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FÖRORD 
 
Den som försöker ta sig in på Stockholms bostadsmarknad kan nog utan besvär hålla sig för 
skratt. När jag år 2007 skulle flytta till Uppsala för universitetsstudier beslöt jag mig för att 
hyra ut mitt boende i andrahand. Min lägenhet, en etta om 40 kvm med ca 3000 kr i hyra 18 
min från centralen med tunnelbana, lades upp på en populär annonssida. På fem dagar hade 
jag fått femhundra svar. Då tyckte jag det var dags att stänga ner annonsen. 
 
En byggtakt utan något vidare drag under galoscherna är värd att syna närmare. Innan vi 
fortsätter vill jag rikta ett tack till de som gjort den här uppsatsen möjlig. Många är de som har 
hjälpt till med stöd, tips och översättningar. Mina två handledare, Anders Lindbom, 
Statsvetenskapliga institutionen och Sofia Cele, Kulturgeografiska institutionen förtjänar 
självklart extra uppskattning. Anders, tack för ditt tålamod och dina ihärdiga ansträngningar 
att hålla mig på rätt väg. Sofia, tack för kloka råd och vägledning under skrivandets gång. 
Utan er hade inte denna uppsats varit möjlig. 
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1. INLEDNING  
 
Bostaden, eller hemmet, kan vara den viktigaste hörnstenen i en persons liv. I hemmet kan vi 
hitta trygghet och skapa oss en identitet. Dessvärre är det svårt för många att skaffa sig en 
bostad när tillgång inte möter efterfrågan. Takten i bostadsbyggandet har sedan länge haltat 
och 242 kommuner anger att de har brist på hyresrätter. Störst är bristen på lägenheter med 1-
2 rum och kök.1 Storstadsregioner och universitetsorter kämpar i uppförsbacke mot den höga 
urbaniseringen som ständigt pågår samtidigt som också mindre orter brister i beståndet. 
Förklaringen till varför det blivit så här finns i flera olika faktorer men en specifik 
omständighet kommer alltjämt på tal – planprocessen. I Sverige kan tiden mellan idé och 
färdigt hus bli lång. I vissa fall flera år och kopplingen lång process – låg byggtakt är tydlig. 
Ett av skälen är att detaljplaner och bygglov nästan alltid överklagas vilket förlänger 
förfarandet. Detta drabbar den som bygger såväl som bostadssökande. Utdragna planprocesser 
ger ökade produktionskostnader och en lång väntetid på ekonomisk avkastning kan vara svårt 
att hantera, speciellt för små byggherrar. Det här ger byggbranschen en försämrad 
konkurrenssituation.2 Även om större byggherrar har ekonomiska muskler att ta sig an långa 
planprocesser är det ändå den boende som i slutändan missgynnas i form av högre 
boendekostnader när byggherrens utgifter skenar. Mellan 2005-2011 uppgavs det största 
hindret för bostadsbyggande enligt kommunerna själva vara ökade produktionskostnader.3 

Inte långt härifrån finner vi ett land där denna problembild inte känns igen. En god 
tillgång på bostäder i en av Europas mest stabila bostadsmarknader återfinns i ett land med en 
brokig historia – detta land är Tyskland. Med en planprocess avsevärt kortare än Sveriges, 
lägre boendeutgifter och en generellt sett god tillgång på hyresrätter formas en stark kontrast. 
Men hur kan två länder så nära varandra vara så olika?  Svaret på den frågan finns givetvis i 
flera olika faktorer, men en faktor som förklarar den kortare planprocessen hävdar NCC att de 
har svar på. I Almedalen år 2012 berättade NCC om två likartade bostadsprojekt i Sverige och 
Tyskland som tog 10 respektive 2 år att slutföra. Som förklaring till varför deras arbete i 
Tyskland är effektivare än i Sverige hänvisar de till § 34. Paragrafen infördes i 
bygglagsstiftningen, Baugesetzbuch i 1960-talets Västtyskland. Efter 1990-talets återförening 
spred sig § 34 till Östtyskland där planprocessen inte var lika utvecklad som i väst. Motivet 
för § 34 var att snabba upp processen. Dessutom skapade det tidigare regelverket en 
inkonsekvent bostadsplanering.4 

Paragrafen kan tillämpas i förtätande syfte. Om en byggherre vill exploatera ett område i 
tätort där detaljplan saknas, behövs inte en detaljplan upprättas om det som ska byggas passar 
in i med tanke på angränsande områdes arkitektoniska stil, höjd och användning. Hälsa och 
miljö får inte kompromissas med och byggplanerna måste stämma överens med 

                                                 
1 Boverket (2012), Boverkets bostadsmarknadsenkät 2012-2013, s. 20  
2 Statskontoret (2009), Sega gubbar? En uppföljning av Byggkommissionens betänkande ”Skärpning 
gubbar!” s. 43, Konkurrensverket (2006), Bättre konkurrens i bostadsbyggandet!  Konkurrensverket 
(2009) Åtgärder för bättre konkurrens 
3 www.boverket.se/Planera/Sverigebilder2/Bostadsbyggande-och-produktionskostnader/Vad-hindrar-
ett-okat-bostadsbyggande, 2012-11-18 
4 Buch, Werner, chef planeringskontoret Frankfurt. Telefonintervju 2012-12-07. Detta var den riktiga 
anledningen till införandet enligt Buch 
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översiktsplanen. § 34 ska alltså inte användas för byggandet av ett flerfamiljshus i ett 
småhusområde. Bygglov som använder sig av § 34 får inte överklagas om byggherren följer 
angivelserna.  

Med bakgrund i NCC:s anförande, och vad som verkar vara två vitt skilda utfall av 
politik, finns det fog för att analysera om den svenska bostadspolitiken är kompatibel med § 
34, och vad det i så fall kan ge. För att diskussionen om § 34 i en svensk modell ska bli 
relevant bör även ländernas institutionella förutsättningar inte skilja sig alltför mycket. Det 
öppnar upp för en bostadspolitisk jämförelse med fokus på möjligheter och utmaningar. 
 
1.1 Syfte 
Uppsatsens utgångspunkt är bostadsbristen i Sverige och hur planprocessen kan förkortas. I 
centrum står § 34 och dess eventuella införande i Plan- och bygglagen.5 NCC skriver inte 
uttryckligen att Sverige bör införa § 34 på det viset den är formulerad i Tyskland, men i och 
med att lagändringen förkortade processen där är det intressant att undersöka vad en sådan 
implementering skulle kunna göra för Sverige. Det primära syftet med studien är att: 
 

(1) Utreda förutsättningar för att genomföra en ändring av Plan- och bygglagen liknande 
§ 34.  

(2) Diskutera möjliga konsekvenser för planeringen av bostäder samt byggbranschen av 
en sådan lagändring.  

Den första frågeställningen ska besvaras utifrån vilket stöd det finns för ett lagförslag som 
detta. Både Socialdemokraterna och Moderaterna förespråkar ett effektivare regelverk.6 En 
naturlig fråga att utreda är därmed det politiska stödet. Hur ställer sig politiker med 
bostadspolitisk anknytning till § 34? Nästa aktör som kan vara avgörande för stödet är 
bransch. I följande studie utgörs de av tre delaktörer. Intresseorganisationer representerar en 
stor mängd aktörer samtidigt som de skapar opinion och debatt. Kompetensen som finns hos 
intresseorganisationer har stor relevans för § 34:s stöd och även vad en sådan lagändring 
skulle innebära rent praktiskt. Bostadsbolag har en nära koppling till bostadsmarknaden och 
har rimligen synpunkter på vad som skulle gynna deras produktion. Även om bostadsbolag 
representeras av vissa intresseorganisationer kan det finnas åsikter hos dessa som inte 
kommer fram hos deras representanter. Som sista aktör finner vi kommunala planchefer. En 
diskussion om vad § 34 skulle innebära för kommunal planering kräver naturligtvis lokala 
kunskaper. Kommunala planchefer borde med andra ord utifrån lokal expertis kunna bedöma 
om § 34 skulle underlätta deras kommuners bostadsplanering och även om en sådan 
lagändring är önskvärd.  

Konsekvenser i bostadsplanering och byggbranschen kan vara flera. En förkortad 
planprocess är det som § 34 antas medföra. I nästa skede borde byggtakten öka, men kan det 
medföra andra konsekvenser än just det? Här ska flera potentiella följder analyseras. En är 

                                                 
5 Att eliminera detaljplanskravet och överklagande kommer hädanefter främst att skrivas som ett 
införande av § 34 i Plan- och bygglagen. 
6 www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Bostadspolitik-for-jobb-och-hallbar-framtid, 2013-02-
02, www.moderat.se/bostad, 2013-02-02 
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ökad konkurrens mellan byggherrar. Som nämnt försätter en lång planprocess små byggherrar 
i en undergiven konkurrenssituation varpå en förkortad process antas vara positivt. Generellt 
sett ger ökad konkurrens en pressad prisbild.7 Även om boendekostnader inte uteslutligen har 
med byggbranschens konkurrens att göra8 är en fråga om en ökad konkurrens mellan 
byggherrar kan ge ett billigare boende i slutändan. 

En av förklaringarna till långa planprocesser är utdragna handläggningstider för 
överklagade detaljplaner och bygglov.9 Som nämnt är användandet av § 34 i Tyskland 
omöjligt att överklaga vilket givetvis förkortar processen då inga överklaganden behöver 
handläggas. När Plan- och bygglagen infördes 1987 ansågs just medborgardeltagande som 
viktigt då beslut utan insyn och påverkan från allmänheten är svårförankrade.10 Att inte kunna 
överklaga kan rimligtvis leda till upprörda känslor av maktlöshet. Därför gör jag antagandet 
att den begränsning av överklagandemöjligheter som § 34 medför ställer högre krav på 
medborgarinflytande i tidigare skeden av processen. Detta för att berörda aktörer inte ska 
känna sig förbisedda vid senare tillfälle.  

I samband med ovanstående problematik bör det förklaras varför överklagande uppstår 
och hur det i teori kan undvikas. Som vi ska se finns det oundvikliga spänningar i 
stadsbyggande. En kraft att alltid räkna med är NIMBY. Nyexploatering sker alltid på 
bekostnad av något existerande, må så vara befintlig bebyggelse som natur. I detta ingår 
kulturvärden. Länsstyrelsens roll är att se till att kulturvärden inte kompromissas med i 
planeringen. I vad som kommer framgå finns det aktörer som vill begränsa länsstyrelsens 
inflytande vid planering, men att hoppa över vissa steg i processen är inget som sker utan 
följder. Vad kan det innebära för stadsbilden? Den sista konsekvensen, eller snarare dilemmat, 
som ska diskuteras är konflikten mellan snabb process och inflytande då § 34 begränsar det 
senare.  

Nyckelord för analysen är överklaganden, medborgarinflytande, konkurrens och 
detaljplaners spridning. Det sistnämnda påverkar hur § 34 tillämpas och ska diskuteras från 
två kommuners aktuella detaljplanering. Detta redogörs närmare för i metodavsnittet.  

 
1.1.1 Olika förutsättningar 
Under hösten 2012 har Tysklands bostadsmarknad vid flera tillfällen uppmärksammats i 
media.11 Tonen har varit att Sverige bör ta efter Tyskland och exempelet om 10 års planering i 
Sverige kontra 2 år i Tyskland har framstått nästan som en allmän sanning. En kritisk debatt 
om den tyska bostadsmarknaden har däremot inte varit lika närvarande. Därför ska 
diskussionen om § 34:s införande i Plan- och bygglagen understödjas av en undersökning om 
bostadspolitiska skillnader och likheter länderna emellan. Om det föreligger stora skillnader i 

                                                 
7 www.kkv.se/t/SectionStartPage____2107.aspx, 2012-12-17 
8 Statskontoret (2012), Mark, bostadsbyggande och konkurrens, s. 47  
9 www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/nyheter/2012/Pages/snabbare-handlaggningsarenden.aspx, 
2012-11-28 
10 Henecke, Birgitta, Khan, Jamil (2002), Medborgardeltagande i den fysiska planeringen,, s. 18 
Sociologiska institutionen Lunds Universitet 
11 Se t.ex. www.svt.se/nyheter/varlden/byggindustrin-ta-efter-tyskland, 2012-10-10 
www.sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5245369, 2012-11-01 
www.fastighetsagarbloggen.se/2013/02/ett-overklagat-system, 2013-02-26 
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bostadspolitik och dess utfall borde premisserna för en sådan lagändring försämras. Ett enkelt 
exempel förklarar tankegången: Om § 34 skulle vara hämtat från ett land långt ifrån Sverige, 
både geografiskt och kulturellt, skulle det troligtvis inte vara lika intressant att undersöka dess 
möjlighet i en svensk modell. Om landet producerar bostäder av låg kvalitet, har en kraftig 
bostadsbubbla och helt andra kollektiva mål blir en sådan utredning svår att motivera. 
Givetvis kan vi redan på förhand göra antaganden om kulturella skillnader, men avsikten är 
att uppnå en helhetsbild. Detaljen (§ 34) får betydelse när den sätts in i ett sammanhang (tysk 
bostadspolitik- och marknad).12 

Det finns en uppfattning från flera olika håll att Tyskland har en stabil och välfungerande 
bostadsmarknad. Detta framhävs bland annat av före detta Bostadskreditnämnden, BKN, och 
kreditutvärderingsinstitutet Standard and Poor’s.13 Vi ser alltså att det inte bara är § 34 som är 
intressant. Vad grundar sig då Tysklands påstått välfungerande bostadsmarknad i och varför 
hamnar inte Sverige i samma fack? För att besvara det ska en jämförelse länderna emellan 
genomföras med syfte att påvisa skillnader och likheter i bostadspolitik samt 
bostadsmarknad.14 Här finns flera förhållanden att titta på som kan belysa processer och 
interaktioner avgörande för politikens utfall.15 Generella frågor som jämförelsen ämnar 
besvara är: Vilka nackdelar och fördelar producerar de olika ländernas bostadspolitik? Finns 
det attityder hos stat och allmänhet som skiljer sig från Sverige som kan förklara varför 
Tyskland har en välfungerande bostadsmarknad? Attitydskillnader är svårt att identifiera. 
Därtill är attityder hos stat och allmänhet inte nödvändigtvis separerade16 varpå det är 
rimligare att tala om indikatorer som undersökningen kan peka ut. Denna analys funktion är 
att motivera diskussionen om § 34 i Plan- och bygglagen. Det kan även bli intressant att kort 
resonera om andra tyska inslag och se till dess kompatibilitet med Sverige.  

Med grund i respondenternas svar och de förutsättningar som gäller för Sveriges 
bostadsplanering ska jag bedöma vad som kan bli verklighet och vad det kan innebära. Denna 
analys sker till viss del under uppsatsens gång men främst i ett avslutande kapitel. Här ska jag 
också ge förslag på hur § 34 skulle kunna användas i Sverige. Förhoppningsvis går det att 
komma till slutsatser som kan tillföra något till debatten om hur planprocessen kan kortas ned 
och i nästa led hur produktionstakten kan öka. Som kuriosa genomför Socialdepartementet en 
utredning17 som i november 2012 fick ett antal tilläggsdirektiv.18 Till viss del påminner 
direktiven om syftet med denna uppsats.  

 

                                                 
12 Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj (2008), Tolkning och reflektion, s. 193 Studentlitteratur AB 
13 Se t.ex. Standards and Poor’s (2012), Why Germany’s Rising House Prices Are Bucking The 
European Trend, BKN (2011) Bolånemarknader för väl fungerande bostadsmarknader. En 
internationell jämförelse, BKN (2009), Bostadsmarknaden i Tyskland. Statliga och delstatliga 
finansiella åtgärder m.m., Policy Exchange (2005), Bigger Better Faster More 
14 Bostadsmarknad är många olika faktorer. I metodavsnittet redogörs det för vad som här ska 
undersökas 
15 Yin, Robert (2009),  Case Study Research Design and Methods, s. 9 Liber 
16 Rothstein, Bo (2002), Vad bör staten göra?, SNS förlag 
17 Utredningen om översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan (S 2011:11) 
18 Dir. 2012:114 
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1.2 Metod och material  
Att utgå från ett faktiskt problem istället för teori beskriver en induktiv ansats. Dock är 
abduktivitet mer lämpligt för att förklara arbetsgången i just den här studien. I abduktiv metod 
tillåts forskaren utveckla ny förståelse för ett problem samtidigt som den teoretiska stommen 
kan ändras. Under detta arbetes gång har nya insikter hela tiden gjorts. Olika attributs relevans 
har ständigt utmanats och gett plats åt nytt material. Detta har i princip skett in i det sista. 
Abduktion är väl använt vid fallstudier vilket jämförelsen Tyskland – Sverige är prov på.19  

För att undersöka den politiska viljan att genomföra en lagändring likt denna har 
personintervjuer med varsin representant från Socialdemokraterna och Moderaterna 
genomförts. Anledningen till att endast de två största partierna tillfrågas är att de har den 
största makten och står på två sidor om den ideologiska skalan. Åsa Ögren (S) är ordförande i 
Umeås byggnadsnämnd och medförfattare till Socialdemokraternas rapport Bostadspolitik för 
jobb och hållbar framtid utgiven hösten 2012. Riksdagsledamoten Anti Avsan (M) är 
kommunalpolitiker i Huddinge och var vid intervjuns genomförande partiets bostadspolitiska 
talesperson. Under kvalitativa former med lösa frågescheman fann jag att de båda väl kunde 
resonera om mina teman samtidigt som de kunde ta upp ämnen de själva fann viktiga.20 
Svaren från Avsan var en aning mer inriktade mot lagar och juridiska rättigheter, troligtvis 
beroende på Avsans bakgrund som jurist. Ändamålet med intervjuerna var att få en bild om 
vilken slags utveckling de respektive partierna ville se i förhållande till § 34 och dess 
potentiella följder. Det här klargjordes via frågor om byggsektorns konkurrens, om 
möjligheterna för överklagande bör ses över, Plan- och bygglagens utformning, samt hur 
medborgardeltagandet kan påverka planers acceptans. 

De för företrädare intresseorganisationer som intervjuats är Petter Jurdell, SABO, Rikard 
Silverfur, Fastighetsägarna, Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier, Marie Martinsson 
Hyresgästföreningen och Anna Eklund, SKL. Jurdell är den enda av dessa representanter där 
intervjun skett i person. Dessa organisationer täcker av en stor samling aktörer och är viktiga i 
opinionsskapandet. Frågorna som ställdes liknade mycket de till politikerna men med fokus 
på varje organisations verksamhet samt hur de önskar förbättra planprocessen. Helena 
Lennartsson, utvecklingsansvarig för intresseorganisationen Byggherrarna, berättade via e-
mail om vilka konsekvenser hon trodde en lagändring av denna karaktär skulle medföra. Valet 
av Byggherre och Sveriges Byggindustrier motiveras med uppsatsens koppling till 
byggbranschen.  

Bengt Andrén, direktör Kontoret för samhällutveckling i Uppsala och Virpi Lindfors, 
planchef Östhammar, har båda telefonintervjuats om vad de upplever som hinder i 
stadsbyggandet. Frågorna handlade även här om uppsatsens nyckelord men också om hur 
respektive kommuns planarbete skulle påverkas om detaljplanskravet slopades. Uppsala och 
Östhammar valdes för att deras detaljplanearbete belyses i senare kapitel. Planberedskap 
påverkar byggtakten och dessa kommuners fysiska förutsättningar skiljer sig stort. Att 
närmare undersöka Östhammar och Uppsala, en småort och en storstad, möjliggör ett 
resonerande och möjligtvis ett generaliserande om vilka kommuners planarbete § 34 skulle 
kunna gynna. Mikael Rådegård, VD Uppsalahem, har intervjuats om Uppsalahems 
                                                 
19 Alvesson och Sköldberg (2008), Tolkning och reflektion, s. 54-55 Studentlitteratur AB 
20 Bryman, Alan (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s 300 Liber 
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bostadsproduktion och vad han upplever styr denna med samma frågeämnen som ovan. Detta 
gav värdefull förstahandsinformation från en verksam inom ett bostadsbolag.  

Eftersom NCC var de som uppmärksammade svenska lagstiftare om § 34 är det av 
intresse att närmare undersöka vilka skillnader mellan svensk och tysk planering 
representanter för NCC kan identifiera. Elina Johansson är projektledare för NCC Tyskland 
och har utöver det varit aktiv inom kommunal planering i Sverige. Johanssons redogörelse för 
skillnaden mellan svensk och tysk planering kompletterades med information från Olle 
Boback, chef NCC Tyskland. Via e-mail berättade Boback om NCC:s verksamhet och hur 
han upplever den tyska planprocessen. Utöver det har 11 st. bostadsbolag21 besvarat frågor 
om hur deras verksamhet skulle påverkas av en hårdare konkurrens och om de tror att det 
skulle kunna gynna byggtakten. De redogjorde också för sin inställning till en begränsning av 
möjligheterna att överklaga, samt vad en ökat samarbete mellan privat aktör-kommun-
medborgare kan göra.  Dessa bolag varierar i storlek och geografisk spridning. Som sista 
aktör har Gustav Svärd, talesperson för YIMBY svarat på hur de ställer sig till de förändringar 
som § 34 innebär. YIMBY är ett nationellt nätverk med lokala föreningar som argumenterar 
för en tät och blandad stad. 

När det kommer till jämförelsen mellan Sverige och Tyskland finns det inga raka svar på 
vad som bör granskas. Enligt Lijphart ska komparativ metod belysa nyckelvariabler i en cirkel 
av dåtid, nutid och framtid.22 I nära anslutning till planering och bostäder målas ett tyskt 
ramverk upp med ledorden historia, politik, lagar, marknad och trender. Detta görs både 
detaljerat och övergripande. Till viss del påminner metoden om Mills most-similar-system-
design. En sådan metod försöker förklara ett fenomens uppkomst genom att välja två eller 
flera fall (stater) som delar så många variabler med varandra som möjligt, men där en specifik 
variabel skiljer dem åt.23 I den här undersökningen är det först och främst en (påstått) 
välfungerande bostadsmarknad som skiljer Tyskland och Sverige åt. Valet av stater var på 
förhand redan gjort, och syftet är inte explicit att förklara ett fenomens uppkomst varpå 
metoden endast påminner om most-similar-system-design. 

Tidigt var jag tvungen att göra en avvägning. Ska fokus vara på bostadspolitiken och dess 
utfall eller lagverket bakom? Då jag kände att en regelrätt lagjämförelse skulle riskera att bli 
statisk och missa viktiga processer valdes utfallet. Dessutom är det här inte en juridisk 
uppsats. Styrande frågor har varit både breda och smala. För att jämförelsen ska upplevas som 
närvarande jämförs i flera kapitel följande frågor: hur har den historiska kontexten påverkat 
bostadsmarknaden, hur ser deltagandeprocessen i bostadsplaneringen ut, vilka trender 
uppvisar den tyska bostadsmarknaden, hur ser andelsfördelningen mellan boende- och 
upplåtelseformer ut, vilket ansvar tar staten för bostadsproduktion, hur sätts hyror, hur 
finansieras bostadsköp, vilka nivåer ligger boendeutgifterna på, hur är standarden på 
bostäder? För att besvara dessa frågor har svar letats i material från BKN, vetenskapliga 
                                                 
21 9 av 27 st. bolag besvarade mitt utskick. Bästa Bostaden, Svenska Bostäder, Familjebostäder, 
HFAB, Mitthem, Gävlegårdarna, Husman KB, Hyresbostäder Norrköping, AB Bostaden i Umeå.  
22 Lijphart, Arend (1971), Comparative Politics and the Comparative Method, The American Political 
Science Review, 65:3, s. 690 
23 Ankcar, Carsten (2008), On the Applicability of the Most Similar System Design and the Most 
Different System Design in Comparative Research, International Journal of Research Methodology, 
11:5, s. 389 
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artiklar, och nyhetsartiklar. Sistnämnda används i första hand för att hänvisa till vad en 
specifik person säger snarare än vad artikeln i sig kommer fram till. Naturligtvis ingår också 
tyska offentliga rapporter och internationella utredningar som behandlar den tyska 
bostadsmarknaden. Mailkontakt och telefonintervjuer med insatta tjänstemän verksamma i 
Tyskland har använts för att komplettera information som inte påfanns i skrift. Via olika 
kontakter i Sverige fick jag tag på Rolf Mensing, managing director på CLS Holdings i 
Tyskland. CLS Holdings är ett kommersiellt investeringsföretag med säte i Hamburg som 
främst investerar i kontorsbyggnader. Mensing kunde komplettera information som de 
skriftliga källorna inte tog upp. Werner Buch, planeringschef i Frankfurt, och dennes kollega 
Bastian Sell, var en av få stadsadministrationer som besvarade ett utskick som gick till flera 
andra städer. Den andra var tjänsteman Peter Hanke i Dresden. Informationen från dem 
berörde hur ofta § 34 används och i vilken utsträckning invånare har möjlighet att överklaga. 

Om ett tyskt ramverk ska jämföras mot Sverige krävs en förståelse för en svensk 
motsvarighet. Samma frågor som drivit informationssökningen om Tyskland styr även den 
svenska kontexten men belyser inte exakt samma saker. Eftersom läsaren troligtvis har mindre 
kunskaper om Tyskland blir fundamentala pelare för Tysklands bostadspolitik- och marknad 
viktiga att redogöra för. För den svenska delen är det på sin plats att beskriva Plan- och 
bygglagens samt bostadspolitikens moderna utveckling. Detta behandlas i huvudsak med 
händelser från 1980-talet och framåt. Runt den här tiden skedde avgörande förändringar i 
bostadspolitiken som starkt påverkade produktionen.  

Vissa delar i uppsatsen ämnar förklara den svenska bostadsplaneringens förutsättningar 
och vad som håller tillbaka byggtakten. Höga produktionskostnader och betalningsviljor är 
som vi ska se problem att räkna med och har en styrande effekt på var bostäder planeras. § 34 
har potential att rubba dessa förhållanden vilket härrörs från den andra frågeställningen i 
syftesbeskrivningen. Materialet som används är hämtat från olika departement och 
myndigheter. Uppsatsens vetenskapliga material används först för att teoretiskt beskriva för- 
och nackdelar med medborgardeltagande som sedan diskuteras i faktiska exempel. Henecke, 
Olander och Khan vid Lunds Universitet, redogör för Plan- och bygglagens kontraster samt 
vad överklagan av detaljplaner leder till, eller snarare inte leder till.  

Ett resonemang om konflikten mellan NIMBY och samhällsplaneringens eventuella top-
down perspektiv för oss fram till en diskussion om kvalitet och kvantitet i stadsbyggande. 
Ekonomiprofessor Edward Glaeser från Harvard universitet skriver om hur städers 
vidareutveckling bör bedrivas med tanke på NIMBY och miljö. Han får stöd av stadsforskare 
Jerker Söderlind vid KTH och till viss del av Johannes Åsgren, nätverket YIMBY vilket 
kommer framgå i ett avsnitt om en förtätningsprocess i Göteborg.24 På andra sidan återfinns 
Dick Urban Vestbro, KTH och Tobias Olsson, båda från Arkitekturpolitisk tidsskrift. Även 
Stockholms översiktsplan och Skönhetsrådet tar ställning för kvalitetssidan. Det bör 
understrykas att dessa resonemang är plockade ur sina sammanhang men illustrerar ändå 
krafter som går i polemik med varandra. 

I anslutning till begreppen kvalitet och kvantitet visar som nämnt ett exempel från 
Göteborg vilka dilemman en stadsbyggnadsprocess kan frambringa, samtidigt som två fall 
från Stockholm exemplifierar hur en omvänd planprocess kan inkludera invånare. Under 00-
                                                 
24 Yes In My Back Yard 
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talets senare hälft färdigställdes bostäder med denna ansats i Stockholmsförorten Kärrtorp. 
Hallonbergen/Ör i Sundbybergs kommun är ett liknande exempel men där är planeringen inte 
klar. Det framtida resultatet i Hallonbergen/Ör kommer att diskuteras utifrån vad det tidigare 
exemplet i Kärrtorp uppnådde. Detta kopplas ihop med teoretiska tankegångar och hur olika 
respondenter yttrar sig om medborgardialog. 

Fokus i debatten hamnar lätt på storstäder och Stockholm. Bostadsbrist och dyrt boende 
ter sig ideligen som allvarligast just här men är långt ifrån ett problem för bara tillväxtregioner 
och universitetsorter. Den information som finns tillgänglig riktar sig dock oftast hit och 
arbetsgången styrdes därefter. Det faktum att jag dessutom är bosatt i Stockholm påverkade 
också mitt val av inriktning.  

 
1.3 Avgränsning och källkritik  
En uppsats vars syfte mer eller mindre är att spå framtiden får uppenbara svårigheter med att 
finna sanningar. Även metoden har sina kritiska punkter. De skillnader i utfall av politik som 
Tyskland och Sverige uppvisar kan ha många förklaringar och det är omöjligt att undersöka 
alla. Mills most-similar-system-design nämner ingenting om hur forskaren ska välja från den 
oändliga mängd attribut som finns tillgängligt.25 Företeelser som andrahandsuthyrning, 
förmedling, förvaltning och segregation ges inte utrymme då för mycket information kan 
överbelasta läsaren och inte tillför ett värde. Det för oss vidare till frågan hur det på ett 
rationellt sätt ska bestämmas vilka faktorer som är mer relevanta än andra. En induktiv studies 
svaghet är just att den samlar ett antal fall som sedan görs till en allmängiltighet. Detta 
riskerar att missa viktiga förhållanden då summan av observationerna kan begränsas till att 
endast bli ”... ett koncentrat av vad som redan innehålls i iakttagelserna själva.",26 alltså att 
forskarens iakttagelser inte behöver ha en egentlig koppling till slutsatserna. Denna risk ska 
här redas ut. 

Ett analysverktygs användbarhet är alltid begränsat till dess utformning. För att inte blir 
för beroende av ett fåtal källor och göra generaliseringar baserat på svagt material har jag 
ständigt letat efter nya källor för att undvika osäkra tolkningar. Detta har ibland visat sig 
problematiskt. I och med att den största mängden relevant information rimligen är på tyska 
uppstår en språklig barriär svår att forcera. I vissa fall har det varit möjligt att översätta med 
hjälp av online-tjänster vilket kan ge sammanhanget av en specifik text. Mera handfasta 
detaljer om byggbranschens konkurrens i Tyskland och överklagade detaljplaner har på grund 
av resursbrist inte påfunnits i skrift. Bostadspolitik är mycket utav en regional angelägenhet i 
Tyskland varför nationell statistik är svår att finna.27 Intervjun med Mensing kunde reda ut 
oklarheter om konkurrensen till viss grad men inte så långt jag önskade. Det kan göra att 
jämförelsen ibland uppfattas som bred och godtycklig, något induktivitet kan medföra. Att 
sedan tolka resultaten blir en svår uppgift. Utvecklingen av tolkningar inom fallstudier är 
dessvärre inte särskilt omfattande.28 För att kontra ovanstående brister försöker jag i största 

                                                 
25 Meckstroth, W. Theodore (1975), ”Most different systems” and ”Most similar systems” : A study in 
the logic of comparative inquiry, Comparative political studies, 8:132, s. 134 
26 Alvesson och Sköldberg (2008), Tolkning och reflektion, s. 54 Studentlitteratur AB 
27 RICS (2012), European Housing Review 2012, s. 35 
28 Yin, Robert (2009),  Case Study Research Design and Methods, s 111-112 Cosmos Corporation 
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möjliga mån separera kausala samband från indicier i de slutsatser som dras och vad de 
betyder. 

De respondenter jag talade med i person och över telefon upplevde jag som trovärdiga.  
Förvisso representerar bostadsföretag och intresseorganisationer först och främst sig själva 
och sina medlemmar. Det är enkelt att tro att ett nätverk som YIMBY endast propagerar för 
en ökad byggtakt. YIMBYS egna beskrivning av sig själva är att nätverket utger sig för att 
vilja uppnå nya sätt att tänka om exploatering med en positiv grundinställning till byggande.29 
I alla fall kan det finnas ett egenintresse i branschaktörernas utsagor vilket naturligtvis också 
gäller för politiker. Detta bör tas hänsyn till när svaren tolkas. Efter en tid upplevde jag dock 
en svarsmättnad. Svaren från politikerna var inte heller särskilt avvikande från varandra. Det 
betyder inte nödvändigtvis att de andra riksdagspartierna håller med. Till exempel anger 
Miljöpartiet i en bostadspolitisk rapport från augusti 2012 att det inte finns ett egenvärde i 
förtätning och att bostäder inte får sättas före naturvärden.30 Det kan indikera en striktare syn 
på regelförenklingar för förtätning. Å andra sidan kan snarlika svar innebära att det finns en 
koncensus om dessa frågor och ideologi spelar mindre roll, men också att frågornas 
formuleringar styrde svaren. Aktörer med relevanta åsikter behöver inte begränsas till de som 
presenteras här, men i och med att en svarsmättnad uppnåddes valde jag att inte inkludera fler.  

Vissa aktörer får i uppsatsen mer utrymme än andra. Medlet, alltså personintervju, telefon 
eller e-mail har påverkat detta, men beror också på hur utförliga svaren var. I sin tur beror det 
på respondentens expertis men även vilka frågor som ställdes. Bostadsbolagens kommentarer 
fungerar mer som komplement till övriga respondenters svar snarare än att dra slutsatser ifrån. 
Svaren från dessa var inte alltid särskilt utförliga vilket bidrar till deras minskade utrymme. 
Detta kan bero på den svarande men även här på frågornas formuleringar. 

Intervjuer gjorda tidigt under arbetet var mer omfattande och senare intervjuer mer 
koncisa. Detta har att göra med uppsatsens abduktiva tillvägagångssätt. Ju mer kunskap jag 
uppnådde om uppsatsens teman, ju mer koncisa blev också intervjuerna. Hyresgästföreningen 
och SKL intervjuades sent i datainsamlingsskedet när en svarsmättnad hade börjat uppstå och 
får därmed litet utrymme jämfört med vissa andra. Det gör inte deras plats i uppsatsen 
irrelevant. Att säkerställa hur två viktiga intresseorganisationers åsikter förhåller sig till övriga 
organisationer är av stort intresse för stödet om § 34:s potentiella implementering. De åsikter 
som presenteras görs till stor del i personform. Därför kan det upplevas som om det endast är 
personliga åsikter som kommer fram, men det bör kommas ihåg att respondenterna faktiskt 
representerar organisationer. Dessutom har de flesta rätt framstående positioner inom 
respektive organisation vilket ytterligare förstärker förmodan att de också talar för sina 
arbetsgivare. 

Den statistik som används har inte alltid stämt överens. Olika uppgifter om samma faktor 
har påfunnits beroende på vilken källa som synats vilket troligtvis har sin förklaring i hur 
mätningarna gått till. För att komma till rätta med den här problematiken har jag valt att 
redovisa motstridiga uppgifter för att sedan ta ställning till dessa. I enskilda fall används 
källor som efter en första granskning ställde frågor om dess trovärdighet. I den lilla 
utsträckning det görs har jag gjort eftersökningar om författaren och organisationen denne 
                                                 
29 www.YIMBY.se/om-oss, 2012-12-20 
30 Romson, Åsa (2012), Vem vill bygga? Vem vill bo? s. 7, Miljöpartiet 
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representerar för att försäkra mig om källans trovärdighet. Däremot har det varit svårare att 
bedöma själva metoden i de använda studierna. En ständig granskning av använda källor är 
knappast möjlig. En mer tidsbesparande metod är att behålla ett kritiskt öga.  

Enkelt planförfarande regleras i Plan- och bygglagen. Det är ett sätt att använda en 
kortare planprocess och enligt NCC kan § 34 jämföras med förenklat planförfarande.31 Det 
kan uppfattas som ett naturligt inslag i denna uppsats men ges ingen särskild uppmärksamhet 
då byggförslag måste vara av begränsad betydelse för att enkelt planförfarande ska bli 
aktuellt. NCC anger att § 34 förutsätter en aktuell översiktsplanering. Varken svensk eller tysk 
översiktsplanering kommer här att analyseras, även om Stockholms ÖP nämns i sin hast. 
Detta har att göra med utrymme såväl som språkliga hinder. 

Bostadspolitik kan vara komplicerad att förstå. Uppsatsen är till viss del skriven för en 
läsare som redan besitter vissa grundläggande kunskaper om planering och politik. Givetvis 
sker förklaringar om begrepp och processer, men för att spara utrymme görs ibland vissa 
antaganden om läsarens förkunskaper. Dessutom används vid olika tillfällen begreppet 
demokrati utan närmare förklaring, främst av respondenter men också av författare. Denna 
begreppsdiskussion ges visst utrymme i avslutande kapitel. Detta för att problematisera den 
abstrakta användningen av demokrati och även resonera om vad det kan innebära för § 34:s 
förverkligande i Plan- och bygglagen. 

Till sist bör det nämnas att det är diskuterbart om Sverige har en bostadsbrist eller en brist 
på främst hyresrätter.32 I det här arbetet kommer begreppet bostadsbrist behandla både 
bostadsrätter och hyresrätter men diskussionen berör till största del hyresrätter då bristen är 
störst på denna upplåtelseform. 

 
1.4 Disposition 
Uppsatsens två första kapitel avser att bygga upp en grundlig jämförelse mellan Tyskland och 
Sverige. Kapitel 1 behandlar planeringsprocesser och vilket utfall politiken har fått i termer av 
boendeutgifter och hushållsstockens sammansättning. Det efterföljs av bostadspolitisk historia 
som kan avslöja orsaker till Sveriges och Tysklands skilda förutsättningar för planering. 
Kapitel 4 och 5 ger förklaringar till varför bostadsproduktionen hålls tillbaka i en svensk 
kontext där nyckelorden är styrande. Här förs en diskussion om § 34:s potentiella 
användbarhet i Uppsala, Östhammar och i mindre utsträckning i Stockholm. Dessutom 
jämförs Sveriges och Tysklands finansiella premisser för bostadsköp och hyressättning. 

Kapitel 6 redogör för respondenternas åsikter om vad som håller tillbaka byggtakten 
utifrån givna nyckelord. Analysen av förutsättningar och konsekvenser för § 34 sker till viss 
del under uppsatsens gång men främst i ett avslutande kapitel som knyter ihop de teman 
uppsatsen behandlat. I kapitel 7 förs också ett slutligt resonemang om de två ländernas olika 
utgångspunkter för bostadsplanering. 
 

  

                                                 
31 NCC (2012), Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen! s. 4 
32 Se t.ex. Boverket (2012), Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv, Boverket (2012), 
Bostadsmarknaden 2012-2013, s. 12-13 
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2. PLANERING OCH UTFALL 
 
Fysisk planering i Sverige och Tyskland har både likartade och skilda drag. I det första 
kapitlet riktas blicken åt hur själva processerna går till. Här ges också grundlig information 
om Sveriges och Tysklands skillnader i bostadsbestånd och boendekostnader.  
 
2.1 Planering i Sverige  
Den svenska regeringen hade under 1980-talet arbetat med att skapa ett regelverk som var 
mer långsiktigt i hushållandet av mark- och vattenanvändning. Planerna som användes 
behövde förtydligas då de hade en oklar status. Att ge planprocessen ett större medborgerligt 
inflytande var tillika ett ändamål som uppnåddes med 1987 års Plan- och bygglag. 
Anledningen till att ett mer demokratiskt förfarande ansågs viktigt var protester mot tidigare 
byggprojekt och höjda röster för ett ökat deltagande. PBL ersatte byggnadslagen, 
byggnadsstadgan samt lagen om påföljder och ingripande mot olovligt byggande. Nu fick 
generalplan, stadsplan och byggnadsplan ge vika för översiktsplan och detaljplan.33 Senaste 
gången PBL reviderades var 2 maj 2011 då nya bestämmelser om bl.a. bygglov började gälla. 
Syftet med ändringen var att korta ner planprocessen och skärpa kontrollen över byggandet. 
Numera måste besked om bygglov ges inom 10 veckor från det att en komplett ansökan 
inkommit till byggnadsnämnden. Dock kan kommunen utöka handläggningstiden med 
ytterligare 10 veckor om så krävs av utredningsmässiga skäl.34 

Planprocessen utgörs av ett antal aktörer. I förarbetena till Plan- och bygglagen lyftes fyra 
aktörer fram som i samhällsbyggandet ska samordna sina egna intressen: 

 
• Staten, som genom regelverk skyddar allmänna och enskilda intressen. 
• Kommunen, balanserar medborgerliga krav, miljö, kommunal ekonomi och ser 

till att dessa inte kompromissas med. 
• Berörda, värnar sin äganderätt och egna miljö. 
• Byggherren, arbetar inom ekonomiska gränser.35 

 
Efter Sveriges inträde i EU skulle EU-regleringar kunna anses som en femte, om något 
otydligare aktör. Modellen nedan visar hur det går till när ett hus går från tanke till bygglov. 
 
  

                                                 
33 Henecke, Birgitta, Khan, Jamil (2002), Medborgardeltagande i den fysiska planeringen, s. 18. 
Sociologiska institutionen, Lunds Universitet 
34 Plan- och Bygglagen 9:27 
35 Cars, Göran (1992), Förhandlingar mellan privata och offentliga aktörer i samhällsbyggandet, s. 
31, Avdelningen för regional planering, KTH 
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Modell 1. Den svenska planprocessen. 
Källa: Sveriges Byggindustrier, KTH  

 

En idé initieras med tanke på den översiktsplan som råder för kommunen i fråga. Innan en 
detaljplan upprättas tecknar ofta kommunen ett avtal med en exploatör för att kunna styra 
planens form.36 I detaljplanering kan såväl kommun som byggherre ta initiativet, men det är 
kommunen som tar beslutet om planarbetets påbörjan. Ärendet skall av kommunen hanteras 
skyndsamt samtidigt som berörda parter skall ges inflytande. En överklagan går i första led till 
länsstyrelsen och i andra instans till mark- och miljödomstolen, givet att länsstyrelsen avslagit 
den inkomna överklagan. Detta är fallet både i detaljplansprövning som bygglovsprövning. 
Sista instans för detaljplaner är mark- och miljööverdomstolen där prövningstillstånd krävs.37 
Vid § 34:s användande utesluts alltså upprättandet av detaljplan och går direkt på bygglov. 
 
2.2 Planering i Tyskland  
Tyskland är en förbundsstat bestående av 16 delstater. De dominerande partierna har sedan 
länge varit Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Av landets 14 ministerier har det 

                                                 
36 www.dagenssamhalle.se/debatt/samhaellet-vinner-pa-lagreglerade-exploateringsavtal-3090, 2012-
10-06 
37 Sveriges Byggindustrier, KTH (2011), Detaljplaner i praktiken – Är plan- och bygglagen i takt med 
tiden? s. 8-10 
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Federala Ministeriet för Transport, Nybyggnation och Urban Utveckling den största 
investeringsbudgeten. Ministeriet, BMVBS,38 ansvarar för att säkerställa tillhandahållandet av 
bostäder som möter den demografiska utvecklingen och den offentliga välfärdens behov.39 

Tysklands befolkning mäter ca 82 miljoner. Landet har en åldrande och krympande 
befolkning vilket ställer krav på planeringen. För att svara mot framtidens förändrade behov 
har BMVBS startat Conversion to meet the Needs of the Elderly, ett program med fokus på 
fysisk ombyggnation. Till viss del påminner BMVBS roll om Boverkets även om 
budgetramarna skiljer. Ett av ministeriets stora uppdrag är att främja hållbar utveckling och 
jobba med energieffektiva lösningar. Detta arbete skapar i sin tur jobb för andra företag enligt 
BMVBS.40  

I Tyskland är det tillåtet att bygga på sin egen mark om det inte finns en specifik lag som 
förbjuder det.41 Vid förberedelse av hur marken ska nyttjas ska precis som i Sverige hänsyn 
tas till monument, miljöer, gator och arkitektur av historiskt värde.42  Planering sker främst på 
lokal nivå men med federala och regionala riktlinjer. På plannivå finns först den icke 
bindande Flächenutzungsplan (översiktsplan) som sedan Bebauungsplan (detaljplan) utgår 
ifrån. Detaljplanen är bindande och anger exempelvis golvytor, färg på fasad, balkongers 
utformning och höjd på bostäder. Enligt den federala bygglagen Baugesetzbuch måste 
kommuners fysiska utvecklingsplaner genomsyra samtliga politiska och administrativa nivåer. 
Kommuner köper ibland upp mark som efter detaljplans färdigställande säljs till privata 
exploatörer. För att säkerställa att myndigheternas villkor inte försvinner i planprocessen säljs 
ofta marken med vissa köpepremisser efter att detaljplanen upprättas. Kommunen har på så 
vis kontroll över byggherrars arbete.43  

Att upprätta en detaljplan i Tyskland liknar mycket det svenska förfarandet. I det första 
skedet presenterar kommunen en idé för nyexploatering där allmänheten ska ges lämplig 
möjlighet att uttrycka sin åsikt. Efter att åsikter och förslag mottagits går kommunen igenom 
dessa och skapar en preliminär design för exploateringen där alla åsikter balanseras. I nästa 
steg har medborgarna möjligheter att kommentera den prelimenära designen. Här ska endast 
kommentarer som är av ”yttersta vikt” tas hänsyn till. Nästa steg är en färdig Bebauungsplan. 
Ungefär som i det svenska förfarandet får endast de som tidigare kommenterat den 
prelimenära designen överklaga Bebauungsplan under förutsättning att deras åsikt förbisetts 
när de kommenterade designen. Att överklaga en detaljplan är dock svårgenomförbart.44  

Vissa storstäder har två nivåer som avgör planärenden, kommunal och delstatlig. Dessa 
nivåer är inte alltid av samma åsikt vilket kan dra ut på ärendet för byggherren.45 När en 
översiktsplan/detaljplan inte finns tillgänglig finns det förutom § 34 ett snabbt förfarande att 
utnyttja. Kommunen kan i samarbete med en byggherre initiera en projektbaserad detaljplan – 

                                                 
38 Federal Ministry of Transport, Building, and Urban Development 
39 www.bmvbs.de/EN/TheMinistry/the-ministry_node.html, 2012-11-25 
40 BMVBS (2010), A Profile, s. 5, 10-11 
41 Evans, Allan, Hartwhich, Oliver, Marc (2005), Bigger Better Faster More, Policy Exchange, s. 16 
42 BauGB 1:5 
43 Schmidt, Stephan, Buehler, Ralph (2007), The Planning Process in the US and Germany: A 
Comparative Analysis, International Planning Studies, 12:1, s.  63-65 
44 Sell, Bastian, Frankfurt Fastighetskontoret. E-mail, 2012-11-21, BauGB Sektion 3 
45 Mensing, Rolf, Managing director CLS Holdings, Telefonintervju, 2013-01-11 



18 
 

Vorhaben und Erschliessungsplan. Om kommunen finner att det från byggherren är uppenbart 
att denne avser bekosta infrastruktur själv, eller till största del själv, räcker det för att samma 
aktör ska ges tillåtelse för planering. Kommunen kan via avtal bestämma vilka kostnader som 
ska läggas på byggherren. Detta är väl använt för att kommunala myndigheter ska slippa ta de 
infrastrukturkostnader som medföljer när privata aktörer bygger på oexploaterad mark.46  

Till skillnad från § 34 tar alltså detaljplaneupprättandet in medborgarna i processen. 
Medborgerligt inflytande i samhällsplanering är ytterst viktigt enligt Rolf Mensing på CLS 
Holdings. Samtidigt framhåller Mensing att allmänhetens möjligheter att överklaga är ytterst 
begränsade. Både Mensing och Bastian Sell på Frankfurts Stadtvermessungsamt (ungefär som 
fastighetskontoret) säger att överklagande kan på sin höjd leda till en fördröjd process. Sell 
säger att Tysklands bebyggelse främst sker i tätortsmiljöer snarare än att exploatera grönytor. 
Därför är intresset för att överklaga inte särskilt stort. Det har däremot förekommit 
detaljplaner som upprättats utan att medborgarna blivit informerade. Det har lett till problem 
efter planens färdigställande och kommuner försöker tidigt underrätta medborgarna om 
byggplaner. Sell anser att den generella attityden mot bostadsbyggande är positiv, men säger 
samtidigt att fall där närliggande grönområden ska exploateras skapar osämja.47 Mensing 
berättar om en exploatering nära hans boende i Hamburg. Där skulle en outnyttjad 
idrottsanläggning göras om till bostäder vilket uppskattades föga av de villaägare som bodde i 
nära anslutning till anläggningen.48  

 
2.3 Kritik av § 34 
Över hälften av de bygglov NCC får är via § 34. I Leipzig baseras 8 av 10 bygglov på 
paragrafen.49 Även i Frankfurt är § 34 flitigt använd enligt Werner Buch som lovordar dess 
användbarhet.50 Paragrafen kommer dock inte utan kritik. Arkitekturprofessor Wolfgang 
Schuster menar att den är både en välsignelse och förbannelse. I Potsdam utanför Berlin har 
projekt som egentligen inte varit förenliga med § 34 ändå godkänts, vilket har lett till protester 
bland lokalbefolkningen. Dessa projekt inkluderar både simbassänger och shoppingcenter. Då 
lagtexten anger att nybyggnation ska ”passa in”, kan det leda till misstolkningar hos 
kommunala handläggare. Dessutom kan det vara svårt att svara på hur långt det angränsade 
området ska sträcka sig för att § 34 fortfarande ska gälla. Det finns inte någon praktisk och 
tydlig tolkning av § 34 på grund av lagtextens utformning. I samma stund skapar det en 
flexibilitet i vad som kan byggas.51 
 

                                                 
46 Schmidt, Stephan, Buehler, Ralph (2007), The Planning Process in the US and Germany: A 
Comparative Analysis, International Planning Studies, 12:1, s. 70, Buch, Werner Baudirektor 
Frankfurt. Telefonintervju 2012-12-07, RICS (2006), European Housing Review 2005, s. 68 
47 Sell, Bastian. Fastighetskontoret Frankfurt, E-mail. 2012-11-21,  
48 Mensing, Rolf, Managing director CLS Holdings, Telefonintervju 2013-01-11 
49 Hanke, Peter, chef stadsbyggnadskontoret i Lepzig. E-mail, 2012-11-09 
50 Buch ,Werner, Baudirektor Frankfurt. Telefonintervju, 2012-12-07 
51 www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien/planen/planung-die-tuecken-der-verdichtung-
11041627.html, 2012-09-28, Schuster, Wolfgang (2008), Das Recht zu bauen nach § 34 BauGB, 
Forum der Forschung 21/2008: 87-90 
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2.4 Boendeformer och bestånd  
Det finns nästan 40 miljoner bostäder i Tyskland och 4.5 miljoner i Sverige vilket gör 
fördelningen invånare per bostad ungefär detsamma, 2.1. Ägande av en egen bostad är inte 
vanligt förekommande i Tyskland och är ett av de lägsta i Europa. Den vanligaste formen av 
boende är att hyra, främst i privat regi, och det första bostadsköpet görs sent i livet, oftast bara 
en gång. Över hälften av människorna över 60 äger sitt boende och av de hushåll som tjänar 
mer än € 3200 netto per måndag är 2/3 bostadsägare. Ägande karaktäriseras av stora 
egendomar, väl bemedlade, familj, sent i livet samt förort. Att äga sitt eget hem är även något 
som många hushåll har som prioritet, speciellt om planer på att skaffa familj finns. 
Bostadsägande anses vara en säker investering inför framtiden samtidigt som det finns en 
osäkerhet i att äga. Köpa boende är dock inte utan problem då få transaktioner genomförs. 
Köpare kan få svårt att hitta värdefull information om potentiella bostadsköp och 
mäklartjänster är dyra. Ägandesektorn präglas till skillnad från hyressektorn av en låg 
rörlighet.52 

Vakanta bostäder återfinns främst i östra Tyskland och i mindre utsträckning i söder. 
Generellt sett är tillgängligheten god. Detta håller på att skifta då fler väljer att bo i 
singelhushåll och nyproduktionen av bostäder är låg. Efterfrågan på egnahemshus är stor och 
nybyggnation sker företrädelsevis för denna boendeform. 28 % av bostadsstocken består av 
egnahem vilket är lågt i relation till nordvästra Europa (Sverige 45 % år 200753). De flesta 
lägenheter återfinns i låghus då förvaltningen av låghus är enkel, både för stora och små 
hyresvärdar. Det småskaliga ägandet är vanligt förekommande i Europa.54 

Privata hyresrätter ägs till 2/3 del av små hyresvärdar. Resten ägs av aktörer med 
inriktning på bostadsförvaltning så som finansiella institutioner, ideella föreningar och 
fastighetsföretag. Nedan visas hur upplåtelseformerna är uppdelade i Tyskland och Sverige.  
 
Tabell 1. Fördelning av upplåtelseformer i Tyskland. Ungefärliga värden.55 
Källa: BKN 2009 
 
Privat ägande 41 %  
Privata hyresrätter 49 %  
Social housing 6 % 
Kooperativ  4 % 
 
Tabell 2. Fördelning av upplåtelseformer i Sverige 2010.56 
Källa: Boverket 
 
Bostadsrätt  22 % 
                                                 
52 RICS (2012), European Housing Review, s. 34-35, BKN (2009), Bostadsmarknaden i Tyskland,  s. 5  
53 Boverket (2008), Förändringar av bostadsbeståndet på hustyper, ägarkategorier, och 
upplåtelseformer 1990-2007, s. 129 
54 RICS (2012), European Housing Review, s. 34-37 
55 BKN (2009), Bostadsmarknaden i Tyskland, s. 11. Uppgifterna är från 2006 varpå siffrorna kan ha 
skiftat något.  
56 Palmgren, Hans-Åke, Boverkets databas, 2012-12-04 
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Övriga hyresrätter 19 % 
Allmänna hyresrätter  18 % 
Äganderätt  41 % 
 
Ländernas upplåtelseformer har inte riktigt samma sammansättning, men som avläses har 
Sverige ca 20 % fler som äger sin bostad om bostadsrätter inräknas. 
 
2.5 Boendekostnader och standard 
I en utredning från 2009 har Boverket jämfört Sveriges boendeutgifter och boendekostnader 
med övriga Europa. Beträffande sådana uppgifter kan det vara svårt att bedöma vad de 
egentligen indikerar då faktorer som räntor och lån påverkar utgifterna.57 Sett till disponibel 
inkomst lade svenskarna år 2006 i snitt 4300 euro per år på boendet vilket var en sjätte 
placering där Luxemburg toppade.  Våra nordiska grannar ligger aningen högre än oss och i 
Tyskland betalar man ca 3900 euro.58 Något intressantare att jämföra är andelen av inkomsten 
som läggs på boendeutgifter. På den listan hamnar Sverige som nummer två på 27 %, där 
endast Danmark är före med blott 0.1 %. Motsvarande siffra för Tyskland är 23 %, fyra 
placeringar efter Sverige.  

 
Diagram 1. Boendeutgifter sett till inkomstandel (2006).  
Källa: Boverket 

 

 

                                                 
57 Boverket (2009), Boendekostnader och boendeutgifter – Sverige och Europa, s. 40 
58 Ibid, s. 31 
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Även om vi har höga boendeutgifter i Sverige har disponibla inkomster stigit snabbare än 
boendeutgifter mellan 1995-2008 enligt siffror från Eurostat. Det med andra ord blivit 
billigare att bo då boendeutgifter sjunkit från 30 % till 26, 6 % av inkomsten.59 De här 
uppgifterna varierar beroende på vilken undersökning som används. Exempelvis anger OECD 
Better Life Index att både Tysklands och Sveriges boendeutgifter är 22 % av inkomsten.60 

Enligt Global Property Guide61 är det europeiska prissnittet per kvadratmeter 4500 euro62 
för försäljning av bostäder. Denna siffra är en del av en jämförelse med 35 andra europeiska 
länder. Försäljningarna som analyserats är lägenheter på ca 120 kvm lokaliserade i respektive 
lands administrativa och finansiella huvudstad. För Tysklands del är siffran 3100 euro vilket 
även är medianvärdet i Europa. Motsvarande siffra för Sverige är 7000 euro.63 Enligt 
Mäklarstatistik var år 2012 snittpriset per kvadratmeter för en bostadsrätt i Stockholms Stad 
45 000 kr och i Stockholms län 36 000 kr/kvm. I Göteborg var motsvarande siffror 29 000 
kr/kvm och i Malmö 18 000 kr/kvm.64 Uppgifterna från Mäklarstatistik och Global Property 
Guide skiljer sig med andra ord i viss utsträckning. Tillförlitligheten om svenska priser är 
troligtvis större hos Mäklarstatistik men båda pekar på att svenska försäljningspriser är högre. 

Rolf Mensing uppskattar att i Hamburg ligger en central lägenhets hyra på 12-13 
euro/kvm, eller 937 Euro för 75 kvm.65 Hyror i nyproducerade svenska hyresrätter kan skilja 
sig stort från befintliga bostäder. Det kan innebära att en direkt jämförelse med Tyskland blir 
missvisande.66 År 2011 var hyran för en nybyggd trerumshyresrätt 66 % dyrare än en 
likvärdig lägenhet i beståndet, 9600 kr mot 5800 kr.67 Fastighetsägarna uppger att 
genomsnittshyran för en 40 kvm lägenhet i Stockholm och Berlin år 2009 var 4300 kr 
respektive 300-600 euros i månaden.68  

Siffrorna nedanför säger ingenting om de gäller för nyproducerade eller befintliga 
bostäder. Första spalten under respektive stad anger kvadratmeterpris för försäljning och 
efterföljande vad en hyresrätt med samma mått har för månadshyra.  
 
Tabell 3 Tyska försäljningspriser och hyresnivåer i Euro 
Källa: Global Property Guide 
 
Berlin  
Kvadratmeterpris för 75 kvm: 2990  
Månadshyra: 800 
 

                                                 
59 Ibid, s. 34 
60 www.oecdbetterlifeindex.org/ 
61 En oberoende sida som analyserar annonser, försäljningar, erbjudanden om uthyrning m.m. som 
även BKN använt sig av 
62 Extremvärdet Luxembourg (38 800) borttaget då steget från näst högsta värdet upp till Luxembourg 
var det dubbla. 
63 www.globalpropertyguide.com/Europe/germany/Rental-Yields, 2012-10-05 
64 www.bobattre.se/BostadsrattBopriser.asp?Page=P02, 2012-12-11 
65 Mensing, Rolf, Managing director CLS Holdings. Telefonintervju, 2013-01-11 
66 Egen anm. 
67 www.scb.se/Pages/PressRelease____341272.aspx, 2012-10-25 
68 www.fastighetsagarna.se/stockholm/aktuellt/stadsjamforelsen, 2013-01-28 
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Frankfurt  
Kvadratmeterpris för 85 kvm: 3544  
Månadshyra: 1313  
 
München 
Kvadratmeterpris för 75 kvm: 4518 
Månadshyra: 1094  
 
Regionala skillnader återfinns i både Sverige och Tyskland som statistiken visar. Vad får vi då 
för de kostnader vi lägger på boende? Sett till boyta per person ligger Sverige på 44.5 kvm 
vilket ger oss en tredjeplats efter Luxemburg och Danmark. Samtliga tre länder betalar 
mycket för boendet och vi kan spåra en korrelation mellan boyta och kostnad. Generell boyta 
i Tyskland är 40 kvm/person.69 Andra korrelerade omständigheter är centralvärme70 och 
bad/dusch vilket i princip 100 % av Sveriges lägenheter har. Det här ger oss en 
standardmässig förstaplacering. Andelen lägenheter med centralvärme i Tyskland är 91 % 71 
och bad/dusch 98,6 %.72  

Trots att vi betalar mycket för vårt boende i Sverige finns det ljuspunkter. Vi har 
statistiskt sett hög standard och mycket yta att bo på. I denna jämförelse med Tyskland har vi 
det alltså bättre ställt. Dock bör begreppet standard användas med försiktighet då måttet inte 
säger något om renoveringsbehov vilket många av miljonprogrammets bostäder står inför. Är 
det bra standard på en bostad bara för att den har en viss storlek, toalettfaciliteter och 
centralvärme, eller bör skicket också beaktas? Tabellen nedanför har lite att göra med 
renoveringsbehov men indikerar ändå att den generella boendesituationen är bättre i Sverige. 
Å andra sidan skulle andra kategorier, t.ex. närhet till grönska och service i området 
möjligtvis förändra bilden. 
 
Tabell 4. Hushåll som utsätts för respektive kategori 
Källa: Eurostat 

 
År 2009 Sverige Tyskland 
Oljud i området 13.7 25.8 
Brott i området  12.6 12.7 
Föroreningar 12.7 22.8 
Läckande tak 6.6 14 

 

 
Eurostats övergripande uppgifter avslöjar inte vilka typer av hushåll som synats annat än att 
statistiken inhämtats på ”hushållsnivå”. Tillsammans med övrig statistik klarnar ändå bilden 
om Sveriges knappa övertag gentemot Tyskland när boendestandard jämförs. 
 

                                                 
69 Boverket (2009), Boendekostnader och boendeutgifter – Sverige och Europa, s. 31 
70 Centralvärme är inte behövligt i samma utsträckning i varmare länder i Europa. 
71 Boverket (2009), Boendekostnader och boendeutgifter – Sverige och Europa, s. 38 
72 www.oecdbetterlifeindex.org, 2011-12-19 
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2.6 Sammanfattning 
Fysisk planering i Tyskland och Sverige har samma uppbyggnad med översiktsplan och 
detaljplan. Den stora skiljelinjen verkar vara att möjligheterna för överklagande är större i 
Sverige. De olika aktörerna, stat, kommun, medborgare och byggherre återfinns i båda 
länderna. Sannolikt är de inte annorlunda från andra länder heller. Tysklands 
befolkningsutveckling ställer annorlunda krav på framtida bostäder och efterfrågan på 
egnahem känns inte igen i en svensk kontext.  

Även om det finns motstridiga uppgifter om vad boendet kostar i respektive land pekar de 
flesta siffror på att Sveriges bostäder är dyrare att bo i. Sveriges höga standard på boendet är 
eventuellt ett av skälen till detta. Uppgifterna säger tyvärr ingenting om övriga 
levnadskostnader så som sjukvård, skola eller livsmedel. I nästa kapitel ska de åtskillnader 
som uppvisas förklaras utifrån historiska redogörelser. 
 
 
3. PROBLEMLÄGE OCH BOSTADSPOLITISK HISTORIA 
 
Det statliga åtagandet har varit närvarande i både Sverige och Tyskland men har antagit olika 
former. 1990-talets omorganisering medförde stora konsekvenser för byggtakten och vi ska 
här se hur och varför dessa förändringar skedde. Den tyska bostadspolitiken beskrivs från 
andra världskrigets slut fram till nu. Här kommer också speciella trender att identifieras. 
 
3.1 Bostadspolitik i Sverige 
 
Diagram 2. Nybyggnad av småhus och flerbostadshus 
Källa: SCB 
 

 

Diagrammet ovan visar hur byggtakten förändrats i Sverige sedan 1961.  Två tydliga toppar 
noteras under Miljonprogrammets år samt innan 1990-talets förändringar tog vid. Båda 
följdes av en kraftig nedgång i nyproduktion. Under andra halvan av 90-talet hade 
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produktionen sjunkit från ca 60 000 bostäder per år 1989-1991 till 15 000 per år. Mot slutet av 
förra sekelskiftet fram till 2006 ökade nybyggandet för att sedan åter sjunka. Borttagna 
statliga stöd, ökade produktionskostnader och finanskrisen bidrog samtliga till byggandets 
avtagande.73 Under 2012 påbörjades byggandet av sammanlagt 20 000 bostäder varav 15 300 
i flerbostadshus. Jämfört med 2011 var det en minskning med 23 %. Med andra ord gick 
utvecklingen inte åt rätt håll. Diagrammet nedan visar hinder som kommunerna själva 
erkänner som besvärande.74 
 
Diagram 3. Hinder för bostadsbyggande 
Källa: Boverket 
 

 

Vi ser att produktionskostnader är det överlägset största hindret för bostadsbyggande. Även 
överklaganden och brist på detaljplanelagd mark håller tillbaka produktionen. Kan det faktum 
att kommunerna erkänner dessa två faktorer som problematiska rättfärdiga § 34 i PBL? Innan 
vi går in på den frågan ska den bostadspolitiska utvecklingen från 1980-talet fram till nu 
beskrivas. Denna tidsperiod har varit avgörande för den bostadsbrist som idag råder. 
 
3.2 Från statligt ansvar till marknadens riskövertagande 
Mellan 1975 och 1987 breddades bostadspolitikens inriktning jämfört med den föregående 
tidsperioden inbegrep. Det som främst handlat om produktion och sanering kom nu att 
omfatta boendemiljö, inflytande, och integration. Som bekant bekostade staten stora delar av 
bostadsproduktionen. Från mitten av 1980-talet och framåt var den generella uppfattningen att 
statens kontroll över bostadsfinanseringen hade skenat. Denna uppfattning delades av 
oppositionen såväl som den sittande regeringen. Ändå ämnade inte den senare parten avveckla 

                                                 
73 www.boverket.se/Planera/Sverigebilder2/Bostadsbyggande-och-produktionskostnader/Vad-hindrar-
ett-okat-bostadsbyggande, 2012-10-13 
74 SCB (2012), Byggande: Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 2012, s. 1 
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de statliga stöden som fanns tillgängliga. Istället genomfördes en omfattande skattereform 
som skulle få stopp på den inflation som rådde. Den statliga finansieringen av bostäder skulle 
behållas men skattereformen antydde att statens utgifter skulle minska. När den borgerliga 
regeringen fick makten 1991 gjordes en U-sväng i frågan då finansiella stöd som länge varit i 
effekt avvecklades. En lågtillväxt tillsammans med höga räntor och budgetunderskott ansågs 
inte vara förenligt med statliga lån och räntegarantier.75 

Under 1980-talet svepte en neoliberal våg världen över och Sverige lämnades inte 
oberört.76 När den nya regeringen tillträdde 1991 avvecklades Bostadsdepartementet som 
varit i drift sedan 1974 och statens utgifter sjönk påtaligt. En tidig åtgärd som vidtogs var att 
avskaffa möjligheten att få statligt bostadslån till den som bygger på mark erhållen från 
kommunen. En rad andra åtgärder följde efter samtidigt som bostadsbidragen höjdes för att 
kompensera de förväntat ökade boendekostnaderna som skattereformerna skulle leda till. 
Antalet kategorier berättigade till bostadsbidrag ökade men kraven på att få bidrag skärptes då 
inkomstgräns och hyresgräns höjdes. Allt som allt minskade antalet bidragsberättigade. 
Mellan 1995-2000 var förändringen -320 000 hushåll som erhöll bostadsbidrag.77 

Som mest uppgick bostadspolitikens årliga nettokostnader till 25-35 miljarder vid slutet 
av 1980-talet. 1999 var siffrorna omvända, staten hade nettoinkomster från bostadssektorn på 
31 miljarder kronor. Dock är räntenivåerna en stor förklaring till utgifternas nedgång. Det 
betyder att det inte bara var politiska beslut som möjliggjort det skiftande förhållandet. Mellan 
1994 och 1998 sjönk utgifterna för räntebidragen med 15 miljarder kr utan att några politiska 
beslut togs av den socialdemokratiska regeringen.78  

Till följd av de statliga stödens avskaffande sjönk bostadsbyggandet drastiskt. Tanken 
från den borgerliga regeringen var att en mera marknadsliknande modell skulle tillhandahålla 
nya bostäder. De ekonomiska riskerna skulle istället för av staten tas av bostadsföretagen och 
de boende. Kommunala bostadsföretag fick det svårare att tillhandahålla bostäder till sina 
invånare och deras tidigare klara roll som bostadspolitiska verktyg tynade bort. Nu blev 
organisering, skatteregler och finansiering av kommunala bostadsföretag mera 
marknadsmässigt än tidigare.79 EU:s regler om konkurrens och statsstöd har till viss del varit 
drivande för de förändringar som skedde.80 

Dessa reformer protesterades emot från oppositionens sida. Ändå återupprättades inte 
Bostadsdepartementet eller den tidigare förda politiken när Socialdemokraterna återtog 
makten vid nästa val 1994. Även om f.d. partiledare Ingvar Carlsson ansåg att ett 
Bostadsdepartement ”… borde finnas”, ville han inte lämna en förändrad 
regeringsorganisation till efterträdaren Göran Persson. I samma stund fick budgetsaneringen 
stor uppmärksamhet.81 Omorganiseringen av bostadspolitiken skedde under 90-talskrisens 

                                                 
75 Boverket (2007), Bostadspolitiken – Svensk politik och boende, planering och byggande under 130 
år, s. 99-100 
76 Kumlin, Staffan (1997), Folket och högervågen, Statsvetenskaplig Tidsskrift 100:4, s. 410-438 
77 Lindbom, Anders (2001), Den nya bostadspolitiken, s. 141 Borea Bokförlag 
78 Ibid, s. 139-140 
79 Boverket (2008), Den kommunala allmännyttans historia, s. 20 
80 SKL (2012), Varsågod och bygg!, s. 7 
81 Persson, Thomas (2001), Den nya bostadspolitiken, 121-123 Borea Bokförlag 
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begynnelse och fick konsekvensen att produktionen hamnade på en rekordlåg nivå som sedan 
dess aldrig återhämtat sig till tidigare nivåer.  

Mellan åren 1996-2001 sjönk bostadsbyggandet i samtliga arbetsmarknadsregioner med -
59 % i snitt.82 Vid sekelskiftet uppgav allt färre kommuner att de hade bostadsöverskott. 
Rivningar förekom då negativ befolkningsutveckling skapade ekonomiskt tryck i vissa 
kommuner medan storstadsregionerna knappast upplevde samma problem. Nyproduktionen 
låg på ungefär 20 000 bostäder per år. Orsakerna till det låga byggandet var institutionella 
förhållanden såväl som marknadens tillkortakommande. Tiden präglades av dålig konkurrens 
på byggmarknaden, långa planprocesser och höga markpriser, något vi fortfarande känner 
igen.83 

 
3.3 100 miljarder kr i förlust 
Mellan 1985-1993 var statens investering i bostäder 400 miljarder kr och 100 miljarder av 
dessa gick under 1990-talet förlorade. Det står att läsa i en ESO-rapport från 2002 av Mats 
Rönnberg, f.d. generaldirektör för BKN.84 Systemet för finansering blev överbelånat och 
anges som den främsta orsaken till den stora förlusten. Kortfattat ledde detta till:  

• Bristande kreditprövning och generös finansiering vilket orsakade förlusterna. 
• Ansvaret för förlusterna hamnade hos staten. 
• Fel delar av landet fick en byggboom som senare tvingades riva moderna lägenheter. 
• Vissa kommuner dubblerade sitt byggande för att sedan motta extra ekonomiskt stöd 

från staten.85 

Enligt Rönnberg står frikostiga finansieringsvillkor som förklaring till den byggboom riket 
upplevde under denna tid. Villkoren drev också på byggandet av hyresrätter mer än 
bostadsrätter. Kommuner med färre än 30 000 invånare stod för den största ökningen av 
byggandet, 120 000 färdigställda bostäder eller 3.5 bostäder varje år per inflyttad person 
byggdes här. I jämförelse var det senare talet 0.5 i storstadsregionerna.  De mindre 
kommunernas höga grad av byggande är det som orsakat de största kreditförlusterna. 
Vinnarna i sammanhanget uppger Rönnberg vara byggbolag och dess anställda.86  
 
  

                                                 
82 Svenska Kommunförbundet (2003), Bostadsbyggande i tillväxtregioner, s. 11. 
83 Boverket (2007), Bostadspolitiken – Svensk politik för boende, planering och byggande under 130, 
år, s. 115 
84 Rönnberg, Mats, (2002), Staten fick Svarte Petter – En ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985 
– 1993, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, Finansdepartementet 
85 Ibid, s. 12, 17, 55 
86 Ibid, s. 12 
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3.4 Samtidigt i Tyskland 
 
Diagram 4. Färdigställda bostäder i Tyskland, tusental 
Källa: Federal Statistics Office 
 

 
 
Bostadspolitiken som fördes på 1950- och 1960-talet i väst var främst till hyresrättens favör. 
För att säkerställa bostäder till låg- och medelinkomsthushåll subventionerades nybyggnaden 
av privata och offentliga hyreshus, s.k. social housing. Dock stipulerade 1950 års First 
Housing Law att social housing skulle tillägnas en bred målgrupp. Mellan 1950-1956 byggdes 
1.9 miljoner hem, till stor del i denna upplåtelseform. Egnahemsbyggandet var ytterst 
begränsat då folk kunde bo till förmånliga kostnader i social housing-bostäder.87 Under 70-
talet moderniserades västs bostäder medan de i öst försummades till förmån för en 
industriskalig produktion som pågått sedan 50-talet.88 

Under sent 1970-tal- 80tal gavs lukrativa skattereduktioner till privatpersoner för att 
dessa skulle kunna bygga egna hem. Inte sällan blev dessa hem prestigefyllda projekt för de 
redan bemedlade. Efter Berlinmurens fall riktade politiken in sig på återförening. Då 
standarden på många hus i öst var undermålig skedde omfattande rivningar som fortfarande 
sker med hjälp av statliga medel. Renoveringsprogram och 1990-talets återföreningspolitik 
har till största del koncentrerat sig på hyresrätter. Under 2000-talet har detta svängt även om 
hyresrätten fortfarande gynnas mest av lokal och nationell politik.89 

Från mitten av 90-talet fram till 2009 sjönk bostadsproduktionen. Mellan 2002 och 2009 
ökade beståndet med en miljon bostäder, från 38.7 miljoner till 39.7.90 I förhållande till 90-
talets byggboom var detta mycket lågt. 1995 byggdes det hela 600 000 bostäder. Vid den här 
tiden hastades subventioner och skattelättnader för nyproduktion igenom och överbyggnad 
                                                 
87 Voigtländer, Michael (2009), Why is the German House Ownership Rate so Low? Housing Studies 
24:3, s. 358-359 
88 BKN (2009), Bostadsmarknaden i Tyskland, s. 26 
89 Ibid, s. 27-28, Mensing, Rolf, managing director CLS Holdings. Telefonintervju 2013-01-11 
90 Norris, Michael, Shiels, Patrick (2004), Regular National Report on Housing Developments in 
European Countries, s. 43, The Housing Unit, BKN (2009), Bostadsmarknaden i Tyskland, s. 7,  
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visade sig till slut på sina håll. En av följderna blev ökade vakanser, något vi kan känna igen 
från Sverige.91 Enligt Mensing har tyska storstäder sedan några år tillbaka ett stort tryck på 
hyresmarknaden då folk mellan 20-30 urbaniserar i hög grad. Mensings hemstad Hamburg, en 
stad om 1.8 miljoner invånare,92 har satt ett mål om att 6000 bostäder ska byggas via 
förtätning inne i Hamburg.93 INURA, International Network for Urban Research and Action, 
skriver att Hamburgs långa försummelse av ”... socially acceptable policies” har lett till att 
staden nu står inför ett behov om 65 000 bostäder. Sedan 1993 har antalet hyresreglerade 
bostäder sjunkit från 211 000 till 116 000 i Hamburg.94 

Produktion av social housing har avtagit sedan 90-talets mitt. 1950-talets stora volymer 
av social housing var ofta i relativt hög standard vilket har undvikit stigmatisering. Stora 
nedgångna huskomplex i likartad byggstil kan ändå ses på sina håll i tyska storstäder. Den 
som blir tilldelad en bostad i ett subventionerat hus får inte välja var denne ska bo. Detta 
menar kritiker är att begränsa individens frihet och framhåller därför bostadsbidrag som mer 
effektivt. Tyskland är unikt i ett europeiskt perspektiv då hyrorna i social housing endast 
subventioneras under en viss tid. När fastighetägaren återbetalat det statliga lånet som 
subventionerade nybyggnaden övergår dessa hus till att bli vanliga hyresrätter och hyran kan 
stegvis höjas. Normalt sett är ett hus subventionerat i ca 40 år. Enligt ekonomiprofessor 
Michael Voigtländer vid Kölns Institut för Ekonomisk Forskning har de här övergångarna lagt 
grunden för Tysklands privata hyresmarknad.95 

Den allmänna bostadspolitiken har blivit mer individuell än generell under 2000-talet och 
statligt ansvarstagande har minskat.96 Det som i Tysklands konstitution tidigare angav att 
jämlika boendeförhållanden ska eftersträvas har ändrats till liknande boendeförhållanden. 
Denna förändring har skett på grund av ökade regionala skillnader. Av globaliseringens 
släpande följder har det sedan 90-talet lagts större vikt på decentraliserad kontroll, delaktighet 
för medborgare och större konkurrens mellan delstater. Vissa EU-regleringar har medfört 
större möjligheter för medborgare att delta i planeringen på samtliga nivåer.97 Sedan 00-talets 
senare hälft är nationellt fokus på modernisering och renovering av den existerande 
bostadsstocken. 80 % av de ekonomiska resurser som investeras görs just på återinvestering. 
Resterande 20 % går till nyproduktion. I Sverige är förhållandet mellan ny- och 
ombyggnationsinvesteringar 55/45.98 En högt prioriterad del av såväl tyska politiker som 

                                                 
91 RICS (2012), European Housing Review 2012,  s. 38 
92 www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/de_zs01_hh.asp, 2013-01-15 
93 Mensing, Rolf, Managing director CLS Holdings. Telefonintervju 2013-01-11 
94 www.inura.org/NMM_Posters_PDF/INURA11_Hamburg.pdf, 2013-01-15 
95 BKN, Bostadsmarknaden i Tyskland, s. 23-24, RICS (2005), European Housing Review, s. 37 
96 Busch-Geertsema, Volker (2004), The changing role of the state in German housing and social 
policy, International Journal of Housing Policy 4:3, 303-321 
97 Ibid 
98 SCB, Fasta bruttoinvesteringar (ENS95) efter investeringstyp, år 2010 löpande priser. 
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medborgare är energiförnyelse.99 Dessa omställningar får dessvärre ekonomiska konsekvenser 
för hyresgäster då kostnaderna ofta förs vidare till denna grupp.100  

Sammantaget går det att hitta likheter och skillnader i de två ländernas historia. Det 
statlig ekonomiska ansvarstagandet ser förstås olika ut, men båda har genomfört stora 
nedskärningar. En given skillnad är efterkrigstiden. Tyskland präglades mycket av att 
återuppbygga det som förstörts under kriget samtidigt som Sverige hade sin guldålder och 
Den svenska modellen trädde fram. Vidare har båda länderna genomgått byggboomer. 
Tyskland hade sin period under 90-talet, men även under 50-talet då stora volymer av social 
housing-bostäder uppfördes. 1995 års byggande av 600 000 bostäder kan anses vara 
omfattande, men i jämförelse med invånarantal var Miljonprogrammets byggtakt avsevärt 
högre. Måhända är detta mått problematiskt då invånarantalen skiljer sig stort. 

Huruvida det råder neutralitet mellan upplåtelseformer i dagens Sverige går minst sagt att 
diskutera,101 men båda ländernas politiska villkor har tidigare gynnat byggandet av 
hyresrätter. 1960-70talets Sverige karaktäriserades av en känsla för välfärd och stora statliga 
satsningar. Även om Miljonprogrammet har sina brister var ett slut på bostadsbristen sedan 
länge tillbaka ett politiskt prioriterat mål.102 Är det här möjligen en förfluten anda?  

 
3.5 Tyska trender  
Under 2010 steg godkända bygglov för bostäder med 7 %. Mellan 2010-2011 steg siffran med 
28 %.103 Ändå är byggandet i Tyskland per capita bland de lägsta i Europa vilket också gäller 
för Sverige.104 Efter 2009 har priserna på kommersiella fastigheter och bostäder ökat. 
Resultatet har blivit att inhemska och internationella investerare, men även privatpersoner, 
köper fastigheter i Tyskland som ett sätt att lagra tillgångar med en förhoppning på 
avkastning.105 BMVBS har i en rapport från 2011 listat ett antal trender på den tyska 
bomarknaden: 
 

• Efterfrågan på bostäder är som högst i den södra och mest välmående landsdelen. 
• Hyrorna höjs som mest söderut och prisskillnaden mellan ”ekonomiskt tillgängliga” 

områden och dyra förväntas vidgas i framtiden. 
• Landets internationella rykte om stabila och låga fastighetspriser gör investeringar 

säkra då markhyror stiger.106 

                                                 
99 BVMBS (2011), Housing and Property Markets in Germany 2011, s. 14, BMVBS (2012), 
Construction in Germany: Structural Data on Production and Employment. Facts and Figures for 
2011, s. 7 
100 www.spiegel.de/international/germany/german-renters-pinched-by-rising-costs-and-decreasing-
supply-a-875224.html, 2013-01-02 
101 Se t.ex. www.hsb.se/omhsb/fakta/vad-hsb-tycker-i-bostadsfragan/neutrala-villkor-behovs-nu, 2012-
10-15 
102 Stockholms Stadsmuseum (2004), Hej Bostad, s. 8-9 
103 BVMBS (2011), Housing and Property Markets in Germany 2011, s. 9 
104 RICS (2012), European Housing Review 2012, s. 38, 61 
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106 BVMSB (2011),  Housing and Property Markets in Germany 2011,  s. 3-4 
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Skuldtillväxten i Sverige är en av de snabbaste i Europa medan våra tyska grannar har en mer 
återhållsam fart på sina skulder.107 Liksom i Sverige finns ett behov av nya bostäder i 
framtiden. Enligt prognoser är den förväntade siffran på producerade bostäder lägre än vad 
som krävs.108 Som vi sett är förhållandet likvärdigt i Sverige, förväntad produktion möter inte 
nödvändigt antal bostäder.  

Ett lokalt exempel på vad 90-talet omstruktureringar lett till kan ges i Berlin. Efter 
återföreningen var många av Berlins bostäder i dåligt skick. Mellan 10-20 % var vakanta 
p.g.a. upprustningsbehov. Det offentliga ansvaret har reducerats till följd av problem med 
ekonomi och vakanser och offentligt ägda bostäder har sålts ut i stor skala. Idag är privata 
hyresrätter dominerande samtidigt som ansträngningar för att uppmuntra ägande har gjorts. 
Prisskillnader på bostäder är stora.109 Den sociala polariseringen är större i Berlin än i någon 
annan stad och kraftig gentrifikation har skett i många stadsdelar.110 Gentrifikation är tillika 
något som svenska storstäder känner igen.111 Ett reportage av SVT Aktuellt om Berlins 
hyresmarknad angav att 9 av 10 bostäder i Berlin är hyresrätter. Inslaget visade hur den 
utsände reportern på plats försökte skaffa ett hyresrättskontrakt vilket framstod som relativt 
lätt. Det som erbjöds var en centralt belägen lägenhet på 75 kvm med 11 000 kr i hyra.112  
 
 
4. PLANERINGENS INTSTITUTIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Även om samtliga parter är överens om att det behövs byggas mer finns det ändå krafter som 
arbetar emot en ökad byggtakt. Det här kapitlet behandlar olika konflikter som uppstår i 
planeringen när många intressen ska samordnas. Dessutom sker en analys av § 34:s 
tillämpbarhet i två svenska kommuner. Hur kan Plan- och bygglagen omformuleras för att 
undvika de problem som tas upp här?  
 
4.1 Maktfördelning 
 
”The idea of citizen participation is a little like eating spinach: no one is against it in 
principle because it is good for you”113 
 
Medborgerligt inflytande i planeringen kan ses som ett viktigt inslag i en modern demokrati. 
Deltagande kan anta många olika former och grader. Enligt Demokratiutredningen präglas en 
deliberativ demokrati av samtalet och argumentationens vikt för beslutsfattande. En fri 

                                                 
107 www.di.se/artiklar/2011/2/23/bankerna-bor-krava-amorteringar, 2012-10-02 
108 BVMBS, (2011), Housing and Property Markets in Germany 2011,  s. 9 
109 BKN (2009), Bostadsmarknaden i Tyskland, s. 32 
110 Ibid, s. 32 
111 Hedin, Karin, Clark, Eric, Lundholm, Emma, Malmberg, Gunnar, (2012), Neoliberalization of 
Housing in Sweden: Gentrification, Filtering and Social Polarization, Institutionen för kulturgeografi 
och ekonomisk geografi, Lunds Universitet 
112 Sänt 17 oktober 2012 
113 Arnstein, R. Sherry (1969), A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of 
Planning, 35:4 s. 216-224 
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diskussion mellan jämlikar är det som skapar politisk legitimitet och egenintressen är 
underordnat det allmänna intresset. Därför finns det ett behov av offentliga arenor där olika 
opinioner kan bildas, diskuteras och kritiseras. Den deliberativa demokratin understryker 
vikten av att alla ska ha möjlighet att delta i dessa diskussioner.114 I en deltagande demokrati 
är möjligheten för varje medborgares deltagande i komplicerade frågor en viktig 
utgångspunkt. Deltagandet genererar respekt för andra och ger deltagaren ett socialt kapital 
vilket har ett samhällsekonomiskt värde. Värdet uppstår i de processer och samtal som förs 
mellan medborgare och administration. Dessa möten måste därmed uppmuntras. Den som av 
olika skäl inte deltar i utövandet av demokrati ”… går miste om skolning och förädling av 
sina mer primitiva instinkter”.115  

Irvin och Stansbury skriver att ett medborgerligt deltagande kan öka förståelsen för 
tjänstemäns beslutsfattande då aktiva medborgare har bättre möjligheter att förstå tekniskt 
svåra situationer än den som inte engagerar sig. Planerare får lokal kunskap just genom att de 
som är berörda av planerna involveras i processen.116 Dessa tjänstemän ges goda insikter i vad 
samhället vill ha och behöver när invånare tidigt engagerar sig. Därmed utformas mer 
förankrade och representativa policys som i mindre utsträckning riskerar att försenas av 
oväntade reaktioner.117  

Deltagande har också en baksida. Det finns en inbyggd konflikt i att ha en snabb och 
effektiv process samtidigt som medborgarnas åsikter ska vägas in. Denna ambivalens 
härstammar ifrån förväntningen att det finns en spänning mellan planerare och medborgare. I 
ett samhälle där invånarna motsätter sig förändring kan istället ett top-down perspektiv vara 
ett effektivare sätt att arbeta. Dessutom kräver deltagande tid och resurser vilket inte alla 
medborgare har. Det finns ingen garanti för att medborgarnas aggregerade preferenser 
kommer fram om få individer deltar i de möten som förekommer. Problemet med att alla 
preferenser inte når ut kan också uppstå om för många deltar i samtalet och ett otydligt sorl 
uppstår. Allt deltagande är för övrigt inte positivt. Ett mobiliserat motstånd är oftast enklare 
att organisera än vad det är att agera proaktivt för olika lösningar.118 

  
4.2 Individuell egennytta eller dålig insyn?  
Som nämnt skall § 34 användas i förtätande syfte. Förtätningsidealet är på intet sätt nytt. Idén 
om The Compact City119 har influerats av klassiska författare som Jane Jacobs.120 Edward 
Glaser skriver att förtätning ofta är det mest miljövänliga alternativet när bostäder ska byggas. 

                                                 
114 SOU 2000:1, En uthållig demokrati!, s. 22-23 
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En bra miljövård innebär att uppföra byggnader där de gör minst ekologisk skada. Med denna 
bakgrund måste stadsbyggnadsprinciper vara mer toleranta med att riva låghus för att ge plats 
åt höghus, och mindre toleranta mot de som vill bevara stadsmiljön som den är. Vi måste 
släppa tanken på att staden består av byggnader, staden består av människor.121 

Toleransen för en sådan stadsutveckling får medhåll av Jerker Söderlind, stadsforskare 
vid KTH. Söderlind är kritisk till dagens lagstiftning. Han hävdar att den är alltför generös 
med att tillåta överklagande av byggplaner för de närboende. Dessa individer, vilka Söderlind 
kallar egoister,122 är i juridisk mening jäviga och bör fråntas rätten att överklaga planer då 
detta försenar och hindrar ny bebyggelse. Städer växer just genom att oexploaterade ytor, t.ex. 
skog och gräs bebyggs.123  
 
”Acceptera att stadens idé är att ställa många hus på samma plats så att de skymmer utsikten 
för varandra.”124 
 
En som svarar på Söderlinds argument är Dick Urban Vestbro, professor emeritus i arkitektur 
på KTH. Han menar att Söderlind inte förstår varför kulturhistoriska värden ska bevaras. 
Enligt Riksantikvarieämbetet är kulturarvet något alla människor har rätt att ta del av.  
Byggnadsminnen berättar om vår historia och har betydelse för vår förståelse om dagens och 
morgondagens samhälle.125 Vestbro hävdar att felet inte ligger hos de individer som 
överklagar. Felet ligger i att människor allt som oftast får ta ställning till redan färdiga 
planförslag. När berörda individer förstår att det är för sent att påverka uppstår överklaganden 
i ren protest.126  

Tobias Olsson, arkitekturpolitisk chef på Sveriges Arkitekter, är kritisk till att människan 
lätt glöms bort i stadsplaneringen. Olsson säger i ett pressmeddelande att det råder en brist på 
kvalitetsaspekter i aktuella regeringsutredningar. I Socialdepartementets två betänkanden 
”Byggkravsutredningen” och ”Ett effektivt plangenomförande” nämns inte ordet arkitektur en 
enda gång. Kvalitet och kvantitet måste förenas i stadsbyggandet.127 
 
4.3 Överklagandets utfall 
Henecke och Olander har undersökt hur medborgardeltagande i kommunal planering i Lund 
och Malmö tar sig uttryck, samt vilka effekter det får. De har granskat 63 överklagade 
detaljplaner mellan 1996-2000, varav en majoritet avslogs, endast ett fall har inneburit ett 
upphävande av detaljplanen. Enligt författarna visar den låga siffran att de överklaganden som 
kommit in endast lett till en fördröjning av processen och sällan förändring.128 Henecke och 
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Avdelningen för Byggnadsekonomi, Lunds Universitet 



33 
 

Khan hävdar att det finns en diskrepans mellan retorik och praktik. I lagtext uttrycks det att 
folket ska ha möjlighet att påverka planeringen men utfallet är sällan på det viset skriver de i 
en utredning från 2003. Allmänheten får ofta en reaktiv roll i planeringen då den får ta 
ställning till redan färdiga förslag. Kommunen är också av ekonomiska skäl ofta beroende av 
privata investeringar vilket gör att neutraliteten kan ifrågasättas när det kommer till att väga 
allmänna och enskilda intressen.129 Vidare gynnar formerna för deltagande främst insatta 
individer som kan planspråket. Inte helt oväntat är majoriteten av dessa individer medelålders 
män. Överklagande sker till största del i de delar av kommunen där utbildningsnivån är som 
högst.130 Detta verkar också stämma överens på riksnivå. Danderyd är Sveriges högst 
utbildade kommun.131 Samtidigt ligger antalet överklagade detaljplaner på en ”… exceptionell 
nivå” enligt Olle Reichenberg (M), ordförande i kommunstyrelsen. Reichenberg erinrar sig 
endast tre detaljplaner som sedan 1990 inte överklagats.132 

En kritik som framfördes i de ärenden Henecke och Olanders studerat var mot själva 
proceduren. Hälften av handlingarna har berört handläggningen och den neutralitet 
kommunen ska vidta när olika intressen balanseras. En tredjedel av fallen gällde upplevda 
negativa aspekter i närmiljön, dock utan saklighet om varför planerna upplevdes som 
negativa. Bristande saklighet i skrivelsen kan innebära att myndigheterna avslår överklagan 
enligt författarna, då det är upp till den överklagande att bevisa hur planen påverkar 
negativt.133  

Under den undersökta tidsperioden överklagades en femtedel av de detaljplaner som 
antogs i Lund och Malmö. Detaljplanerna var både av större och mindre betydelse för 
förändringen av miljön och gällde bostadsförtätningar. I stor grad var det specialbostäder för 
folk med olika behov så som vård och äldreboende. Kommunerna bedömde inte byggplanerna 
som särskilt angelägna eller att allmänhetens intresse skulle vara högt. En stor del planer har 
inte haft möjligheten att genomgå en ”mognadsprocess”, alltså att medborgarna getts en chans 
att vara med från början. Ändå fast samråd föregått beslut om antagande av detaljplan har inte 
färre överklaganden inkommit vilket tyder på att samrådet inte haft någon särskild betydelse 
för planernas förankring. Något överraskande har de fall där en mer öppen process använts 
förorsakat fler inkomna överklaganden från personer som egentligen inte varit 
”besvärsberättigade”.  Detta till trots har överklaganden till största del kommit från 
sakägare.134 

Det medborgerliga inflytandet är som bekant noll när § 34 används, förutsatt att 
översiktsplanen följs. Det som byggs måste naturligtvis motsvara efterfrågan men Olle 
Boback, chef NCC Tyskland, anser att politiker och tjänstemän har mera effektiv kontroll 
över processen i Tyskland. Dessutom finns det en uppfattning hos dessa att byggande bör 
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prioriteras. I konflikten mellan olika intressen måste någon ta ett beslut och hitta en 
kompromiss. Även om enskilda intressen har sin plats i samhällsplanering är det minst lika 
viktigt att skapa fler möjligheter för folk att bo på i täta miljöer.135 

Som projektledare på NCC Tyskland känner Elina Johansson att hennes roll är med tydlig 
än i Sverige, och att det är hon som är den bestämmande parten. Johansson menar att det kan 
absolut ses som en demokratisk rättighet att kunna säga till om det som byggs i ens 
närområde, men också att detta kan utmanas. Är det verkligen en demokratisk rättighet att 
överklaga när det råder bostadsbrist, och går det verkligen att påverka genom att överklaga? 
 
”Vad har man för möjligheter i Sverige egentligen? Man kan lyckas fördröja processen 
kanske.”136 
 
Heneckes och Olanders studier stärker Johanssons resonemang att den som överklagar inte 
har särskilt stora möjligheter att påverka. Författarna hävdar att finns det en genuin konflikt 
mellan medborgarnas inflytande i fysisk planering och en snabb process.137 Däremot finns 
goda möjligheter för planerare att inkludera medborgarna i beslutsprocessen som inte är 
traditionellt samrådsmöte. Nästa avsnitt ska uppmärksamma hur det kan gå till. 
 
4.4 Ambitionen att låta medborgare komma till tals 
I Kärrtorp, en naturnära förort ett par kilometer söder om Stockholms innerstad, uppfördes 
nya bostäder i mitten på 00-talet bredvid befintlig bebyggelse. Ingen ny exploatering hade 
skett på decennier och det fanns ett intresse från flertalet byggherrar att bygga i området. Här 
användes en omvänd planprocess, alltså att de närboende bjöds in till samråd innan ett förslag 
var ritat. Planarkitekt Ewa Wåhlin var tillsammans med varsin representant från markkontoret 
och stadsbyggnadskontoret138 den drivande parten som på eget initiativ satte igång en dialog 
med de boende. Invånarnas åsikter om var framtida bebyggelse borde förläggas registrerades 
via enkäter, diskussioner och intervjuer som sedan stadens tjänstemän utgick ifrån när 
planeringsunderlaget färdigställdes. Arbetet pågick under lite mer än ett år och invånarna gavs 
chansen att få en större förståelse för stadsplaneringsprocessen vilket också uppskattades. 
Överraskande nog uppstod inte färre överklaganden än vad som normalt brukar när väl 
detaljplanearbetet detaljplaner tog vid. Stadens egna revisorer ansåg i efterhand att processen 
var bra och att erfarenheterna borde tas tillvara på. I samma utvärdering erkände de att arbetet 
var resurskrävande och kostsamt.139 I Stadsbyggnadsnämndens sammanträde från 2010 då 
stadens nya översiktsplan godkändes betonades också vikten av öppenhet och omvänd 
planprocess.  
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”Det är dags att öppna upp för invånare, intresseföreningar och även barn och ungdomar 
måste få inflytande över stadens utveckling.”140 
 
Kärrtorp är inte det enda exemplet där ett medborgarperspektiv antagits i planeringen. Ca 1 
mil i nordvästlig riktning pågår just nu en förtätningsprocess i Sveriges till yta minsta 
kommun, Sundbyberg. År 2009 uppdrog kommunfullmäktige stadsbyggnads- och 
miljönämnden att inleda ett planarbete i bostadsområdena Ör och Hallonbergen som sedan 
gick ut på samråd hösten 2011. Då många synpunkter kom in antogs en ny ansats. Kommunen 
valde att starta ett projekt med avsikten att komplettera och korrigera det förslag som gavs, 
men där synpunkter från invånare, näringsidkare, föreningar och fastighetsägare gavs större 
vikt. Konstnären Kerstin Bergendal leder projektet och arbetar med olika metoder för att 
samla in åsikter så som möten, workshops och filmade intervjuer. Dessutom har folk 
möjlighet att kommentera en modell över området som Bergendal konstruerat.141 
Exploateringsutskottet beslutade i oktober 2012 att fortsätta arbetet fram till mars 2014 med 
målet att nå detaljplaner som rimmar väl med hållbar utveckling.142 

Sundbybergs arbete om att ändra gällande detaljplaner påminner om den omvända 
planprocessen i Kärrtorp. Teoretiska tankegångar anger att planering med dessa metoder 
genererar en förståelse hos planerarna om lokala behov och premisser. I Kärrtorps utgick 
planeringen just från de boendes önskan om placeringar av framtida bebyggelse. Teorin säger 
också att det uppstår en acceptans för den offentliga administrationen och dess beslut. Därför 
är det en aning överraskande att detaljplanerna i Kärrtorp inte överklagades i mindre 
utsträckning än normalt. Värt att notera i Sundbybergs fall är att kommunens erkännande av 
medborgarperspektivets vikt inte uppstod förrän efter det man insåg hur många synpunkter 
invånarna faktiskt hade. 
 
4.5 Förtätning och NIMBY 
Inte sällan uppstår friktioner mellan medborgare och offentlig administration när nya bostäder 
planeras i anslutning till andra bostadsområden. När många åsikter luftas kan konsten att 
balansera intressen bli svår. Eftersom alla inte kan få sin önskan igenom sker ofta 
okynnesöverklagande och NIMBY. Redan 1994 uppmärksammades den kostsamma och 
fördröjande effekten som okynnesöverklagandes har på bostadsförsörjningen.143 Ett 
okynnesöverklagande är, enligt en strikt ordtolkning, ett överklagande som sker med avsikten 
att ställa till besvär. Egentligen är det inte samma sak som NIMBY även om det kan uppfattas 
som det. NIMBY handlar om att människor generellt sett inte behöver vara negativa till 
nybyggnation, så länge det inte sker i ens egen närhet.144 Protesterande lokalbor framstår ofta 
som bakåtsträvare när missnöje med byggplaner yttras. Enligt Vestbro, Henecke och Khan 
handlar protester inte uteslutande om missnöjda grannar som vill ha kvar sin utsikt. Även om 
Söderlind inte uttryckligen säger detta är hans uttalande ändå nära denna koppling. Ett 
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exempel från Göteborg illustrerar komplikationer som kan uppstå när ny bebyggelse planeras 
i nära anslutning till befintliga bostäder i en process som inte går rätt till.  

I Johanneberg, en central stadsdel med funkiskaraktär och kulturmiljö av riksintresse, 
hade kommunen planer för två centralt lokaliserade höghus med 17-18 våningar. De 
verksamheter som skulle försvinna var ett fåtal kontor, en restaurang, två verkstäder och en 
matbutik, samtliga belägna i två låga barackliknande byggnader. Inte helt oväntat uppstod 
protester, bl.a. från två bostadsrättsföreningar. Ordföranden för en av föreningarna yttrade sig 
med att han gärna såg nya höghus på 7-8 våningar, inte av den storleken som kommunen 
föreslagit.145 Den andra föreningen hävdade att två höghus inte skulle passa in med 
funkisstilen. Dessutom skulle deras lägenheter få sämre utsikt och sämre soltimmar. Till råga 
på det hittade föreningen oegentligeter i planförfarandet. Utan att ärendet gått igenom 
kommunfullmäktige hade kommunstyrelsen tillåtit förändringar i detaljplanen utfört av 
byggnadsnämnden. När föreningen påpekade detta i en överklagan hade tidsfristen för 
överklagande redan passerat.146 Under samrådet uttalade sig inte länsstyrelsen att det 
kulturhistoriska riksintresset var i fara av exploateringen.147 
 
Bild 1: Planerade höghus illustrerat av White Arkitekter 
Källa: Göteborgs stad 
 

 
 
En av de högsta rösterna i bostadsrättsföreningen är Marianne Lesslie. Hon säger att hon inte 
vill framstå som en bakåtsträvare men hävdar att den demokratiska processen har ignorerats 
av de styrande. På hennes jobb tycker de att hon borde finna sig i att kommunen bestämt att 
de ska bygga, något Lesslie inte vill gå med på. Med en smula humor i tonen säger hon:148 

”Jag vill säga till de styrande att jag tycker att det är ett felaktigt beslut, det är så vår 
demokrati ska fungera. Man överklagar. Vad ska jag annars göra? Gå ner till stadshuset och 
strypa dem?”149 
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Till sist medger ändå Lesslie att om höghusen blir till verklighet skulle hon troligen vänja sig 
vid dem.150  

Henry Montgomery är professor i kognitiv psykologi vid Stockholms Universitet. Han 
säger att boende som riskerar att förlora något i sitt närområde, må vara utsikt eller parklek, 
riskerar även att förlora en del av sin identitet. Att behålla ett neutralt förhållningssätt blir då 
svårt för samtliga inblandade. Miljöpsykolog Maria Johansson vid Lunds tekniska högskola 
hävdar att det här specifika fallet uppvisar tydliga tecken på NIMBY:ism. Ett argument menat 
att väcka känslor, den förstörda utsikten, kompletteras med tekniska argument, den 
odemokratiska planprocessen.151 Argumentet om bevarande av stadsbilden är också något 
som Glaeser framför som vanligt i missnöjda yttranden.152 

Nätverket YIMBY:s talesman Johannes Åsberg153 är högst bekymrad över hur processer 
likt denna påverkar stadsplaneringens principer. Han menar att politiker och byggherrar redan 
från början bävar för potentiella protester och ritar in dåliga kompromisser vilket skapar en 
tråkig stadsbild. Han säger: 

 
”Staden är ju inget muséum, den måste förändras. Jag är idéhistoriker i botten och skulle 

hemskt gärna vilja forska om varifrån den här idén om bevarande kommer ifrån”154 
 

Åsberg fortsätter med att en långsam byggtakt har mycket att göra med långa 
handläggningstider för inkomna överklaganden.155 År 2011 var snitthandläggningstiden 24 
veckor för överklagade bygglov och 14 veckor för detaljplaner.156 Som en notis föreslås det i 
Byggkravsutredningen att länsstyrelsen inte ska vara första instans för överklaganden av 
detaljplan. Istället ska mark- och miljödomstolen ta över. Länsstyrelsens föreslås arbeta mer 
med byggavtal med byggherrar.  

Marianne Lesslies uppgivna uttalande tyder antingen på att kommunens planer inte var 
förankrade lokalt, eller att bostadsrättsföreningens överklagande kan kategoriseras in i den 
skara Söderlind beskriver närboende. Alternativt tyder det på båda två. I Johanneberg hade 
den tyska lagstiftning som här undersöks inte gynnat förfarandet då området är reglerat i 
detaljplan och därför måste genomgå en detaljplaneändring. Även om området hade stått utan 
detaljplan hade ett förtätningsprojekt i Tyskland av denna karaktär troligtvis krävt en ny 
detaljplan då exploateringen inte stämmer överens med omkringliggande storlek och 
arkitektur.  

Vad hände då med de planerade höghusen? Mark- och miljödomstolen gav inte de 
boende rätt, men med hänvisning till att byggnadsnämnden inte hade rätten att ändra 
detaljplanen utan kommunfullmäktiges insyn underkändes planarbetet. Kommunen fick börja 
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om i arbetet då deras försök att spara tid i planprocessen misslyckades.157 I januari 2013 
handläggs ärendet hos mark- och miljööverdomstolen efter en åtta år lång process. 

 
4.6 Detaljplaners aktualitet och § 34:s förtätningsmöjligheter 
I Analys av regional bostadsmarknad undersöker länsstyrelsen i Uppsala län hur 
kommunernas beredskap ser ut för att uppfylla bostadsförsörjningslagen. Kopplat till 
förväntad nyproduktion 2012-2013 uppger samtliga kommuner att de har klara detaljplaner 
som ännu inte använts för bygglov. Informationen avslöjar dock ingenting om planernas 
lokalisering eller hur många bostäder de klara planerna kan fylla. Länsstyrelsen skriver att 
kommunernas arbete med att fördela mark ofta är en icke-transparent process. En ökad 
medvetenhet och öppenhet i markfrågor har betydelse för att få in fler byggherrar i 
planarbetet. Kommunernas olika tolkningar av lagar samt egna intentioner spelar stor roll för 
hur mark fördelas. Det vore en god prioritet att alltid ha byggbar mark. Klara planer som bara 
väntar på en markanvisning har sina fördelar, men risken finns att planen blir inaktuell och 
flexibiliteten hämmas om planen är alltför detaljerad.158  

Kommunerna som jämförs sträcker sig från kust till stadsmiljö och de lokala 
förhållandena skiljer sig nämnvärt varpå en strikt jämförelse kommunerna emellan kan bli 
missvisande. Uppsala läns kommuners detaljplanförberedelse ser ut enligt följande: 
 
Tabell 5. Klara detaljplaner i Uppsala län 
Källa: Länsstyrelsen i Uppsala 

 
Heby Tierp Älvkarleby Enköping Uppsala Östhammar Håbo 

Andel klara 
detaljplaner av 
förväntad 
nyproduktion 
2012-2013 100 % 100 % 69 % 53 % 38 % 12 % 5 % 
 
Tabellen säger ingenting om var dessa detaljplaner är geografiskt belägna i förhållande till 
strategiska lägen för produktion. Det är med andra ord svårt att säga att Uppsala skulle gynnas 
av en lagändring likt § 34 i förhållande till tabellen. Ett betänkande är hur ofta detaljplaner 
upprättas och ändras. Sannolikt sker det oftare i Uppsala än i Östhammar. Ytterligare en sak 
att ta med sig är i vilken grad marken är detaljplanerad i respektive kommun. En geografiskt 
avgränsad yta där planerna duggar tätt har möjligtvis inte särskilt stor användning av § 34 om 
den icke detaljplanelagda markytan inte är tillräckligt rymlig för exploatering. Bengt Andrén, 
direktör på Kontoret för samhällsutveckling i Uppsala, säger att i Uppsalas innerstad finns det 
inga luckor mellan gällande detaljplaner som kan fyllas av bebyggelse. I stadens omnejd 
kanske läget är annorlunda, men Uppsala jobbar främst med att ändra gällande 
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detaljplanering.159 Virpi Lindfors, planchef i Östhammar, säger att de inte får in särskilt 
många förfrågningar om förtätningar i Östhammars tätort då utrymmet för detta helt enkelt 
inte finns. Merparten av nya detaljplaner upprättas utanför tätorten. För Östhammars del 
handlar bostadsplanering inte om att fylla luckor, snarare om vad som är möjligt att 
genomföra inom gällande planer. I Östhammars fysiska miljö finns det stora kulturvärden och 
överklaganden sker frekvent när nybyggnation planeras. För effektivitetens skull vore en 
lagstiftning som är mer flexibel med vad som får byggas i en detaljplan positiv. Samtidigt 
understryker Lindfors att det också är viktigt att ibland upprätta nya detaljplaner.160 

Icke exploaterade ytor, t.ex. grönområden, kan vara reglerade i detaljplan likväl som icke 
reglerade. Stockholms översiktsplan Promenadstaden betonar principen att bebyggelse främst 
ska ske på redan exploaterad yta. Ett lagverk som förenklar exploatering av icke-exploaterade 
ytor skulle då teoretiskt sett stå i strid med Promenadstadens målsättning, även om 
översiktsplanen inte är bindande för detaljplanering. Vidare uttalade sig Skönhetsrådets 
ordförande Martin Rörby i november 2012 om att stadens nyproducerade områden byggs 
alldeles för tätt.161 Skönhetsrådet anser att många av de bostadsområden som utvecklats under 
00-talet har i bostadsbristens anda forcerats fram utan arkitektoniska kvalitéer.162 Med denna 
vetskap är en lagändring som förenklar förtätning, och delvis likriktning, kanske inte är det 
mest optimala för huvudstadens utveckling. Å andra sidan står det att läsa i Promenadstaden 
att förtätning är önskvärt och att det pågår utredningar för hur stadens närförorter ska kunna 
förtätas.163 I de fall en förtätning ska ske på bekostnad av en industribyggnad eller ett 
kontorskomplex skulle § 34 inte underlätta då en sådan exploatering kräver detaljplaneändring 
då området högst sannolikt har en gällande plan.  
 
4.7 Sammanfattning 
Det finns olika värderingar inom samhällsplanering. En effektiv process och tät bebyggelse 
står på ena sidan medan kulturella värden och inflytande står i dess kontrast. Inflytande i 
processen tillskrivs ett egenvärde av Demokratiutredningen men innebär också ett 
långsammare förfarande. Vidare kan överklaganden uppstå på olika premisser. Jerker 
Söderlind talar främst om NIMBY-reaktioner medan Dick Urban Vestbro, Henecke och Khan 
pekar på ett större perspektiv, allmänhetens reaktiva roll som inte innebär ett egentligt 
inflytande. Även om båda sidorna säkerligen har en förståelse för vad som är NIMBY och vad 
som är top-down, illustrerar detta olika uppfattningar om varför överklaganden uppstår. 
Överklagande framstår i Henecke och Olanders studie som ett föga användbart sätt att 
påverka sin fysiska omgivning. Här tycks en omvänd planprocess vara ett bättre sätt att 
verkligen ge medborgarna ett verktyg för inflytande men som inte renderade i färre 
överklaganden. 

                                                 
159 Andrén, Bengt. Plandirektör Uppsala Telefonintervju, 2013-02-01 
160 Lindfors, Virpi, Planchef Östhammar. Telefonintervju, 2013-01-21.  
161 www.sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5347913, 2013-01-06 
162 Rådet till skydd för Stockholms skönhet, Redogörelse för verksamhetsåret 2011, s 3 
163 Promenadstaden, Översiktsplan för Stockholm (2012), Kommunfullmäktige, s. 35  
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Ovanstående förutsättningar påverkar samhällsplaneringen på ett juridiskt och 
värderingsmässigt sätt. Förutom detta finns det ekonomiska processer att ta hänsyn till som 
nästa kapitel ska redogöra för. 

 
 
5. MARKNADSEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR  
 
Följande kapitel behandlar bristande konkurrens i byggbranschen, hyressättning och varför 
nya bostäder inte är till för alla. Samtidigt sker en jämförelse med den tyska motsvarigheten 
om skillnader i politikens utformning. Hur skulle en kortare planprocess påverka de 
omständigheter som tas upp här? 
 
5.1 Betalningsvilja och produktionskostnader 
Det är dyrt att bygga. Som illustrerat i Diagram 1 är höga produktionskostnader det största 
hindret för ett ökat byggande enligt kommunerna själva. Då mark som ska exploateras måste 
detaljplaneläggas blir en liten andel planlagd mark i en kommun värd mycket. Samtidigt har 
kommunen ett intresse i att få så bra betalt som möjligt för den mark som säljs.164 Den 
genomsnittliga markkostnaden för bostadsrätter i flerbostadshus var 10 338 kr år 2011, medan 
motsvarande siffra för hyresrätter var 3475 kr.165 Denna avsiktliga skillnad försvaras med att 
kommuner vill stimulera bygge av hyresrätter.166 Enligt SCB var år 2008 
produktionskostnaden för flerbostadshus som billigast i norra Sverige, ca 22 000 kr/kvm, 
medan det i Stor-Stockholm var 36 000 kr/kvm.167   

I Tyskland delas produktionskostnader in tre olika standardvärden, enkel, medel och hög. 
Flerfamiljshus delas in i tre kategorier: upp till 6 lägenheter, 7-20 lägenheter och fler än 20 
längenheter. År 2005 var produktionskostnaden för flerfamiljshus med fler än 20 lägenheter i 
normal standard 660 Euro/m2.168 Sedan 2004 har produktionskostnader ökat p.g.a. ökade stål- 
och energipriser.169 Sammantaget är 660 euro/m2 långt ifrån de kostnader som redovisas för 
Sverige, men uppgifterna säger ingenting om varför det är billigare att bygga i Tyskland.  

En central aspekt som förklarar allokeringen av nyproducerade bostäder är 
betalningsviljan. Den är som högst i Stockholms attraktivaste lägen och innerstad. Att bygga 
hyresrätter i stadens ytterkanter ger inte samma lönsamhet vilket såväl privata producenter 
som allmännyttan anpassar sig efter. Analyser i andra delar av landet än storstäder är dystrare 
än så. Där är det ännu svårare att få till stånd nya hyresrätter då lönsamma områden som 
skulle kunna locka investerare och entreprenörer är ytterst begränsade. Som nämnt är 
markkostnaden för bostadsrätter ca 7000 kr dyrare per kvm än hyresrätter. Detta till trots är 

                                                 
164 Rådegård, Mikael, VD Uppsalahem, intervju, Jurdell, Petter, chef fastighetsutveckling, SABO, 
båda 2012-10-25 
165 www.scb.se/Pages/PressRelease____325426.aspx, 2012-10-02 
166 Boverket (2005), Markpolitik och kommunala markpriser, s. 11 
167 www.scb.se/Pages/PressRelease____341272.aspx, 2012-10-25 
168 Baukosteninformationszentrum (2005), Aktuelle Gebäudesachwerte in der Verkehrswertermittlung, 
s. 58 
169 www.bmvbs.de/SharedDocs/EN/Artikel/IR/status-report-and-outlook-for-the-construction-
industry-in-2006.html?nn=37330, 2012-11-25 
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det lönsammare att bygga bostadsrätter. En utredning från 2003 av dåvarande Svenska 
Kommunförbundet, nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting, förklarar skevheten enligt 
följande: 
 

• Det är mera ekonomiskt försvarbart att bygga bostadsrätter då riskerna är lägre jämfört 
med nyproduktion av hyresrätter. Riskerna har sin grund i olika betalningsviljor. 

• Kommunala och privata bostadsproducenter har gjort bedömningen att 
hyresmarknadens institutionella villkor leder till att hyreskraven i slutändan inte 
matchar betalningsviljan.170 

Förenklat innebär resonemanget ovan att det är lönsammare att bygga dyra bostadsrätter än 
hyresrätter med låga hyror då vinsten för de förstnämnda är större. Vilka incitament finns det 
då att bygga billiga hyresbostäder, kan en kortare planprocess uppnå en högre lönsamhet? 
 
5.2 Konkurrens och markanvisningar 
Konkurrensen i byggsektorn har kritiserats i flertalet utredningar. En av de mest 
uppmärksammade är SOU:n Skärpning gubbar! från 2002. Regelverket fram till dess hade 
gett en utveckling där ansvaret för att undvika eventuella problem under byggprocessen och 
efter färdigställande hamnade på byggherren. Det blev dennes uppgift att tillgodose de 
juridiska kraven på utformning, ekologi, funktionalitet m.m. I och med det fick byggherren en 
central position i styrningen av vad som skulle produceras. 90-talskrisen fick effekten att 
allmännyttan gled ifrån sin tidigare roll som bostadsproducent till bostadsförvaltare av redan 
byggda hus. Konsekvensen blev att kunskaper om byggande gick om intet och upphandlingen 
av tjänster kopplat till nybygge blev mindre lyckad. Utvecklingen har gjort att byggföretagen i 
många fall fått ansvaret över hela processen från idé till färdigt hus. Utföraren kan alltså 
bestämma mycket själv.171 

Byggsektorns tidigare kompetenta beställare var stora till antalet och jobbade med 
långsiktig förvaltning som ledord. De ersattes av ett fåtal rikstäckande företag med fördelen 
att de på lokala marknader kan styra priser för material som grus, asfalt och betong.172 Dessa 
företag arbetar med att på eget initiativ starta byggprojekt vars förvaltning sedan överlåts till 
någon annan, t.ex. en bostadsrättsförening. Ett fåtal företag dominerar byggmarknaden till 
följd av den sviktande konkurrensen som till viss del har sin förklaring i det tidigare 
regelverket om finansiering.173 70 % av bostadsbyggandet i Stockholm mellan 2002-2003 
byggdes av de fyra största byggherrarna.174 2004-2005 hade siffran sjunkit till 62 %. Mellan 

                                                 
170 Svenska Kommunförbundet, (2003), Bostadsbyggande i tillväxtregioner s. 17 
171 SOU 2002:115. Skärpning gubbar!, s. 15 
172 Statskontoret (2009), Sega Gubbar? En uppföljning av Byggkommissionens betänkande 
”Skärpning gubbar!”, s. 40 
173 SOU 2002:115. Skärpning gubbar!, s. 15-16  
174 Konkurrensverket (2006), Bättre konkurrens i bostadsbyggandet!, s. 70 
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2005-2007 sjönk antalet byggherrar som fått markanvisningar175 från 33 till 22. Sedan dess 
har det legat på ungefär 30 st. per år.176  

Huvudstadens markanvisningspolicy betonar vikten av privata investerares roll för 
bostadsproduktionen. Den s.k. Stockholmsmodellen bygger just på att initiativet kommer från 
byggherrar som själva ansöker om markanvisningar, ett förfarande som inte är unikt för 
Stockholm. Samtidigt sysslar staden med att bedöma var bostäder bäst lämpar sig i olika 
plandokument. I den processen tar administrationen tillvara på miljö, byggherrars förslag, 
befintlig bebyggelse m.m. Valet av byggherre vid anbud och direktanvisning baseras på 
dennes ekonomi, seriositet som förvaltare, tidigare uppförda projekt, och hur denne jobbar 
med att få fram låga boendekostnader. Här har staden goda möjligheter att anpassa sina 
anvisningar på ett sätt som bidrar till en pressad prisbild.177  

Rolf Mensing berättar att i Tyskland är konkurrensen relativt hög och upplever inte att ett 
fåtal stora företag dominerar marknaden. Enligt Mensings skattning finns det ca 10 
byggherrar i tyska storstäder med allt mellan 50-150 personer. Enligt BMVBS är marknadens 
små och medelstora företag nyckeln till en god byggsektor p.g.a. deras produktivitet och 
innovativitet. Klimatet för tyska byggföretag är ”… a favourable economic environment for 
the rented accommodation market and owner-occupiers”.178 Vad det innebär mer konkret 
framgår inte. Konkurrensen mellan byggherrar i Tyskland blir därför svår att jämföra. En 
snabb värdering indikerar dock att den beskrivna situationen i Sverige är annorlunda från 
Tyskland. 
 
5.3 Hyressättning  
Den svenska allmännyttans hyresnormerande roll är inte aktiv i samma utsträckning som 
tidigare men bruksvärdesprincipen är fortfarande i effekt. Tysklands offentligägda hyresrätter 
fungerar inte normerande vid hyressättning. Tillgång och efterfrågan är ledande faktorer och 
hyran kan sättas relativt fritt, både vid nyproduktion eller när nya hyresgäster tillträder. 
Hyressättning är reglerat i lag, exempelvis i lokala referenshyror. Nya kontrakt får inte 
överstiga lokala referenshyror med mer än 20 % under de tre första åren efter att en hyresgäst 
tillträtt. Fastighetsvärdar är sedan år 2001 skyldiga att informera nya hyresgäster om den 
lokala referenshyran och om hyran ska höjas.179 Hyresgäster har ett starkt besittningsskydd 
och kan utebli med hyran under flera månader utan att riskera vräkning.180 Boverket skriver 
att införandet av marknadshyror troligtvis skulle höja hyror och boendeutgifter för de i 
hyresrätt.181 I Sverige stödjer endast en av tio marknadshyror personer enligt en undersökning 
som Hyresgästföreningen uppdragit SIFO att genomföra.182  

                                                 
175 En markanvisning är ett godkännande från exploateringskontoret till byggherre som ansökt om att 
exploatera en viss bit mark. En tilldelad markanvisning betyder inte att byggherren börjar bygga direkt 
utan marken kan ligga vilandes. 
176 Stockholms Stads Markanvisningsregister 2007-2012 
177 Markanvisningspolicy, Stockholms stad (2010), s. 2-4 
178 BMVBS (2010), A Profile, s. 10 
179 BKN (2009), Bostadsmarknaden i Tyskland, s. 14 
180 Mensing, Rolf. Managing director CLS Holdings, Telefonintervju 2013-01-11   
181 Boverket (2009), Boendekostnader och boendeutgifter – Sverige och Europa, s. 40 
182 www.hemhyra.se/artikel/bostadspolitik/svagt-stod-marknadshyror-14683, 2013-02-02 
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Per Svanberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, är kritisk till hur tyskarnas 
system fungerar i orter med bostadsbrist där hyrorna höjs snabbt och mycket. I östra Berlin 
har den generella hyran för en trerumslägenhet på 70 kvm höjts med hela 90 % sedan år 2000 
enligt den tyska fastighetsföreningen. I München och Hamburg ligger siffran på 25 %.183 
SABO:s VD Kurt Eliasson och ordföranden för Hyresgästföreningen Barbro Engman 
uttrycker sig båda negativt till det tyska hyressystemet.184 Engman varnar för hur 
marknadshyrors införande i Finland höjde hyrorna avsevärt. Hon säger att det heller inte finns 
ett land med marknadshyror som står utan social housing vilket gör att det finns två olika 
marknader.185 I Sverige är det politiska stödet för social housing snudd på obefintligt.186 

Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, hävdar att 
bruksvärdesprincipen skapar en snedvriden marknad. Han säger att hyran för en lägenhet på 
60 kvm i beståndet kan vara detsamma som en nyproducerad lägenhet på 100 kvm vilket 
också får stöd av SCB:s siffror i avsnitt 2.5. Det gör att de finns få incitament att flytta för 
folk som bor i för stora lägenheter och därmed hämmas rörligheten.187 Denna kritik av 
bruksvärdesprincipen kommer inte ensam. Flera debattörer ser det som ett strukturfel att 
lägenheters läge inte är mer avgörande för priset och att en utfasning av bruksvärdesprincipen 
skulle få fart på produktionen.188 I en rapport från 2008 hänvisar Fastighetsägarna till 
välrenommerade forskare som skriver om de negativa aspekterna som reglerade hyror för med 
sig. Exempelvis bor det främst höginkomsttagare i Stockholms innerstads hyresrätter. 
Slutsatsen är att reglerade hyror missgynnar en positiv vändning av ekonomisk segregation.189 
En analys av Fastighetsägarna genomförd av Yougov visade att 2 av 3 var villiga att betala 
mer för en hyresrätt i ett attraktivt läge.190 

Enligt det tyska hyresindexet har den genomsnittliga hyran stigit med 4 % per år sedan 
2009.191 Denna höjning skiljer sig markant geografiskt sett vilket storstädernas hyreshöjningar 
visar. Det skiljer sig också från Sverige där den genomsnittliga hyreshöjningen år 2010 var 
1,2 % och som störst i Stockholm på 2,1 %.192 Mellan 2011-2012 var den genomsnittliga 
höjningen 2,8 %.193 Vi ser alltså att hyreshöjningarna är långt mer varierade i Tyskland vilket 
kan ha sin förklaring i hyressättningssystemet.  

 

                                                 
183 www.spiegel.de/international/germany/bild-859420-408913.html, 2013-01-06 
184 www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2012/dec/Sidor/Utredning-f%C3%B6resl%C3%A5r-radikala-
f%C3%B6r%C3%A4ndringar-av-bruksv%C3%A4rdessystemet.aspx, 2012-01-15 
185 www.dagensarena.se/opinion/hyresgastforeningen-naiv-tilltro-till-marknadshyror/ 2012-01-23,  
186 www.hemhyra.se/artikel/uthyrningskrav-2012/partierna-eniga-mot-socialbostader-13891, 2012-11-
13 
187 Wellhagen, Björn, ansvarig för husbyggnadsfrågor Sveriges Byggindustrier. Telefonintervju 2012-
11-06 
188 Se t.ex. Timbro (2012), Bortom Bostadssocialismen, www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Forslag/Motioner/Avskaffande-av-bruksvardessyst_GV02C323/?text=true, 2012-10-16 
189 Fastighetsägarna (2008), Vem skyddar hyresregleringen? 
190 www.fastighetsagarna.se/aktuellt-och-opinion/rapporter/ovriga-rapporter/tva-av-tre-villiga-betala-
mer-for-bostad-i-attraktivt-lage, 2012-10-10 
191 www.spiegel.de/international/germany/real-estate-boom-threatens-to-end-dream-of-affordable-life-
in-berlin-a-859420.html, 2012-11-03 
192 www.scb.se/Pages/PressRelease____300976.aspx, 2012-10-20 
193 www.scb.se/Pages/PressRelease____341272.aspx, 2012-10-25 
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5.4 Finansiering.  
I Tyskland görs köpet av en bostad mycket sällan av den som är under 30 år. Bostadsägande 
anses vara en säker investering inför framtiden samtidigt som det finns en osäkerhet i att äga. 
Enligt Toussaint et al. vill tyskar gärna ha en ekonomisk säkerhet när det kommer till 
bostadslån. Det kan ha sin bakgrund i att en krympande befolkning kan ändra 
förutsättningarna för sociala skyddsnät och pension.194 Då en hög kontantinsats krävs för 
bostadsköp kräver det i sin tur ett långt sparande. Tyskarna belånar 70-80 % av bostadens pris 
jämfört mot 80-90 % i Sverige. Amorteringstiden är i snitt 10 år kortare, 20-30 år kontra 30-
40 år i Sverige. Kravet på en stor kontantinsats har lett fram till att sparande i Bausparkassen 
blivit vanligt. Under en viss tid lägger bospararen in en summa pengar för att sedan låna en 
lika stor summa. Kravet har dock luckrats upp på senare år då lånemarknaden avreglerats. 
Bausparkassen är inte det enda statligt subventionerade bosparandet. Inom KfW, 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, bedrivs flera program som underlättar ekonomiskt vid 
renovering och uppmuntrar köp av hållbart utvecklade bostäder. Mellan 1996-2005 fanns ett 
ekonomiskt stöd att tillgå för förstagångsköpare, Eigenheimzulage. Upp till 1250 Euro 
betalades ut varje år under de åtta första åren efter köpet. Detta gällde också för den som 
byggde sitt eget hem. Det drogs tillbaka då det ansågs uppmuntra människor att bara göra ett 
köp i livet och åtgärden var alltför kostnadsdrivande.195 Finanseringen av 
bostadsproduktionen står till största del den privata sektorn för även om KfW:s kreditprogram 
stod för 60 % av östra Tysklands bostadsinvesteringar år 1999.196 

En bostad värderas efter marknadsvärde, långsiktigt värde, beskattningsvärde och 
Beleihungswert. Beleihungswert är ett framtida förväntat värde som sätts av en oberoende 
utvärderare utan tanke på tidsram. Det finns strikta bestämmelser om att utgivna bolån inte för 
överstiga 60 % av Beleihungswert. Enligt BKN tyder detta på en försiktig metod för värdering 
som inte påverkas av spekulation. Beleihungswert och Bausparkassen har inga svenska 
motsvarigheter.197 Precis som i Sverige kan bostadsbidrag erhållas för de hushåll vars 
inkomster är under en viss nivå. Mellan år 2004 och 2007 sjönk antalet bidragsberättigade 
från 3.5 miljoner till 580 000, endast de mest behövande skulle få stöd. År 2004-2005 var 
förändringen som störst och kostnaden för den tyska staten gick från 5.2 miljarder euro ner till 
1.2 miljarder euro.198 12 % av Tysklands privata hushåll mottar bostadsbidrag.199 I Sverige är 
siffran 2 %.200 

 

                                                 
194 Touissant, Janneke, Tegeder, Gudrun, Elsinga, Marja, Helbrecht, Ilse (2007), Security and 
Insecurity of Home Ownership: Germany and the Netherlands, European Journal of Housing Policy 
Vol. 7, Nr. 2, s. 173-192 
195 BKN (2009), Bostadsmarknaden i Tyskland, s. 13, Scanlon, Elizabeth, Whitehead, Christine 
International trends in housing tenure and mortgage finance, s. 95. London School of Economics 
196 www.britannica.com/EBchecked/topic/231186/Germany/58060/Housing, 2013-01-29, BKN 
(2009), Bostadsmarknaden i Tyskland, s. 27 
197 BKN (2011), Bolånemarknader för väl fungerande bostadsmarknader, s. 20  
198 BKN (2009), Bostadsmarknaden i Tyskland, s. 24-25 
199 BVMBS (2011), Housing and Property Markets in Germany 2011, s. 15 
200 Försäkringskassan, Statistik och analys, Barn och familj, Bostadsbidrag, Antal hushåll efter hushåll 
med barn och utan barn, 2012-01-06 
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5.5 Sammanfattning 
Produktionskostnader är alltjämt höga. Annorlunda produktionskategorier i Tyskland och 
siffror från 2005 gör produktionskostnader svåra att jämföra rakt av. Även om samhället 
efterfrågar billiga hyresrätter måste hänsyn tas till marknadsekonomiska förutsättningar som 
utövar kontroll på bostadsproduktionen. Det innebär inte att det inte existerar metoder för att 
nå billigare boende, men på en marknad där efterfrågan ständigt är hög samtidigt som 
markkostnader driver på slutpriset är detta en utmaning. Svenska Kommunförbundets 
utredning från 2003, vars slutsatser måhända inte har samma slagkraft idag,201 förklarar 
upplåtelseformernas antalsmässiga och rumsliga spridning med att lönsamheten helt enkelt 
inte är tillräcklig för hyresrätter. Kan en minskad tidsåtgång skapa lönsamhet i olönsamma 
områden? 

Hårda krav på kontantinsatser är ett av skälen till att tyskarna sparar länge för att köpa en 
bostad. En stor hyressektor gör att de inte behöver rusa in i ett bostadsköp. Uteslutet social 
housing höjs hyrorna snabbare i Tyskland än i Sverige. I Sverige hävdar den ena sidan att 
bruksvärdesprincipen ger en snedvriden marknad och dess avskaffande skulle öka på 
byggtakten. Den andra sidan svarar med att marknadsbaserad hyressättning ger en kraftig 
hyresutveckling i orter med bostadsbrist.  
 
 
6. STÖD OCH KONSEKVENSER  
 
De teman som studien hittills varit centrala ska i följande kapitel diskuteras av de 
respondenter som nämndes i början. Vissa saker råder det koncensus, men i vad som kommer 
framgå är ett tema det som verkar beröra mest. 
 
6.1 Vad medför egentligen en ökad konkurrens? 
Att byggsektorn har en konkurrenssituation som kan förbättras råder det en enighet om på 
myndighetsnivå. Enligt Anti Avsan (M) är en ökad konkurrens generellt sett positivt.202 Åsa 
Ögren (S) menar att om fler aktörer släpps in skapar det en förhöjd byggtakt som inte är en 
engångsboom, snarare något som består. Byggchef Ingvar Andersson på Familjebostäder 
säger att i Stockholm finns det fler byggherrar än tillgänglig mark. En ökad konkurrens skulle 
nog inte öka takten men kanske driva upp priserna på bostadsrätter i attraktiva lägen.203 Enligt 
Allan Leveau, nybyggnadschef på Svenska Bostäder, skulle fler aktörer som efterfrågar 
tillgänglig mark att bygga på driva upp priserna. Om däremot fler entreprenörer204 fanns 
tillgängliga skulle Svenska Bostäder kunna köpa tjänster till ett lägre pris.205 Detta vidhåller 
också Ann-Sofi Tapani, VD AB Bostaden i Umeå. Byggtakten påverkas i större grad av 

                                                 
201 Enligt huvudförfattaren står sig dock poängerna i utredningen än i dag. Sundström, Björn, SKL. E-
mail, 2012-09-14 
202 Avsan, Anti (M), bostadspolitisk talesperson, ledamot civilutskottet, Moderaterna. Intervju 2012-
11-13 
203 Andersson, Ingvar, Byggchef Familjebostäder. E-mail 2012-10-24 
204 De som utför det fysiska byggandet, installationer m.m. 
205 Leveau, Allan, Nybyggnadschef Svenska Bostäder. E-mail 2012-10-23 
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planering- och projekteringstider men om fler entreprenörer tävlade om uppdragen skulle det 
kunna bidra till en snabbare produktion.206  

Rickard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, instämmer med Leaveau 
och Andersson. Om samma sak efterfrågas kan priserna stiga men det kan vara positivt för 
byggtakten. Däremot är Fastighetsägarnas övergripande uppfattning precis som Avsan att en 
ökad konkurrens är bra. Även de stora aktörerna har begränsningar. Silverfur säger att nu har 
vi en situation där markanvisningar tilldelats byggherrar vars kalkyler i dagsläget inte ger en 
avkastning. Med den vetskapen påbörjas inte byggandet, istället inväntas en situation där 
lönsamhet kan uppnås. Med fler aktörer i branschen luckras det här upp och en mera 
kontinuerlig produktion träder fram. Byggherrar har egentligen få incitament att hålla 
kostnaderna nere förutom sin egen vinst.207  

Mikael Rådegård, VD Uppsalahem, säger att billigare hyror har litet att göra med 
byggsektorns konkurrens. Precis som alla andra kommunala bolag måste Uppsalahem hålla 
sig inom vad som är affärsmässigt lönsamt där marknadsvärde spelar in. Projekt mindre än 50 
lägenheter är svårt att få avkastning på för Uppsalahem. När bolaget planerar ett nybygge görs 
det med en beräkning om framtida marknadsvärde och nyttjandevärde. 

”Samhället styr inte byggandet även om vi tror det” 

Rådegård pratar om en etablerad prisnivå på marknaden i form av byggherrekostnader, 
markkostnader, exploateringskostnader, moms etc. Om någon av välvilja skulle få för sig att 
sänka priset kommer någon annan ta hem vinsten vilket Åsa Ögren (S) stämmer in i. 
Uppsalahem kan inte bygga mer än vad de redan gör (500 bostäder per år) p.g.a. ekonomi och 
personal men välkomnar en ökad konkurrens, i synnerhet när det gäller hyresrätter. Det 
inspirerar Uppsalahem att bli bättre och nu finns inget att jämföra emot då de är relativt 
ensamma om att bygga hyresrätter.208 Bengt Andrén uppger att i Uppsalas innerstad har 
produktionskostnaderna inte mycket att göra med slutpriset eftersom det ändå alltid blir sålt. I 
Uppsala lönar det sig att bygga i stort sett överallt.  

Petter Jurdell, chef för fastighetsutveckling på SABO, uppger att tidigare skylldes 
konkurrensen på som en bov i dramat men problemet ligger inte längre där. Istället för att 
fokusera på konkurrensen anser SABO att vi bör arbeta med att få ner produktionskostnaderna 
och göra processen mer förutsägbar.209 En mera förutsägbar process efterlyser också 
byggchefen Veronica Zetterberg på Hyresbostäder Norrköping som personligen tror att en 
ökad konkurrens kan höja byggtakten.210 Camilla Frick, delägare Husman Bostäder upplever 
att byggtakten snarare påverkas av kommuners och myndigheters agerande. Byggherrar får 
ofta vänta länge på handläggning och små otydligheter i ansökan, t.ex. fel format på 
plankarta, som måste korrigeras av byggherren. Dessutom kommer tjänstemän ibland med 

                                                 
206 Tapani, Ann-Sofi, VD AB Bostaden. E-mail 2012-10-24 
207 Silverfur, Rikard, Näringspolitisk expert Fastighetsägarna. Telefonintervju 2012-11-16 
208 Rådegård, Mikael, VD Uppsalahem.  Intervju 2012-10-25 
209 Jurdell, Petter, Chef Fastighetsutveckling SABO. Intervju 2012-10-25 
210 Zetterberg, Veronica, Byggchef Hyresbostäder Norrköping. E-mail, 2012-10-25 
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nya krav under processens gång vilket försvårar upphandlingen. En ökad konkurrens skulle 
däremot kunna sätta stopp för mindre seriösa aktörer.211 

I Uppsala har det satsats mycket på att få in fler aktörer som vill bygga. För 5 år sedan 
var situationen bättre men har sedan dess försämrats enligt Bengt Andrén. Precis som flera 
rapporter beskriver är det endast ett fåtal byggherrar som kan ta sig an stora projekt i Uppsala. 
En lagändring som innebär en förkortad process skulle troligtvis kunna få in fler aktörer på 
marknaden vilket behövs. För övrigt håller byggbolagen igen då en brist på bostäder trissar 
upp priserna, även om de inte vill kännas vid detta. 7 mil nordost i Östhammar är situationen 
också knapp. Virpi Lindfors säger att kommunens planer på ett nytt hotell inte blir till 
verklighet då ingen byggherre anser det som lönsamt att bygga. Få byggherrar verkar inom 
kommunen.  

Sammanfattningsvis finns olika verklighetsuppfattningar bland de tillfrågade om vad fler 
byggherrar på marknaden skulle leda till. Det finns en uppfattning om att konkurrensen redan 
är hård och en hårdare konkurrens byggherrar emellan inte skulle betyda att fler bostäder 
byggs att priserna sänks. Å andra sidan finns det de som anser att en konkurrens är 
välbehövlig och faktiskt kan öka byggtakten. Den splittrade bilden gör en bedömning om vem 
som har rätt svår att genomföra. 

 
6.2 Instansordning och inflytande i planering 
Den punkt som väcker störst diskussion är denna. Möjligheten att via överklagan fördröja en 
process i flera olika instanser ses av många respondenter som ett allvarligt problem. Enligt 
Rådegård är maktförhållandet individ – samhällets tillväxt skevt. Han berättar smått suckande 
om ett projekt i låghusområdet Sunnersta utanför Uppsala. Där planerade Uppsalahem 
hyresbostäder som de närboende lyckades förhala i 5-6 år. Följden blev att hyran påtvingades 
en höjning om 1700 kr över originalkalkylen. Dessa protester förklarar Rådegård med att det 
kan finnas en uppfattning hos bostadsrätt- och egnahemägare att hyresrättsgäster tillhör en 
viss social kategori.212 Sunnersta är inte det enda exempelet i Uppsala där protester mot nya 
hyresrätter i bostadsrättstäta områden har förekommit. Detsamma hände när Uppsalahem 
skulle bygga i Luthagen.213 Bostadsprojekt med långsiktig betydelse för samhället kan alltså 
stoppas upp av enskilda aktioner.214 

Åsa Ögren anser det finns ett stadium där medborgares och andra föreningars roll i 
processen är slut. Under planarbetet är det viktigt att folk anger hur de påverkas, men 
balanseradet av dessa åsikter är till för politiken och administrationen. Ögrens erfarenhet är att 
byggplaner ofta överklagas när processen kommit så långt att överklagande är den enda 
möjligheten kvar att påverka. Det blir således ett verktyg får de som inte fått sin vilja igenom 
under tidigare skede i planering.  Detta uttalande stämmer överens med Vestbros resonemang 
om varför folk väljer att överklaga.  

                                                 
211 Frick, Camilla, delägare Husman Bostäder KB. 2012-10-25 
212 Rådegård, Mikael, VD Uppsalahem.  Intervju 2012-10-25 
213 Brisman, Peter (2009), Uppsala Kommuns arbete för en minskad boendesegregation, 
Kulturgeografiska Institutionen Uppsala Universitet 
214 Tapani, Ann-Sofi VD Bästa Bostaden. E-mail, 2012-10-24 
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Förarbetena till lagen borde ha definierat sakägare bättre fortsätter Ögren. I kontrast 
hävdar Avsan att sakägare inte går att definiera i lagrum då det är svårt att förutse vem som 
kommer bli påverkad av ett planprojekt. Vem som blir sakägare ska bestämmas i en rättslig 
prövning. Bara för att politiker bestämmer något betyder inte det att det blir automatiskt rätt. 
Båda två anser att länsstyrelsen som överklagandeinstans definitivt kan ses över eller till och 
med tas bort. Samtidigt säger båda att de som politiker inte vill bidra till en utveckling där 
medborgarnas rättigheter inskränks. 

Möjligheten att överklaga bygglov där en detaljplan redan är fastställd tillför inte det 
inflytande som lagen avser uppnå enligt Anna Eklund, expert på planering och byggande på 
SKL. I praktiken har man som invånare inte särskilt stora möjligheter att påverka detaljplaner. 
Detta med grund i att få överklaganden beviljas vilket studien av Henecke och Olander 
styrker.215 Eklund säger att SKL är positiva till regelförenklingar men är noga med att 
demokratiska förankringsprocesser måste finnas kvar. SKL ser gärna att det byggs tätt i städer 
men det finns en konflikt med statliga riksintressen och bullernivåer. Det finns vinster för 
klimat och kvalitet att göra men många kommuner får problem med länsstyrelsens ställning i 
planeringen.216 Även om Åsa Ögren anser att länsstyrelsens som instansordning kan utredas 
har hon en invändning mot vad som skulle hända om länsstyrelsens roll tog bort: 

”Jag tror att om man tog bort ett led skulle man genast börja fundera på vem som får ta över 
det ledets arbete” 

Hyresgästföreningens press -och omvärldsanalytiker Marie Martinsson anser det vara en 
aning överilat att överklagande inte tillför någonting. Hyresgästföreningen är inte positiva till 
en utveckling som förbjuder folk att överklaga, även om det bara gäller bygglov. Det går 
nämligen stick i stäv med medborgerliga fri- och rättigheter.217 Bengt Andrén stämmer in i 
detta. Andrén säger att byggandet naturligtvis skulle snabbas på om ett bygglov upprättas utan 
överklagande, men att det blir en fråga om demokrati då ”… demokrati tar tid”. Att inte tillåta 
folk att överklaga skulle innebära att vi går tillbaka till en syn vi hade tidigare då invånarna 
inte ansågs som lämpliga att delta i processen.  

Hyresgästföreningens inställning är att instansordningen kan utredas för att hitta ett mer 
effektivt planförfarande, det är inte rimligt att ett ärende ska kunna ältas igenom flera 
instanser. Däremot måste det finnas en garanti för rättsäkerhet och demokratiska värdena 
måste hållas fast vid. Om det inte finns möjligheter för inflytande finns det en risk att detta 
blossar upp. Martinsson erkänner att vissa av deras lokala hyresgästföreningar har kommit in 
för sent i processen vilket skapat problem och dragit ut på ärenden. De här försöker 
Hyresgästföreningen åtgärda med att ordna utbildningar för sina förtroendevalda. Föreningen 
vill vara en aktiv part i planeringen i tidiga skeden.218 

Petter Jurdell säger att SABO har framfört till bostadsministern att de inte har något emot 
det tyska planförfarandet där vissa ärenden inte hanteras som planförfaranden. Då SABO 
driver sina medlemmars önskemål kan Jurdell inte med säkerhet kan säga att de skulle vara 
                                                 
215 Egen anmärkning 
216 Eklund, Anna. Sveriges Kommuner och Landsting. Telefonintervju 2012-12-18 
217 Martinsson, Marie, pressekreterare Hyresgästföreningen. Telefonintervju 2013-02-01 
218 Ibid 
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för ett förslag med mindre överklagandemöjligheter, men han har svårt att tro att de skulle 
stoppa ett sådant förslag. I likhet med YIMBY:s Johannes Åsgren uppger Jurdell att 
stadsbilden påverkas av folks protester. Ett bostadsprojekt kan exempelvis planeras för åtta 
våningar, men när överklaganden väl kommer in väljer byggherren att ”köpa sig fri” och 
kapar två våningar. För de närboende är sex våningar lättare att acceptera än åtta. Detta är en 
samhällelig förlust. Man ska inte behöva vara rik för att överklaga, men en åtgärd som 
möjligen kan begränsa problemen är att en avgift införs i andra skedet hos mark- och 
miljödomstolen. VD Christan Witt på Bästa Bostaden håller med. En avgift på 1000-5000 kr 
skulle räcka för att få bukt med okynnesöverklagandet.219 Det får dock inte medhåll från 
varken Moderaterna eller Socialdemokraterna då båda deras representanter menar att det 
rimmar illa med demokratiska värden  

Även Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier är av uppfattningen att en avgift 
skulle begränsa okynnesöverklagan. Deras åsikt är att sakägarkretsen kan omdefinieras.  

”Är det rimligt att en organisation ska kunna överklaga oavsett om den är berörd?”220 

Precis som flera andra uppger Sveriges Byggindustrier att instansordningen bör ses över. Då 
samma beslut överklagas i flera olika instanser drar det ut på tiden till ingen egentlig nytta. 
Att det heller inte finns någon sanktion för kommuner som överskrider kravet på 10 veckors 
handläggning för bygglov är värt att notera, även fast kommunerna nog försöker handlägga så 
fort som möjligt. Dessutom finns det inget tidskrav på länsstyrelsen på de ärenden som 
handläggs. (När intervjun genomfördes gällde inga krav. I ett pressmeddelande från 
regeringen 2 januari 2013 anger Socialdepartementet hur handläggningstider ska förkortas 
med finansiella satsningar och riktlinjer för processtider.221) 

Den samlade bilden från respondenterna är att: 
 
 Handläggningstiderna för överklaganden måste kortas ner. Det vore bra med större 

resurser till kontoren som handlägger. 
 Det finns en poäng i att se sakägarbegreppet. 
 Inflytande och insyn får inte försvinna i planarbetet. 

 
Anti Avsan menar att överklaganden till mångt och mycket handlar om äganderätt som folk 
vill försvara. Det som många gånger brister är just medborgardialogen. Planprocessen ska 
lösa konflikter, inte ställa intressen mot varandra. Rikard Silverfur är inne på samma spår. 
Kommunikationen mellan olika parter måste förbättras för att folk ska kunna se nyttan med 
nyexploateringar.222 Byggande inte får ske på bara en parts villkor.223 Ett nära samarbete 
mellan kommun, byggherre och invånare kan vara en slags garanti för att processen går 

                                                 
219 Witt, Christian. VD Bästa Bostaden. E-mail, 2012-11-05 
220 Ideella föreningar med juridisk rätt att överklaga. Plan- och bygglagen 13:12 
221 www.regeringen.se/sb/d/16772/a/206647, 2013-01-09  
222 Silverfur, Rikard, Näringspolitisk expert Fastighetsägarna. Telefonintervju 2012-11-16 
223 Wellhagen, Björn, ansvarig för husbyggnadsfrågor Sveriges Byggindustrier. Telefonintervju 2012-
11-06 
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rätt.224 När det kommer till ökat samarbete uppger Christian Witt, i viss motsats till 
föregående, att privata exploatörer och kommuner agerar under olika verkligheter. Witt har 
inget förtroende för ett ökat samarbete mellan dessa parter.  

Som utläst finns många åsikter om instansordning och inflytande. Det finns ett kritiskt 
öga mot att enskilda individer kan fördröja projekt med att överklaga i flera olika instanser, 
vilket sällan leder någonstans. Genomgående är att samtliga verkar vara införstådda i att 
processen behöver effektiviseras, men ingen vill framstå som att de vill tumma på så kallade 
demokratiska värden. Detta något abstrakta begrepp blir lite utav ett slagträ som används i 
främst en riktning. NCC:s sätt (kapitel 4) att använda det, att det är demokratiskt viktigt att 
bygga fler bostäder, skiljer sig dock från övriga respondenter och snarare utgår ifrån vad som 
bör prioriteras för samhällets utveckling. Denna prioritet härrörs givetvis från NCC:s egna 
ställningstaganden. 

 
6.3 Att beakta 
NCC skriver att industriellt bostadsbyggande maximerar positiva effekter inom teknisk 
utveckling och organisatoriska processer.225 Olle Boback hävdar själv att bygglov med § 34 
positivt för NCC:s återanvändande av koncept mellan olika projekt vilket ger en billigare 
produktion.226 Enligt Jurdell är typhus ett effektivt sätt att arbeta på, men det bör inte byggas i 
alltför stor skala i varje kommun. En utveckling likt § 34 skulle eventuellt leda till mindre 
prestigeprojekt eftersom sådana projekt skulle kräva nya detaljplaner. Istället kanske vi får ett 
händelseförlopp där byggherrar försöker identifiera var någonstans det är möjligt att snabbt 
bygga för att få avkastning, säger Jurdell i en försiktig ton. Helena Lennartsson på Byggherre 
tror att det vore olyckligt att hoppa över detaljplaneprocessen på det sättet som sker i 
Tyskland. På en överhettad byggmarknad kan det leda till kortsiktiga och snabba lösningar 
vilket ger en splittrad bebyggelse. Konsekvensen kan bli att grönområden försvinner och att 
infrastruktursatsningar inte hänger med.227 

Gustav Svärd från YIMBY Stockholm är kritisk till förutsättningen att liknande arkitektur 
skulle vara eftersträvansvärd. I områden där en ändrad karaktär är önskad gör § 34 ingen 
nytta. Svärd säger att det kan ge en utveckling där fler skivhus får stå emellan andra skivhus 
som redan står på rad vilket inte bidrar till urbanitet och stadsliv. I samma stund går de 
fördelar som dessa områden har förlorade, t.ex. luftighet mellan hus, solvinklar och grönytor. 
Dock borde det vara positivt för förutsägbarheten i processen om inte överklagande kan ske. 
Inom YIMBY har det diskuterats mycket om behovet av långsiktiga stadsplaner där premisser 
för byggande skrivs in på gator och tomter. Istället för att nya samråd ska ske varje gång kan 
samråd ske tidigare med fokus på långsiktighet. Det skulle öka det folkliga inflytandet om hur 
och var det kan byggas. När tiden väl kommer till byggande har det demokratiska skedet 
redan passerat.228 
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226 Boback, Olle, Chef NCC Tyskland. E-mail, 2012-10-24 
227 Lennartsson, Helena, Byggherre. E-mail, 2013-01-14 
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Andrén säger att det som skulle gynna Uppsalas bostadsplanering är en lagändring som 
förenklar ändringar i befintliga detaljplaner. Även Camilla Frick lyfter vikten av flexibilitet i 
gällande detaljplaner. Frick nämner ett specifikt detaljplanearbete där Husman Bostäder avsåg 
ändra en plan utanför Uppsala vilket tog flera år och kostade bolaget 600 000 kr. Båda två får 
medhåll av Lennartsson. Kommuners detaljplanering är alltför detaljerad och borde istället 
göras i en mer översiktlig stil. Vidare borde kommuner vara mer aktiva och inte vänta på 
byggherrars förslag om exploatering.  

Både från Moderaternas och Socialdemokraternas håll anser man att kommunernas 
administration kan bli bättre på tidig planeringsdialog. Ett hinder är att det krävs resurser och 
kompetens. Idag utbildas det för få personer med tekniska kunskaper om bygginspektion, 
vatten m.m. Dessa personers jobb är viktigt. De planer som tas fram skulle gynnas av en 
högre status hos dessa tjänster.229 Nödvändig expertis om lagar skiljer sig åt kommuner 
emellan vilket har stor betydelse för utfallet av planeringen. Det krävs en bättre kunskap om 
regelverket. Att inte veta hur Plan- och bygglagen förhåller sig till miljöbalken hindrar en 
effektiv planering.230 
 
 
7. ANALYS AV FÖRUTSÄTTNINGAR, KONSEKVENSER SAMT 
FALLSTUDIE 
 
Innan en lagstiftning från ett annat land föreslås måste givetvis lokala förhållanden beaktas för 
att en sådan diskussion blir relevant. En potentiell implementering behöver heller inte se ut 
exakt som det gör i Tyskland vilket också NCC skriver. Här har deras förslag dragits ett steg 
längre. Denna studie har utrett utgångspunkter som kan vara avgörande för denna lagändring. 
De har sökts i såväl tyska som svenska premisser. Socialdepartements utredning231 behöver 
inte leda till att Plan- och bygglagen omarbetas men visar att problemet i alla fall 
uppmärksammas på högsta nivå.  
 
7.1 En kollektiv vilja 
Förutsättningarna för att ändra Plan- och bygglagen likt § 34 är svårbedömda men vissa drag 
går att spåra. Det är tydligt att det finns en bred strävan att reformera Sveriges planprocess. 
Detta framhålls både från politiskt håll som bransch. Huruvida Anti Avsans och Åsa Ögrens 
utsagor kan ses som respektive partis allmänna ståndpunkt eller generaliseras till de 
ideologiska kanterna är svårt att ge ett klart svar på. Då planprocessen inbegriper många och 
komplicerade faktorer blir en allmän hållning annat än ” ett effektivare genomförande” svårt 
att formulera. Planprocessen förefaller heller inte vara en lika ideologiskt brännande fråga 
som exempelvis hyressättning eller ekonomiskt stöd för nyproduktion. Det är svårt att 
föreställa sig att planfrågor skulle skapa lika mycket debatt som exempelvis 

                                                 
229 Ögren, Åsa, ordförande Byggnadsnämnden, Socialdemokraterna Umeå. Intervju 2012-11-15 
230 Avsan, Anti (M), bostadspolitisk talesperson, ledamot civilutskottet, Moderaterna. Intervju 2012-
11-13 
231 Utredningen om översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan (S 2011:11) 
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andrahandshyror.232 Detta beror förmodligen på att planfrågor inte har samma direktkoppling 
till finansiella utgifter som dessa ämnen. Sammantaget tordes det vara en fördel för 
generaliseringens skull att Avsan och Ögren inte står långt ifrån varandra. 

Även om politikernas åsikter delas om exempelvis länsstyrelsens roll som instansordning 
finns det hinder på vägen. § 34 kan lätt uppfattas som ett inskränkande av rättigheter och 
politiker kan vara den sista aktören i ledet som vill framstå som att de vill begränsa folks 
inflytande. Även fast det inte är särskilt kontroversiellt sade Anna Eklund på SKL att 
överklaganden som inflytande många gånger bara är en illusion, något som inte fick medhåll 
av Marie Martinsson på Hyresgästföreningen. Eklunds utsago backas upp av Henecke och 
Olanders studie som framstår som rätt kritisk mot överklagande och samråd. Om en sådan här 
lagändring ska föras fram i rampljuset kan en samstämmighet över Eklunds betraktelse öka 
sympatin för förslaget. Den täta stadens fördelar som bl.a. Glaeser skriver om kan ge § 34 
ytterligare stöd då förtätning och hållbar utveckling ofta nämns i samma kontext. Med 
bakgrund i hur respondenterna yttrat sig om länsstyrelsen som instansordning för 
överklagande, tillsammans med Byggkravsutredningens förslag, är det inte omöjligt att vi får 
se en utveckling där länsstyrelsens roll försvagas eller försvinner i vissa ärenden. Att Plan- 
och bygglagen skulle ändras exakt i enlighet med den tyska lagstiftningen är dock mindre 
troligt.. 
 
7.2 Konkurrens och § 34 
En uteslutning av vissa steg i planprocessen skulle sannolikt skapa större förutsägbarhet. 
Dock talar ingenting för att en kortare ledtid sänker enskilda kostnader i sig, endast antalet 
utgifter. Om en byggherres totala utgifter minskar säger en enkel slutledningsförmåga att 
priset/hyran skulle kunna sättas lägre än normalt. Tanken om en etablerad prisnivå ger en 
krass bild av att endast marknaden styr priset och billigare boende inte är möjligt att uppnå då 
någon i ledet kommer att ta hem mellanskillnaden. Ett svar på frågan om vad som kan leda till 
sänkta hyror och priser skulle troligtvis behöva fler kategorier att undersöka än endast en 
förkortad planprocess. Saker som materialkostnader, löner och skattevillkor ligger dessvärre 
utanför uppsatsens ram och vi får koncentrera oss på konkurrens. 

Det som talar för ett billigare boende är Bobacks påstående att § 34 är positivt för NCC:s 
återanvändande av koncept. Det kan mycket väl vara sant men det borde förvisso ligga i 
NCC:s intresse att få § 34 att framstå som ett billigare alternativ. Denna studie har inte 
uppehållit sig vid tekniska detaljer om kostnader för olika sorters hus, men typhus borde i alla 
fall vara billigare att producera än ”normal produktion”. Om återanvändande av koncept 
mellan projekt är detsamma som typhus framgår inte av Bobacks kommentar. I den situation 
som Andrén beskriver där en byggherre inväntar bättre tider skulle byggherren möjligtvis vara 
mindre benägen att vänta om denne hade färre markanvisningar tilldelade. Om ekonomin är 
knapp för den som ska bygga är det å andra sidan inte konstigt att denne avvaktar. 

Både Statskontoret och Mikael Rådegård uppger att prisbilden inte sitter i byggsektorns 
konkurrens vilket talar emot att § 34 skulle ge ett billigare boende. Här bör också Silverfurs 
kommentar upprepas; att byggherrar inte har ett incitament att hålla nere kostnaderna annat än 
                                                 
232 www.fastighetstidningen.se/hojda-andrahandshyror-okar-segregationen, 2013-02-02, 
www.dn.se/ekonomi/andrahandshyror-langt-over-laglig-grans, 2013-02-05 
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för sig själva. Det backas upp av Andrén som säger att byggherrar avvaktar för att invänta en 
situation där högre avkastning ges. Om det är hela sanningen avslöjar inte uppsatsens 
material. En annan uppfattning som talar emot lägre boendeutgifter till följd av en ökad 
konkurrens är att konkurrensen i byggsektorn redan är hård. Om då fler aktörer tillträder kan 
markpriserna höjas eftersom kommunen vill ha ut så mycket pengar som möjligt för sin mark. 
Byggsektorns konkurrens verkar dock variera beroende på vilken ort som synas och behoven 
om en högre konkurrens bör egentligen diskuteras utifrån lokala förutsättningar. Skulle högre 
markkostnader ändå bli en verkligenhet måste dessa möta de ekonomiska förtjänster som görs 
via den kortare processen för att markförvärvet ska bli intressant. En sorts utjämnande effekt 
med andra ord. 

Sammanfattningsvis är kopplingen mellan en ökad konkurrens samt prisbild inte 
fastställd. Kopplingen mellan en kortare planprocess och ökad konkurrens är desto tydligare. 
Vi kan konstatera att en del att en ökad konkurrens skulle pressa prisbilden och öka 
byggtakten, medan andra inte ställer sig bakom denna uppfattning. 

 
7.3 Fysiska konsekvenser 
Helena Lennartsson, Byggherre och Petter Jurdell, SABO är inne på samma spår. Lennartsson 
varnar för vad ett alltför enkelt regelverk kan leda till på en överhettad marknad.  Dessutom 
måste infrastrukturens utbyggnad hänga med. I en återhållsam ton säger Jurdell att byggherrar 
kanske börjar leta efter mark som snabbt kan ge avkastning. Även kommunadministrationer 
skulle kunna praktisera detta. Om upprättandet av detaljplan blir dyrare och långsammare än 
dess alternativ kan det bli angeläget att inventera marken för att identifiera strategiska lägen 
där bygglov med § 34 är tillämpbart. Vad innebär det för värdet på identifierat strategisk 
mark? 

§ 34 används frekvent på flera håll i Tyskland vilket säger oss att det finns mycket mark 
som inte är detaljplanelagd. Detta bekräftas också i Dresden. Enligt Andrén och Lindfors 
finns det inte utrymmen mellan detaljplanerna i Uppsala och Östhammar. Om Uppsala och 
Östhammars fall kan generaliseras borde förutsättningarna för § 34 i PBL försämras om detta 
sätt att planera inte är brukbart. Det för oss fram till ett alternativt sätt att använda paragrafen. 
Om det inte specificeras att dessa bygglov ska användas för förtätning kan de teoretiskt sett 
utnyttjas för att expandera bebyggelse om luckor mellan detaljplaner saknas.  

Nedan är en förenklad bild av en tätort eller ett bostadsområde. Där gult och vitt möts 
markerar var detaljplanerna slutar och området utanför (vit bakgrund) är oexploaterat i form 
av natur, slätt, åkermark etc. En planlagt område fyller i realiteten knappast varenda 
kvadratmeter, men den gula fyllningen försöker illustrera att luckor med icke detaljplanelagd 
mark inte är tillgänglig i särskilt stor utsträckning. Med andra ord är möjligheterna att förtäta 
med § 34 små. Däremot finns utrymme för expansion. Det som måste tas hänsyn till är precis 
som i normala förhållanden naturliga hinder, strandskydd, kulturvärden, efterfrågan, 
markägoförhållanden, översiktsplaner, etc. Oavsett vad lagen säger i Tyskland visar 
illustreringen, förvisso i viss spekulation, att om lagen inte är explicit med att den gäller för 
förtätning kan den i teorin användas på detta vis så länge de nya byggnaderna passar in. 
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Svarta streck: Vägar, parkeringar 
Grön: Naturområden, detaljplanerade 
Blå: Vattendrag 
Gul fyllning: Tätt detaljplanerat område, parker, gångvägar, parkeringar m.m. 
Vit bakgrund: Ej detaljplanerad oexploaterad mark 
Lila, gula, röda rektanglar/kvadrater: Bostäder av olika karaktär 
Gråa rektanglar: Offentliga byggnader, arbetsplatser, affärer 
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Figur 1. Projektion 
Källa: Egen bearbetning 
 

 

Bilden och projektionen är naturligtvis förenklade, men om § 34 inte kan nyttjas i ett läge där 
praktiskt taget all mark är detaljplanerad, även grönmark, skulle en tillåtelse att bygga på icke 
planlagd mark inte tillföra någonting.  

Som utläst finns det viss kritik mot § 34 i Tyskland. Dels för lagens flexibilitet, som i 
samma stund är positivt för flexibiliteten, och dels för att projekt lättvindigt getts bygglov 
trots att de egentligen inte passade in. Vad som passar in blir en bedömning för handläggarna 
då harmoni med övrig arkitektur kan vara en subjektiv upplevelse. En harmonisk stadsbild för 
oss fram till idealet om den blandade staden. Detta är något som politiker, planerare och 
forskare ofta förespråkar. Gustaf Svärd från YIMBY säger att de bygglov som utges med § 34 
troligtvis inte gynna en blandad bebyggelse med tanke på nya hus ska passa in med befintlig 
stadsbild. Det här försöker bilden också illustrera. Utvecklingen behöver däremot inte ske på 
det viset Svärd anger, i synnerhet inte med tanke på detaljplaners täta spridning. § 34 behöver 
heller inte innebära att vi får totalt ensidig stadsplanering. Det Svärd är kritisk mot är idén 
som § 34 är uppbyggd på. Givet att detaljplanernas spridning tillåter det, är det önskvärt att 
tillämpa § 34 i områden med ensidig arkitektur? Fler människor får plats att bo på, men den 
blandade staden realisation kanske hämmas. Kritiken som Skönhetsrådets Martin Rörby för 
fram, att arkitektoniska kvalitéer får stå tillbaka i bostadsbristens anda ligger i stil med dessa 
tankar. 

 
7.4 Skilda uppfattningar  
Det förefaller som att långa planprocesser orsakat av överklaganden utgörs av olika delar. 
Handläggningstider är ett administrativt problem som den här uppsatsen inte uppehållit sig 
särskilt mycket vid. Både Avsan och Ögren säger att det behövs bättre tekniska kunskaper på 
kommunkontoren. Fastighetsägarna poängterar att folk måste inse vikten av nyexploateringar. 
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I nästa steg ställer det krav på kommunens administration som politikerna framhäver. 
Förvisso kan ekonomi och resurser vara avgörande då Stockholmsrevisorerna bedömde den 
omvända planprocessen som kostsam och resurskrävande. Det andra problemet är tudelat. 
Överklaganden uppstår via NIMBY enligt Jerker Söderlind och bör åtgärdas med att frånta 
närboende sakägarrätt. Dick Urban Vestbro, Henecke & Khan betonar dåligt förankrade 
planer som bör åtgärdas med att ge folk inflytande. Utifrån Vestbros resonemang skulle det 
kunna hävdas att en satsning på att få ner handläggningstiderna är att attackera symptomen 
snarare än sjukdomen. Det kan vara hårddraget att göra detta till ett val av två inriktningar, 
och nog är kortare handläggningstider enklare att uppnå än mer förankrade planer. Dessutom 
är handläggningstider onekligen ett problem om vissa ärenden tar upp till 6 månader att 
avsluta. När sjukdomen framstår som obotlig som i Kärrtorps fall kan man ställa frågan hur 
det ska gås tillväga för att överklaganden inte ska uppstå. En stadsplanering som 
tillfredsställer samtliga är knappast rimlig att uppnå, är en striktare lagstiftning då det bästa 
alternativet? Förvisso går det att diskutera om Kärrtorpsfallet kan generaliseras, men då 
NIMBY uppstår i tid och otid börjar en ändå att undra om inte det föreligger en allmän 
sanning i exempelet. Tankegången antyder att de överklaganden som uppstod var just av 
NIMBY-karaktär. En annan förklaring är det som Åsa Ögren nämnde, att vissa överklagar då 
de inte fått sin vilja igenom i tidigare skede. 

Även om det finns tendenser för att protester sker när invånare inte känner sig delaktiga 
ligger det måhända något i Söderlinds föga smickrande beskrivning av närboende. När 
NIMBY dissekeras blir situationen dock annorlunda. En stark motvilja för byggplaner är i sig 
inte är udda, snarare rationellt. Att inte kunna kontrollera förändring som påverkar ens 
visuella vardag uppskattas nog av få. Den som trivs med sin boendesituation kan uppleva 
byggplaner som hot mot ens identitet enligt Montgomery. Alltså står både identitet och 
äganderätt (Anti Avsan) på spel. Att då acceptera stadens idé att ställa många hus framför 
varandra blir en uppenbar motsättning. Det intressanta i Kärrtorps omvända planprocess är att 
trots att de boende uppskattat insynen och gett förslag på var framtida bebyggelse borde 
förläggas, har detta inte föranlett färre överklaganden. Det talar alltså emot påståendet att 
deltagande genererar en större acceptans för byggplaner.  

Söderlinds citat må vara plockat ur ett sammanhang och behandlar snarare snabbhet i 
processen än kvalitet i stadsbyggande. Därmed separeras två punkter som Vestbro och dennes 
kollega Tobias Olsson ställer sig kritiska till. Olsson skriver inte vad han menar med kvantitet 
och kvalitet annat än att ordet arkitektur bör ha en större närvaro i aktuella utredningar. 
Begreppet kvalitet bör användas sparsamt då kvalitetsaspekter kan vara omfattande, men om 
vi läser kvantitet som snabb process indikerar den omvända planprocessen i Kärrtorp att i just 
det fallet uppstod kvalitet i förarbetet. Även om det inte gick att värja sig mot NIMBY-
reaktioner åstadkoms en mera lokalt förankrad planering.  

Johanneberg kan vara ett extremt exempel som tidsmagasinet Filter (där artikeln är 
hämtad ifrån) använder för att få en intressant läsning. Om fallet visar på NIMBY beror på 
vem som tillfrågas. De grundläggande teoretiska synpunkterna får genom Söderlind och 
Vestbro två olika svar på om bostadsrättsföreningens överklagan är av egoistisk karaktär. 
Efter Kärrtorps omvända planprocess inkom inte färre överklaganden än normalt. Eventuellt 
skulle de sedvanliga överklagandena komma in ändå om en omvänd planprocess använts i 
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Johanneberg. Det ställer frågan om vad som kommer att hända i Sundbyberg när tiden väl är 
inne för invånarna att uttrycka ett potentiellt missnöje med de detaljplaner som presenteras. 

 
7.2 Snabb process och inflytande. En konflikt? 
Demokrati tar tid sade Bengt Andrén. En fråga som uppstår i bakvattnet av Vestbros och 
Olssons kritik är om kvalitet och kvantitet måste separeras. Denna uppsats har förvisso 
bidragit till denna polarisering då två sidor har framträtt: de som vill bygga snabbare genom 
att förenkla lagverk och begränsa sakägare, och de som understryker vikten av insyn och 
kvalitet i stadsbyggandet. Även fast båda sidorna säkerligen värdesätter den andre är det svårt 
att hitta en mittenväg. Alla intervjuade har engagerat pratat om vikten av att effektivisera 
planförfarandet samtidigt som en hög grad av medborgerligt inflytande måste bibehållas. I 
praktiken verkar det som det teoretiska antagandet att snabb planering och inflytande är 
varandras motpoler stämmer. Att kombinera dessa har i det här arbetet målats upp som 
svåruppnåeligt. Eventuellt är det inte en objektiv bild. Exempel på hur dessa poler har 
kombinerats i bostadsprojekt skulle motbevisa tesen. I Sundbyberg har planarbetet antagit 
samma ansats som i Kärrtorp, men detta först efter att kommunen insett att invånarna hade 
många synpunkter. Dessvärre ser det ut som planarbetet kommer ta sin tid. 
Exploateringsutskottet föreslår att projektet ska pågå fram till mars 2014 med att skapa 
hållbara detaljplaner. Om detaljplaneprocessen inleds då har det gått 3 år sedan projektet att 
förankra förtätningen påbörjades och 5 år sedan beslut om exploatering togs.  

En positiv attityd för ökad medborgardialog verkar finnas hos samtliga tillfrågade. 
YIMBY förespråkar långsiktiga planarbeten och Hyresgästföreningens erkännande att vissa 
lokalföreningars sena delaktighet skapat problem indikerar att också de ställer sig bakom en 
tidig samverkan. I syftesbeskrivningen gjordes det ett antagande att en högre grad av tidig 
medborgardelaktighet skulle krävas om möjligheten för överklagande togs bort. Åsa Ögrens 
kommentar att en eliminering av en instansordning kan leda till ökad arbetsbörda för en annan 
förstärker denna tes. Samtidigt signalerar det att det finns ett varnande finger för en sådan 
förändrings konsekvens. Oavsett om Kärrtorps fall kan generaliseras borde berörda individer 
haft ännu större anledningar att engagera sig om de vid senare tillfälle inte skulle haft 
möjligheten att överklaga bygglov eller detaljplaner.  
 
7.5 Har Tyskland en bättre bostadspolitik och bostadsmarknad? 
De institutionella förutsättningarna som uppsatsen avsåg belysa har visat sig i olika trender, 
mål och medel. De bilder som målats upp om de två länderna lämnar en önskan om mer 
kunskap. Att på så litet utrymme som här ge en fullt rättvis bild om ländernas olika 
förutsättningar är minst sagt en utmaning. Som nämnt är det även bara min egen förmåga som 
bestämt vilka faktorer som ska hamna under lupp där språkhinder utgjort ett trivialt problem. 
Andra faktorer hade troligtvis gett en annorlunda bild. Förhoppningen är ändå att de ämnen 
som här avhandlats ska ge en någorlunda rättvis bild om skillnader och likheter i 
bostadspolitik samt bostadsmarknad. Det är svårt att svara på vad som skulle vara bättre eller 
sämre politik. Den här uppsatsen har belyst utmärkande drag snarare än att försöka hitta 
definitiva svar. En springande fråga är om tyskarnas bostadsmarknad bör klassas som 
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välfungerande. Även det är svårbesvarat då vad som är välfungerande kan förklaras utifrån 
snäva som breda definitioner. Istället kan vi titta på olika prioriteringar och utmaningar.  

Det som diskuteras som problem på den svenska bostadsmarknaden är till största del brist 
på hyresrätter och höga priser. Dessa problem är säkert inte unika för den svenska marknaden, 
men siffrorna från Boverket, Mäklarstatistik och Global Property Guide pekar på att Sveriges 
boendeutgifter är bland Europas högsta. Även om det är dyrare i Sverige än i Tyskland höjs 
inte hyrorna i samma utsträckning. Under 00-talet har hyrorna i östra Berlin för en 75 kvm 
lägenhet stigit med hela 90 %. Denna stegring kan visserligen bero på att hyrorna i det 
tidigare kommunistiskt styrda Östberlin var mycket lägre och därefter anpassat sig till en 
marknadsnivå. Mensing berättar att storstäder sedan ett par år tillbaka börjat se brister på 
hyresrätter då unga vill bo i staden. Det går alltså att förvänta sig fortsatta höjningar i det som 
inte är social housing då tillgång påverkar hyran.  

Trots Mensings uttalande har de källor som granskats inte behandlat en eventuell brist på 
hyresrätter i Tyskland varpå det går att anta att situationen är värre i Sverige. Om de två 
bostadsmarknaderna ska rankas med tillgänglighet och priser som mått hamnar Sverige 
bakom Tyskland. Det här kan förvisso skilja sig från olika lokala bostadsmarknader då stora 
regionala skillnader råder i Tyskland. I Sverige stämmer detta också in rent prismässigt om vi 
ser till storstädernas bostadsrättspriser och skilda betalningsviljor landet över. 242 kommuner 
anger att de har brist på hyresrätter vilket gör problemet till rikstäckande. Hur allvarlig 
respektive kommuns brist är avslöjar inte siffran. Efterfrågan på bostäder kan variera mellan 
kommuner och likaså mellan länder. Tysklands generella efterfrågan på bostäder må också 
vara hög men förefaller ha en tillgång som tillfredsställer efterfrågan bättre än vad Sverige 
gör. Utan mått är en rättvis bedömning besvärlig att göra. Det som tyder på att Sveriges 
bostadsbrist är mer relaterad till fördelningen av bostäder snarare än kvantitet är det faktum 
att i båda länderna är bostad per invånare 2.1. Om det är korrekt att Tysklands allmänna 
tillgång på bostäder är god antyder det att Sverige inte har en generell bostadsbrist, endast en 
skev spridning. Boverket skriver att det största bostadsbehovet är på små lägenheter med 1-2 
rum. Den generella boytan är fem kvm större i Sverige och Wellhagen säger att det finns få 
incitament för folk att flytta ifrån sina alltför stora lägenheter. Trots detta blir ett påstående 
om att Sverige inte har en generell bostadsbrist problematiskt att applicera när hänsyn tas till 
lokala bostadsmarknaders höga bostadsrättspriser och långa hyresköer. Låg produktion och 
urbanisering gör att Tyskland möjligen går samma öde till mötes som Sveriges 
bostadsmarknad är i nu, trots krympande befolkning. 

När det kommer till standard hamnar Sverige först enligt de uppgifter som OECD, 
Boverket och Eurostat redovisar. Om fokus breddas till skick är det svårare att göra en 
värdering. En mer uttömlig beskrivning om det svenska renoveringsbehovet kunde gett en 
tydligare bild. Östtysklands äldre och undermåliga bestånd är en av förklaringarna till varför 
Tysklands generella standard inte är högre. Nyproduktionen av bostäder i förhållande till 
populationsstorlek är låg i båda länderna och hela 80 % av tyska investeringar görs på 
befintliga bostäder. Det indikerar att det finns omfattande delar kvar av beståndet att renovera 
vilket för övrigt även gäller för många miljonprogramsbostäder. En intressant sak att notera är 
att rivningar i öst har skett av omoderna och vakanta bostäder medan 90-talets rivningar i 
Sverige skedde av moderna och vakanta bostäder enligt Mats Rönnbergs ESO-rapport. 
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7.6 Attitydskillnader, mål och medel 
Ett antagande om att två länders befolkning har vissa åtskilda uppfattningar är egentligen inte 
särskilt överilat. Attityder som kan förklara Tysklands välfungerande bostadsmarknad 
förutsätter att marknaden är just välfungerande. Avsnittet ovan har problematiserat svaret på 
denna fråga. Tyskarnas låga andel ägda bostäder tillsammans det faktum att i en stad som 
Berlin är 9 av 10 bostäder hyresrätter leder en att tro att tyskar gillar att hyra och att 
hyresrätten har en hög status. Det kan mycket väl vara sant och hyresrättens ställning i 
Tyskland ter sig som starkare än i Sverige i dagsläget. Toussaint et al. hävdar också att tyskar 
uppskattar en känsla av ekonomisk stabilitet i ett klimat där tilliten till framtida sociala 
skyddsnät är osäker. Det som talar emot att tyskar värdesätter hyresrätten högst är att många 
väljer att köpa bostad när pengarna väl finns, senare i livet. Vidare är efterfrågan stor på 
egnahem. Bausparkassen och tidigare egnahemstöd indikerar att det finns en avsikt från 
statlig väg att öka bostadsägandet. Statens intentioner är alltså att motivera ett handlande som 
inte riktigt verkar ha förankring hos allmänheten.  

Vissa element antyder att finansiell säkerhet genomsyrar bostadsmarknaden i Tyskland. 
Det återspeglar sig i Beleihungswert och att tyskarnas belåningsgrad vid bostadsköp är lägre 
än svenskarnas. Tyskarna kan välja att spara under långa perioder då Bausparkassen ger ett 
incitament, men också för att hyresrätter finns tillgängliga. Om den svenska marknaden hade 
samma tillgång på hyresbostäder skulle det möjliggöra samma beteende som tyskarnas. 
Vidare avspeglar sig känslan för säkerhet eventuellt i § 34. Ambitionen att få fram en 
snabbare och mer konsekvent bostadsplanering antyder att staten önskade uppnå en större 
förutsägbarhet i processens fortlöpande och dess fysiska utfall. Båda alternativen innebär en 
mer överskådlig framtidsbild. 

En annan attitydskillnad som tar sig uttryck i bostadspolitik är den om generellt kontra 
individuellt ansvar. Tysklands mål om att säkerställa boende för alla grupper uttrycker sig 
bl.a. i social housing, medlet. Den svenska allmännyttan (medlet) har historiskt sett huserat 
alla inkomstgrupper (målet). De svenska produktionsstöden drev under 80-talet på byggandet 
av hyresrätter mer än bostadsrätter men har ändå riktat sig till hela samhället. Finansiella stöd 
har i båda länderna varit omfattande men vars inriktning inte är desamma. Subventionerat 
boende, egnahemsstöd, och Bausparkassen är riktade till enskilda personer även om de två 
sista är tillgängliga för vem som helst. Den svenska bostadspolitiken är alltså till större del 
generellt inriktad medan Tyskland har en mer individuell orientering. Bostadsbidrag utges till 
12 % av Tysklands befolkning och 2 % i Sverige vilket förstärker denna kategorisering av 
politik. Visserligen kan ländernas sociala försäkringssystem se annorlunda ut. 

Denna historiskt sett generella bostadspolitik, som förmodligen bottnar i den breda 
svenska välfärden, kan delvis förklara det faktum att sakägarbegreppet har större juridisk 
bärkraft i Sverige. I Tyskland föregås upprättandet av detaljplaner av samråd precis som här. 
Även om Rolf Mensing hävdade att medborgarnas inflytande i planering är viktigt skulle nog 
få hävda något annat om den svenska planprocessen. Det blir därmed svårt att säga att 
inflytande är viktigare i Sverige. Tyska exempel på omvända planprocesser skulle ytterligare 
försvåra detta. Även om en redogörelse för översiktsplanering skulle visa att 
medborgarperspektivet är större i Tyskland än i Sverige säger de små möjligheterna att 
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överklaga i Tyskland i alla fall något. I text försöker den svenska lagstiftningen få ett 
brukarperspektiv via sakägares rätt att överklaga. För Tysklands del går detta inte att applicera 
lika lätt. Då förra avsnittet gjorde tolkningen att det även inom stadsplanering anses önskvärt 
med en förutsägbarhet, kan de små möjligheterna för överklagan förklaras med samma 
princip. Att Sveriges bygglagsstiftning till synes är mer mån om medborgerlig påverkan borde 
försämra möjligheterna för § 34 i PBL då förslaget begränsar detta. Som utläst behöver dock 
inte överklagande vara likställt med reell påverkan. 

 
7.7 Tyska verktyg för svensk bostadspolitik? 
Vi ser att tysk bostadspolitik har två utmärkande drag som inte återfinns i Sverige, social 
housing och marknadshyror. Svenskt stöd för marknadshyror saknas enligt SIFO, men 
Yougovs undersökning visar att 2 av 3 är villiga att betala mer för att bo i attraktivt läge. De 
två undersökningarna av SIFO och Yougov verkar efter en snabb granskning ha undersökt två 
olika saker. Värt att uppmärksamma är att deras uppdragsgivare Hyresgästföreningen och 
Fastighetsägarna står på två olika sidor i debatten om bruksvärdesprincipen och båda 
konkurrerar om allmänhetens förtroende. Vi kan konstatera att Sverige och Tyskland har olika 
syner på hur hyror bör sättas och åsikterna om vad det leder till på den svenska marknaden går 
isär. Rena marknadshyror har till synes svagt stöd bland svenska aktörer. Hur 
bruksvärdesprincipen och marknadshyror påverkar bostadsproduktionen är inte denna uppsats 
avsikt att diskutera och lämnas därför. 

Genom att bygga social housing-bostäder i hög standard visas en ambition om att undvika 
stigmatisering. Skulle denna upplåtelseform bli verklighet i Sverige, trots det politiska 
motståndet, kan det vara en idé att efterfölja det tyska exempelet om hög standard. En 
övergång till normala hyresrätter efter ett visst antal år kan också vara värt att utreda. Om det 
som byggs i framtiden fortsätter att resultera i höga boendeutgifter samtidigt som notan för 
miljonprogrammets renoveringar hamnar på hyresgästerna, är kanske en mer individuell 
bostadspolitik nästa steg. En sådan politik kan visa sig i såväl höjda bostadsbidrag som social 
housing. 

 
7.8 Avslutning och förslag 
Avslutningsvis kan vi se att det verkar finnas en något outtalad vilja att begränsa 
möjligheterna för att överklaga. Då ingen vill framstå som om denne vill inskränka 
medborgares rättigheter att påverka sin omgivning kan en lagändring likt § 34 avgöras mycket 
av hur den argumenteras för. Potentiella motståndare kan mycket väl tänkas använda sig av 
begreppet demokratiska rättigheter vilket är svårt att argumentera emot, vem vill vara 
odemokratisk? Om branschens och politikernas ambitioner på att förenkla planprocessen är 
representativ för befolkningen har inte undersökts i detta arbete. Skulle allmänheten 
informeras om en lagändring som ämnar ta bort möjligheten att överklaga i vissa ärenden 
skulle det troligen vara upphov för starka reaktioner. Om däremot de förmodade fördelar det 
medför effektivt förmedlas kanske det mottas med mer blida ögon. 

Ett borttagande av samtliga möjligheter att överklaga är knappast troligt och inte heller 
önskvärt. Istället kan stora tidsvinster göras om instansordningen reducerades. Vad är 
egentligen det samhälleliga värdet i att kunna föra ett ärende genom flera instanser? Ett 
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förslag är att möjligheten för överklagande av bygglov elimineras då bygglov ändå utgår ifrån 
en detaljplan där samråd redan har skett. En idé som förvisso inte är ny.233 Om invånare ges 
större möjligheter att tidigt delta behöver det här inte kompromissa med ”demokratiska 
värden” då detaljplanen redan passerat demokratiska kanaler. Tolkningen utgår ifrån att 
överklagande inte är ett effektivt sätt att påverka och motiverar elimineringen av denna 
instansordning. Det tidiga antagandet om att borttagandet av överklagande kommer kräva en 
högre grad av deltagande demokrati gör sig här påmint. 

Eftersom det råder störst brist på hyresrätter anser jag att om svensk efterföljning av den 
tyska lagstiftningen blir verklighet bör det endast användas för byggandet av hyresrätter, i 
alla fall till en början. Lönsamheten i att bygga bostadsrätter är högre än för hyresrätter och 
detta skulle kunna jämna ut skillnaderna. Å andra sidan skulle det missgynna en blandning av 
upplåtelseformer i hyresrättstäta områden. Huruvida förslaget samstämmer med diverse 
konkurrenslagar är något som behöver utredas.  

Att hoppa över steg i planprocessen ger en kortare ledtid och eliminerar rimligen somliga 
kostnader. Betalningsviljan skiftar på olika platser och därmed är lönsamheten att bygga lägre 
i vissa områden. En förkortad planprocess skulle kunna skifta förhållandet. Ytterligare ett 
förslag för hur dessa bygglov kan användas är att främst tillämpa de i områden där det är 
mindre lönsamt att bygga. Det skulle alltså inte vara kommunens attraktivaste delar där höga 
hyror och bostadsrättspriser kan tas ut. Förvisso kan någon i ledet ta hem mellanskillnaden, 
men denna tillämpning möjliggör en bättre balans. En sådan användning är inte på något vis 
social housing då hyror eller bostadsrättspriser för hus byggda med § 34 inte skulle vara 
subventionerade. Argumentet mot denna tillämpning är att det kan resultera i en utveckling 
där billigare boenden endast byggs i stadens ytterkanter. Om det dessutom endast är 
hyresrätter som byggs enligt föregående förslag kan resultatet bli olyckligt. 

I Tyskland introducerades § 34 först på en lokal nivå för att sedan spridas till hela landet. 
På liknande vis kunde de särskilda bestämmelser som här föreslås implementeras. Vilka 
kommuner valet skulle falla på är dock en problematisk fråga. Om möjligt kan kommuner 
själva välja om de vill införa dessa bestämmelser. I en situation där vissa kommuner har 
enklare planeringspremisser än andra skulle nog intresseorganisationer och byggherrar vara 
mer positiva till kommunala (icke)särkrav. 

Som sista ord kan vi prata om värden. De saker människor lägger värde vid, t.ex. 
grönområden och kulturarv, bör naturligtvis ha en given plats i vår vardag. Om fler bostäder 
är en prioritet är det omöjligt att behålla den fysiska miljön som den är i dagsläget, bebyggd 
som obebyggd. Den fysiska utvecklingens balansbräda kommer av allt att döma alltid tippa 
fel för någon part. Här spelar offentlig administration en stor roll i hur lösningar 
kompromissas fram. I ett tidigare skede måste det finnas en politisk beslutsamhet. Det 
överlägset bästa verktyget politiken kan ha för att överkomma de problem bostadsmarknaden 
står inför är en stark viljekraft, ty politik är att vilja. 
 
  

                                                 
233 Sveriges Byggindustrier, KTH (2012), Detaljplaner i praktiken, s. 22 
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