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Abstract 

The housing market in the Stockholm metro area displays certain problems; e.g. 
an insufficient production of new housing and increasing segregation. In order 
to launch suitable measures to handle these problems, it is appropriate to study 
how they have been addressed by comparable regions abroad. The study makes 
use of interviews and secondary material. 

The study suggests that – in spite of great differences in national housing 
policy – the differences as regards housing construction and segregation are 
relatively small. The same problems appear in different contexts and for this 
reason it is difficult so suggest the solution to these problems. But our study 
suggests that certain changes of the planning process may help raising the level 
of housing construction and that consciously assigning housing in order to 
diminish the increase in segregation may have a small but significant impact in 
certain situations. 



 



 

 

Förord 

Denna rapport är resultatet av ett uppdrag från Regionplane- och Trafikkontoret 
(RTK) vid Stockholms Läns Landsting. Jag, Anders Lindbom, har varit ansva-
rig för projektet. Jonas Taghizadeh, Karin Liss Ola och Christoffer Carlander 
har deltagit som forskarassistenter. De har i genomfört sina fallstudier relativt 
självständigt, men under min ”handledning”, och alla har visat både initiativ och 
problemlösningsförmåga. 

Tack vare IBF:s väl utvecklade internationella nätverk har vi fått stöd och 
hjälp av experter i de studerade länderna, vilket varit till stor hjälp för oss. Vi 
vill också tacka professor Hans Lind (KTH), som var opponent när ett utkast 
lades fram, liksom till övriga deltagare vid detta seminarium vid IBF. Ett sär-
skilt tack också till Carita Ytterberg (för det typografiska), Ingela Bengtsson 
(för språkgranskning) och IBF:s redaktionskommitté. 
 
Gävle , 15 juni 2009 
 
Anders Lindbom 
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INTRODUKTION 
Anders Lindbom 

Denna rapport studerar på uppdrag av Regionplane- och Trafikkontoret (RTK) 
vid Stockholms Läns Landsting hur några storstadsregioner (Amsterdam, Hel-
singfors, Köpenhamn och Oslo) hanterar bostadsförsörjningsfrågorna i relation 
till respektive lands bostadspolitik. En viktig fråga är vilka möjligheter kom-
munerna och regionala aktörer har att påverka bostadsmarknaden. Utgångs-
punkten har tagits i redan existerande material om utvecklingen, men för att 
belysa hur de offentliga aktörerna hanterar bostadsförsörjningen har intervjuer 
genomförts. 

Rapportens övergripande syfte är att analysera hur ansvariga i nämnda stor-
stadsregioner med bostadspolitiska medel försöker förbättra bostadsförsörjning-
en. Studiens begränsningar gör dock att vi i denna rapport – liksom den 
bostadspolitiska forskningen i stort – är bättre på att beskriva intentionerna med 
vissa styrmedel/processer snarare än de faktiska effekter styrmedlen har. Vi ser 
”bostadsförsörjning” som ett tvådimensionellt begrepp och studerar såväl 1) 
bostadsproduktion som 2) fördelning av bostäder. Nyproduktion är en förutsätt-
ning för att möta behoven i tillväxtområden, men för de hushåll som har små 
möjligheter att tillgodose sina behov på en fri marknad behövs också någon 
form av konsumtionsstöd. Konsumtionsstödets organisering varierar som vi 
kommer att se mellan länderna. Dispositionen av rapportens fallstudier (se 
senare kapitel) återspeglar dessa två dimensioner av bostadsförsörjningen, vilket 
ger vissa möjligheter till systematisk jämförelse. 

Uppdraget från RTK stipulerade valet av storstadsregioner, men det finns 
intressanta likheter och skillnader mellan dem. Storstadsregionen Amsterdam 
har 1,5 miljoner invånare och består av 17 kommuner. Ungefär hälften av 
invånarna bor i själva Amsterdam. Helsingforsregionen har ca en miljon 
invånare, varav ca 0,55 miljoner invånare bor i Helsingfors stad och 0,2 
miljoner i vardera Esbo och Vanda. Köpenhamns kommun utgör tillsammans 
med Frederiksbergs kommun de mest centrala delarna av Köpenhamn och där 
bor ca 0,5 miljon invånare. Region Hovedstaden innefattar 29 kommuner och 
hyser 1,6 miljoner människor. Osloregionen har ca 1,1 miljoner invånare, 
fördelat på 0,55 miljoner i Oslo och 0,5 miljon i Akershus fylke, som består av 
22 kommuner belägna runt Oslo. Detta kan jämföras med Stockholms stads ca 
0,8 miljoner invånare och länets knappt två miljoner (www.scb.se). 

Även om det finns en viss variation mellan de olika studieobjekten så är de 
alltså någorlunda lika i det att deras kärna har drygt en halv miljon invånare och 
att det kring den finns ett stort antal omkringliggande kommuner där ungefär 
lika många människor ytterligare bor. Likheterna avseende städernas storlek gör 
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att till exempel de data beträffande bostadsbyggande vi tagit fram är någorlunda 
rimliga att jämföra. De fyra städerna befinner sig huvudsakligen i en nordisk 
kontext och politiken delar därför de kännetecken som brukar sammanfattas i 
begreppet den nordiska modellen, till exempel välfärdspolitiken och det faktiska 
styrelseskicket (t.ex. korporatismen).1 Nederländerna brukar sägas vara likt de 
nordiska länderna i många avseenden och vad gäller bostadspolitiken så får 
landet sägas vara mer likt Sverige än vad Norge och Finland är.2 Mer om detta 
nedan. 

Ett problem med valet av fall är att fallens mer övergripande likheter dock 
åtföljs av skillnader vad gäller ”variabler” som sannolikt har stor direkt betydel-
se för de dimensioner av bostadsförsörjning vi studerar. Ett uppenbart exempel 
är efterfrågan på bostäder, som har betydelse för såväl produktion som 
fördelning. Såväl ”utgångsläget” som utvecklingen över tid av variabler som 
välstånd/ /tillväxt, inkomstfördelning och arbetsmarknad är viktiga för denna 
efterfrågan som är svår att observera per se. Kostnaden för nyproduktion kan 
likaledes variera starkt både mellan fall, över tid och i relation till efterfrågan.3 
Vad gäller bostadsfördelningen och segregation varierar till exempel såväl 
invandringens storlek, de invandrades bakgrund som utbudet av olika typer av 
bostäder på den lokala bostadsmarknaden. Dessa variationer mellan fallen gör 
det svårt att tydliga slutsatser om olika bostadspolitiska medels effektivitet. 

Rapportens upplägg är dock inte främst variabelorienterat. Fallstudierna 
bygger framför allt på intervjuer och belyser hur initierade källor ser på pro-
blem, lösningar och utfall. Givet uppdragets breda fokus har vi inte haft möjlig-
het att gå på djupet och ställa olika typer av material mot varandra (triangule-
ring). Fallstudiernas beskrivningar (kapitel 2–5) bygger därför istället i hög grad 
på de lokala experternas syn på respektive bostadsmarknad. IBF:s internatio-
nella nätverk har varit till stor hjälp genom att det gav en kontakt med en väl-
känd forskare i respektive stad/land. Denne var sedan behjälplig vid valet av 
experter som skulle intervjuas. Vi har eftersträvat att tala med såväl kommunala, 
regionala som statliga administratörer, samt med forskare med en inblick i 
utvecklingen i respektive stad. Antalet genomförda intervjuer varierar mellan 
fem och nio för de olika fallstudierna. Informanterna har ofta också bidragit 
med materialtips. 

Detta introduktionskapitel klargör rapportens ramverk, samt ger en slags 
analytisk sammanfattning av innehållet i fallstudierna (se dessa för referenser). 
Här försöker jag lyfta fram några huvuddrag i hur de olika städerna försöker 
hantera sina bostadsförsörjningsproblem. 
                                                           
1 Se t.ex. Petersson, Olof, Nordisk Politik, 1991 kapitel 2 och 11; Lindbom, Anders. 

1995, Medborgarskapet i välfärdsstaten. 
2 Esping-Andersen, Gösta, 1990. Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, 

Polity Press; Katzenstein, Peter. 1985, Small States in World Markets; Lindbom, 
Anders, 2003. “Bostadspolitiska trender i andra europeiska länder”. Stockholm, 
SABO. 

3 Ds 2003:6 Bostadsbyggandets hinderbana. 
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Den nationella bostadspolitiken i länderna 
Storstadsregionerna agerar i olika kontexter. Den nationella bostadspolitiken 
varierar nämligen mellan länderna och det skapar skiljda restriktioner och möj-
ligheter. På ett övergripande plan finns dock en tydlig likhet: I övriga studerade 
länder gäller precis som i Sverige att subventioner direkt till produktion alltmer 
ersatts av subventioner genom olika typer av bostadsbidrag. Allra tydligast är 
utvecklingen i Nederländerna där byggsubventioner i princip togs bort 1995.4 
Vi ser här tendenser till konvergens. 

På andra områden är dock skillnaderna mer stabila över tid.5 Den svenska all-
männyttan har ingen fullständig motsvarighet i de studerade länderna. Men inte 
heller Danmark tillämpar något (högsta) inkomstkriterium för dem som bosätter 
sig i allmännyttan. I Nederländerna diskuterades en tid att förstärka ”match-
ningen” mellan billiga bostäder och hushåll med låga inkomster, men när 
effekten visade sig bli en starkare polarisering på bostadsmarknaden backade 
man ifrån dessa idéer. Gemensamt för de tre ländernas ”allmännytta” är att den 
inte är en ”social” bostadssektor, utan vänder sig till en bred målgrupp. Neder-
länderna och Danmark har i likhet med Sverige en enhetlig hyresmarknad vilket 
innebär att en stor majoritet av hyresbostäderna omfattas av samma hyres-
reglering. Allmännyttan i de två länderna är dock inte kommunalt ägd utan drivs 
av självägda, icke vinstdrivande, organisationer. 

Dansk och nederländsk bostadspolitik har alltså ganska stora likheter med 
den svenska. Båda länderna har också historiskt spenderat betydande resurser på 
bostadspolitik. I såväl Sverige som Nederländerna har en viss privatisering av 
allmännyttiga fastigheter ägt rum under den senaste tjugoårsperioden, men 
allmännyttan är fortsatt en mycket central aktör på bostadsmarknaden i båda 
länderna. I Danmark har inga utförsäljningar av betydelse genomförts (se kapi-
tel 4).6 

Den finska hyresmarknaden kan definieras som ett dualistiskt hyresbostads-
system och skiljer sig i hög grad från det svenska. På den ”fritt” finansierade 
privata hyresmarknaden sätts sedan 1995 marknadshyror. De statligt finansiera-
de hyresbostäderna (aravabostäderna) tillämpar självkostnadspris och bostäder-
na fördelas utifrån social behovsprövning. Utförsäljning av arava-hyresbostä-
derna har varit ett ytterst marginellt fenomen i Finland (se vidare kapitel 3). 

I Norge finns ingen allmännyttig sektor. Hyresboendet är allmänt sett väldigt 
begränsat i förhållande till det svenska och till största delen består det av att 
villaägare hyr ut en del av bostaden. Andelen offentligt kontrollerade hyres-
bostäder utgör knappt 20 procent av det totala antalet hyresbostäder att jämföra 
med den svenska allmännyttans 56 procent av det totala antalet hyresbostäder 
(som i Sverige är betydligt fler). Den norska bostadspolitiken är istället byggd 
                                                           
4 Lindbom 2003. 
5 Bengtsson, Bo (red). 2006. Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande 

historiskt ljus. Malmö, Egalité. 
6 Lindbom 2003. 
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på tanken att människor själva skall äga sin bostad. Lagar, finansiering och 
beskattning har utformats för att främja detta. Andelen människor som i dag 
äger sitt boende är 77 procent, att jämföra med Danmarks 59 procent, Sveriges 
57 procent och Finlands 68 procent. 

Det finns en internationell trend mot en partiell avreglering av hyressättning-
en, men avseende de av oss studerade länderna finns en betydande variation i 
utvecklingen. Några länder följer inte det internationella mönstret (t.ex. Sverige 
och Danmark), men i andra inriktas hyresregleringen på att endast skydda 
befintliga hyresgäster mot orimliga hyreshöjningar och på att göra hyressätt-
ningen avseende nya kontrakt ”fri” (Nederländerna, Finland och Norge). Dock 
finns någon form av ”referenshyra” som det enskilda avtalet kan jämföras med. 
Denna referenshyra är dock till skillnad från det svenska bruksvärdet en mark-
nadsbestämd entitet, inte en kostnadsbestämd. Med referenshyran skapas dock 
ett skydd mot att fastighetsägare utnyttjar sin maktposition till att sätta en hyra 
över marknadshyran.7 

I Nederländerna gäller det fortsatt en politiskt bestämd maximal hyreshöjning 
i 95 procent av hyresbeståndet. I Amsterdam gäller det 75 procent av beståndet 
(se kapitel 2). I Norge blev hyresregleringen på den privata hyres-marknaden 
avvecklad under första halvan av 1980-talet (se kapitel 5). Men eftersom 
hyresmarknaden inte har samma omfång eller betydelse som i Sverige skall 
förändringens vikt för bostadsmarknaden inte överskattas. I Helsingfors 
avreglerades marknaden för privata hyresbostäder 1995. Hyressättningen är 
idag fri och bygger på att parterna kommer överens om hyran men möjlighet 
finns att pröva hyrans skälighet i domstol. Avregleringen av hyresmarknaden 
har gjort att hyresnivåerna ökat mycket kraftigt i Helsingforsregionen under de 
senaste 20 åren jämfört med övriga landet. Samtidigt har skillnaden i hyror 
mellan arava- och privata hyresrätter blivit större, 1990 var aravahyrorna 19 
procent lägre än de privata, 2001 var samma siffra 27 procent (se kapitel 3). 

Denna utveckling i Helsingfors är särskilt intressant utifrån en svensk 
utgångspunkt. Vilka effekter har den haft på bostadsbyggandet? Teorin säger att 
stigande hyror borde öka byggandet. Allt annat lika bör höjda priser ge upphov 
till ett ökat utbud. Vilka effekter har avregleringen haft på bostads-
segregationen? Teorin säger här att den borde tillta. Allt annat lika så borde 
tilltagande skillnader i hyresnivåer mellan olika delar av beståndet leda till en 
ökad skiktning av de boende. Helsingfors är särskilt intressant eftersom vi här 
kan följa utvecklingen i såväl en reglerad som en marknadslik sektor, vilka 
dessutom båda har ett rejält omfång. Situationen har vissa likheter med ett 
naturligt experiment vilket borde utnyttjas mer systematiskt i en framtida 
undersökning än det kan göras här.  

                                                           
7 Lindbom 2003. 
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Lärdomar 
Vi sorterar intrycken under två rubriker: byggande och fördelning. I det första 
avsnittet diskuteras hur byggandet utvecklas i städerna, samt de åtgärder som 
vidtagits från de politiska aktörerna för att underlätta ett ökat byggande. I 
avsnittet om fördelning diskuteras såväl ekonomiskt svaga hushålls tillgång till 
bostad per se som hur olika kategorier medborgares boende fördelar sig 
geografiskt i staden respektive regionen. 

Bostadsbyggande 
Samtliga studerade städer och regioner är tillväxtområden som är i behov av en 
ökad mängd bostäder. En ganska stor nyproduktion av bostäder är alltså något 
positivt – åtminstone allt annat lika. Hur ser då utvecklingen av bostadsbyggan-
det ut? 

Tabell 1 Nybyggnation i storstäderna under 2000-talet 
 Amsterdam Helsingfors Köpenhamn Oslo 

2000 1750   1070 

2001   761 824 

2002 2721 2950 661 1711 

2003  3300 931 1639 

2004 4940 3209 1546 3457 

2005 5585 2314 2802 4049 

2006 6494 2717  3960 

2007 4200   3763 

Källa: Rapportens delstudier (kapitel 2–5). 
 
De redovisade data är inte alldeles jämförbara, i tabellen redovisas till exempel 
påbörjade byggnationer i Amsterdam och Helsingfors men avslutade byggnatio-
ner i Köpenhamn och Oslo, men de är lika fullt intressanta att relatera till 
varandra. 

Vad avser nivåer skiljer sig Amsterdam och Oslo i fördelaktigt hänseende 
från Helsingfors och Köpenhamn. Deras byggande utvecklas också positivt 
under perioden.8 Det är oklart om nivåskillnaderna mellan länderna har ett 
                                                           
8 Tyvärr saknas data från 2006 och 2007 för Köpenhamn, varför det inte går att bedöma 

huruvida den markanta ökningen 2004–2005 representerar ett trendbrott – om än 
fortfarande på en ganska medioker nivå. Delstudien om Köpenhamn visar dock att 
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samband med att de för varierande bostadspolitik på central respektive lokal 
nivå eftersom det finns mängder av andra förhållanden som spelar in. 
Sannolikheten att utveckling över tid kan kopplas till reformer (förändringar 
över tid) är större, men också här råder osäkerhet. Expertintervjuer är till viss 
hjälp vid tolkningen även om tendensen är att människor överbetonar sin egen 
betydelse, vilket riskerar göra att bostadspolitiska reformers betydelse 
överdrivs. 

Givet den allmänna trenden mot minskade subventioner av bostadsbyggande 
förklaras den varierande utvecklingen knappast av varierande stöd. Produktions-
stödet är inte heller en faktor som har lyfts fram av våra informanter. 

I slutet av 1990-talet låg antalet påbörjade bostadsbyggen i Amsterdams på 
mindre än hälften än kommunens målsättning, men sedan har det alltså vänt. I 
intervjuerna lyfts de förändringar av planeringsprocessen som har genomförts 
fram. Brist på transparens i planeringsprocessen, omförhandlingar mellan 
kommun och byggare samt den oklara ansvarsfördelningen mellan olika offent-
liga aktörer hade länge gjort byggnadsprocessen väldigt tidskrävande. Reformen 
av planeringsprocessen innebar att den delades in i faser med klara definitioner 
av vad de olika aktörerna ska bidra med, när och hur de ska samarbeta samt hur 
det administrativa beslutsfattandet ska gå till (se kapitel 2). 

Det finns likheter med genomförda förändringar i Oslo som syftade till att 
strömlinjeforma saksbehandlingsprocessen. I Oslo har processen enligt de 
intervjuade standardiserats samtidigt som dialogen med den som vill bygga 
förbättrats. För att skapa förutsägbarhet för förslagsställaren så arbetar man på 
att tidigt klargöra exakt vad som krävs av denne, vilket gör att förslagsställaren 
har god möjlighet att planera projektets väg från förslag till bygglov och 
byggstart (se kapitel 5). 

I båda städerna sammanfaller förändringarna med ökat byggande och 
intervjupersonerna har också intrycket av att reformerna haft betydelse. Men 
reformerna är inte tillräckliga villkor för att ett ökat byggande skall komma till 
stånd, knappast ens nödvändiga villkor, men de kan ändå ha bidragit till att 
minska ”transaktionskostnaderna” för byggherrarna. Sannolikt är de viktigare 
för timingen av byggandet än för att det överhuvudtaget kommer till stånd. 
Avgörande för om byggande kommer till stånd är till syvende og sidst en tro på 
kostnadstäckning/vinst och att mark görs tillgänglig. 

I Helsingfors hävdar flera intervjuade att det bristande tomtutbudet är den 
främsta förklaringen till den låga nyproduktionen som är på nivå med vad det 
var under 1990-talets ekonomiska kris (se kapitel 3). I Oslo rådde liknande 
problem, men de fann sin lösning genom att det idag byggs på delvis andra 
platser än tidigare. Näringslivet har nämligen omstrukturerats och konsekvensen 
blev att stora arealer i centrala delar av staden blev lediga. Under de senaste 
åren har nivån på byggande i Osloregionen varit historiskt hög. Detta är dock 

 
nyproduktionen av ägandebostäder, som dominerar talen ovan, har avtagit drastiskt i 
samband med ett prisfall på dessa. 
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förmodligen också en följd av de väldigt små volymer som byggdes under 
perioden 1992–2003 som skapade ett uppdämt behov av bostäder (se kapitel 5). 

I Köpenhamn har det byggts ganska många ägarlägenheter och andelsbostä-
der på 2000-talet, men byggandet av hyreslägenheter har varit litet. Regeringen 
har infört ett maxbelopp vilket den samlade kostnaden för byggande av hyres-
rätter inte får överskrida om de ska vara bidragsberättigade. I intervjuerna 
hävdas att det stagnerande byggandet av hyreslägenheter är en följd av 
maxbeloppets införande. Det går helt enkelt inte att bygga nya allmännyttiga 
bostäder till det bestämda beloppet. I Köpenhamns kommun har nyligen sex 
konkreta projekt fått läggas ner på grund av maxbeloppets begränsning. Det 
främsta hindret är de kraftigt stigande markpriserna. Köpenhamn har velat sälja 
sin mark till ett pris som underlättar för byggandet av billiga bostäder, men detta 
har dock skapat en politisk strid med staten om likhetsprincipen (se kapitel 4). 

Särskilt intressant är som jag varit inne på tidigare utvecklingen i 
Helsingfors. Det förefaller inte som om avregleringen av den privata 
hyresmarknaden har medfört ett ökat byggande i Helsingfors. Och från det 
offentligas sida har man inte velat bygga aravabostäder, utan tvärtom velat 
minska andelen sådana på bostadsmarknaden. Man har istället önskat att 
grannkommunerna skall ta ett ökat ansvar för den mindre köpstarka och 
skattebetalande typen av bostadskonsumenter. Men inte heller det 
privatfinansierade byggandet har ökat. En förklaring som lyfts fram i 
litteraturen är att den avkastningen på alternativa investeringar var väldigt hög – 
åtminstone fram till 2001. Det har också hävdats att det finns en oro för att 
hyresreglering kan komma återinföras.9 

 
* 

Ett högt byggande ökar tillgången på bostäder för människor i gemen, men hur 
ser situationen ut för de ”svaga” hushållen? 

Fördelning 
Vad gäller boende är det svårt att fastslå huruvida behovet av ”bostad” är 
tillfredsställt. Vad vi har lättast att observera är efterfrågan på 
bostadsmarknaden givet en viss prisnivå. Detta är sannolikt en del av 
bakgrunden till att vi inte finner särskilt mycket diskussion om bostadsbrist i 
Oslo – med marknadshyror och utan allmännytta (se kapitel 5). I Köpenhamn 
finns däremot en politisk debatt om huruvida ”kärnmedarbetare” har möjlighet 
att bo i centrala staden i ett land med hyresreglering och stor allmännytta (se 
kapitel 4). Huruvida den varierande samhällsdebatten återspeglar objektiva 

                                                           
9 Boelhouwer, Peter och Marja Elsinga. 2002, ”Evaluation of Finnish Housing 

Finance”. Helsinki, Ministry of the Environment. 
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skillnader beträffande behov eller olika sätt att uppfatta behov låter jag vara 
osagt. 

Eftersom de allmännyttiga stiftelserna i Danmark och Nederländerna styrs av 
de boende kan man lätt tro att svaga grupper inte får tillträde. Köpenhamns 
kommun har dock avtalat med allmännyttan att tillämpa bostadssocial anvisning 
för 33 procent av bostäderna (se kapitel 4). I Amsterdam fördelar kommunerna 
inte längre några bostäder, utan sedan 2001 ansvarar ett företag som ägs av 
bostadsstiftelserna för bostadsallokeringen. Allokeringsreglerna bestäms dock 
av kommunerna och bygger främst på kötid. Därutöver finns en mindre mängd 
bostäder som allokeras utifrån behov, till exempel till socioekonomiskt svaga 
grupper (se kapitel 2). 

Skillnaden mellan de ovanstående integrerade hyresmarknaderna och de 
dualistiska systemen är därför inte knivskarp, men omfattningen av residuala 
element är i de senare en annan och större. I Helsingfors utgörs hyresbostäderna 
av ungefär av 50 procent på den renodlade marknaden och 50 procent med 
självkostnadsprissättning och behovsprövning. De senare bostäderna fördelas 
efter kö eller sociala behov (se kapitel 3). Oslo kommun har tillgång till en 
mindre mängd bostäder för de grupper som själva har svårt att ordna med sitt 
boende på marknaden. Ett kommunalt bolag har ansvar för förvaltning, drift, 
underhåll och utveckling av cirka 10 000 bostäder för sammanlagt cirka 25 000 
boende. Alla dessa bostäder ägs dock inte av bolaget. Vid brist på lägenheter 
kan kommunen upprätta hyreskontrakt med privata uthyrare där den står som 
garant på kontraktet. Eller så kan kommunen använda sin rätt att köpa 10 
procent av bostäderna i hus med bostadsrätter och ägarlägenheter (se kapitel 5). 

Oavsett om det grundläggande behovet av ”tak över huvudet” är tillgodosett 
eller inte kan segregationen diskuteras. Bor olika kategorier av medborgare i 
olika delar av staden eller regionen? 

Segregation 
Orsaken till att vi intresserar oss för segregation är att det brukar hävdas att ett 
samhälles sammanhållning är beroende av att det inte består av olika segment 
av människor som aldrig möts. Men också att en koncentration av sociala 
problem anses öka problemen, det kan gälla brottslighet eller låg social 
mobilitet. Det finns dock mindre forskning om dessa grannskapseffekter än man 
kan tro, men ett antal studier på skolområdet och någon om 
sysselsättningsfrågor ger ändå vissa belägg för att grannskapseffekter 
existerar.10 Segregation tenderar alltså att ha negativa effekter, men vad orsakar 
segregationen? 
                                                           
10 Andersson; Roger (2007) “Planering för minskad boendesegregation”. Stockholm, 

RTK. Lindbom, Anders och Ellen Almgren (2007). ”Valfrihetens effekter på 
skolornas elevsammansättning: Skolsegregationen i Sverige”. I Lindbom, Anders 
(red.) Friskolorna och framtiden – segregation, kostnader och effektivitet. 
Stockholm, Framtidsstudier. 



 21

En populär tes i bostadsforskningen är att logiken i enhetliga hyressystem 
skiljer sig från dualistiska system.11 Analogt med välfärdsforskningens distink-
tion mellan universella respektive residuala välfärdsstater hävdas att dualisti-
ska/residuala system gör att ”klienterna” skiljs ut från resten av befolkningen. 
Residuala system är således stigmatiserande och ibland sägs de också leda till 
segregation. Vilket empiriskt stöd finns för den senare effekten i den nordiska 
kontexten? 

Analyser av segregationens orsaker försvåras starkt av att det finns betydande 
problem att beskriva segregationens omfattning. Det är svårt att mäta 
segregation, kanske framförallt på grund av betydelsen av områdesindelningen 
(skalan) man använder sig av. Konsekvensen är att det är svårt att jämföra 
segregationsmått mellan städer och att det därför finns ganska lite sådan 
forskning. Fahey hävdar således att ”comparative European research on urban 
spatial segregation is underdeveloped”.12 Detta gör dessvärre att underlaget för 
att dra slutsatser om olika bostadspolitiska medels effekter på bostadssegrega-
tionen är ganska svagt. Möjligheterna till jämförelse av segregation över tid är 
bättre, men om en given indelnings relevans minskar över tid så finns också 
problem med sådana analyser. Vi jämför först segregationens nivå i de olika 
städerna och diskuterar sedan dess förändring över tid. 

Trots de nämnda svårigheterna har den holländske segregationsforskaren 
Sako Musterd vågat sig på att sammanställa resultatet av ett antal olika analyser 
och göra jämförelser mellan städer. Hans material bygger på små enheter och på 
att enheterna skall vara så jämförbara som möjligt mellan fallen. Stockholm 
skiljer dock ut sig genom att endast större enheter var tillgängliga, vilket borde 
göra att värdet på segregationsindex underskattas. Å andra sidan bygger det för 
Stockholm redovisade värdet på en specifik etnisk grupp vilket leder till att 
värdet dras upp. 

Enligt de data Musterd redovisar så är den etniska segregationen avsevärt 
högre i Stockholm (knappt 60 på segregationsindex) än såväl Oslos (knappt 30 
på segregationsindex) som Amsterdams (drygt 30 till drygt 40 på segregations-
index). Det högre värdet för Amsterdams del bör vara jämförbart med 
Stockholms eftersom detta också gäller specifika etniska grupper. Det går också 
att belägga kontextuella effekter i Stockholm men inte i Amsterdam, vilket ger 
ytterligare stöd för en relativt hög segregation i den förra staden.13 Data saknas 
för Helsingfors och Köpenhamn.14 Vad gäller socioekonomisk segregation 
                                                           
11 jfr Kemeny, Jim, 1995, From Public Housing to the Social Market: rental policy 

strategies in comparative perspective, Routledge, London. 
12 Fahey, Tony, 2003. ”Urban Spatial Segregation and Social Inequality”. For  the 

meeting of Changequal network, Mannheim 10–12 April 2003. s.5. 
13 Musterd Sako, 2005, ”Social and Ethnic Segregation in Europe: Levels, Causes, and 

Effects”. Journal of Urban Affairs, vol. 27, no. 3, pp 331–48. 
14 Segregationsindex (Duncan & Duncan) kan variera mellan noll och hundra. Värdet 

för Stockholms del gäller 14 kommuner och för iranier. Värdet för Oslo gäller 
immigranter från tredje världen. Det finns ett flertal olika värden för Amsterdam och 
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saknas data för Stockholm (och Helsingfors), men här skiljer sig Köpenhamn (4 
på segregationsindex) tydligt och positivt från Amsterdam (17 på segregations-
index) och Oslo (drygt 20 på segregationsindex).15 

Om vi återknyter till tesen att enhetliga hyresmarknader skiljer sig från 
dualistiska så säger till exempel kulturgeografen Roger Andersson att den 
”internationellt sett mycket låga segregationsnivån i holländska städer, t.ex. i 
Amsterdam, /brukar/ knytas till det faktum att 55 procent av alla bostäder finns i 
den sociala bostadsstocken”.16 Musterds data ovan ger dock inte stöd för denna 
tes: Amsterdams integrerade och Oslos extremt dualistiska bostadsmarknad har 
ungefär samma resultat såväl avseende socioekonomisk som etnisk segregation. 
Resultatet tyder på att det finns någon eller några andra variabler som är 
viktigare för segregationen än allmännyttans storlek. Stockholms höga värde 
reser ytterligare frågetecken angående tesens förklaringsvärde. 

Köpenhamns låga värde på socioekonomisk segregation passar dock med 
tesen. En alternativ förklaring skulle dock kunna vara att man arbetat med en 
”social blandningspolitik” i nybyggnationen för att motverka segregation. 
Liksom i Helsingfors har man blandat upplåtelseformerna i de olika stadsdelar-
na.17 Man kan dock notera att medan Finland har ett dualistiskt system så har 
Danmark ett enhetligt, vilket talar för att blandningspolitik inte förutsätter en 
bestämd typ av hyresmarknad. 

Dessvärre finns inga jämförbara data för Helsingfors del i Musterds 
undersökning, men allmänt sett brukar man ofta hävda att segregationen är låg i 
staden, trots den dualistiska hyresmarknaden. Det s.k. BETWIXT-projektet fann 
till exempel att segregationen i Helsingfors var betydligt lägre än ett antal icke-
nordiska europeiska storstäder, men tyvärr gjordes inga jämförelser med några 
av de här analyserade städerna. Dock gjordes en jämförelse med Umeå och de 
två städerna uppvisade liknande resultat18. Detta talar för att segregationen i 
Helsingfors är begränsad. 

I ljuset av den nuvarande svenska debatten om en reformering av den svenska 
hyressättningen intressant att se de avreglerade hyresmarknader fungerar. Vi 

 
de varierar mellan drygt 30 (för ”minoriteter”) och drygt 40 (för turkar med 1216 
områden). Det svenska värdet är påfallande högt genom att det ligger ungefär 
mittemellan ”hispanics” i amerikanska metro areas och ”blacks” i metro areas. 

15 Värdet för Oslo gäller socialbidragsmottagare medan det för Köpenhamn och för 
Amsterdam gäller lägsta kvintilens inkomster. Musterd, Sako, 2005, Social and 
Ethnic Segregation in Europe: Levels, Causes, and Effects. Journal of Urban Affairs, 
7, 3, 331-348. 

16 Andersson; Roger, 2007, “Planering för minskad boendesegregation”. Stockholm, 
RTK, s. 33. 

17 Andersson, 2007. 
18 Bertaux Daniel, Thomas P. Boje och Susan McIntosh, 2002, “Between Integration 

and Exclusion. Slutrapport. Bryssel, Europeiska kommissionen. 
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/finalreport/soe2ct983070-final-
report.pdf 
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diskuterar först Oslo och sedan Helsingfors. Oslos hyresmarknad karakteriseras 
av privata uthyrare som hyr ut till en snabbt genomströmmande population av 
hyresgäster. Expertintervjuerna tyder på att den segregation som finns i 
huvudsak är knuten till de skillnader som finns i pris på ägda bostäder (se 
kapitel 5). Musterds data är något förbryllande. Den etniska segregationen i 
Oslo är låg och en jämförelse med de två allmännyttiga systemen beträffande 
socioekonomisk segregation ger ett oklart resultat: Oslos segregation är 
påtagligt högre än Köpenhamns, men bara något högre än Amsterdams. Det är 
således svårt att hävda att data stöder påståendet att en mer marknads- och 
ägandeinriktad politik ökar segregationen – i alla fall i en socialdemokratisk 
välfärdsstatskontext. Jag vill åter betona att det bristande dataläget talar för att 
inte dra alltför långtgående implikationer av resultatet. Vi finner inte stöd för 
tesen, men datas begränsningar gör att vi inte heller kan falsifiera den. 

Föregående analyser gällde jämförelser av segregationsnivåer mellan 
kontexter, men som jag nämnde inledningsvis bör man också eftersträva att 
studera segregationens förändring över tid inom en kontext. 

I såväl Oslo som Helsingfors har under de senaste decennierna avregleringar 
av hyresmarknaderna genomförts. I Oslo kom de under 1980-talet, medan de 
inleddes senare i Helsingfors. Har vi som konsekvens sett en över tid tilltagande 
segregation? Även om nivån på segregationen i de båda städerna inte är 
påtagligt hög skulle en ökande segregation tyda på att allmännyttan fyller en 
funktion för att förhindra boendesegregation. 

Kauppinens studie av etnisk segregation i Helsingfors 1995–99 tyder dock 
snarast på att segregationen minskade under denna tid.19 Vaatovaara hävdar 
dock att såväl jämlikheten beträffar som segregationen av grupper med 
varierande inkomster ökade under samma tid. Östra Helsingfors drabbades 
särskilt mycket av den ekonomiska krisen och när ekonomin sedan växte så den 
knakade så låg Nokia och andra liknande företag i Esbo (västerförort). 20  

Wessels analyser av Oslo tyder på att den socioekonomiska segregationen 
varit förhållandevis stabil eller till och med har minskat något under 1990-
talet.21 Blom visar å andra sidan att den etniska segregationen gått både upp och 
ned sedan 1970-talet, men ökningstendensen inleddes strax efter avregleringar-

                                                           
19 Kauppinen, Timo M., 2002, ”The beginning of immigrant settlement in Helsinki 

metropolitan area and the role of social housing”. Journal of Housing and the Built 
Environment, vol 17, p. 173-97. 

20 Återgivet i Varady, David P. och H. Schulman, ”Developing Sustainable Public 
Housing: Learning from Helsinki”. Paper presented at the International Urban 
Planning and Environmental Association meeting, Luisville KY, 2004. Vaattovaras 
paper har visat sig vara svårt att få tag i. Också en direkt kontakt med författaren gav 
noll eftersom det elektroniska originalet visade sig ha gått förlorat i samband med en 
datorkrasch. 

21 Wessel, Terje, 2000, ”Social Polarisation and Socioeconomic Segregation in a 
Welfare State: The Case of Oslo. Urban Studies, vol. 47, no. 11, s. 1947–1967. 
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na i början på 1980-talet. Men han lyfter fram priserna på ägandemarknaden 
som avgörande snarare än de sociala bostädernas placering.22 

Sammantaget förefaller de funna studierna av Helsingfors och Oslo påvisa att 
effekterna av avregleringen av hyresmarknaden är väldigt komplexa. Etnisk och 
socioekonomisk segregation utvecklas olika och mönstret ser olika ut i de båda 
städerna. Analyserna lyfter också fram att andra förklaringsfaktorer kan vara 
minst lika betydelsefulla som avregleringen av hyresmarknaderna. 
Konklusionen kan bara bli att ytterligare forskning behövs. 

Förutom de tentativa empiriska resultaten finns dock ett teoretiskt argument 
mot tesen om allmännyttans betydelse. Tesen förefaller blanda samman 
skillnader mellan vem som bor i vilken upplåtelseform med segregation. 
Begreppet segregation är nog fruktbarast om det beskriver åtskillnad som har 
geografisk karaktär eftersom det är denna typ av segregation som kan ha den 
typ av konsekvenser som skisserades inledningsvis i avsnittet. Om upplåtelse-
formerna blandas i ett bestämt geografiskt område gör det mindre att olika typer 
av människor bor i olika typer av bostäder. Bostadsområdet behöver ändå inte 
vara segregerat (olikt andra bostadsområden). Anderssons studier av olika 
sammansättningen av de boende i olika upplåtelseformer i Malmö och 
Stockholm visar ju vidare hur vissa attraktiva delar av allmännyttan har en 
nästan helt ”svensk” etnisk sammansättning, medan andra delar av 
allmännyttans bestånd inte bara är svenskglesa utan svensklösa.23 

Givet de existerande bostadspolitiska systemen, vilka åtgärder riktade mot 
segregation vidtar då städerna och regionerna? Den som förväntat sig ett 
smörgåsbord av goda uppslag vad gäller åtgärder mot segregation blir besviken. 
Men i Danmark har man vidtagit åtgärder som har en viss relevans för den 
svenska debatten. 

Trots låga värden på segregationsindex (ovan), ser man det i Danmark och 
Köpenhamn som ett problem att de allmännyttiga bostadsstiftelserna har en 
överrepresentation av boende som lever på bidrag. Av den anledningen införde 
man år 2000 ett kösystem för att skapa en mer resursstark allmännytta, s.k. 
flexibel uthyrning. Detta innebär att en person genom att uppfylla vissa kriterier 
kan få gå före väntelistan till allmännyttan. En sökande som blir anvisad en 
lägenhet genom flexibel uthyrning måste antingen ha jobb, utbilda sig i 
Köpenhamn eller också vara nyligen frånskild och därför stå utan bostad. I de 
mest belastade områdena utnyttjas denna möjlighet för upp till 90 procent av 
andelen som kan anvisas av kommunen. I andra, mindre belastade områden 
utnyttjas runt 40 procent av anvisningstillfällena. En annan metod att skapa en 
mer blandad boendesammansättning är att säga nej till hushåll som lever på 

                                                           
22 Blom, Svein, 1999, ”Residential Concentration Among Immigrants in Oslo”. 

International Migration, vol. 37, no. 3, p. 617–641. 
23 Andersson 2007. 
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bidrag och vill flytta in i ett redan belastat område och istället hänvisa dem till 
ett boende i ett mer resursstarkt område (se kapitel 4).24 

En studie visar att den flexibla uthyrningen ännu inte haft stor betydelse, men 
statistiska analyser visar dock att systemet – allt annat lika – har gett upphov till 
en bromsning av de tilltagande segregationstendenserna i dessa områden.25 Det 
är dock främst i bostadsområden där efterfrågan på bostäder är stor som 
systemet har visat sig vara effektivt. Om segregationen har gått så långt att 
infödda med arbete inte kan tänka sig att bo i ett bestämt område saknar den 
flexibla uthyrningen verkan. 
 

*** 
Segregationens andra dimension handlar om skillnader mellan kommuner. Den 
skiljer sig från den segregation mellan bostadsområden som vi diskuterade ovan 
genom att den har tydliga ekonomiska konsekvenser eftersom den påverkar 
kommunernas skatteunderlag. Olika kategorier av bostäder lockar olika 
kategorier av invånare till en kommun och hushåll med tillräckligt hög inkomst 
och/eller förmögenhet att äga en villa är mer attraktiva kommuninvånare än 
andra hushåll. 

Flera huvudstadsregioner har gjort försök att påverka segregationen mellan 
kommuner. Det finns en problemuppfattning som är att regionens kärna har fler 
bostäder för socioekonomiskt svagare grupper än kranskommunerna. Amster-
dams bostadsbestånd består till exempel framför allt av mindre och billiga 
hyresbostäder samtidigt som resten av regionen har ett mycket större utbud av 
ägarbostäder och generellt en mer resursstark befolkning (se kapitel 2). Jämför 
man bostadsbestånden i Helsingforsregionen kan man se att Helsingfors stad har 
en betydligt större andel hyresbostäder och en mindre andel ägarlägenheter och 
villor än Esbo och Vanda. Helsingforsregionens kommuner har i flera år 
förhandlat vad gäller ansvarstagandet för svagare grupper på bostadsmarknaden. 
Tidigare år har dock denna politik inte varit särskilt framgångsrik då de 
självständiga kommunerna haft väldigt svårt att komma överens (se kapitel 3). 
Liknande problem återkommer i Osloregionen. Intervjuerna vittnar om att det är 
svårt att få de olika kommunerna att agera gemensamt för att lösa regionens 
problem (se kapitel 5). 

Problematiken känns också igen från Stockholmsregionen. Situationen har 
stora likheter med spelteorins samarbetsproblem. De enskilda kommunernas 
agerande för egenintresset leder inte det gemensamma bästa. Om en förändring 
skall åstadkommas talar mycket för att staten behöver ta en central roll i 
förhandlingarna. 

                                                           
24 Jämför förslagen från till exempel Södertälje kommun vad gäller asylsökandes 

rättighet att välja bostadsort. 
25 Andersen Hans S. & Fridberg, 2004, Boligen 7–8 2004; Erhvervs- og Boligstyrelsen, 

”Fleksibel udlejning af almene familieboliger”, 2004. 
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Avslutande reflektioner 
Bostadsbyggande och segregation i storstadsregioner är eviga problem: de löses 
inte utan hanteras bättre eller sämre. Några enkla svärdshugg som löser upp 
knutarna kan vi därför inte bjuda på. Insikten att Stockholm borde ha satsas mer 
på att blanda upplåtelseformer i stadsdelarna för årtionden sedan är bara av 
begränsat värde för dagens beslutsfattande. Tydligast är istället hur frustration 
återkommer i olika kontexter, till exempel beträffande nyss nämnda problem att 
få självständiga kommuner att komma överens om ett gemensamt bästa. 

I debatten vädras ofta tvärsäkra uttalanden om effekterna av en avreglering av 
hyressättningen. Förespråkarna hävdar att det skulle öka bostadsbyggandet, 
motståndarna att det drastiskt skulle öka segregationen. Rapportens tentativa 
slutsats utifrån erfarenheterna i Helsingfors är att båda grupperna om inte har fel 
så i alla fall är i behov av att belägga sina sakpåståenden. Samma sak gäller 
tesen att en stor allmännytta leder till låg segregation.26 

Några tips har dock fallstudierna att bjuda på, till exempel vad gäller hur 
planeringsprocessen kan förändras för att öka byggandet eller hur bostadsanvis-
ning ibland kan användas för att minska segregationens tillväxttakt. Men ett 
varningens finger behöver resas: Det finns ingen garanti för att genomförandet 
av motsvarande åtgärder i Stockholm skulle få tydliga effekter på kort sikt. 
Bostadsbyggande och segregation är komplexa frågor där mängder av faktorer 
spelar in (och eventuellt slår ut de observerbara effekterna av i och för sig 
positiva eller negativa åtgärder). 

                                                           
26 Se Magnusson Turner, Lena, 2008, ”Social Housing and segregation in Sweden”, i 

Scanlon, Kathleen and Christine Whitehead, Social Housing in Europe II. London, 
LSE. Kapitlet visar att allmännyttans andel av bostäderna på bostadsområdesnivå i 
Helsingborg samvarierar med andelen boende som försörjs av socialbidrag, liksom 
med andelen boende från fattiga länder. 
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HELSINGFORS 
Jonas Taghizade 

1. Bostadsförsörjningsfrågor – nationellt och i 
storstadsregionen 

När denna studie skrivs har Finland och Helsingforsregionen just formulerat 
sina bostadspolitiska strategier för de kommande åren och inlett arbetet med de 
praktiska åtgärderna. I början av 2008 offentliggjorde statsrådet det bostads-
politiska åtgärdsprogrammet för regeringsperioden samtidigt som man 
tillsammans med kommunerna i Helsingforsregionen gav en ny 
avsiktsförklaring.85 Helsingfors stad kommer under 2008 att publicera sitt 
bostadsprogram för perioden 2008–2017. De gemensamma dragen i 
programmen kan sammanfattas i målsättningen att öka bostadsbyggandet och 
trygga utbudet av hyresrätter i regionen. För att detta ska realiseras krävs 
framför allt gemensamma åtgärder för att öka tomtutbudet men också att alla 
kommuner tar sitt ansvar för svagare grupper på bostadsmarknaden. 

Den första bostadsförsörjningsfråga vi valt att fokusera på rör hur man 
arbetar för att öka tomtutbudet i Helsingforsregionen för att på så sätt öka 
nyproduktionen. Till skillnad från de andra storstadsregionerna i denna studie 
har antalet påbörjade bostadsbyggen sjunkit mycket kraftigt under de senaste 
åren i Helsingforsregionen och ligger idag på samma låga nivå som under 
krisåren på 1990-talet. Denna trend gäller hela regionen men nedgången är 
tydligast i Helsingfors. I flera intervjuer med statstjänstemän i Helsingfors 
pekades tomtutbudet ut som den främsta förklaringen till den låga nyproduktio-
nen under de senaste åren. 

Den andra bostadsförsörjningsfråga vi kommer att behandla rör den solidari-
ska bostadspolitiken, d v s målsättningen att alla kommuner i regionen bör ta 
samma ansvar för svagare grupper på bostadsmarknaden. Frågan har två dimen-
sioner: för det första bör andelen hyresbostäder som finansieras med medel från 
bostadsfonden vara ungefär lika stor i bostadsproduktionen i alla kommuner, för 
det andra ska utbudet av hyresbostäder i kommunerna överensstämma med 
behoven för bostadslösa och andra specialgrupper. När Helsingfors stad, som 
har 59 procent av regionens bestånd av sociala hyresrätter, minskar sina 
målsättningar i bostadsproduktionen 2008–2017 ökar kraven på att de övriga 
kommunerna ska ta sitt ansvar. Tidigare år har dock denna politik inte varit 

                                                           
85 Avsiktsförklaringen är ett regionalt bostadsprogram där staten och kommunerna enats 

om gemensamma bostadspolitiska åtgärder i regionen 
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särskilt framgångsrik då de självständiga kommunerna haft svårt att komma 
överens.  

Denna studie av bostadspolitiken i Helsingforsregionen kommer att fokusera 
på dessa två bostadsförsörjningsfrågor. De båda problemen är tätt knutna till 
varandra och visar att staten och kommunerna i regionen har behov av att 
samverka för att kunna nå bostadspolitiska målsättningar. 

Det första avsnittet i undersökningen beskriver det nationella ramverk som 
Helsingforsregionen arbetar inom och statens roll i bostadsförsörjningsfrågorna. 
Det andra avsnittet introducerar regionen med dess geografi, bostadsbestånd och 
nyproduktion. Det avslutande avsnittet fördjupar problematiken runt de två 
bostadsförsörjningsfrågorna och beskriver de åtgärder som regionen syftar till 
att ta.  

2. Bostadspolitiken i Finland 
I detta andra avsnitt kommer vi att fördjupa beskrivningen av det nationella 
ramverk som Helsingforsregionen arbetar inom för att på så sätt ge en fördjupad 
förståelse av hur centralregeringen påverkar omständigheterna runt de två 
bostadsförsörjningsfrågorna. Vi kommer att beskriva relevanta delar av det 
nuvarande systemet samt aktuella åtgärder från staten för att öka tomtutbudet 
och utbudet av sociala hyresrätter i Helsingforsregionen. Fokus kommer att 
ligga på nationella finansiella verktyg, den finländska hyresmarknaden samt 
markpolitiken. 

I Finland är det statens ansvar att formulera den nationella bostadspolitiken 
(Miljöministeriet), lagstiftning samt finansieringen och administreringen av 
statliga lån, subventioner etc. (Statens bostadsfond). Inom de ramar som utgörs 
av lagstiftning har de finländska kommunerna traditionellt setts som mycket 
självständiga. När staten vill driva igenom sina regionala bostadspolitiska 
målsättningar krävs således förhandlingar mellan centralregeringen och 
kommunerna, som i fallet med avsiktsprogrammet. 86 Bostadsmarknaden i 
Helsingforsregionen utgör en viktig nationell angelägenhet för 
centralregeringen och på grund av detta är staten idag en viktig aktör i arbetet 
med de regionala bostadsförsörjningsfrågorna. 

Kommunernas lagstadgade uppgifter är främst stadsplanering, där de som i 
Sverige innehar planeringsmonopol över kommunens tomter, byggtillsyn samt 
stödtjänster som finansiering och övervakning av allmännyttiga hyresrätter. 
Utöver detta formulerar man egna bostadspolitiska strategier och utgör de 
största ägarna av hyresbostäder i Finland, dels direkt via städernas egen 
produktion, dels indirekt via allmännyttiga bostadsbolag.87  

                                                           
86 Finlands miljöministerie, Housing, Tillgänglig: 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4073&lan=en 
87 Intervju Mikko Luukkonen, chef Helsingfors bostadskontor, 080310 
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Subventioner på utbuds- och efterfrågesidan 
För att kunna förstå de nationella bostadspolitiska ramarna i Finland krävs först 
och främst kunskaper om det statliga bostadsstödet. I Finland skiljer sig 
marknadsvillkoren för bostäderna åt beroende på om de finansieras helt privat 
eller om de tagit del av det statliga bostadsstödet. Oavsett upplåtelseform 
innefattas alla statligt finansierade bostäder av en kontrollfunktion som syftar 
till att försäkra att de fördelas ”allmännyttigt” utan vinstmotiv. Det viktigaste 
bostadsstödet på utbudssidan är idag räntestöd vilket administreras till 
allmännyttiga aktörer via Statens Bostadsfond. För att särskilja bostäder som 
tagit del av bostadsstödet brukar man kalla dem aravabostäder. 

Aravalånen har traditionellt sett varit det viktigaste bostadspolitiska verktyget 
i Finland, men idag har bostadsstödet förskjutits mot kommersiella lån med 
statlig garanti och räntestöd.88 Detta beror på att aravalån inte längre utgör 
någon större subvention som en följd av den låga räntan hos kommersiella 
banker. Aravalånen är dessutom oattraktiva för allmännyttiga byggherrar på 
grund av alla de regler (t ex socialt behovsprövade bostäder) som följer med 
statligt bostadsstöd.89  

Räntestödet administreras av den allmänna kreditmarknaden och om 
låntagarens självrisksränta överskrids ersätts en del av räntan med medel från 
Statens Bostadsfond. För att lån ska kunna delas ut till en aktör måste 
produktionen vara förordad av kommunen och fördelas efter en social 
behovsprövning.90  

För att öka produktionen av sociala hyresrätter och uppnå målsättningarna 
med den solidariska bostadspolitiken genomför staten flera nya finansiella 
åtgärder under de kommande åren. Enligt avsiktsförklaringen kommer förutsätt-
ningarna för produktion av aravabostäder i de kommuner som anslutit sig att 
tryggas genom en betydande ökning av bidragen under åren 2008–2011. Utöver 
detta införs ett startbidrag på 10 000 euro/bostad till aravahyresbostäderna i 
Helsingforsregionen 2009–2011.91 

På efterfrågesidan utgör bostadsbidragen det viktigaste bostadsstödet och det 
ges för alla typer av boende. Det finns ett allmänt bostadsbidrag, ett bostadsbi-
drag till pensionstagare, ett bostadstillägg till studiestödet och ett bostadsunder-
stöd för värnpliktiga. Beroende på typ kan bidraget maximalt vara 80–85 
procent av de skäliga bostadskostnaderna. Alla bostadsbidrag baseras på social 
behovsprövning.92  

                                                           
88 DS 2005:39, 249-250 
89 Intervju Mikko Luukkonen, chef Helsingfors bostadskontor, 080310 
90 Finansierings- och utvecklingscentralen för boende, Räntestöd, Tillgänglig: 

http://www.ara.fi/default.asp?node=1073&lan=sv 
91 Avsiktsförklaring mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen för att öka 

bostads- och tomtutbudet  
92 Social och hälsovårdsministeriet, bostadsbidrag, Tillgänglig: 

http://www.stm.fi/Resource.phx/sve/ansva/svord/bostadsbidrag/index.htx 
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Hyresmarknaden och aravahyresbostäder 
Den finska hyresmarknaden kan definieras som ett dualistiskt hyresbostadssy-
stem och skiljer sig i hög grad från det svenska. Hyresmarknaden i Finland 
karaktäriseras av att sociala och privata hyresbostäder har olika 
fördelningsmekanismer och villkor för hyressättning. Å ena sidan har vi de fritt 
finansierade privata hyresbostäderna som konkurrerar på en oreglerad privat 
marknad.93 Marknaden för privata hyresbostäder avreglerades 199594 och i 
avsnitt 2 kommer vi att diskutera mer om effekterna av denna reform på 
Helsingforsregionen. Hyressättningen är idag fri och bygger på att parterna 
kommer överens om hyran, men möjlighet finns att pröva hyrans skälighet i 
domstol.95 Å andra sidan finns de statligt finansierade aravahyresbostäderna där 
hyrorna bestäms efter självkostnadspris och bostäderna fördelas utifrån social 
behovsprövning.96 Tomter som används till byggande av dessa hyresbostäder 
utarrenderas också till ett lägre aravapris. Som en följd av denna situation är 
hyrorna betydligt lägre bland aravahyresbostäder.97 

I Finland ägs aravahyresbostäderna av kommunerna direkt eller indirekt via 
kommunala bolag och byggherreorganisationer. Det direkta ägandet innebär att 
kommunen själv bygger bostäder via Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå, 
ofta till de mest behövande grupperna i samhället. I Helsingfors utgör staden 
den största enskilda byggaren vilket särskiljer Helsingforsregionen från många 
andra storstadsregioner. 

Trots att aravabostäderna fördelas enligt samma regelverk oavsett om de ägs 
direkt eller indirekt, det vill säga genom kölistor och kriterier för social behovs-
prövning, så har det länge funnits en uppfattning att hyresgästerna i de 
kommunala bostadsbolagen har högre inkomster och färre sociala problem än 
de som bor i stadens direkt ägda bostäder. Det är kommunernas uppgift att 
granska de allmännyttiga bostadsbolagens hyror och kontrollera att de följer 
allokeringsreglerna. Kommunerna sluter dock som regel sällan formella avtal 
med de allmännyttiga bostadsbolagen.98 

Trots att det är lagligt har utförsäljningar av aravahyresbostäder varit ett 
ytterst marginellt fenomen i Finland som en följd av den enorma efterfrågan på 
hyresbostäder i landet. I avsnitt 3 kommer vi att berätta mer om obalansen på 
marknaden för hyresbostäder i Helsingforsregionen. 

De åtgärder som varit aktuella är framför allt omvandlingar från 
aravahyresbostäder till privata hyresrätter i de sällsynta fall då efterfrågan varit 

                                                           
93 Sax 2006, 208 
94 Andersson, Pettersson & Strömqvist 2007, 69 
95 Sax 2006, 208 
96 Bengtsson 2003, 226 
97 Andersson, Pettersson & Strömqvist 2007, 71 
98 Intervju Mikko Luukkonen, chef Helsingfors bostadskontor, 080310, Intervju Jukka 

Saikkonen, bostadsexpert, huvudstadsregionens samarbetsdelegation 080312 
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mycket låg, 2004 avreglerades 4000 sådana aravahyresrätter.99 För att trygga det 
framtida utbudet av hyresbostäder i Helsingforsregionen kommer 
centralregeringen att introducera en ny produktionsmodell som utgör en 
mellanmodell av traditionell Aravaproduktion och marknadsbaserad produktion 
under 2008. Tanken är att dessa bostäder ska bevaras som hyresbostäder i 20 år, 
därefter har ägaren möjlighet att genomföra en omvandling till ägarlägenheter. 
Ägaren kommer få stöd i form av statlig fyllnadsborgen vilket minimerar räntan 
på bygglånet samt i form av tomter till aravapris när objektet uppförs på statlig 
eller kommunal mark.100 

Markanvändning 
För att göra planläggningen effektivare och smidigare och därmed öka tomtut-
budet har regeringen genomfört flera ändringar i markanvändnings- och 
bygglagen under de senaste åren.  Detta har i sin tur fått konsekvenser på 
kommunernas utformning av markpolitiken. Det är intressant att staten tar ett så 
pass stort ansvar för markpolitiken i Finland. 

I mars 2007 utökade man informationen i planläggningsöversikten så att 
kommunen fick en bättre överblick över tomtutbudet. Dessutom gjorde staten 
det svårare att överklaga ärenden som avgjorts i generalplanen. Genom denna 
åtgärd tror man att byggnadsprocessen kan bli snabbare.101 

Under 2008 kommer staten att genomföra ytterligare ändringar i marklag-
stiftningen. Det blir lag att huvudstadsregionen måste upprätta en gemensam 
generalplan grundad på bestämmelser i markanvändnings- och bygglagen, 
vilket innebär en vidareutveckling av samarbetsformerna mellan kommunerna. 
Arbetet med att införa en generalplan för Helsingforsregionen kommer att 
beskrivas i avsnitt 4. En annan ändring är att kravet på besvärstillstånd vid 
överklagande utvidgas till en rad områden.102 

Utöver förändringarna av lagstiftningen kommer centralregeringen under 
2008 att kartlägga vilka områden i Helsingforsregionen som staten inte längre 
behöver och som lämpar sig för bostadsproduktion. Dessa tomter ska sedan 
överlåtas till skäligt pris till kommunerna. Utöver detta kommer de tomter som 
kommunerna anvisat för produktion av hyresbostäder att säljas för det billigare 
aravapriset.103 

                                                           
99 Cecodhas, social housing in Finland, Tillgänglig: 

http://www.cecodhas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemi
d=135 

100 Statsrådets bostadspolitiska åtgärdsprogram. 
101 Miljöministeriet, Planläggnings- och besvärsprocesserna ändras i början av mars, 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=224533&lan=sv&clan=sv 
102  Miljöministeriet, Utredningsman Tarasti föreslår gemensam generalplan för 

huvudstadsregionen http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=259546&lan=sv 
103 Avsiktsförklaring mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen för att öka 

bostads- och tomtutbudet 
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Staten utgör en av de viktigaste ”privata” markägarna i kommunerna utanför 
Helsingfors och har tidigare varit en mycket svår förhandlingsaktör. Det finns 
exempel på hur kommuner i Helsingforsregionen fått tillstånd från bostadsmini-
stern att tvångslösa statlig mark för bostadsbyggande.104 

Avslutningsvis kommer planläggningsmålen i kommunerna att stödjas genom 
införandet av 30-procentiga bidrag för kommunal infrastruktur (vatten, el, 
avloppslösningar) på totalt 10 miljarder euro. Dessa bidrag kommer att vara 
bundna till produktion av bostäder till rimliga priser och ska främja genomför-
andet av den solidariska bostadspolitiken.105 

3. Helsingforsregionen och bostadsmarknaden 

Helsingforsregionen och bostadsbeståndet 
Helsingforsregionen (Greater Helsinki Area) brukar definieras som Helsingfors 
stad och 13 närliggande omgivande kommuner i södra Finland. 

 

 
Figur 1. Helsingforsregionen och kommunerna i huvudstadens samarbets-
delegation 

Källa: YTV, Greater Helsinki Area Housing Report 2006, 6 

                                                           
104 Intervju Jukka Saikkonen, bostadsexpert, huvudstadsregionens samarbetsdelegation, 

080312 
105 Avsiktsförklaring mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen för att öka 

bostads- och tomtutbudet 
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Denna studie kommer framför allt att fokusera på de 3 största kommunerna (i 
grönt i figur 1): Helsingfors (ca 550 000 invånare), Esbo och Vanda (vardera ca 
200 000) som arbetar tillsammans via huvudstadsregionens samarbetsdele-
gation. 

Jämför man bostadsbestånden i Helsingforsregionen kan man se att 
Helsingfors stad har en betydligt större andel hyresbostäder och en mindre andel 
ägarbostäder än Esbo och Vanda. En liknande skillnad finns mellan Esbo/Vanda 
och de övriga kommunerna i regionen. Regeln i regionen tycks vara att ju större 
kommun, desto fler hyresrätter och färre ägarbostäder. Andelen av hyresbo-
städerna som utgörs av aravalägenheter är störst i de större städerna där 
Helsingfors 2006 hade 59 procent av hela regionens bestånd.106 I tabell 1 
redovisas skillnaderna i upplåtelseformer mellan olika delar av 
Helsingforsregionen. 

Tabell 1: Fördelning mellan upplåtelseformer i Helsingforsregionen 

Källa: YTV, Greater Helsinki area housing report 2006, 14 
 
På grund av denna situation har staten och Helsingfors stad sedan några år 
tillbaka försökt driva igenom en så kallad solidarisk bostadspolitik i regionen, d 
v s att alla kommuner i regionen bör ta samma ansvar för svagare grupper.107 
Under de senaste åren har allt fler medel- och höginkomsttagare flyttat från 
Helsingfors till de mindre kommunerna i regionen vilket har minskat Helsing-
fors skatteintäkter.108 En av de viktigare bostadsfrågorna i Helsingfors idag är 
således att attrahera fler av dessa grupper till staden för att på så sätt förbättra 
kommunens finansiella situation. Ett steg i detta är att successivt minska 
andelen av nyproduktionen som utgörs av aravahyresbostäder.109 

I Helsingfors utgörs hyresbostäderna av ungefär av 50 procent privata och 50 
procent aravahyresbostäder.110 De senaste 20 åren har visat på en kraftfull trend 
av mycket liten produktionen av privata hyresbostäder i framför allt Helsing-
fors, men i viss utsträckning också i regionen. Detta kan delvis förklaras av den 

                                                           
106 Andersson, Pettersson & Strömqvist, 2007, 69-71 
107 Intervju, Mikko Luukkonen, chef Helsingfors bostadskontor, 080310  
108 Andersson, Pettersson & Strömqvist 2007, 71 
109 Intervju, Mikko Luukkonen, chef Helsingfors bostadskontor, 080310  
110 Intervju, Mikko Luukkonen, chef Helsingfors bostadskontor, 080310 

 Helsingfors stad Esbo (inkl 
Grankulla) samt 
Vanda  

Övriga 
kommuner i 
regionen 

Ägarbostäder 42 % 53 % 65 % 
Hyresrätt  48 %  37 %  27 % 
Bostadsrätt   2 %   4 %   3 % 
Övrigt   8 %   6 %   5 % 
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gamla hyresregleringen och den ekonomiska krisen under 1990-talet, vilka 
bidrog till att produktionen av hyresbostäder främst bestod av statligt 
finansierade bostäder. Men trots en allt bättre ekonomisk situation, 
skattereformer och avregleringen av den privata hyresmarknaden 1993 har inte 
nyproduktionen av privata hyresrätter ökat nämnvärt i Helsingforsregionen 
under de senaste 20 åren. Denna situation har i sin tur skapat ett ökat behov av 
aravahyresbostäder samt nya former av bostäder (i avsnitt 2 beskrevs den nya 
mellanmodellen av Aravaproduktion och marknadsbaserad produktion). 
Nyproduktionen av privata hyresrätter är lägst i Helsingfors stad då investerare 
ofta vill äga både tomterna och byggnaderna för att bygga hyresrätter, något 
som varit svårt då kommunen är den största markägaren. 

Avregleringen av hyresmarknaden har avslutningsvis gjort att hyresnivåerna 
ökat mycket kraftigt i Helsingforsregionen under de senaste 20 åren jämfört 
med övriga landet. Samtidigt har skillnaden i hyror mellan aravahyresrätter och 
privata hyresrätter blivit större: 1990 var aravahyrorna 19 procent lägre än de 
privata, 2001 var de 27 procent lägre. Denna utveckling kan förklaras av det 
begränsade utbudet av privata hyresbostäder, befolkningstillväxten och den 
förbättrade ekonomiska situationen som tillsammans skapat en kraftig obalans 
på den privata hyresmarknaden i regionen. 111 

Nyproduktion i Helsingforsregionen 
Antalet påbörjade bostadsbyggen har minskat mycket kraftigt under de senaste 
åren i Helsingforsregionen och ligger idag på samma nivå som under krisåren 
på 1990-talet. Trenden gäller hela regionen men nedgången är tydligast i 
Helsingfors. I Tabell 1 redovisas bostadsbyggandet i Helsingfors. 

                                                           
111 Andersson, Pettersson & Strömqvist 2007, 69, 71, 80. 
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Tabell 1: antalet påbörjade byggnadsarbeten i Helsingfors stad 

 

 

 

 

 

Källa: Intervju Maija Vihavainen, forskare, Helsingfors stad faktacentral 080311; City 
of Helsinki, facts about Helsinki 2007; City of Helsinki, facts about Helsinki 
2006 

 
I Helsingfors bostadsprogram 2004–2008 låg målsättningen på 3500 påbörjade 
bostadsbyggen per år112, ett mål som bara låg några hundra bostäder ifrån den 
faktiska produktionen per år 2002–2004.113 Tittar vi på 2005–2006 minskade 
byggandet kraftigt och i det senaste bostadsprogrammet 2008–2017 siktar man 
på 5000 påbörjade bostadsbyggen per år114, dvs. nästan dubbelt så mycket som 
den faktiska nyproduktionen 2006. Remissorganen menar att detta kommer att 
bli mycket svårt att genomföra i praktiken och att kapaciteten fortfarande ligger 
på runt 3500 bostäder per år.115 

Bostadsbyggandet i hela Helsingforsregionen överensstämmer i stort sett med 
trenderna i Helsingfors.  Nyproduktionen i Helsingforsregionen har minskat från 
11068 bostäder 2003 till 8322 2006.116 Detta kan jämföras med 
produktionsmålet under de kommande åren som ligger på 12 000–13 000 
bostäder per år 2008–2017.117 

                                                           
112 Bostadsprogram för Helsingfors 2004–2008, Helsingfors stads ekonomi- och 

planeringscentral  
113 Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral, 2004, 5  
114 Helsingfors stadsfullmäktige, STNS förslag till program för markanvändning och 

boende 2008-2017  
115 Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral, 2008, 1-2  
116 YTV, Housing production in the Greater Helsinki Area 1995-2006, 

http://www.ytv.fi/NR/rdonlyres/488ADBBA-5700-4BA3-B675-
8DEBE993B72E/0/Housingproduction95_06.pdf 

117 Avsiktsförklaring mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen för att öka 
bostads-och tomtutbudet 

             Påbörjade 
byggnadsarbeten 

Kommunens 
Målsättning  

2002 ca 2950 4100 
2003 ca 3300 4100 
2004 3209 3500 
2005 2314 3500 
2006 2717 3500 
2007 Ingen uppgift 5000 
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Det största hindret för en ökad nyproduktion i hela Helsingforsregionen är 
utbudet av tomtmark.118 Detta gäller framför allt bristen på tomter till småhus.119 
I Helsingfors har bristen delvis naturliga orsaker, eftersom staden ligger nära 
kusten har man inte tillgång till lika mycket tomter som en cirkulär stad.120 Ett 
annat hinder är problem med att få ut tillgängliga markområden till marknaden i 
tid då processerna för att få dem i bruk är mycket långdragna. I Helsingfors har 
de senaste produktionsområdena försenats kraftigt och målsättningen i 
byggande tros bli realistisk först från och med 2013 när Helsingfors gamla 
hamn och övriga produktionsområden används fullt ut.121 På grund av denna 
situation har åtgärderna för att öka bostadsproduktionen i staten och regionens 
kommuner fokuserats på att skapa en bättre överblick över tomtutbudet och 
effektivisera planeringsprocessen så att fler tomter blir tillgängliga i tid. 

4. Helsingforsregionens hantering av bostads-
försörjningsfrågorna 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva arbetet med att finna lösningar på de två 
bostadsförsörjningsfrågorna i Helsingforsregionen. Kapitlet behandlar främst de 
riktlinjer som man antagit för arbetsprocessen eftersom Helsingforsregionen 
ännu inte påbörjat det praktiska arbetet i många frågor. 

Helsingforsregionens arbete med att öka tomtutbudet 
I avsnitt 1 beskrev vi flera av de reformer som staten syftar till att genomföra 
för att förbättra markanvändningen. I detta avsnitt kommer vi att koncentrera 
oss på riktlinjerna för det framtida arbetet med markpolitiken i kommunerna 
utifrån avsiktsprogrammet mellan staten och kommunerna, huvudstadsregionens 
linjedragningar för markanvändningen, Helsingfors bostadsprogram samt 
intervjuer med tjänstemän i Helsingfors. Vi inleder med att beskriva hur man 
arbetar för att stärka samordningen av markanvändningen i regionen, därefter 
går vi över till att fokusera på planerna runt markförhandlingar. 

Något som förenar avsiktsprogrammet med regionens bostadsprogram är 
betoningen på samarbete och samordning av markanvändningen mellan 
kommunerna Helsingfors, Espo och Vanda. Det är intressant att se den stora 
vikt Helsingforsregionen valt att lägga på samarbete mellan kommunerna i 
arbetet med att öka tomtutbudet. År 2004–2005 arbetade delegationen för 
huvudstadsregionen fram ett gemensamt dokument med strategiska riktlinjer för 
markanvändningen och bostadspolitiken. 2005 föreslog man att Helsingfors, 
                                                           
118 YTV, 2006, 6, Intervju Mikko Luukkonen, chef Helsingfors bostadskontor, 080310  
119 Intervju Markus Härkippää, utvecklingschef, ekonomi- och planeringscentralen 

080312 
120 Andersson, Pettersson & Strömqvist 2007, 70 
121 Intervju Markku Lankinen, specialforskare, Helsingfors stads faktacentral 080311 
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Esbo och Vanda skulle inlemma dokumentets riktlinjer i sina generalplaner. 
Dokumentet innehöll bland annat den första sammanställda generalplanekartan 
för städerna i huvudstadsregionen baserad på spårtrafiken och det övriga 
trafiknätet.122 Detta i enlighet med den nya marklagstiftning som beskrevs i 
avsnitt 1. 

Syftet med generalplanen i det gemensamma dokumentet var att ge en tydlig, 
allmän schematisk bild av den planerande stadstrukturen i regionen, markan-
vändningen och trafiken. 123 Utöver denna karta har man utvecklat detaljplaner 
som specifikt fokuserar på lämpliga byggområden. Tanken är att dessa general-
planer över regionen ska uppdateras allt eftersom nya markområden anslås för 
byggande.124 Genom denna detaljplan förbättrar de offentliga aktörerna 
överblicken över det regionala tomtutbudet för att på så sätt skapa möjligheter 
för att fler tomter ska kunna utnyttjas snabbare. För realiseringen av 
utvecklingsplanerna skapas ett målinriktat realiseringsprogram och 
gemensamma tidsplaner för byggandet. För att öka bostadsproduktionen så 
snabbt som möjligt utreder också samarbetsdelegationen vilka av de i 
generalplanerna för regionen anvisade bostadsproduktionsdistrikten som mest 
effektivt och snabbt kan användas för lösning av bostadsfrågorna, t ex 
infrastrukturunderstöd, servicefinansiering och andra åtgärder. 

För de områden som ligger i kommungränserna utvecklar man verktyg för 
gemensamma bostadsprojekt. För att serviceinvesteringarna i gränsområdena 
ska genomföras krävs finansiella modeller av nya slag som gör det möjligt att 
utnyttja även dessa tomter.125 Det finns exempel på hårda konflikter mellan 
kommunerna i regionen. T ex fick Helsingfors igenom i förvaltningsdomstolen 
att få möjlighet att bygga inom den närmaste kommunen i öst, Sibbo kommun, 
något som denna överklagat.126 

Avslutningsvis behandlas markförhandlingar i regionen. För att öka utbudet 
av tomtmark till nyproduktion krävs förutom tillgänglig mark också effektiva 
förhandlingsprocesser mellan markägare och byggherrar. Till skillnad mot 
Stockholm har inte Helsingfors tidigare arbetat särskilt mycket med att 
underlätta och förenkla denna del av planeringsprocessen. Två förklaringar till 
detta kan vara att Helsingfors administration endast består av en nivå samt att 
bostadsbyggandet tidigare varit mycket högt. 127 Mycket tyder dock på att detta 
kommer bli en allt viktigare fråga för staden inom den närmaste framtiden. 

Inom detta område arbetar regionens kommuner olika beroende på hur 
mycket mark man äger. Kommunerna utanför Helsingfors stad äger en mycket 
liten del av marken och måste därför förhandla med markägaren vid 
nybyggnationer. Här diskuterar man vilka prisnivåer som är rimliga för den 
                                                           
122 Delegationen for huvudstadsregionen, 2005, förord 
123 Delegationen for huvudstadsregionen, 2005, 2 
124 Helsingfors stadsfullmäktige, 2008, 6 
125 Delegationen for huvudstadsregionen 2005, 2, 20 
126 Intervju Markku Lankinen, specialforskare, Helsingfors stads faktacentral 080311 
127 Amsterdam development corporation 2005,6 
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privata marken och om partnerskapet ska utvecklas mellan kommunen och 
privata markägare.128 Helsingfors stad äger 69 procent av marken i kommunen, 
varav 60 procent av bostadstomterna utarrenderas och resterande säljs. 
Marknadsvärdet är utgångspunkten vid tomtförsäljningar, men rabatter ges för 
olika ändamål, t ex lägenheter för funktionshindrade och studenter. 
Försäljningarna är främst ett medel för att skapa ett utrymme för 
bostadsbyggande på tomter som annars riskerar att förbli oanvända.129 Högst 20 
procent av byggrätterna anvisas genom ett tävlingsförfarande där man främst 
fokuserar på kvalitet. Dessa tävlingar har enligt ett tjänsteutlåtande från 
Göteborgs fastighetskontor gjort att konkurrensen förbättrats och att byggandet 
utvecklats på ett positivt sätt.130 

För att göra markförhandlingarna snabbare och effektivare kommer 
Helsingfors stad att utveckla nya samarbetsmetoder i samråd med privata 
aktörer som passar byggande i nya områden. Exempel på detta är olika typer av 
partnerskapsprojekt, bredare utnyttjande av konkurrensutsättning samt vid 
behov anlitande av genomförandebolag. En samarbetsgrupp mellan 
förvaltningarna får till uppgift att utveckla tomtöverlåtelsen och nya 
genomföranderutiner. 131 

Den solidariska bostadspolitiken 
Den solidariska bostadspolitiken har utgjort en central regional bostadsförsörj-
ningsfråga under de senaste åren. Även om liknande frågor är aktuella också i 
andra storstadsregioner, exempelvis Amsterdam, är det intressant hur Helsing-
forsregionen formaliserat processen och ännu tydligare ser det som ett regionalt 
problem som måste lösas genom samordning mellan regionens kommuner. Den 
solidariska bostadspolitiken ses i två dimensioner: för det första bör andelen 
hyresbostäder som finansieras med medel från bostadsfonden vara ungefär lika 
stor i bostadsproduktionen i alla kommuner, för det andra ska utbudet av hyres-
bostäder överensstämma med behoven för bostadslösa och andra specialgrupper 
i kommunerna.132 Vi kommer i detta avsnitt att beskriva hur man arbetar med 
dessa två dimensioner i Helsingforsregionen. 

Tidigare år har fördelningsaspekten av den solidariska bostadspolitiken inte 
varit särskilt framgångsrik då de självständiga kommunerna haft svårt att 
komma överens på grund av ekonomiska intressen.133 Det förra 
avsiktsprogrammet mellan staten och kommunerna i regionen innebar ingen 
framgång för den solidariska bostadspolitiken. Policymålen 1999–2004 för 
andelen nyproducerade sociala hyresrätter skiljde sig mycket mellan 

                                                           
128 Intervju Timo Tähtinen, finansieringsöverinspektör, miljöministeriet 080311 
129 Amsterdam development corporation 2005,7 
130 Göteborgs fastighetskontor, Dnr 1041/07, 1  
131 Helsingfors stadsfullmäktige, 2008, 9 
132 Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral, 2004, 13 
133 Intervju Mikko Luukkonen, chef Helsingfors bostadskontor, 080310 
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kommunerna, de låg på hela 34 procent i Helsingfors, 20 procent i Espo, 30 
procent i Vanda och 19 procent i de övriga kommunerna.134 Ett visionärt förslag 
för att lösa detta problem har varit att slå ihop alla regionens kommuner till en 
stor kommun. Det har sedan länge pågått en process i Finland där man vill 
minska antalet kommuner i landet genom sammanslagningar.135 En mer 
realistisk idé har varit att lösa frågan genom vidare förhandlingar kommunerna 
emellan. I år gjorde staten det andra försöket i ordningen att få kommunerna att 
skriva under ett avsiktsprogram där kommunerna förbinder sig till gemensamma 
sociala åtaganden. 

Nya inslag i denna överenskommelse är en tydligare och mer strikt 
ansvarsfördelning där varje kommun planerar och överlåter 20 procent av sin 
andel av produktionsmålet till aravabostäder.136 På detta sätt binder sig även de 
mindre kommunerna till att bygga sin andel aravabostäder och det kommer att 
bli tydligt vilka kommuner som inte tar sitt ansvar. Dessutom kommer staten att 
belöna de kommuner som tar sitt ansvar genom de nya finansiella åtgärder som 
beskrevs i avsnitt 2. Espo och Vanda har hävdat att målsättningarna är 
realistiska för dem, att de har tillgängliga tomter samt intressenter som vill 
bygga. En bostadsexpert från huvudstadsregionen trodde dock att städernas 
förhållandevis lilla egna produktion jämfört med allmännyttan och de privata 
aktörerna skulle kunna leda till problem.137 

Helsingfors stad å andra sidan kommer att minska sin målsättning för 
aravahyresrätter från 25 procent till 20 procent per år för perioden 2007–
2017.138 Detta är också en del av en medveten politik där Helsingfors syftar till 
att öka andelen medel- och höginkomsttagare för att på så sätt förbättra sin 
finansiella situation gentemot kringkommunerna. 139 Tydlig kritik riktades mot 
denna nya målsättning i de intervjuer som genomförts under denna 
undersökning. Chefen för Helsingfors bostadskontor menar att produktionen av 
aravahyresbostäder jämfört med behovet från specialgrupper i Helsingfors varit 
en mycket svår fråga under de senaste 5 åren i Helsingfors som en följd av 
bristen på tomtmark och de allt lägre målsättningarna i produktionen. Han 
menar att antalet människor som vill bo i aravahyresbostäder ökat mycket 
kraftigt sedan man infört ett internetbaserat system och hävdar att obalansen på 
marknaden kommer att bli ett växande problem i och med de stora 
pensionsavgångarna om 10–20 år. Detta problem har också blivit allt större då 
fler och fler allmännyttiga bostadsbolag helt slutar att investera i 

                                                           
134 Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral, bostadsprogram för Helsingfors 

2004-2008, 14 
135 Intervju Markku Lankinen, specialforskare, Helsingfors stads faktacentral, 080311 
136 Intervju Jukka Saikkonen, bostadsexpert, huvudstadsregionens samarbetsdelegation, 

080312 
137 Intervju Jukka Saikkonen, bostadsexpert, huvudstadsregionens samarbetsdelegation, 

080312 
138 Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral, 2004, 34 
139 Intervju Timo Tähtinen, finansieringsöverinspektör, miljöministeriet, 080311 
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aravabostäder.140 På grund av detta skulle Helsingfors stad få problem att 
uppfylla den andra dimensionen av den solidariska bostadspolitiken. Detta 
skulle kunna utgöra ett exempel på hur den solidariska bostadspolitikens två 
dimensioner kan komma i konflikt med varandra under 
implementeringsprocessen. 

5. Avslutning 
Som en följd av stora statliga ansträngningar och egna initiativ från de större 
städerna har Helsingforsregionen idag ett tydligt regionalt perspektiv på de stora 
bostadsförsörjningsfrågorna. Frågor som att öka tomtutbudet och fördela 
boende åt behövande grupper är inte bara den enskilde kommunens angelägen-
het längre utan kräver samarbete mellan regionens kommuner och staten. 

På senare tid har de större städerna formulerat gemensamma bostadsprogram 
och detaljplaner för att få en bättre överblick över tomtutbudet i regionen. 
Under de kommande åren kommer åtgärdernas fokus ligga på att skapa verktyg 
för att förbättra tillgängligheten av tomter längs kommungränserna samt 
förbättra markförhandlingarna.  

Samtidigt är fördelningen av det sociala ansvaret mellan regionens kommu-
ner tydligare än tidigare. Eftersom dessa åtgärder i nuläget inte har resulterat i 
praktiska åtgärder är det svårt att säga om det kommer att vara möjligt att nå de 
gemensamma bostadspolitiska målsättningarna i regionen. Framtiden får utvisa 
hur stor de enskilda kommunernas samarbetsvilja kommer att vara i praktiken. 

                                                           
140 Intervju Mikko Luukkonen, chef Helsingfors bostadskontor, 080310 
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