsatta samhällsgrupper, 
exempelvis låginkomsttagare (Ibid). Stigmatiseringen av inkomstsvaga 
grupper ansågs därmed kunna undvikas och segregation mellan olika 
grupper istället reduceras. I samband med de bostadspolitiska 
förändringarna sedan den borgerliga styrningen blir det därför centralt att 
fråga sig huruvida förutsättningarna för den svenska bostadspolitiken 
förändrats då grundprinciperna för dåtidens system, bland annat gällande 
subventioner och bostadsbidrag har förändrats.  

Om inget inriktat ekonomiskt stöd längre ges för konsumtion och 
produktion av bostäder minskar incitamentet för bostadsbebyggelse samt 
tillgängligheten till bostäder (Bengtson 2013). Den historiska utvecklingen 
av bostadspolitiken utgör därmed en central aspekt för att identifiera 
nutida karaktärsdrag och problemområden på bostadsmarknaden då 
politikens utveckling direkt påverkat förutsättningarna på dagens 
bostadsmarknad. 
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2. Problemformulering 

Metoderna för bostadspolitik har väsentligt förändrats över tid. Från en 
välfärdsorienterad inriktning med statliga subventioner och allmännyttiga 
bostadsbolag till en mer marknadsorienterad och konkurrensdriven 
bostadspolitik. Ur en svensk kontext har förtroende för marknadens 
kapacitet att lösa problem med bostadsbehov och försörjning ökat vilket 
resulterat i att privata bostadsbolag och aktörer som byggherrar har fått 
större inflytande i planeringsprocessen och etableringen av nya bostäder. 
Policyskiftet har betydligt påverkat utvecklingen av bostadsbeståndet då 
det råder bostadsbrist i en majoritet av svenska kommuner samtidigt som 
förfrågan på bostäder ökat (Boverket 2015). Hade denna utveckling 
exempelvis sett likadan ut om statliga kreditgivningar inte hade 
avreglerats? Kommunen har sedan 2014 enligt lagstiftning också ett 
ansvar att formulera riktlinjer för bostadsförsörjning inom sitt berörda 
område varför förändringar på marknaden och inom bostadspolitiken 
således påverkar förutsättningarna för kommunernas planeringsarbete.  

Det går därmed att fråga sig i vilken utsträckning det politiska policyskiftet 
mot mer marknadsorientering har påverkat det nutida kommunala 
planeringsarbetet för tillförseln av nya bostäder. Vilka förutsättningar för 
kommunalt planarbete för bostäder finns och vilka metoder används av 
kommunerna för bostadsbyggande? Ämnesvalet och forskningsfokuset 
specificeras fortsatt under rubrik, 3. Syfte & forskningsfrågor.  

 

3. Syfte & forskningsfrågor 

Syftet med denna rapport är att analysera bostadspolitikens nutida 
inriktning mot en mer marknadsorienterad policy och vad detta inneburit 
för den kommunala bostadsförsörjningen. Vidare undersöks policyskiftet 
avgränsat för kommunerna Umeå och Storuman för att granska hur 
bostadspolitiken påverkar kommuner med skilda förutsättningar.  

 Hur har policyskiftet mot en marknadsorienterad politik påverkat de 
kommunala metoderna för bostadsplanering? 

 Vilka positiva och negativa externaliteter kan en marknads approach 
tänkas generera i förhållande till bostadspolitiken? 

 Vad har kommunerna för bostadsbehov och vilka bostäder 
efterfrågas? 

 Hur skiljer sig förutsättningarna för bostadsbyggande mellan 
kommunerna och hur påverkar dessa skillnader den 
bostadspolitiska inriktningen för regionerna? 
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4. Teori och bostadspolitiska policys  

I förhållande till denna rapport och det valda forskningssyftet har det 
teoretiska perspektivet valt att begränsas runt metoder för 
bostadsförsörjningen och hur principerna för dessa metoder har 
förändrats över tid. Den teoretiska bakgrund som presenteras i följande 
stycken kommer därför primärt relatera till bostadspolitikens nutida mer 
marknadsorienterade inriktning samt de affärsmässiga principer som 
influerat bostadspolitiken sedan det borgerliga systemskiftet 1991, vilket 
fortsattes av socialdemokraterna 1994 och framåt (Se 1. inledning). 
Kopplingen till dessa samt konsekvenser angående det bostadspolitiska 
skiftet, både positiva och negativa berörs och diskuteras i empiri och 
diskussionsdelarna av rapporten (se rubrik 8. Och 9.).  

Bostadspolitikens nya inriktning diskuteras livligt av Bo Bengtson i 
”Bostaden – Välfärdsstatens marknadsvara” (1995). Bengtson använder 
sig av begreppet dominerande policyteori för att bedriva sin tes angående 
statens förmåga att ge korrektiv till bostadsmarknaden, och att det är 
rimligt att uppfatta bostadspolitiken enligt detta påstående. Bengtsons 
argumentation bygger på att marknaden är den huvudsakliga 
fördelningsmekanismen medan det offentliga används till största del för 
att korrigera marknadens olika funktioner (Bengtson 1995). 
Bostadspolitiska mål formuleras därmed i termer av bostadsbehov och 
efterfrågan där marknaden utgör verktyget för att uppfylla dessa. Statliga 
åtgärder som diskuteras inom bostadspolitiken ska därmed var 
marknadskorrigerande. Marknaden ska således inte kompletteras eller 
ersättas av statliga fördelningsverktyg (Ibid). Marknadslösningar innehar 
därmed ett indirekt tolkningsföreträde i den politiska debatten eftersom 
bostadsmarknaden ska vara den grundläggande fördelningsmekanismen.  

Bostadspolitiska målsättningar och krav bedömds därmed bäst kunna 
tillgodoses via statligt korrigerande marknads- och affärsfokuserade 
metoder samt genom en principiell relation mellan stat och marknad 
(Bengtson 1995). Bostadspolitiken, ur denna aspekt syftar därmed till att 
justera och stödja bostadsmarknaden. Dominerande policyteori som tes 
överensstämmer med kommunens minskade roll som huvudsaklig aktör 
för tillförseln av bostäder, vilket identifierats i rapportens inledning (se 1. 
inledning). Då marknadens rollfördelning onekligen väsentligt förändrats 
utgör (Bengtson 1995) en intressant infallsvinkel för denna undersökning.   

En vidareutveckling gentemot utvecklingen av entreprenörliga 
planeringspolicys lägger fokus kring de nutida proaktiva metoderna för 
statsförvaltningen gentemot de tidigare problemlösande metoder som 
dominerat planeringen (OECD 2007). Den entreprenörsmässiga 
utvecklingen blev samtidigt beroende av ekonomiska förutsättningar och 



7 
 

sociala förhållande varefter lokala förutsättningar kom att påverka 
inriktningen av planeringsprocesser (Ibid). Uttrycket ”entreprenöriella 
städer” ger staden en bild som endast motsvaras av privata bolag, där 
lokala utvecklingsstrategier för att öka den ekonomiska tillväxten och 
förbättra konkurrensförmåga självständigt förväntas generera förmåner 
för både staden och befolkningen (Ibid).  

Entreprenörsmässiga teorier gällande marknadens effektivitet bygger 
därmed på en övergripande tillit till marknadens förmåga att hantera 
urban tillväxt. En viktig aspekt gentemot marknadsorienterad utveckling 
är dock att tillväxten på marknaden är beroende av och bygger på 
tillförseln och ackumulationen av kapital (OECD 2007). Ekonomisk 
tillväxt utgör här en essentiell aspekt för stadsförvaltningen och 
entreprenörsmässiga metoder ansågs kunna generera denna tillväxt. 
Förändringar inom ekonomin kom därmed att drastiskt påverka tillväxten 
på marknaden (Ibid). Sett ur en bostadspolitisk aspekt kan framtida 
tillväxt inom bostadssektorn dock inte garanteras genom att utgå från 
nutida metoder och förutsättningar då eventuella förändringar på 
marknaden och ekonomin påverkar både priser och möjligheterna för 
nybyggnation. En konsensus bland urbana planerare, framförallt i 
städerna skapades därför gentemot pro aktiva och entreprenörsmässiga 
tillvägagångssätt för tillväxt (Ibid). Att planera enligt dessa principer 
troddes därefter kunna positivt gagna stadsutvecklingen. Från en teoretisk 
utgångspunkt verkar det därmed som att övergången inom urban 
statsförvaltning gentemot entreprenörsmässiga metoder och 
marknadsorienterade principer avsevärt har påverkat förutsättningarna 
för offentlig planering. Med dessa förhållanden i minnet går det därmed, 
ur ett teoretiskt perspektiv att fråga sig vilka positiva och negativa 
externaliteter en marknadsorienterad approach kan tänkas generera i 
förhållande till bostadspolitiken? (Se 3. Syfte och forskningsfrågor). 

Slutligen manifesterar sig bostadspolitikens marknadsinriktning genom 
olika policyförändringar, exempelvis privatiseringar och nya lagar samt 
lagstiftningsreformer (se 6. kommunala plandokumentet, lagar & 
strategier). Sett ur det teoretiska ramverk som presenterats har den 
offentliga verksamheten genomgått en större rollförändring,  

” The trend in general can be described as a move away from the role of 
government as direct producer or regulator, to a new role as enabler, 

facilitating and encouraging building and housing activities by the 
private sector through market mechanisms to achieve policy objectives, 

coupled with reduced levels of government support and greater 
independence of the building and housing sector” (OECD 2007, s. 66). 
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5. Bostadspolitisk utveckling & historia 

5.1 Omvandlingens startskott 

Under 90 talet påbörjades centrala omformuleringar av det 
bostadspolitiska riktlinjerna och metoder vilket kom att påverka 
förutsättningarna för den kommunala bostadsplaneringen. 
Bostadspolitikens styrinstrument ansågs vara politikens främsta problem 
och statens kapacitet att hantera bostadsfinansieringen och produktionen 
började ifrågasättas (Boverket 2007). Tidigare decenniers 
bostadsmarknad och politik bestod till stora delar av större bostads- och 
räntebidrag, vilka kom att börja avvecklas i samband med att 
räntekostnaderna för bostäder, såväl som ränteavdrag för villaägare ökade 
parallellt med den stegrade inflationen (Ibid).  

Det räntebidragssystem som tidigare existerat identifierades som 
bristfälligt då inflationens påverkan på byggpriser blev för hög. I 
kombination med höjda räntor ökade det statliga utgifterna för 
räntebidrag avsevärt varför det fanns en vilja att förändra 
grundprinciperna för bostadsfinansieringssystemet (Boverket 2007). 
Under perioden 1977–1994 exempelvis, uppgick statsutgifterna för 
bostadssubventionering till 300 miljarder, varför effektiviteten i 
bostadspolitiken började ifrågasättas som resultat av de höga utgifterna 
(Bengtsson 2013). Kostnader och utgifter skilde sig samtidigt avsevärt 
mellan äldre och nybyggda bostäder vilket utvecklades till ett 
paritetsproblem då räntebidragssystemet ansågs, i tillräcklig utsträckning 
inte kunna jämna ut de stora skillnaderna mellan kapitalutgifter (Boverket 
2007). En omvandling till ett räntelånesystem troddes kunna lösa 
existerande neutralitet- och paritetsproblem genom att låta finansieringen 
ske på en friare marknad i konkurrens mellan banker och andra 
kreditmarknadsföretag. Motiven bakom förslaget till räntelånesystemet 
hade också en statsfinansiell grund då stigande byggpriser i kombination 
med höga räntor ökat statens bidragskostnader (Ibid). Ett 
räntelånesystem ansågs kunna komma till rätta med dessa 
problemområden genom att omfördela en del av låneräntorna över tid 
genom att låntagare samt räntenivåer hanterades på den allmänna 
kreditmarknaden.  

5.2 Det borgerliga regeringsskiftet 

1991 fick en borgerlig regering makten varefter förslaget om 
räntelånesystemet från socialdemokraterna ströks. De politiska åtgärder 
inom byggsektorn som följde siktade framförallt till att stärka underhåll 
och ombyggnad (Boverket 2007). Motiveringen till att förslaget om 
räntelånesystemet inte infördes utgjordes av att ett system som byggdes 
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kring räntelån och räntebidrag minskade kraven på en effektiv 
antiinflationspolitik. Systemet skulle kunna medföra betydliga 
statsfinansiella belastningar då inflationen är låg men räntorna höga 
(Ibid). Räntelånesystemet ansågs därmed inte kunna hantera en långsiktig 
hållbar utveckling i relation till skiftningar inom ekonomiska 
förhållanden. Marknaden skulle istället främjas genom valfrihet och 
konkurrens, affärsmässiga principer i syfte att erhålla goda bostäder till 
alla till rimliga priser (Bengtson 2013). Den största förändringen i linje 
med dessa ambitioner var att stora delar av det statliga stödsystemet 
avvecklades. Bostadssubventionerna minskades drastisk varav det enda 
ekonomiska stöd som behölls var räntebidraget för ny- eller ombyggnad 
av bostäder i hyres- och bostadsrättshus vars primära syfte var att 
kompensera egnahemsägare på marknaden (Ibid).  

I de nya räntebidrags- och bostadsfinansieringssystem som följde 
regeringsskiftet var det bland annat fastställt att räntebidragen överlag 
skulle trappas ner. Målet var total avveckling för räntebidrag till egnahem 
samt en gradvis minskning av subventionsgraden för hyres- och 
bostadsrätter, till ca 25 % (Hedman 1994). En annan principiell utveckling 
som drevs av den då borgerliga regeringen relaterade till de allmännyttiga 
bostadsbolagen. Styrningen siktade på att stryka särbehandlingen av de 
kommunala bostadsbolagen i syfte att åstadkomma en konkurrens med 
privata fastighetsägare på samma villkor (Bengtsson 2013). Särbehandling 
i form av skatte- och finansieringshänseenden skulle avskaffas vilket 
skulle förändra de kommunala bolagens relativa konkurrenskraft då 
faktumet att bolagen var kommunalt ägda gav dem annorlunda 
förutsättningar på bostadsmarknaden än för privatpersoner- och företag.  

5.3 Kommunens inflytande minskar 

I förhållande till de politiska förändringar som genomfördes under 90 
talet har kommunerna bland annat förlorat en stor del av sitt inflytande 
över bostadsmarknaden. Kommunerna förlorade bland annat sin roll i 
långivningen då de statliga bostadslånen avskaffades. Exempelvis 
försvann en rad styrinstrument som kommunen kunde använda för att 
säkerställa existerande kommunala intentionerna gällande 
bostadsförsörjningen (Hedman 1994). Genom 
nybyggnadslåneförordningen som försvann tillsammans med de statliga 
bostadslånen kunde kommunen bland annat avstyrka lån till 
nybyggnadsprojekt och om marken i fråga inte är i förvärv av kommunen, 
eventuellt förhandla fram särskilda villkor för beviljande (Ibid). Även om 
kommunen inte ägde marken kunde de ”ställa de krav på projektet som 
behövs för att främja kommunens mål för bostadsförsörjningen” 
(Hedman 1994, s.66). Ytterligare upphävdes lagstiftningen (SFS 
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1987:1274) Lagen om kommunal bostadsanvisningsrätt vilken gav 
kommunen möjligheter att få tillgång till fler lägenheter i det befintliga 
bostadsbeståndet samt anvisa bostadssökande till dessa för andra 
ändamål än fritidsändamål. Kommunen och inflytandet hos de 
kommunala bostadsbolagen kom som resultat att minska i förhållande till 
privata aktörer på marknaden. Tack vare de likställda villkor ur ett skatte- 
och finansiellt hänseende som nu existerade mellan de allmännyttiga och 
de privata bostadsbolagen har samtidigt förutsättningarna för att de 
kommunala bostadsbolagen ska drivas utan ett enskilt vinstsyfte tydligt 
förändrats (Hedman 1994).  

5.4 Fortsatt utveckling in på 2000 talet 

Det borgerliga policyskiftet i form av successiva avvecklingar av 
räntebidragen fortsatte in på 2000 talet och från och med 2012 existerar 
det längre inget produktionsstöd för bostadsbyggande (Bengtsson 2013). 
Viljan av att etablera nya hyresrätter under senare årtal har som resultat 
minskat i förhållande till bostadsrätter då avsaknaden av subventioner 
alltmer lett till att det är gynnsammare med bostadsägande (Ibid). Denna 
uppmuntran inledde en omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, ca 
180 000 bostäder under perioden 1990 - 2011. Fördelningen av 
upplåtelseformer i förhållande till denna omvandling blev därmed en 
problematisk aspekt.  

Ett politiskt mål får bostadssektorn, oavsett regering är att behålla en 
neutralitet mellan upplåtelseformer, ett mål vars upprätthållande kan 
ifrågasättas sedan produktionsstöd för bostadsbebyggelse i princip 
försvunnit och som resultat har skattesystemet alltmer favoriserat 
bostadsägande i förhållande till förändringar i räntenivåer (Bengtsson 
2013). Vad innebär då dessa fortsatta subventionsavvecklingar, 
bostadsrättsomvandlingar och affärsmässigt policyfokus som växt fram 
för nutidens bostadspolitik och försörjning? Sammanfattningsvis kan det 
sägas att inom bostadspolitiken, kommunernas roll och 
bostadsförsörjningen på ett helt annat sätt än tidigare blivit nödvändigt att 
uppmärksamma marknadens ekonomiska förutsättningar. Med mindre 
bostadsbidrag lyfts också frågan om ”social housing” fram då sämre ställda 
samhällsgrupper får svårare att konkurrera på bostadsmarknaden 
(Boverket 2007). Vad som kan sägas är att politikens utveckling väsentligt 
ändrat förutsättningarna för både den allmännyttiga- och privata 
bostadsförsörjningen. I kommande kapitel kommer därför denna 
bostadspolitiska utveckling undersökas mot lokal nivå, specifikt gentemot 
konkreta problemområden och kommunala förutsättningar för 
bostadsförsörjning.   
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6. Metod 

6.1 Kvalitativ datainsamling 

Denna studie har utförts genom framförallt kvalitativ datainsamling och 
analys (Denscombe 2009). Den kvalitativa insamlingen har skett i form av 
ett antal utförda semi-strukturerade intervjuer. Kvantitativ statistik i form 
av upplåtelseformer, bostadsbestånd osv har också använts i arbetet för 
att översiktligt representera karaktärsdrag och bostadsläget för de 
involverade kommunerna. Denna information har dock bara utnyttjats 
som bakgrundsstöd för kommunens nuvarande bostadsläge och har därför 
inte kvantitativt analyserats. Uppsatsens är därför huvudsakligen 
kvalitativ och fokus kretsar kring de utförda intervjuerna, presenterad 
teori och bakgrund.  

Kvalitativ dataanalys grundar sig på en princip om att tolkningsprocessen 
bör lägga fokus vid en noggrann granskning och tolkning av den empiri 
som samlats in (Denscombe 2009). Forskaren skall samtidigt undvika 
obefogade fördomar gällande data och slutsatser baserat på personliga 
fördomar eller tidigare forskning och teorier då detta kan innebära ett 
hinder för god analys (Ibid). Forskningen bör fortfarande använda sig av 
referenser och kännedom om teorier och tidigare forskning men analysen 
bör inte baseras eller vinklas mot andra forskares begrepp och teser (Ibid). 
Då detta arbete hänvisats och analyserats i förhållande till ett teoretiskt 
ramverk har detta hafts i åtanke under formulering av resultat och 
slutsatser. För att undvika större snedvridna antaganden och vinklingar 
diskuteras positiva och negativa effekter av den belysta policyutvecklingen 
ur ett så objektivt perspektiv som möjligt. Hur den bostadspolitiska 
utveckling skulle sett ut utan de historiska förändringar som presenterats 
utgör därför en ytterligare diskussions aspekt.      

6.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Forskningssyftet och frågeställningar har framförallt undersökts genom 
ett antal kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med tjänstemän och 
politiker från både Umeå och Storuman kommun. Intervju som metod är 
effektivt då det tillåter forskaren att undersöka mer komplexa fenomen 
och få insikt över åsikter och uppfattningar men framförallt erfarenheter 
(Denscombe 2009). Metoden valdes därför på grund av rapportens fokus 
kring kommunala metoder och behov eftersom existerande plandokument 
för berörda kommuner inte tillräckligt djupgående behandlar de 
kommunala bostadsmarknaderna och deras läge. Genom intervjuer med 
erfarna tjänstemän och politiker kan empirin kompletteras med erfarna 
åsikter kring bostadspolitikens karaktärsdrag och kommunala 
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handlingsmetoder av individer med en stark förankring i den sortens 
arbete.  

Denna form av kvalitativ informationsinsamling bygger på en flexibilitet 
från forskarens sida, menat att ordningen på intervjufrågorna och 
diskussionen inte är bestämd i förtid och intervjuobjektet lämnas 
utrymmet att utveckla sina idéer och resonemang under samtalets gång 
(Denscombe 2009). Intervjun är därmed mer öppet strukturerad där den 
intervjuade har chansen att tala mer fritt och utveckla sina synpunkter 
kring forskningsämnet och intervjufrågorna.  

6.3 Validitet i data 

Tillförlitligheten är viktig under hanteringen och presentation av kvalitativ 
forskning. Validitet syftar till precisionen och noggrannheten bakom data, 
”Är data av rätt typ för att undersöka ämnet och har data uppmätts på 
ett riktigt sätt? (Denscombe 2009, s. 378). Det finns inget absolut sätt att 
visa att kvalitativ information är korrekt varför trovärdigheten hos 
forskaren blir väldigt viktig. Då denna studie utförts genom intervjuer 
tillsammans med erfarna samt offentligt anställda tjänstemän och 
politiker kan objektiviteten variera gentemot den enskilda kommunen. 
Intervjufrågorna som använts har till så stor grad som möjligt formulerats 
och omformulerats objektivt kring existerande problemområden 
beroende på vilka resultat varje intervju gav (Se bilaga 1). Objektiviteten 
har därför varit god men risken för att politiska åsikter och kommunala 
behov influerar intervjusvar är relativt vanligt (Denscombe 2009). Den 
information som samlats in kvalitativt har dock väl överensstämt med den 
statistik och de dokument som presenterats vilket väsentligt ökar 
trovärdigheten i den data som använts.  

En annan riskfaktor är tillförlitligheten då forskarens ”jag” oftast är nära 
knutet till, och i detta fall integrerad i datainsamlingsmetoderna 
(Denscombe 2009). Till vilken grad har forskaren influerat 
intervjufrågorna och de svar som angivits? Skulle exempelvis samma 
resultat fås om någon annan genomfört studien? Tillförlitligheten ökar 
genom en reflexiv redogörelse över använda metoder och procedurer för 
studien samt forskarens inflyttande över de resultat som presenterats 
(Ibid). Under intervjuernas gång lades mycket fokus kring 
intervjuobjektens möjlighet att utveckla sina resonemang. De 
frågeställningar som formulerats var samtidigt formulerade i enighet med 
individernas erfarenheter varav forskarens inflytande över 
datainsamlingen varit mycket låg. Metodpresentation har också utgjort en 
väsentlig del i detta arbete varför tillförlitligheten och validiteten av 
presenterad data anses god.  
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6.4 Urval av intervjupersoner 

Valet av intervjupersoner har byggt på en målinriktning (Bryman 2012). 
Denna urvalsmetod är väldigt vanlig inom kvalitativ datainsamling och 
bygger på att urvalet av tillfrågade personer strategiskt väljs ut i 
förhållande till arbetets forskningsfrågor. På så sätt kan urvalet av 
intervjupersoner tillhandahålla relevanta svar för forskningssyftet samt 
mer djupgående bidra med erfarna åsikter och aspekter gällande de 
enskilda kommunernas bostadsläge, bostadsförsörjning och 
bostadspolitik. Enligt detta syfte har kontakt och intervjuer primärt 
genomförts med tjänstemän och politiker från Storuman och Umeå 
kommun som varit involverade eller har erfarenhet av respektive 
kommuns bostadsförsörjning och politiska process. Med hjälp av 
kontaktpersoner på Region Västerbotten identifierades kunniga personer 
för bostadsplaneringen. Kontaktpersoner på Region Västerbotten har 
också bidragit i formuleringen av rapportens intervjufrågor och 
underlättat kontakten med berörda informanter. Genom initial kontakt 
med personer från respektive kommun hänvisades jag sedan vidare till 
andra nyckelpersoner inom ämnet.  

I studien genomfördes totalt 4 intervjuer, både med en enskild individ 
eller 2 informanter under samma tillfälle. Sammanlagt intervjuades 2 
tjänstemän och 1 involverad politiker från varje kommun för att på så sätt 
skapa en helhetlig bild över respektive kommuns bostads- och politiska 
läge. Vid varje intervjutillfälle har personerna informerats om syfte och 
användning av materialet samt erbjudits möjligheten att vara anonym. På 
grund av rapportens inriktning, storlek och etiska avväganden valdes 
intervjupersonerna att hänvisas till i form av informant 1 till 6. 
Återkopplingen gällande den transkriberade versionen av intervjuerna har 
dock varit begränsad, en aspekt som i framtida anseenden kan förbättras.  

 

I Storuman intervjuades: 

Informant 1: Offentlig utredare i Storumans kommunstyrelseförvaltning, 
erfarenhet inom kommunens bostadsförsörjningsplan, telefonintervju 
den 12 april klockan 13.00, 2017 

Informant 2: Offentlig utredare i Storumans kommunstyrelseförvaltning, 
erfarenhet inom översiktsplanering, telefonintervju 12 april klockan 
13.00, 2017 

Informant 3: Politiker för Storumans kommunstyrelse, telefonintervju 24 
april klockan 11.00 

I Umeå intervjuades: 
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Informant 4: Tjänsteperson inom planeringsavdelning på Umeå kommun, 
intervjuad den 28 april klockan 8.30 

Informant 5: Tjänsteperson inom planeringsavdelning på Umeå kommun, 
intervjuad den 28 april klockan 8.30 

Informant 6: Politiker, byggnadsnämnden och involverad i kommunens 
närings- och planeringsutskott, intervjuad 5 maj klockan 10.00 

 

6.5 Statistik för bostäder & upplåtelseformer 

De presenterade diagrammen för kommunernas bostadsbestånd har 
skapats med data hämtad från Statistiska Centralbyrån och berör årtalen 
2013 – 2015, klassificerat efter region, hustyp och upplåtelseform. 
Statistiken kategoriserades enligt hustyperna småhus, flerbostadshus och 
specialbostäder, i detta fall äldre- och studentboenden. Upplåtelseformer 
hanterades genom indelningen hyresrätter, bostadsrätter och 
äganderätter (Boverket 2016). Övriga hus valdes att exkluderas från 
statistiken då denna kategori behandlar byggnader inte ämnade för 
bostadsändamål, exempelvis verksamhetslokaler och samhällsfunktioner 
och har därmed ingen relevans gentemot syftet med den presenterade 
statistiken, att ge en överblick över kommunernas bostadsläge. 
Kategorisering ”uppgift saknas” har inkluderats i diagrammen. 
Inkludering av denna kan dock skapa en skev andelsfördelning bland de 
inkluderade upplåtelseformerna i diagrammen. Då andelen i kategorin för 
varje årtal är så marginell bedömds dock detta inte substantiellt påverkar 
den statistisk som använts (se tabell 1 & 2). 

Exkluderingen av övriga hus resulterar dock i att den totala andelen 
bostäder i diagrammen inte uppgår till 100 % av det SCB bedömer som det 
totala bostadsbeståndet vilket bör has i åtanke under granskning av 
resultat. Diagrammens relevans påverkas dock minimalt då exkluderad 
data representerar byggnadstyper irrelevanta för ändamålet, varför 
diagrammen fortfarande utgör en tydlig presentation över 
karaktärsdragen för respektive kommuns bostadsbestånd. För Storumans 
bostadsbestånd och nybyggnation inkluderades också statistik över 
fritidshus (SCB 2017a), tack vare framförallt tätorterna Hemavan och 
Tärnabys popularitet för besöksnäring (Storumans kommun 2011, kap 1). 
Statistik över fritidshus inkluderas också för Umeå för att särskilja 
kommunernas karaktärsdrag. Statistiken över dessa begränsades till 2015 
för att matcha annan använd data och skapa en enhetlig representation 
över bostadsbeståndet. Under statistiken gällande nybyggnation har 
fritidshus exkluderats från Umeås diagram. Detta berodde på att data över 
antal ägda fritidshus i kommunen succesivt minskat under de år som 
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kunde observeras varav antalet bostäder i kategorin var lägre 2015 än 
2008 (SCB 2017a).  

Majoriteten av den hämtade statistiken saknar som sagt data från 2016 
vilket innebär att det presenterade bostadsbeståndet i diagrammen kan ha 
förändrats. I enighet med bostadsläget behandlar den fördjupade 
översiktsplanen för Umeå ett bebyggelseintervall på 500 - 1200 nya 
bostäder, åtminstone 500 - 600 för att undvika bostadsbrist och ca 1200 
nya bostäder per år för att uppnå befolkningstillväxtmålet 2050 (Umeå 
kommun 2011b). Storuman fastställer i kommunens 
bostadsförsörjningsplan att kommunen har ett negativt flyttningsnetto 
vilket påverkar den nutida efterfrågan på bostäder (Storumans kommun 
2014). Utvecklingen av bostadsbeståndet och bebyggelse i attraktiva lägen 
identifieras istället som ett framtida utvecklingsområde. Med detta i 
åtanke är chansen relativt låg att beståndet påverkats signifikant under 
2016, det saknade året för den presenterade statistiken. Eventuella 
insatser gentemot bostadsbebyggelse som kan ha skett under dessa år har 
dock påverkat den nutida bostadsförsörjningen i både Umeå och 
Storuman, vare sig stor eller minimal utveckling varför avsaknaden av 
årtalet 2016 bör has i baktanke under analysen för respektive kommuns 
bostadsläge. Diagrammen bedömdes dock användbara som 
representation över karaktärsdragen för kommunernas bostadsmarknad 
då de överliggande egenskaperna på marknaden inte kan påverkas 
signifikant under 1 års tid.   
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7. Kommunala plandokument, lagar & strategier 

7.1 Lagstiftning 

Detta avsnitt berör befintlig och relevant lagstiftning central för 
bostadsförsörjning. De presenterade lagarna utgör ramverket för det 
allmänna planeringsarbetet och detta avsnitt är ämnat att ge en överblick 
över den lagstiftning som influerat bostadsläget i de berörda 
undersökningsområdena och bostadsplaneringen som helhet.  

Sett ur en övergripande aspekt fastställs ett kommunalt ansvar över 
tillförseln av bostäder i Sveriges grundlag, i kungörelsen om beslutad ny 
regeringsform (SFS 1974:152). Det offentliga ska särskilt ”trygga rätten 
till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och 
trygghet och för goda förutsättningar för hälsa” (kap 1. 2 §). Det står 
därför under det offentligas ansvar att skapa en effektiv 
boendeförsörjning. Detta ansvar betonas ytterligare i planeringsrelaterad 
lagstiftning och beaktas samtidigt i relation till de rättigheter som 
fastställs i Regeringsformen.  

7.1.1 Plan och bygglagen 

En av de mer välkända lagdokumenten för bostadsmarknaden är Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). Lagstiftningen innehåller bestämmelser om 
byggande samt allmänna föreskrifter över planläggningen för olika mark 
och vattenområden. Plan och bygglagen fastställer exempelvis det 
kommunala ansvaret att planera markanvändningen inom sina gränser (1 
kap. 2 §). Lagstiftningen är central för bostadsplanering och 
områdesexploatering då avvägningar mellan allmänna- och enskilda 
intressen samt kriterier för beviljande av bygglov och detaljplaner sker 
hand i hand med de bestämmelser som fastlagts i Plan- och bygglagen, 

”Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked 
enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn 

till beskaffenhet, läge och behov” (SFS 2010:900, 2 kap. 2 §). 

 I förhållande till det kommunala ansvaret utpekas därmed 
exploateringsområden i samband med befintliga samhälleliga behov för 
bostadsbebyggelse, förutsatt att bostadsutveckling främjar en god 
hushållning av resurser och möter befintliga krav för miljö- och 
områdespåverkan (2 kap. 3 §). Plan- och bygglagen betonar vidare i kap 2, 
3 § att planläggningen ska främja bostadsbyggande i syfte att utveckla det 
befintliga bostadsbeståndet. Bostadsutveckling i de valda 
studieområdena, Umeå och Storuman regleras därmed i relation till 
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föreskrifter i Plan- och bygglagen varför denna undersökning bör ses i 
ljuset av den presenterade lagstiftningen.  

7.1.2 Kommunalt bostadsförsörjningsansvar 

År 2000 utfärdades lagen om kommunalt ansvar över 
bostadsförsörjningen. Med utformning av riktlinjer har kommunen ett 
ansvar att planera för bostadsförsörjningen inom hela kommunen, 
riktlinjer som måste antas av kommunfullmäktige (SFS 2000:1383). 
Uttryckt i lagtexten är syftet att ”skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs” 
(2000:1383, 1 §) Enligt Förordningen (SFS 2011:1160) ska länsstyrelsen 
samtidigt utföra kontroll över hur väl kommunerna lever upp till kraven 
om bostadsförsörjning och hur väl planeringen samordnas. Förordningen 
utgör ett komplement till lagen om kommunalt bostadsförsörjningsansvar 
och utöver kontrollanalyser ska Länsstyrelsen som instans också bistå 
med stöd och rådgivning under framtagningen av riktlinjer för den 
översiktliga bostadsplaneringen (2000:1383, 3 §).   

7.1.3 Allmännyttiga kommunala bostadsbolag 

2010 utfärdades lagstiftningen gällande allmännyttiga kommunala 
bostadsbolag. Dessa bolag ska verka för samhällsnyttan och främja 
bostadsförsörjning i den eller de kommuner som äger bolaget. 
Lagstiftningen konstaterar att dessa bolag ska bedriva sin verksamhet 
enligt affärsmässiga principer (SFS 2010:879, 2 §). Detta har väsentligt 
påverkat betydelsen av konkurrens inom bostadssektorn då 
jämförelsenormer, specifikt för hyressättning av lägenheter inte enbart 
bedrivs enligt allmännyttans grunder utan också enligt förhandlade hyror 
(Bengtson 2013). Förhållandet till kapitalet har därmed fått större 
innebörd på bostadsmarknaden vilket indirekt kan påverka metoderna 
och riktlinjerna för bostadsbebyggelse. I sammanhanget syftar 
bostadsbolagen framförallt till de verksamheter som förvaltar fastigheter 
såsom lägenheter med hyresrätt och erbjuder hyresgästerna möjligheten 
till boendeinflytande samt inflytande i bolaget (SFS 2010:879).  

Allmännyttiga bostadsbolag och lagstiftningen belyses på grund av dessas 
vikt för den övergripande bostadsförsörjningen. Allmännyttiga 
bostadsföretag har sedan 40 talet varit ett essentiellt verktyg för den 
svenska bostadsmarknaden på grund av sin egenskap som kommunalt 
styrt, varefter upplåtelsen av nya bostäder till skillnad från privata bolag 
inte varit vinstdrivande (Bengtson 2013). Sedan 90 talet, samt i 
kombination med lagstiftningen (2010:879) har bolagen emellertid höjt 
sina krav på ekonomin hos de bostadssökande. Rollen hos dessa bolag som 
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allmännyttiga verksamheter har därmed förändrats och i kombination 
med lagstiftningen har kravet på konkurrens med privata fastighetsägare 
ökat (Boverket 2007). Då bolagen numera utgår ifrån affärsmässiga 
principer drivs allmännyttan snarare genom marknaden vilket ökar 
lagstiftningens tolkningsutrymme över det sociala ansvaret hos de 
kommunala bolagen. Frågan blir här om konkurrenskraften hos dessa 
bolag signifikant påverkats av skiftet mot affärsmässiga riktlinjer? Vidare 
kan det konstateras att principerna för allmännyttig bostadsförsörjning, 
som varit central sedan 40 talet, drastiskt har förändrats tillsammans med 
bostadspolitikens marknadsorienterade policyskifte.  

 

7.2 Plandokument 

7.2.1Fördjupning för Umeå 

Den kommunala översiktsplanen utformas och agerar som ett 
visionsdokument för Umeå regions framtida utveckling och innehåller de 
kommunala intentionerna för användningen av befintliga mark- och 
vattenområden. Dokumentet ligger bland annat till grund för dialogen 
mellan stat och kommun gällande innebörden av allmänna intressen och 
avser fungera som en grund till fortsatt planering, exempelvis bygglov och 
detaljplaner (Umeå kommun 2011b). Översiktsplanering och kartläggning 
över den fysiska miljöns utveckling är samtidigt ett krav enligt Plan- och 
bygglagen (kap 3. 1§) varför plandokumentet, Översiktsplan för Umeå 
kommun - Fördjupning för Umeå har en översiktlig innebörd för 
kommunens bostadstillväxt då utvecklingen av den fysiska miljön har sin 
grund i de ambitioner som fastställs i denna plan. Fem kilometers staden 
utgör en ytterst viktig aspekt i plandokumentet, menat att stadstillväxten 
till så stor grad som möjligt ska samlas inom en fem kilometers radie från 
Umeå tätorts stadskärna och universitetsområde (Umeå kommun 2011b). 
Visionen för Umeå tätorts fortsatta stads- och bostadsutveckling inriktar 
sig, i enighet med fem kilometersstaden till att majoriteten av Umeås 
framtida utveckling av bostadsytor och arbetsplatser ska koncentreras 
kring tätortens centrum. 

Bostadsutvecklingen i Umeå som helhet bör ses i skenet av det befintliga 
befolkningstillväxtmålet om 200 000 invånare fram till 2050 (Umeå 
kommun 2011b). Syftet med den presenterade översiktsplanen är att 
stärka Umeå som attraktivt boendeområde, förbättra framförhållningen 
för framtida expansionsbehov och bidra till skapandet av en hållbar och 
attraktiv blandstad (Ibid). För att uppnå det ambitiösa tillväxtmålet krävs 
att det skapas nya möjligheter och förutsättningar för bostadsbyggande 
inom attraktiva oexploaterade områden, hand i hand med fortsatt 
infrastrukturell utveckling. Nutida områdesprojekt, bland annat 
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Norrbotniabanan och Västra länken, den sista etappen i det större 
ringledsprojektet (Umeå kommun 2016) är exempel på infrastrukturell 
framåtskridande vars förverkligande skulle innebära stora potentiella 
strukturomvandlingar inom Umeå. Exempelvis bildas nya möjligheter för 
etablering av bostäder inom nya exploateringsområden genom utökade 
transportmöjligheter. Ringleden ökar bland annat attraktiviteten för 
stadsbebyggelse inom områden som tidigare haft begränsade förbindelser 
till Umeå stads centrum (Umeå kommun 2011b). Översiktsplanens 
riktlinjer utgör därmed en essentiell aspekt emot syftet att kartlägga 
tillgängliga utvecklingsområden. I samförstånd med detta syfte finns ett 
fördjupat plandokument för Umeås centrala stadsdelar, eftersom en 
fortsatt befolkningstillväxt och kommunens visionsmål till 2050 
framförallt kommer öka kraven på de centrala stadsdelarna (Umeå 
kommun 2011a). I enighet med kap 3, 5 § av Plan- och bygglagen framgår 
det samtidigt att den kommunala översiktsplanen ska innehålla planer för 
hur kommunen tänkt tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.  

I enighet med de ambitioner som lyfts fram i ÖP fastställs det samtidigt att 
det krävs ny bebyggelse kring 500 till 600 nya lägenheter per år för att 
undvika bostadsbrist i kommunen, räknat på en konsekvent tillväxt på 
1000 individer (Umeå kommun 2011b). För att möta tillväxtsvisionen om 
200 000 invånare behöver dock denna utbyggnadstakt fördubblas vilket 
betonar behovet av en fördjupad undersökning över Umeås 
bostadsmarknad och planering. Värt att notera är att kommunen har 
arbetat fram en ny översiktsplan och nya fördjupningar för Umeå som 
nyligen genomgått samråd och kommer implementeras inom den närmsta 
framtiden (Umeå kommun 2017).  

7.2.2 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Umeå 

De kommunala strategierna för bostadsutveckling är av central betydelse 
då bostadsmarknaden bäst kan förstås genom en granskning av de 
aspekter som influerat de befintliga karaktärsdragen på denna marknad. 
2008 antog kommunfullmäktige i januari ett strategiskt plandokument för 
Umeås bostadsförsörjning. Inledningsvis i plandokumentet konstateras 
det att bostadsbyggande som redovisas inte bara innefattar den offentliga 
planeringen utan också alla projekt som initieras av bostadsmarknadens 
privata aktörer (Umeå kommun 2013). Strategierna har utvecklats i fas 
med Översiktsplanens ambitioner gällande befolkningstillväxtmålet och 
konstaterar att det optimalt framtida bebyggandet av nya bostäder 
innebär en mängd av ungefär 1200 nya boenden varje år (ibid). Utöver 
generella bostadsstrategier belyses också bland annat riktlinjer över hur 
samarbete mellan offentliga och privata intressenter ska ta plats vid 
bebyggelse på kommunal eller privat mark. Kommunens roll, i enighet 
med marknadsutvecklingen, är att skapa förutsättningar på 
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bostadsmarknaden medan marknadsaktörer, i detta fall de privata 
bostadsbolagen, ska stå för själva bebyggelsen (Ibid).   

Planen antogs med mål att överlag alstra god planberedskap och 
prioriteringar. Bland annat ska det finnas ett attraktivt utbud av 
kommunal mark för att förhindra att bostadsbebyggelsen understiger 500 
nya boenden per år då kommunen skulle löpa risk för bostadsbrist om 
befolkningstillväxten fortsätter i samma takt (Umeå kommun 2013). 
Tillväxten konstateras bestå ungefär till hälften av unga individer mellan 
19 - 24 tack vare Umeå stad status som universitetsstad (Ibid). 
Förutsättningar för utbyggnaden av olika hyresrätter ska därför 
uppmuntras då en utökning av hyresalternativ påverkar Umeås 
konkurrenskraft och förbättrar möjligheterna för yngre individer att skaffa 
bostad. Tack vare Umeås enskilda karaktärsdrag har kommunen 
annorlunda förutsättningar för bostadsutveckling varför riktlinjer och 
yttranden i plandokumentet utgör en viktig aspekt för att representera 
kommunens möjligheter. 

7.2.3 Översiktsplan för Storuman 

Storuman utgör, till skillnad från Umeå kommun en glesbygdskommun 
med betydliga skogsarealer och således många obebodda områden. De 
ambitioner för planeringsarbetet som fastställs i den kommunala 
översiktsplanen skiljer sig därmed från Umeå eftersom kommunen har en 
annan utveckling. Översiktsplanen för Storuman arbetar enligt samma 
lagstiftning och beskriver grunddragen för kommunens användning av 
mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas 
(Storumans kommun 2011). I översiktsplanen är visionen för kommunen 
att skapa kontinuerlig tillväxt och bidra till att utveckla Storuman till en 
attraktiv kommun att bosätta sig i samt verka i med goda förutsättningar 
och en bred arbetsmarknad (Ibid).  

Då kommunen enligt översiktsplanen har minskat i befolkningsmängd 
under en längre tid riktar sig en del av utvecklingsmålen emot transport 
och kommunikativ utveckling. Botniabanans tillkomst är ett exempel på 
infrastrukturell utveckling som kan komma att förändra förutsättningarna 
för resa och bosättning till och från samt inom kommunen (Storumans 
kommun 2011). Infrastrukturell utveckling anses kunna bidra till 
kommunens befolkningsmål om att skapa en positiv befolkningstillväxt 
samt öka inflyttningen av yngre individer då det finns ett överskott av 
människor i åldrarna 25-64 (Ibid). Då kommunen lider av 
befolkningsminskning har det offentliga annorlunda förutsättningar för 
bostadsutveckling, ” Kommunen ska profilera sig som en knytpunkt för 
inlandet med centrum för utbildning, kompetensutveckling och turism” 
(Storumans kommun 2011, kapitel 1, s. 14). Kommunens arbete mot 
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bostadsförsörjning riktar sig därmed inte bara till att öka 
befolkningsmängden och tillförseln av attraktiva bostäder utan samtidigt 
till att bibehålla och förstärka turismnäringen. Tillförseln av privata 
fritidsboenden utgör därmed en central aspekt för kommunens 
översiktliga bostadsförsörjning. Planeringsarbetet inom bostadssektorn 
relaterar således till att stimulera befolkningstillväxt genom tillförseln och 
bevarande av både privata fritidsboenden och permanenta uppehåll. 

I enighet med dessa tillväxtmål utgör kommunen en stark kontrast till 
Umeå som ett andra forskningselement. Översiktsplanen för Storuman är 
därmed av central vikt eftersom de ambitioner som fastställs här påverkar 
utformningen och karaktärsdragen för kommunens bostadsbyggande- och 
planering. De förändringar som tagit plats inom bostadspolitiken är här av 
central betydelse då de påverkat förutsättningar för kommunens 
bostadsplanering. Hur det marknadsorienterade policyskiftet har 
påverkat både en tillväxt- och en glesbygds kommun utgör därför en 
intressant infallsvinkel för denna rapport och policyskiftets överliggande 
effekter på två skilda kommuner kan därmed undersökas.  

7.2.4 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Storuman 

2014 fastställde kommunfullmäktige en bostadsförsörjningsplan för 
Storuman. Planen innehåller riktlinjer för bostadsplaneringen i syfte att 
skapa goda förutsättningar för befolkningen i kommunen att inneha goda 
bostäder (Storumans kommun 2014). I enighet med lagstiftningen om 
kommunalt bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383) skall planen 
innehålla mål för utvecklingen av bostadsbeståndet och planering för att 
nå uppsatta mål, både på regional och nationell nivå. Bostadsplaneringen 
arbetar enligt visionen till 2020,  

Vi är en bra kommun för alla att bo, leva och verka i med goda 
förutsättningar för företagsamhet i en fin miljö. Alla, som är eller vill 
bli kommuninvånare, har förutsättningar att skapa sig ett gott och 

tryggt liv nära naturen med goda kommunikationer och möjligheter till 
meningsfulla aktiviteter och upplevelser samt sysselsättning på en bred 

arbetsmarknad (Storumans kommun 2014, s. 1) 

Möjligheten att erbjuda attraktiva bostäder och goda boendemiljöer 
identifieras samtidigt som en metod att skapa ett positivt flyttningsnetto 
till kommunen och på så sätt stimulera tillväxt (Storumans kommun 
2014). Mängden bostäder har varit relativt konstant i kommunen medan 
befolkningen minskat och utflyttning ökat sedan 30 år tillbaka. Detta 
innebär dock inte att nutidens bostadsbestånd fullt ut kommer kunna 
möta framtidens behov (Ibid). Delar av de riktlinjer som etableras i 
plandokumentet för bostadsförsörjning är bland annat tillskapandet av 
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små och billiga lägenheter för yngre individer, främja nyproduktion i 
attraktiva lägen i tätorterna samt att nybyggnation bör ske i lägen som kan 
stärka underlaget för kollektivtrafik och annan infrastruktur, primärt i 
LIS-områden (Storumans kommun 2014). Bostadsstrategierna som har 
arbetats fram syftar huvudsakligen till att stimulera befolkningstillväxt 
och etablera Storuman som ett attraktivt område att verka i. De strategiska 
riktlinjerna har tagits fram enligt demografiska förutsättningar och 
efterfrågan på bostäder och ämnar därmed att stimulera tillväxt inom 
kommunens svagare områden, exempelvis genom att öka antalet unga 
bosatta människor i Storuman (Ibid). Kommunens bostadsstrategiska 
planer är därmed av stor relevans för Storumans fortsatta tillväxt, varför 
plandokumentet har presenterats.  
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8. Empiri 

8.1 Bostadsläge i Storuman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Diagram över upplåtelseformernas andel gentemot det totala bostadsbeståndet i Storuman kommun 

under 2013 – 2015. 

 

Tabell 1: Antal och andel hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och fritidshus i kommunen 2013 - 2015. 

 

 

 

 

 

 

Det nuvarande bostadsbeståndet för Storuman kommun, är som kan ses i 
figur 1 relativt snedfördelad där fritidshus utgör över 50 % av kommunens 
totala bostäder. Andelen av det totala beståndet sträcker sig från 53,59 % 
2013, till 54,69 % som resultat av nybyggnationer mellan dessa åratal (se 
tabell 1). Den stora andelen fritidshus är mest troligt influerad av 
Hemavan och Tärnaby, två tätorter som i översiktsplanen identifierats 
som populära orter för besöksnäring under vinterhalvåret och utgör två 
essentiella orter för kommunens fortsatta utveckling (Storumans kommun 
2011, kap 1). Andelen bostadsrätter i kommunen är överlag relativt låg och 
har kvarstått vid 333 under de presenterade årtalen (se tabell 1). Andelen 
har dock skiftat en del tack vare de större ökningarna i antalet 
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fritidsboenden från 3660 boenden 2013 till 3758 2015 samt en mindre 
ökning hyresrätter på 10 lägenheter mellan 2014 och 2015. Utöver denna 
ökning i hyresrätter har andelen hos de andra upplåtelseformerna minskat 
till förmån för en större ökning i antalet fritidsboenden inom kommunen 
(se figur 1). Denna utveckling indikerar en ökad efterfrågan inom 
besöksnäringen varav antingen kraven på boende ökat eller viljan hos 
privatpersoner att bygga fritidsboenden. Kommunens status som populär 
besöksort, framförallt under vintern utgör därmed en central 
utvecklingsaspekt för att både utveckla turismnäringen i de populära 
tätorterna samt attrahera ny befolkning. Storumans besöksnäring berörs 
ytterligare under rubriken Semi - strukturerade intervjuer.  

8.2 Byggnadstakt i kommunen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Diagram över nybyggnation i Storuman kommun, antal nya hyresrätter, äganderätter och fritidshus 

2008 - 2015 

Figur 2 illustrerar byggnadstakten för nya hyresrätter, äganderätter och 
fritidshus sedan 2008. Statistiken begränsades vid 2008 då adderad data 
gällande fritidshus (se 6. metod) saknade statistik gällande tidigare årtal. 
Vidare exkluderas bostadsrätter från diagrammet då antalet av dessa inte 
ökat under observerade år (SCB 2017c). Sedan 2008 har byggnadstakten 
för de involverade boenden avtagit överlag, förutom fritidshus som ökat i 
antal till 2015 (se figur 2). Byggnadstakten har samtidigt varit avsevärt 
varierande mellan årtalen, framförallt för fritidshus där bebyggelsen 
minskat och ökat kraftigt mellan årtalen, från den högsta bebyggelsetakten 
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på ca 90 bostäder till ca 23 bostäder 2014. Den uppenbarliga dominansen 
av fritidshus stämmer dock väl överens med den statistik som presenterats 
över bostadsbeståndet i kommunen (se tabell & figur 1). 
Sammanfattningsvis kan det därmed sägas att Storuman har väldigt 
specifika karaktärsdrag på kommunens bostadsmarknad och 
förutsättningarna för framtida bostadsutveckling och planering behöver 
som resultat anpassas i enighet med dessa. 

 

8.3 Bostadsläge i Umeå 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Diagram över bostadsbestånd i Umeå kommun, antal hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter 2013 – 2015 

 

Tabell 2: Antal & andel hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i Umeå kommun 2013 - 2015 
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Bostadsbeståndet i Umeå kommun är inte lika snedfördelat som Storuman 
men majoriteten av existerande bostäder utgörs fortfarande av 
hyresrätter, ca 44 % (se figur 3). Den relativt stora andelen hyresrätter är 
troligtvis stark influerade av Umeå kommuns status som universitetsort, 
där en stor andel av den totala befolkningen utgörs av låginkomsttagande 
studenter varav hyresrätter ”är av strategisk betydelse för Umeås 
konkurrenskraft samt underlättar för ungas inträde på 
bostadsmarknaden” (Umeå kommun 2013, s.8). Enligt 
försörjningsplanen består nästan hälften av inflyttningen till kommunen 
av studenter mellan 19 - 24 som söker boende. Behovet och efterfråga på 
billiga hyresrätter i lämpliga lägen ökar därmed parallellt med den unga 
befolkningstillväxten vilket mest troligt starkt påverkat den indelning av 
upplåtelseformer som presenteras i figur 3 & tabell 2.  

Antalet hyresrätter är mer än dubbelt så stort som bostadsrätter och utgör 
en ca 14% större andel av bostadsbeståndet än äganderätter (se tabell 2). 
Andelen bostadsrätter har dock ökat med 0,72% procentenheter fram till 
2015 medan andelen äganderätter minskat med 0,36%. Antalet 
hyresrätter har dock ökat sedan 2013 med 1057 nya bostäder men tack 
vare bostadsutveckling för både bostadsrätter och äganderätter har 
andelen av bostadsbeståndet bara ökat med 0,23% (se tabell 2). Det saknas 
uppgifter gällande ett mindre antal bostäder, flest under 2014. Dessa 
uppgår gemensamt till ungefär 0,14 % varav andelen gentemot det totala 
beståndet är relativt liten och påverkar inte kraftigt statistiken. Som kan 
ses i figur 3 har dock fördelningen mellan upplåtelseformerna varit i 
princip identiskt mellan de tre åren vilket inte är särskilt förvånande då 
allt för stora förändringar på bostadsmarknaden är svåra att genomföra 
under en tre års period. I kontrast till Storumans utveckling av 
fritidsboenden är andelen av denna kategori relativt låg i Umeå i 
jämförelse, kring 7% (se tabell 2). Antalet fritidshus ligger just under 5000 
och kategorin har överlag minskat mellan 2013 – 2015 med 213 bostäder.  

Utifrån statistiken som presenterats har Storuman och Umeå dock väldigt 
annorlunda fördelningar på respektive marknad. Storuman domineras 
framförallt av fritidshus och Umeå av hyresrätter på grund av 
kommunernas skilda karaktärsdrag (se figur 1 & 3).    
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8.4 Byggnadstakt i kommunen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Diagram över antalet nya färdigställda lägenheter i Umeå kommun, hyresrätter, bostadsrätter och 

äganderätter 1991 – 2015. 

Nybyggnationen i kommunen har varierat relativt hög sedan 1991. Enligt 
kommunens fördjupade översiktsplan behövs det en bebyggelsetakt på ca 
600 nya bostäder per år för att undvika bostadsbrist, samt en önskad 
bebyggelsetakt på 800 – 1200 bostäder för att effektivt arbeta emot 
kommunens tillväxts mål 2050 (Umeå kommun 2011b). Optimal 
bebyggelsetakt uppnåddes under större delen av 90 talet varav kommunen 
genomgick en stor minskning av bostadsbyggande i början av 2000 talet 
(se figur 4). Byggnationen av hyresrätter överstiger avsevärt både bostads 
och äganderätter vilket överensstämmer med den stora andelen av 
bostadsbeståndet som denna upplåtelseform utgör (se figur 3). Överlag 
har byggnationstakten varit relativt låg efter 2000 i jämförelse med 90 
talet, med undantag för tillväxten 2003 – 2008. Andelen hyresrätter 
gentemot ägande och bostadsrätter har samtidigt kraftigt förändrats där 
bebyggelsen av hyresrätter var tydligt dominant fram till omkring 2011 då 
byggnationstakten av alla tre kategorier är relativt jämbördiga (se figur 4). 
Förändringar på bostadsmarknaden och den nutida affärsprincipiella 
inriktningen tycks därmed stark ha influerat byggnationstakten samt 
karaktärsdragen för Umeås bostadsförsörjning. 
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8.5 Semi strukturerade intervjuer 

8.5.1Marknadsvärden i Storuman 

Efter utförda intervjutillfällen blev det rätt uppenbart att karaktärsdragen 
för de två kommunerna avsevärt skiljer sig ifrån varandra, vilket samtidigt 
speglas i bostadsfördelningen för båda kommunerna (se figur 1 & 3). För 
Storuman verkar huvudproblematiken kretsa kring nutida 
marknadsvärden,  

”Vi har en problematik med marknadsvärdena i Storuman. Eftersom 
läget ser ut som den gör så bor folk kvar trots att de kanske är själva i 

huset. Det är för tillfället billigare att bo i hus än i lägenhet vilket gör att 
vi får en inlåsningseffekt som resulterar i fler kvadratmeter per kapita. 
Hade vi haft starkare marknadsvärden hade människor kunnat flytta 

ut ur sina hus till mindre lägenheter medan barnfamiljer kan uppehålla 
sig i villorna”. (Informant 2 muntlig 12 april) 

Storumans marknadsvärden influerar därmed hur människor inom 
kommunen väljer att bosätta sig. Då det är billigare att bo i hus blir 
resultatet att ett mindre antal människor bosätter sig över större 
boendeytor och fler kvadratmeter. Detta kan delvis vara en förklaring till 
varför bebyggelsen av fritidshus är så pass mycket högre än resterande 
bostadskategorier (se figur 2). På lång sikt blir detta ett ineffektivt system 
eftersom efterfrågan på lägenheter fortsätter minska medan utbudet på 
villor blir begränsat. På grund av marknadsvärdenas negativa effekt på 
bostadsförsörjningen krävs det framförallt politiska riktlinjer gentemot 
primära utvecklingsområden, för att på så sätt stimulera tillväxt i 
framtiden. Bland annat utgör närheten till tätorter och service en 
essentiell faktor för kommunens tillväxt och ett primärt 
utvecklingsområde. Efterfrågan på boende i Storuman är framförallt inte 
relaterat till ett behov av att äga en lägenhet i kommunens centrum utan 
utgörs troligare av kommunens specifika service för besöksnäring.  

”Människor flyttar främst hit för att bosätta sig i tätorter med tillgång 
till den service vi har att erbjuda, med närhet till naturen, skogen 

vattnet osv. Balansen mellan den här efterfrågan och den 
betalningsförmåga som finns tillsammans med existerande 

förhållanden och kostnader för nyproduktion är viktiga men samtidigt 
svåra frågor”. (Informant 1, muntlig 12 april) 

Att bygga tätortsnära, framförallt i LIS- områden med god tillgång till 
kollektiv trafik och annan infrastruktur är samtidigt ett utvecklingsmål 
som fastställs i kommunens bostadsförsörjningsplan (Storumans 
kommun 2014). Informant 2 lyfter fortsatt fram vid intervjun att det 
existerar en problematik med den LIS planering som kommunen tagit 
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fram, ”Vi pratar om att det är viktigt med förtätning. Någonting vi sett 
är dock att det saknas just LIS- områden som ligger tätortsnära, 
Storuman, Tärnaby, Hemavan, utan dessa infinner sig mest i mindre 
byar”. (Informant 2, muntlig 12 april). I intervjun lyftes det samtidigt fram 
att i enighet med LIS planeringen har bland annat ett område som heter 
solsidan, ett LIS nära område som tidigare förbisetts 2011 som kommunen 
nu förvärvat och undersöker förutsättningarna för en tillväxt av 20 
villatomter. Detta behov existerar kanske inte idag men informanten 
menar att möjliggörande för ett framtida behov är en viktig aspekt för 
kommunens fortsatta tillväxt. Solsidan är ett tydligt tecken på att 
Storuman, trots de bristfälliga marknadsvärdena tar aktiva steg för att öka 
tillväxten och boendemöjligheterna i kommunen enligt de förutsättningar 
som existerar.  

8.5.2 Politiska, demografiska och ekonomiska förhållanden 

Problemområdet som identifierats kring marknadsvärdena har 
framförallt påverkats av bostadspolitiken, demografiska och ekonomiska 
förhållanden snarare än kommunens bostadsförsörjning. Kommunen har 
under en längre tid genomgått en successiv befolkningsminskning vilket 
har direkt effekt på både efterfrågan på bostäder och försörjningsmetoder 
(Storumans kommun 2014). Som tidigare nämnts är yngre åldersgrupper 
en bristande faktor bland kommunens befolkning, där åldersgruppen 25 - 
64 utgör ett betydande överskott (Ibid). Informant 1 nämner vidare i 
intervjun att det finns en brist på mindre lägenheter i kommunen, ”men 
mindre lägenheter för ungdomar och inkomstsvaga grupper är näst 
intill omöjligt att få tag i” (Informant 1, muntlig 12 april). Här nämns 
också att det finns en brist på större lägenheter med mer än fyra rym i 
kommunen, varefter större familjer och människor som behöver mer 
utrymme ofta bosätter sig i villor. Det låga antalet hyres- och bostadsrätter 
samt det oproportionerligt stora antalet fritidshus speglar dessa 
förhållanden väldigt tydligt (se figur & tabell 1). Då yngre åldersgrupper 
utgör en bristande faktor i kommunen är efterfrågan på lägenheter 
samtidigt låg vilket tillsammans med de dåliga marknadsvärdena bidrar 
till problematiska förutsättningar för byggande och försörjning av 
lägenheter.  

Enligt lagstiftning 2010:879 ska allmännyttan bedriva sin verksamhet 
enligt affärsmässiga principer vilket påverkar förutsättningarna för den 
kommunala bostadsförsörjningen. Under intervjun med Informant 3 
diskuterades bland annat kommunens försörjningsmöjligheter i 
förhållande till mer marknadsdrivna metoder.  
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”Det finns ett större vinstkrav på allmännyttan sedan den nya 
lagstiftningen, precis som i många andra verksamheter. Jag tror dock 
att allmännyttan kan hålla nere denna utveckling i högre grad än den 
privata marknaden eftersom vinsten inte går till någon specifik ägare, 
utan ska istället användas till att finansiera underhåll och i bästa fall 

nyproduktion av bostäder” (Informant 3, muntlig 24 april) 

Den allmännyttiga bostadsförsörjningen verkar därmed fortfarande ha ett 
större inflytande över kommunens försörjning av bostäder. 
Bostadspolitiken som drivs i Sverige i nuläget uttrycks samtidigt väldigt 
bristande för att hantera problemområden i kommuner som Storuman 
som karaktäriseras av befolkningsminskning. Informant 3 belyser här 
vidare att den nationella bostadspolitiken är bristfällig då verktygen som 
används främst riktar sig till tillväxtorter, framförallt större städer. 
Lösningsmetoderna är på grund av detta inte tillräckligt flexibla, ”Det 
finns för lite förståelse för många områden, framförallt för de mindre 
kommunerna där bostadsmarknaden är svag och marknadsvärdena 
alldeles för låga” (Informant 3, muntligt 24 april). Vidare har privata 
aktörer problem att få fäste på bostadsmarknaden tack vare en avsaknad 
av investeringsstöd för nyproduktion vilket informant 3 identifierar som 
ett huvudsakligt problemområde, 

”När det gäller nyproduktion så är det egentligen bara allmännyttan 
som kommer på fråga. Det har att göra med att möjligheterna att 
finansiera nyproduktion av bostäder är väldigt svårt för privata 

aktörer. Chanserna till finansieringsstöd är väldigt låga och en stor 
andel av kapitalet för nyproduktion måste därför komma ur egen ficka. 

Kommunen är egentligen den enda aktören som har den finansiella 
styrkan att kunna nyproducera bostäder” (Informant 3, muntlig 24 

april) 

Vidare nämner informant 3 att även om investeringsstöd existerar inom 
kommunen till en viss utsträckning är Storuman i behöv av en modell för 
att tackla finansieringen av nyproduktion utanför allmännyttan för att 
stimulera tillväxt på bostadsmarknaden. Fortsatt bör detta primärt ske 
genom underlättande av privat finansiering exempelvis investeringsstöd, 
subventionering eller andra politiska stimulansåtgärder (Informant 3, 
muntlig 24 april). 
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8.5.3 Förutsättningar & problemområden i Umeå 

I kontrast till Storuman är Umeå kommun ett större tillväxtområde inom 
Västerbotten vilket bland annat avspeglas i kommunens fortsatta 
befolkningstillväxt och målsättningar för inflyttning till 2050 (Umeå 
kommun 2011b). Här kretsar bostadsproblematiken kring resursbrist 
snarare än svaga marknadsvärden. ”Det är absolut ingen brist på kapital 
att investera, det är inte brist på viljan för projektgenomföring, det är 
ingen brist på att köpa bostäder, inflyttning till Umeå osv” (Informant 4, 
muntlig 28 april). Under intervjuns gång belystes istället resursbrister 
inom det offentliga som ett större problemområde för kommunens 
bostadsförsörjnings. Det behövs bland annat planerare, planarkitekter, 
konstruktörer samt en ökning i byggföretagens kapacitet. Resursbrist är 
därmed ett större problem i majoriteten av kommunens planeringskedja.   
Under rekryteringsprocesser leder detta till att involverade aktörer delvis 
rekryterar av varandra vilket inte underlättar i arbetet mot att 
minimalisera de redan existerande bristerna på resurser (Informant 4, 
muntlig 28 april). Under intervjun framkom det samtidigt att detta är ett 
relativt vanligt problem i svenska kommuner med växtvärk. Tillförseln av 
resurser till byggkedjan hamnar helt enkelt efter den översiktliga 
kommunala tillväxten och med tillväxten ökar kraven på byggsektorn.  

När det kommer till bostadsstrategier i Umeå vill kommunen framförallt 
bygga där det finns tillgängliga förutsättningar. ”Det är inte det ena eller 
det andra utan vi ska bygga i hela kommunen där det finns 
förutsättningar för bebyggelse och kommunens roll i det hela är 
egentligen att agera möjliggörare för utveckling” (Informant 4, muntlig 
28 april). Förtätning bör samtidigt ses som en primär metod för 
kommunens fortsatta utveckling. Under tidigare decennier har Umeås 
tillväxt till hög grad skett genom utbredning via skogen allteftersom, 
Ersboda och Tomtebo är tydliga exempel på detta. ”Detta är inte en 
hållbar tillväxt utan då bygger man indirekt in ett ineffektivt 
bilberoende. Huvuddelen av tillväxten i Umeå behöver därmed ske 
genom framförallt förtätning eller komplettering, vilket det också gör till 
stor del idag” (informant 5, muntlig 28 april). Tät stadsbebyggelse utgör 
därmed en primär stads- och bostadsutvecklingsstrategi, till vilken det 
finns goda förutsättningar. En problematik med detta är dock mycket 
projektprövningar och motsättningar från kringliggande befolkning.  

” Vill man bygga snabbt och mycket är utbredningsbebyggelse den lätta 
vägen, det går fort. Då finns det inga grannar utan det är näst intill 

bara att rulla ut en matta. Men vill man bygga på ett mer hållbart sätt 
öppnas det upp för fler konflikter som måste hanteras där mycket 

avvägningar mellan intressen måste göras. Det är svårare och mer 
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problematiskt men i det långa loppet är det också mer hållbart” 
(informant 5, muntlig 28 april) 

Ett annat karaktärsdrag för Umeå är den stora andelen hyresrätter i 
bostadsbeståndet, ca 44 % (se figur 3). I kommunens översiktsplan belyses 
Umeås status som universitetsort och ett stort antal yngre individer och 
studenter flyttar därmed till och från regionen regelbundet, vilket 
väsentligt ökar kraven på kortsiktigt och billigare boende (Umeå kommun 
2011b). Efterfrågan på dessa bostäder blir som resultat mycket högre, 
vilket representeras av den höga andelen bebyggda hyresrätter i 
jämförelse med bostads- och äganderätter under tidigare årtal (se figur 4). 
Under intervjun med Informant 4 och 5 belystes framförallt det höga 
antalet bebyggda student- och hyreslägenheter under de närmaste åren, 
”Det har byggts enormt mycket studentlägenheter i Umeå. Det känns 
nästan som att den marknaden börja vara mättad, i alla fall med hur det 
ser ut framöver” (Informant 4, muntlig 28 april).  

Informant 5 belyser vidare att Umeås stora andel hyresrätter är en av 
kommunens styrkor. Stora summor pengar behöver inte investeras i dessa 
boenden vilket gör det väsentligt mycket lättare att flytta till och från Umeå 
under perioder då mycket lägenheter finns tillgängliga. Drastiska 
förändringar i den konstanta skiftningen med inflyttande och utflyttande 
studenter är också framförallt vad som avgör en stor andel av 
hyresrättsbehovet i kommunen. Kraven på student- och hyreslägenheter 
är därmed starkt relaterat till befolkningsutvecklingen över tid. Behovet 
för tillgängliga bostäder växer också parallellt med den åldrande 
befolkningen. Äldre samhällsgrupper ökar i nuläget varav kraven på 
tillgängliga och anpassande boenden inom kommunen därför kommer att 
bli större i framtiden (informant 5, muntlig 28 april). Detta berörs mer 
djupgående under kommande rubrik. 
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8.5.4 Demografiska förhållanden & bostadsbehov 

Tillgängligheten till boende kommer i framtiden vara särskilt viktigt för 
individer över 80 år vilket idag är en växande befolkningsgrupp i Umeå. 
Befolkningsgruppen växer relativt starkt och kommunen har därför behov 
av anpassat boende ditt äldre individer kan flytta och klara sig relativt bra 
själva (Informant 6, muntlig 5 maj). Genom att bygga anpassade 
äldreboenden skapas förutsättningar för service, hemtjänst, 
sjuksköterskor och restauranger under samma tak och möjligheten till god 
service och hjälp finns därmed tillgänglig om behovet skulle infinna sig.  

”Om jag fick önska så skulle det vara väldigt positivt om det dök upp 
3000 anpassade äldreboenden innan midsommar.  Då skulle 

äldregruppen kunna bosätta sig där och vi skulle samtidigt få loss 
bostäder. Barnfamiljer kan då flytta in i de lägenheter eller hus som 

lämnas efter och familjerna i sin tur lämna efter sig bostäder till 
resterande grupper. På så sätt skulle vi få en positiv flyttkedja” 

(Informant 6, muntlig 5 maj) 

Förutsättningarna för denna typen av bostadsbebyggelse finns i 
kommunen, efterfrågan existerar och räntorna är låga. Informant 6 
nämner vidare att den nya generationen av äldregrupper till stor del har 
starkare ekonomi och har därmed råd samt är villiga att betala för den 
service som dessa boenden kan erbjuda då fördelarna i service kommer 
innebära högre priser än alldagligt boende, ”Det måste förklaras och 
förstås att det är som att tågluffa eller bo all inclusive och när man blir 
lite äldre utgör kanske all inclusive ett mer attraktivt alternativ vilket 
kommer kosta lite annorlunda” (Informant 6, muntlig 5 maj). 
Förutsättningar för både byggande och inflyttning är relativt goda och med 
ett växande behov kommer äldregruppen för Umeå kommun också utgöra 
en central utvecklingsaspekt för bostadssektorn inom de kommande 
årtalen.  

8.5.5 Politiska behov, förutsättningar & förhållanden 

I frågan om marknadsbehov, inflytande och förändringar för rapporten (se 
3. Syfte och forskningsfrågor) har allmännyttans inflytande betydligt 
förändrats sedan bostadsförsörjningen genomgått större affärsinriktade 
ändringar. Det har skett en mer generell förändring hos de kommunala 
bolagen där de alltmer utvecklats från förvaltningar med 
kommunalnyttiga perspektiv till att arbeta mer affärsmässigt, där 
innebörden av kapital gradvis ökat. ”Vi har ett konkret problem och det är 
att redovisningsprinciper gjort att de allmännyttiga bostadsbolagen, i 
vårt fall Bostaden har svårt att bygga i kommundelarna” (Informant 6, 
muntlig 5 maj). Vidare nämns att projekten måste bära sig själva från dag 
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ett och om allmännyttan bygger i exempelvis Holmsund är det i princip 
lika dyrt som att bygga på Böleäng i Umeå stad medan hyrorna samtidigt 
är lite lägre och risken är högre för vakanser. Sett ur ett 
neutralitetsperspektiv är det därför inte lika gynnsamt att bygga i alla 
kommundelar vilket kan skapa en ojämn fördelning av nybyggnation.  

Bostaden är kommunalt ägd för att en effektiv bostadspolitik ska kunna 
föras inom bolaget. ”Bolaget måste vara så pass ekonomiskt stabilt att 
exempelvis under en lågkonjunktur så kan byggandet trappas upp eller 
åtminstone upprätthålla en viss nivå” (Informant 6, muntlig 5 maj). I 
perioder av lågkonjunktur är det framförallt allmännyttan som bygger och 
utan Bostaden argumenterar informant 6 att bostadsbristen mest 
sannolikt hade varit betydligt mycket högre som resultat av låg 
bostadsbyggnation. Kommunala bostadsbolag kan samtidigt utgöra 
marknadsledare genom sina hyresnivåer. ”För att undvika att vi får ett 
hyressystem där hyrorna blir alldeles för höga tittas det på 
allmännyttan. Vad behövs för att gå runt och samtidigt ha en sund vinst, 
vilket blir styrande för övriga fastighetsägare” (Informant 6, muntlig 5 
maj). 

Åtgärder för bostadsbrist i kommunen bedrivs genom diverse politiska 
mål, ”Ett av de föreslagna politiska målen är att så länge vi har 
bostadsbrist så ska vi ge förutsättningar för att de byggs 2000 nya 
bostäder per år. Sen när marknaden är i balans då ska det byggas enligt 
den nuvarande tillväxtens behov” (Informant 5, muntlig 28 april). Detta 
försvåras primärt av intressekonflikter och långdragna 
planeringsprocesser. Överklaganden och politiska förutsättningar riskerar 
att dra ut på planprocesser vilket i sin tur kan försena eller försvåra 
åtgärder både på bostadsmarknaden och för kommunutvecklingen som 
helhet. Ett exempel mot bostadspolitiken är uppdrag givna av 
kommunfullmäktige.  

”Fullmäktige delar ut uppdrag till olika nämnder som i sin natur är 
autonoma, alltså helt självstyrande, förutom att dom ska svara upp mot 

kommunfullmäktige. Detta kan vara uppdrag som nämnderna 
uppfattar som helt motstående mot varandra. Som ett exempel kanske 
ett mål ska driva för tillväxt medan ett annat ska driva för bevaringen 

av grönområden” (informant 4, muntlig 28 april). 

Dessa politiska målsättningar går tydligt emot varandra och nere på 
tjänstemannanivå måste det hittas kompromisser vid intressekonflikter 
vilket kan förlänga beslutsprocesser. Tillväxttakten kan dels dras ut på 
tiden men också bli mindre som resultat. Det kan ta uppemot 1 till 2 år att 
genomföra en utredning enligt de nuvarande politiska förutsättningarna 
vilket gör att en plan som förväntats ta 1 år istället tar 3, en signifikant 
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skillnad (Informant 4, muntlig 28 april). Informanten nämner samtidigt 
att under förutsättningarna för att minska intressekonflikter och 
överklaganden i förhållande till riksintressen, lagstiftningar osv så ligger 
mycket av makten på statens sida.  
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9. Analys & diskussion 

9.1 Anknytning till det teoretiska ramverket 

Behovet av hyresrätter står i direkt kontrast till bostadsmarknadens 
nuvarande utveckling. Som belysts under rapporten genom Bengtsson 
(2013) och Boverket (2007) har de marknadsmässiga villkoren västenligt 
förändrats sedan andelen investeringsstöd och räntebidrag succesivt 
avvecklats. Den huvudsakliga problematiken med denna 
marknadsomvändning är att det blir svårare att uppmuntra en neutralitet 
bland upplåtelseformer inom bostadsbeståndet om utbyggnaden av 
exempelvis hyresrätter inte är en lika lönsam investering i praktiken. 

9.1.1 Ekonomiska förutsättningar och entreprenöriella städer 

Hyresrätter har uttrycks i (Boverket 2005) som ett svagare 
bostadsalternativ för att generera en skaplig avkastning, primärt genom 
skillnader i pris och vinst gentemot bostadsrätter. Med återkoppling till 
rapportens teoriavsnitt stämmer detta faktum väl överens med en 
marknadsfokuserad tes. Sociala förhållande såväl som ekonomiska 
förutsättningar har fått större inflytande på bostadsmarknaden (OECD 
2007). Enligt teorin mynnas uttrycket ”entreprenöriella städer” där 
konkurrensförmåga ses som den primärt drivande faktorn bakom lokal 
tillväxt. Den bostadsmarknad som skådats i rapporten uppvisar paralleller 
mot denna typ av utveckling då affärsmässiga principer, inklusive 
konkurrens på marknaden till stor del ligger till grund för den kommunala 
planeringen. Kommunerna som ”entreprenöriella städer” är ett lite väl 
drastisk antagande, varför den teoretiska anknytningen främst relaterar 
till kapitalets ökade inflytande över politiska principer och lokala metoder. 
Ekonomiska förändringar påverkar i enighet med dessa antaganden 
drastiskt tillväxten på marknaden. Faktorer såsom produktionskostnader, 
avkastning och hyresnivåer får här en större innebörd inom 
bostadsförsörjningen. Minskad avkastning är exempelvis vad som i 
praktiken gjort hyresrätter till en mindre lönsam investering (Boverket 
2005).  

Utvecklingen för byggande av hyresrätter har dock tagit en väsentlig 
vändning i Umeå kommun inom de senaste åren. Enligt statistiken som 
presenterats har takten för nybyggnation av hyresrätter och andra 
upplåtelseformer också ökat sedan 2014 (se figur 4). Under 
intervjutillfällena visade sig det dock samtidigt att intresset för hyresrätter 
som en kapitalplacering ökat i Umeå och andra orter med starkare 
hyresmarknader (Informant 6, muntlig 5 maj). Avkastningsnivån är idag 
relativt skaplig i kommunen vilket lett till att efterfrågan att bygga 
hyresrätter väsentligt ökat i jämförelse med läget för 2 år sedan. Tack vare 
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Umeås rörelsemönster för ut- och inflyttning som resultat av att 
kommunen är en universitetsort (Umeå kommun 2011b) är det dock hög 
sannolikhet att den ökade efterfrågan på hyresrätter beror på kommunens 
lokala förutsättningar. För Storuman har dock marknadsutvecklingen 
varit primärt negativ då ackumulationen av kapital problematiserats som 
resultat av svaga marknadsvärden, låg efterfrågan och 
finansieringssvårigheter (se 8. Empiri). Den berörda marknadsteorin och 
kapitalets inflytande på bostadsmarknaden och politiken tycks därmed 
kraftigt påverkas av lokala karaktärsdrag, Umeå som en växande 
universitetskommun och Storuman som en glesbygdskommun med 
betydande besöksnäring. 

9.1.2 Dominerande policyteori & kommunens roll 

Bengtssons teser gällande dominerande policyteori samstämmer väl med 
bostadspolitikens affärsmässiga policyinriktning. Med återkoppling till 
första forskningsfrågan utgör marknaden, enligt denna teori den 
huvudsakliga fördelningsmekanismen för bostadsförsörjningen, medan 
det offentliga utgör en stabilisator som korrigerar bostadsmarknaden 
(Bengtson 1995). Denna tes reflekterar flera av de bostadspolitiska 
tendenser som presenterats, bland annat allmännyttans nya 
försörjningsroll för de undersökta kommunerna. Som framförts under ett 
intervjutillfälle, ”kommunens roll i det hela är egentligen att agera 
möjliggörare för utveckling” (Informant 4, intervjuad 28 april). Mycket 
av de bostadspolitiska målsättningar och metoder som presenterats för de 
involverade kommunerna har uppkommit kring nuvarande efterfrågan på 
bostäder. Kommunen skapar sedan förutsättningar, planerar för 
förtätning, identifierar markområden och fastställer målsättningar efter 
detta behov. Då konkurrensen på marknaden gentemot privata bolag har 
blivit större har kommunens roll som aktiva bebyggelseaktörer därmed 
aningen minskat.  

Det offentliga, i detta fall det kommunala har i praktiken placerat sig i 
rollen som möjliggörare och stabilisator när det kommer till 
bostadsförsörjning, framförallt i tillväxtkommuner såsom Umeå där 
bostadsmarknaden är mer diversifierad och inflyttandet hos privata 
aktörer är större (se 8. Empiri). När det gäller allmännyttan som 
stabilisator är exempelvis Bostadens hyresnivåer vägledande för andra 
fastighetsägare i Umeå, i syftet att undvika ojämna och för höga hyror i 
hyressystemet (Informant 6, muntlig 5 maj). Den marknadsutveckling 
som belysts innehar därmed betydliga paralleller med Bengtssons 
argumentation angående marknaden som fördelningsmekanism och den 
belysta rollfördelningen, karaktärsdrag och marknadens övergripande 
funktioner kan delvis förstås i enighet med denna tes. Dominerade 
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policyteori verkar dock bara väl matcha utvecklingen i tillväxtorter där 
konkurrensen och investeringsviljan hos privata aktörer är större.  

Det ökade vinstkravet och allmännyttans förändrade roll har primärt haft 
negativa effekter i Storuman på grund av investeringssvårigheter. 
Allmännyttan är den mest aktiva byggnadsaktören på kommunens 
marknad eftersom privata bolag saknar den ekonomiska stabiliteten för 
nyproduktion samtidigt som möjligheterna för investeringsstöd är låga (se 
8. Empiri). Under intervju med informant 3 belystes dock allmännyttans 
möjlighet att hålla nere den vinstdrivande faktorn på marknaden. Vinster 
i kapital används istället för att finansiera underhåll ”och i bästa fall 
nyproduktion av bostäder” (Informant 3, muntlig 24 april). Betoning bör 
dock läggas på kommunens möjlighet att begränsa vinstdrivningen. Även 
om kapitalvinst används för underhållsfinansiering kan kravet på 
ekonomisk tillväxt höja bostadskraven och i värsta fall försvåra tillgången 
till boende. Bengtsons teorier gällande offentlighetens roll tycks därmed 
inte vara fullt applicerbar inom utvecklings och glesbygdskommuner som 
Storuman då allmännyttan i princip är ensamstående bostadsaktör varav 
möjligheterna till att korrigera och förlita sig på marknadslösningar 
istället för kommunala åtgärder blir problematiskt. Det kommunala 
innehar istället en aktiv roll som både planerare, möjliggörare och byggare 
inom Storumans bostadsförsörjning. 

9.2 Positiva och negativa effekter av affärsinriktning 

Gällande positiva och negativa effekter av policyskiftet är resultaten 
relativt splittrade. De positiva effekterna tycks vara som mest 
framträdande i Umeå som tillväxtort medan det negativa, svaga 
marknadsvärden och investeringssvårigheter skådats i Storuman (se 8.5.1 
Marknadsvärden i Storuman). Ökat privat inflyttande och 
marknadsorienterad konkurrens har i Umeå ökat cirkulationen av kapital, 
mängden aktörer på bostadsmarknaden och därmed indirekt 
tillväxttakten i kommunen (se 8. Empiri). Lokala förutsättningar i 
kommunerna verkar därför haft betydligt påverkan på vare sig 
bostadsmarknadens utveckling varit positiv eller negativ.  

Utan politikens marknadsorienterade förändringar är det sannolikt att 
utvecklingen i de två undersökta kommunerna sett väldigt annorlunda ut. 
Tillväxttakten i Umeå hade troligtvis inte varit lika progressiv utan det 
ökade inflyttande hos privata aktörer och utan ekonomiskt driven 
konkurrens. För Storuman hade samtidigt marknadsvärdena troligtvis 
inte sett ut som idag utan den statliga avvecklingen av subventioneringar 
och bidrag. Sammanfattningsvis har resultatet belyst både positiva och 
negativa effekter av bostadspolitikens förändringar och vad detta 
inneburit för bostadsförsörjningen. Utifrån de två studieområdena, som 
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nämndes tidigare är det dock uppenbart att de lokala förutsättningarna 
betydligt påverkat bostadsmarknadens utveckling, parallellt med de 
politiska förändringarna. Genom studiens avgränsning mot Umeå och 
Storuman är det dock problematiskt att dra relevanta slutsatser gällande 
marknadsförändringarnas positiva och negativa effekter på en större nivå, 
exempelvis inom Västerbotten. Vad som går att säga är dock att den 
ekonomiska utvecklingen och läget på den lokala bostadsmarknadens, till 
allt större grad influerat både försörjningsmetoder och möjligheterna till 
nybyggnation inom kommunerna. Policyskiftets positiva och negativa 
effekter på kommunerna har därför varit väsentligt annorlunda. Utifrån 
tillgänglig information har de slutsatser som följer därför formulerats i 
förhållande till kommunernas lokala förutsättningar då generaliseringar 
gentemot problemområden i Sverige som helhet inte bör baseras utifrån 
behoven i två kommuner.  

9.3 Slutsatser 

Med återkoppling till rapportens syfte har bostadspolitikens affärsmässiga 
policyskifte onekligen påverkat den kommunala bostadsförsörjningen och 
marknadens funktioner. De övergripande förändringarnas karaktärsdrag 
kan skådas i den teoretiska anknytningen gällande rollfördelning, 
ekonomiskt inflytande och lokala problemområden (se 9.1 anknytning till 
det teoretiska ramverket). En slutsats som går att dra utifrån det 
presenterade resultatet är avsaknaden av aktiva politiska åtgärder på lokal 
nivå. Informant 3 nämner exempelvis i empiriavsnittet av rapporten den 
bristande flexibiliteten bland de nationella politiska metoderna. Det finns 
för lite politisk förståelse för många områden, framförallt mindre 
kommuner som Storuman med svaga bostadsmarknader och 
marknadsvärden. Ett starkt framtida behov för Storuman är därför 
framförallt stimulansåtgärder för att skapa investeringsincitament till 
privata aktörer. Subventionering och investeringsstöd har dock succesivt 
avvecklats i och med politikens mer affärsinriktade principer vilket skapar 
en tydlig problematik gentemot kommuner med investeringssvårigheter. 
Den lokala marknaden och politiken som helhet kan därför möjligtvis 
gynnas genom att implementera lokala lösningsmetoder för 
bostadsmarknader med skilda förutsättningar. Umeå och Storuman utgör 
ett tydligt exempel på detta.   

En annan slutsats är att långdragna planeringsprocesser och resursbrist 
utgör det huvudsakliga problemområdet för tillväxtkommuner såsom 
Umeå. Ur denna aspekt behövs det mer resurser till planeringen i form av 
samhällsplanerare, planarkitekter osv (se 8. Empiri). Detta är dock mer 
relaterat till kommunala rekryteringsprocesser och förhållanden för det 
statliga utbildningssystemet. Ur en annan aspekt behövs det 
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regelförbättringar på en nationell nivå inom politiken. Som informant 6 
tydligt belyser skulle planeringsprocesser fungera mer effektivt genom 
”några lättnader i det centrala regelverket, framförallt kring 
detaljplaner och möjligheten att överklaga dom. Processen bör vara mer 
förutsägbar” (Informant 6, muntlig 5 maj). Möjligheterna att överklaga 
när beslutet väl är taget bör exempelvis begränsas för aktörer som inte lyft 
fram åsikter under själva utredningsprocessen. På så satt kan eventuella 
förseningar i planeringsprocesser kapas och politikens effektivitet öka, 
exempelvis vid förtätningar där majoriteten av intressekonflikter tar plats.  

Processförseningar försvårar också möjligheterna att svara upp mot en 
växande bostadsefterfrågan. Bostadspolitiska åtgärder, primärt 
regelförbättringar är därför ett behov i Umeå kommun. Mycket av makten 
för att genomföra politiska åtgärder såsom resurstillförsel, 
regelförbättringar och förutsättningarna för politisk förändring ligger 
dock hos staten. Det är därför viktigt att konstatera att politiska åtgärder 
för att tackla problemområden på bostadsmarknaden bör bedrivas på en 
nationell nivå såväl som lokal för att skapa en effektiv bostadspolitik för 
kommuner med skilda förutsättningar.  

9.4 Vidare studier 

Utifrån de slutsatser som dragits i rapporten är det uppenbart att 
bostadsförsörjningens problemområden för respektive kommun är i 
behov av både lokala samt nationella bostadspolitiska åtgärder för att 
justera bostadsmarknaden. Resultaten som presenterats bidrar primärt 
med en övergripande beskrivning av bostadspolitikens nutida 
karaktärsdrag utifrån två väldigt annorlunda kommuner i syfte att skapa 
en kontrast gentemot olika problemområden som framkommit. 
Realistiskt sett är denna studie dock väldigt avgränsad eftersom 
studieområdena utgörs av endast två kommuner varav generaliseringar 
för övergripande behov på bostadsmarknaden och inom politiken för 
Sverige som helhet blir svåra att identifiera. En ytterligare aspekt som 
hade kunnat utvecklas är konsekvenserna bakom policyskiftet. Hur hade 
exempelvis bostadsmarknaden och politiken påverkats utan den 
marknadsorienterade inriktningen? 

De lösningsmetoder som berörts är därmed väldigt konkreta och påverkas 
mycket av områdesspecifika förutsättningar trots att problemen kanske är 
alldagliga inom bostadssektorn för denna typ av kommuner. Vidare 
studier skulle därför kunna bidra med utförligare och mer djupgående 
undersökningar över maktförhållanden, beslutsprocessens kedja samt 
politiska möjligheter och motsättningar. Vad finns det exempelvis för 
möjligheter att stimulera nyproduktion i marknadssvaga kommuner på 
nationell nivå? Vilken roll har staten i den bostadspolitiska processen? 
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Hur kan planeringsprocessen effektiviseras och långdragna processer 
undvikas i tillväxtorter? Vilka stora förändringar har det 
marknadsorienterade policyskiftet resulterat i och hur hade 
bostadsmarknaden utvecklats utan dessa? Dessa frågeställningar är 
tydliga exempel på breddare forskningsområden som ytterligare skulle 
kunna fördjupa de slutsatser som dragits i denna rapporten.  

Vidare skulle de vara intressant att undersöka bostadsmarknaden i större 
svenska kommuner, utifrån bostadsmarknadens karaktärsdrag och 
politiken som influerat dessa. En undersökning av exempelvis 
storstadskommunerna där majoriteten av Sveriges befolkningstillväxt tar 
plats skulle därmed kunna belysa problemområden i Sveriges mest 
framträdande tillväxtmotorer.  
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Bilaga 1 
 

Intervjumall för semi-strukturerade intervjuer 
Bakgrund: 

 Skulle ni kort kunna berätta vilka ni är och vilken roll ni har inom er 
verksamhet och för kommunens bostadsförsörjning? 

Ambitioner & riktlinjer: 

 Har ni som kommun några specifika ambitioner och riktlinjer för 

bostadsförsörjningen? Vad anser ni är viktigast för den kommunala 

bostadsutvecklingen  

 Hur upplever ni att kommunens behov för arbete med 

försörjningsplaner och riktlinjer ser ut? 

 Hur ser ni på bostadsförsörjningen inom er kommun? Vilka 

utvecklingsområden finns? Hur viktigt är effektiv bostadsplanering 

för att stimulera tillväxt i er kommun? 

 Hur förhåller ni er till kommuner med större tätorter? Samarbetar 

ni på regional nivå med exempelvis Umeå kommun? Hur påverkar 
förhållande till andra kommuner er bostadsplanering? 

Bostadsstrategier 

 Vad har ni för strategier för att öka bostadsbebyggelsen i 

kommunen? Hur arbetar ni mot dessa strategier? 

 Vad har ni för bostadsbehov i kommunen? Vad behöver byggas 

och vilka förutsättningar upplever du finns för att uppnå detta?  

 Vilka sorts bostäder efterfrågas och vad byggs det mest av? Varför 

är det så tror du? 

 Finns det högra krav från specifika samhällsgrupper på bostäder 

från vissa samhällsgrupper, exempelvis studenter eller turister?  

 Vilka aktörer är varit involverade i er planerings- och 

strategiprocess? Hur ser relation till bostadsbolag och eventuella 
byggherrar ut?  

Politik 

 I lagstiftningen om kommunala allmännyttiga bostadsbolag står 

det att bostadsförsörjningen ska främjas enligt affärsmässiga 

principer, Hur upplever ni att detta påverkar bostadsplaneringen 

i er kommun?  
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 Upplever ni att det idag ligger en större vinstdrivande faktor 

bakom den allmännyttiga bostadsförsörjningen? Har vikten av 

kapital förändrats? 

 Hur ser bostadspolitiken för er kommun ut idag? Hur involverade 

är politiker i den kommunala bostadsplaneringen? Hur påverkas 

bostadspolitiken av riktlinjer hos andra närliggande kommuner?  

 Vilka åtgärder skulle du vilja se på nationell, regional och 

kommunal nivå för att komma tillrätta med problemen på 

bostadsmarknaden? Vad skulle underlätta för er i er kommun? 

 Vad är det idag, enligt er som hindrar att behoven på 

bostadsmarknaden tillfredsställs? 

 Svarar inriktningen på den nationella bostadspolitiken mot 

behoven i er kommun? 

 

 

  
Intervjumallen presenterad har varit de övergripande 

frågeställningarna som formulerats för de utförda 

intervjuerna. Beroende på intervjuad person har 

frågeställningarna anpassats, mer fokus lagts kring 

politik eller bostadsstrategier exempelvis. Den 

presenterade mallen har också reviderats och 

omformulerats beroende på intervjuresultat, vilka 

frågor som fungerat eller vilka som varit överflödiga 

eller irrelevanta. Den presenterade mallen utgör 

därmed endast de övergripande frågeställningar som 
arbetas fram innan den första intervjun genomförts. 


